
iOS /  Android لنظام التشغيل

ن  تيح للمستخدم�ي ية مما ي جهاز  ™FLIR ONE هو جهاز تصوير حراري صغ�ي الحجم يكتشف الطاقة الحرارية غ�ي المرئ

ي درجة الحرارة وقياسها. ومع وجود طرز منفصلة للأجهزة العاملة بنظام التشغيل 
ات غ�ي الملحوظة �ن "رؤية" التغي�ي

ي حالة نظام Android( أو موصل 
الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ع�ب micro-USB )�ن Android وiOS، يرتبط جهاز FLIR ONE ب

ي حالة نظام iOS(، ليعرض الصور الحرارية عىل شاشة الجهاز. يعمل الجهاز بواسطة Lepton – أصغر وحدة 
Lightning )�ن

ل، أو تحديد  ن ي الم�ن
ا حرارية بجهاز FLIR – بحيث يوفر جهاز FLIR ONE حلولً ثمينة، مثل اكتشاف ترسيبات الطاقة �ن كام�ي

تيح  ي ت
ية، ال�ت ا CMOS المرئ تام. كما تتضمن الأجهزة كام�ي ي الظلم ال

ليل، أو الرؤية �ن ي ال
موقع الحيوان الأليف المفقود �ن

   .FLIR كة اع والمملوكة لرسش اءة الخ�ت ية  ®MSX المسجلة ب�ب استخدام تقن

ة ول م ح م ال زة  ه لأج ل ة  راري ح ال ا  �ي ام ك ال ق  ح ل م
الرسيعة والتشغيل  كيب  ال�ت رسعة 

 )Android نظام( micro-USB المزودة بمنافذ iOSو Android ي تعمل بنظام
الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ال�ت تتصل ب  •

)iOS نظام( Lightning أو موصلت

نتج دقة فيديو حرارية 160 × 120  ت  •

ي تصل إىل 0.1 درجة مئوية )0.18 درجة فهرنهايت(
ة وال�ت قياس كشف متقدم لكتشاف اختلفات درجة الحرارة الصغ�ي  •

ناميكي متعدد الأطياف ) ®MSX( يحسن تفاصيل الصورة الحرارية   تصوير دي  •

دام خ ت ة االس ل ه س
FLIR ONE تطبيق  بديهي من خالل  تحكم 

ا  ي عن الحاجة إىل إعادة ضبط المستشعر الحراري يدويً
غالق آىلي يغ�ن  •

تتضمن تسع لوحات ألوان مختلفة   •

ابتة من خلل إيماءات الشاشة اللمسية العامة ث تسجيل الفيديو والصور ال  •

مشاركة الصور والفيديو بسهولة عىل قنوات الوسائط الجتماعية الشائعة  •

ددة ع ت م ات  ق ي ب ط ت
الفن إىل  الشخصية  والسالمة  ىلي  ز الم�ز ز  التحس�ي من 

ن كفاءة الطاقة من خلل اكتشاف فقد الحرارة وترسبات الماء  • تحس�ي

مراقبة صحة الحيوانات الأليفة وسلمتها  •

ارة توف�ي الوقت والمال من خلل تحديد مشاكل السي  •

ه أو التخييم ن ت�ن اء ال ن ية أث اة ال�ب مراقبة الحي  •

FLIR ONE CloseUp™ و FLIR ONE TimeLapse™ و FLIR ONE Panorama™  إنشاء صور حرارية فنية باستخدام تطبيقات  •

TM
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المواصفات

ام ع

MFi )إصدار EN61233  ،CEC-BC  ،CE/FCC  ،RoHS  ،)iOSالشهادات

0 درجة مئوية إىل 35 درجة مئوية )32 درجة فهرنهايت إىل 95 درجة فهرنهايت( درجة حرارة التشغيل
شحن البطارية 0 درجة مئوية إىل 30 درجة مئوية )32 درجة فهرنهايت إىل 86 درجة فهرنهايت(

