
TG165 VISAR VAD SOM ÄR VARMT  
FÖR OMEDELBAR FELSÖKNING

”VARFÖR UPPGRADERA TILL 
TG165 FRÅN EN  
IR-TERMOMETER?”
När du genomför diagnostiskt arbete med TG165 är 
det långt ifrån de mer osäkra avläsningarna med en IR-
termometer.

 
 
HÄR ÄR ANLEDNINGEN:

Se problem: TG165 söker av stora områden så att du kan 
identifiera potentiella problemområden och veta exakt var  
du ska göra temperaturavläsningar.

Spara tid: När du ser värmemönster i IR slipper du gissa 
och felsökningen går snabbare.

Öka medvetenheten: Sök av utrustning eller el-system 
från säkert avstånd med bibehållen noggrannhet.

Dokumentera jobbet: Det råder inget tvivel om 
vad kameran ser. Värmebilderna kan bekräfta vilka 
reparationer som behövs och ”före och efter”-bilder kan 
bekräfta att reparationerna utförts på rätt sätt. 

Utmärk dig i konkurrensen: När du delar tydliga IR-
bilder med kunder eller klienter ökar du din tekniska 
expertis och blir den de helst vänder sig till.

SE VÅRT KOMPLETTA UTBUD

TEST- OCH MÄTVERKTYG
Videoboroskop/inspektionskameror, tångmätare, multi-
metrar, fuktmätare och beröringsfria AC 
-spänningsmätare

E-SERIEN SIKTA OCH TRYCK/PROFESSIONELL
Värmekamerorna FLIR E4, E5, E6, E8, E40, E50, E50 och 
E60 erbjuder bra prestanda för dina vanligaste  
IR-inspektioner/diagnoser

T-SERIEN HÖG PRESTANDA
Kamerorna i FLIRs T-serien förbättrar produktiviteten  
och ger fler pixlar i bilden

www.flir.com/TG165

Distribueras av

101314_SV



Nu lanserar vi FLIR TG165 IR-termometer med 
värmebildvisning
HITTA DOLDA PROBLEM SOM VANLIGA MÄTARE MISSAR
TG165 överbygger gapet mellan IR-termometrar och FLIRs legendariska värmekameror 
och gör att du kan se temperaturavvikelser som är osynliga för en vanlig IR-ter-
mometer. Du jobbar snabbare och kan vara säker på att du inte har missat något 
viktigt.  

TG165, som har FLIRs exklusiva Lepton®-mikrovärmekamera, hjälper dig 
att identifiera värmemönster, mäta temperaturen på ett tillförlitligt sätt 
och lagra bilder och data för rapporter. Och med en mätyta på 24 till 
1 kan du göra exakta avläsningar från säkrare avstånd. TG165 är lätt 
att använda, har intuitiva menyikoner och dubbla laserindikatorer. 
Tåliga TG165, som är byggd av världsledaren  
inom IR-teknik, blir snabbt ditt bästa temperaturmätverktyg. 

 
VIKTIGA FÖRDELAR:

• Se värmeproblem tydligt

• Mät temperaturer från -25 °C till 380 °C

• Dokumentera jobbet med bilder

• Lita på den robusta konstruktionen 

• Hitta rätt ställe

• Snabbare felsökning

• Skydda dig med kunskap

• Passar varje budget
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Varmt rör i väggenVVS-inspektioner Mekanisk överhettning Förebyggande underhåll Problem med kylning Överhettade säkringar Hitta fel på el-anslutningar

VIKTIGA FUNKTIONER

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR 
WARRANTY*

Äkta temperaturdetektering 
– FLIR Lepton ger den bästa bildkvaliteten i sin klass

Portabel, ergonomisk design  
– balanserat, format grepp

 
Stativmontering/handledsrem

Lätt att använda 
– intuitiva knappar och menyikoner

Robust och pålitlig
– tål ett fall på 2 meter

Dubbla laserindikatorer
– rama in avsökningsområdet

Praktisk utlösare
– aktiverar lasrerfunktionen och fryser bilderna

Lagra bilder och data
– uttagbart micro SD-kort, mini USB-port för  
 nedladdning av bilder och laddning av internt batteri
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