0 درجة مئوية إىل 35 درجة مئويةدرجة الحرارة عند عدم التشغيل

العرض × الرتفاع × العمق = 65 × 29 × 18 ممالحجم

32 جمالوزن

كانيكي السقوط من ارتفاع 1.5 م�ت )≈5 أقدام(الصطدام المي

ة  رصي ب ة وال ري وي ص ت ات ال ان ي ب ال

MSX ـ ية المزودة ب ات الحرارية والمرئ كام�ي ال

، النطاق الطيفي 8 إىل 14 ميكروم�تالمستشعر الحراري حجم البكسل 12 ميكروم�ت

160 × 120الدقة الحرارية

640 × 480الدقة البرصية

̊ ± 1˚مجال الرؤية الأفقي ̊ ± 1˚/ رأسي 35 أفقي 46

طارات 8.7هرتزمعدل الإ

ن البؤري ك�ي ابت 15 سم - ل محدودال�ت ث

اس ي ق ال

20- درجة مئوية إىل 120 درجة مئوية نطاق درجات الحرارة

3± درجات مئوية أو 5±%الدقة
ية بعد بدء التشغيل عندما  ان ن درجة الحرارة المحيطة ودرجة حرارة المشهد. تصل إىل 60 ث نسبة الختلف ب�ي

ن 15 درجة مئوية إىل 35 درجة مئوية )59 درجة فهرنهايت إىل 95 درجة  اوح ما ب�ي تكون الوحدة ضمن درجة حرارة ت�ت
ن 5 درجات مئوية إىل 120 درجة مئوية )41 درجة فهرنهايت  اوح ما ب�ي فهرنهايت( والمشهد ضمن درجة حرارة ت�ت

إىل 248 درجة فهرنهايت(.

شعاع باهت: %95، شبه باهت: %80، شبه لمع: %60،إعدادات قوة الإ
لمع: 30%

)MRDT( 150 ملىلي كيلفنالحد الأد�ن المحتمل لفارق درجات الحرارة

/يدويالغالق آىلي

ة اق ط ال

ساعة واحدةعمر البطارية

40 دقيقةمدة شحن البطارية

iOS شحن جهازmicro-USB التوصيل باستخدام

Android الشحن دون توصيلشحن جهاز

ل ي وص ت ل ال ائ وس

iOS ارزجهاز موصل Lightning ب

Android ارزجهاز موصل micro-USB ب

(الشحن موصل micro-USB غائر )5 فولط/1 أمب�ي

ق ي ب ط ت ال

تقاط  عرض/ال
ابتة ث الفيديو والصور ال

تحفظ بدقة 640 × 480

شعاعيتنسيقات الملفات لقياس الإ تة - صور jpeg ل اب ث الصور ال
MPEG-4 – الفيديو

تقاط انوراماأوضاع الل ب ي وال
ر الفاصل الزم�ن تة، تصوي اب ث الفيديو، الصور ال

، تدرج.لوحات الألوان ي
ا�ن اين، ثلجي، برك ب ية، ألوان قوس قزح، ت ا، أك�ش برودة، ألوان معدن رمادي )أبيض ساطع(، الأك�ش توهًج

إيقاف / درجة مئوية / درجة فهرنهايت. الدقة 0.1 درجة مئوية / 0.1 درجة فهرنهايتالمقياس الموضعي

لتعديل لة ل قاب 0.3 م�ت – ل محدودمسافة MSX ال
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ر. وأي نقل لهذه  التصدي ند ترخيصاً من الحكومة الأمريكية لأغراض تتعلق ب ي هذا المست
قد تتطلب المعدات الوارد ذكرها �ن

قانون الأمريكي يعد أمًرا محظوًرا. تُستخدم الصور لأغراض إيضاحية  ي ال
يه �ن المعلومات أو الأرسار بخلف ما هو منصوص عل
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