TM

ب ر ئا� Android / iOS
ئ
ت
م� لطیف
حرار�
 ™FLIR ONEایک مربوط تھرمل کیمرہ ہ� ے جو نظر نہ آنیوایل
توانا� کا رساغ لگاتا ہ� ے ،اور درجہ حرارت ی
تبدیلیوں یک پیمائش کرتا ہ� ے۔  Androidاور  iOSآالت ےک ئل� الگ الگ ماڈل ےک ساتھ FLIR ONE ،کو اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس
ت
ٹ
حرار� تصاویر کو آےل یک
ذر� ےع منسلک کیا جاتا ہ� ے اور
ےک ساتھ ایک مائیکرو یو ایس ب� ( )Androidیا الئٹنگ کنک� ( )iOSےک ی
اسکرین پر دکھاتا ہ� ے۔ ® FLIR Leptonیک جانب ےس فراہم کردہ— FLIRکا سب ےس چھوٹا تھرمل کیمرہ ماڈیول—FLIR ONE
ئ
توانا� کا رساغ لگانا ،رات ےک وقت گم ہو جانیواےل پالتو جانور کو تالش کرنا،
م�
قابل قدر حل فراہم کرتا ہ� ے ،جیسا کہ گھر ی
®
م� ایک نظر آنیواال  CMOSکیمرہ بھی شامل ہ� ے ،جو  FLIRیک پیٹنٹ کردہ MSX
یا مکمل
م� دیکھنا۔ اس آلہ ی
اندھ�ے ی
ی
ٹیکنالوجی ےک استعمال ےک قابل بناتا ہ� ے۔

ئ
برا� م وبائل فون
تھرم ل کیم رہ
پلگ کریں اور فوری استعمال کریں

• یو ایس پورٹس ()Androidیا الئٹنگ ٹ
کنک� ( )iOSےس لیس  Androidاور  iOSاسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس ےس منسلک ہوتا ہ� ے
•  160X 120تھرمل ویڈیو ریزولیوشن پیدا کرتا ہ� ے
• ( 0.1°C (0.18°Fدرجہ حرارت ےک لطیف فرق کا پتہ لگاتا ہ� ے
ت
حرار� تصاوير یک جزئیات کو بڑھاتا ہ� ے
• ® FLIR MSXٹیکنالوجی

م� آسان
استعمال ی

 FLIR ONEایپ ےک ساتھ بدیہی ٹ
کن�ول

دس� طور پر پھر سیٹ ن
ش� تھرمل سینرس کو ت
• خود کار ٹ
کر� یک ض�ورت کو ختم کرتا ہ� ے
م� نو مختلف رنگدار پیلیٹس شامل یہ�
• اس ی
• عمومی ٹچ اسکرین اشاروں ےک ساتھ ویڈیو اور ساکن تصاویر کو ریکارڈ کریں
ن
باآسا� تصاویر اور ویڈیو کا ت
اش�اک کریں
• مقبول سوشل میڈیا چینلز پر

کث� آستعم االت
ی

بہ�ی اور ت
گھر یک ت
ذا� تحفظ ےک ئل�

گ
ئ
حرار� نقصان اور ن
ت
کارکرد� کو ت
بنائ�
توانا� یک
پا� ےک رساؤ کا پتہ لگا کر
•
بہ� ی
• پالتو جانوروں یک صحت اور تحفظ یک ن
نگرا� کریں
بچائ�
• گاڑی ےک مسائل کا رساغ لگا کر وقت اور پ� ی� ےس
ی
گ
• ہائکنگ یا کیمپنگ ےک دوران جنگالت یک زند� کا مشاہدہ کریں
کر� ئ
•  ،™FLIR ONE Panorama، ™FLIR ONE TimeLapseاور  ™FLIR ONE CloseUpاستعمال ت
ت
حرار� تصویریں
ہو� فنکارانہ
تخلیق کریں

www.flir.com/flirone

تفصیالت
عام امور
نز
ٹیفیکیش�
رس

( MFi (iOSورژنRoHS، CE/FCC، CEC-BC، EN61233 ،

آپریٹنگ درجہ ح رارت

(0°C – 35°C (32˚F – 95˚F
ٹ
بی�ی چارجنگ (0°C – 30°C (32˚F – 86˚F

سٹوریج درجہ ح رارت

0°C – 35°C
ئ
ئ
xلمبا�xگہ ر ئا� =65x29x18میل ٹ
می�
چوڑا�

سائز
وزن
مکینیکلشاک

32g
ٹ
1.5می� (≈5فٹ) ےس گرنا۔

امیجنگ اور آپٹیکل ڈیٹا
تہرمل اور ویژول کیمرہ بمع MSX
تھرملسینرس

ٹ
اسپیک�ل رینج
 12μmپکسل سائزμm 14 – 8 ،

تھرملریزولیوشن

160x120

ویژولریزولیوشن

640x480

افقی فیلڈ آف ویو

افقی  /˚1 ± ˚46عمودی ˚1 ± ˚35

امیجفریکونیس

8.7Hz

فوکس

فکسڈ  - 15cmال ُم تناہی

پیمائش
درجہ ح رارت یک حد
گ
درست�
اخ راجیترتیبات
MRDT
ٹ
ش�

(-20°C - 120°C (68˚F - 248˚F
 ±3°Cیا %±5
میٹ ,95% :سیمی میٹ ,80% :سیمی گلویس,60% :
گلویس30% :
150mK
ت
کار/دس�
خود

طاقت
بی�ی ےس ن
ٹ
چل� کا وقت

 1گھنٹہ

ٹ
بی�ی چارجنگ کا وقت

 40منٹ

 iOSآلہ چارجنگ

ذر� ےع
مائیکرو یو ایس ب� ےک ی

 Androidآلہ چارجنگ

ٹ
ان�فیس
 iOSآلہ

 Androidآلہ
چارجنگ

میلالئٹنگ
میل مائیکرو یو ایس ب�
فیمیل مائیکرو یو ایس ب� ()5V/1A

ایپ
ویڈیو اور ساکن تصویر
ڈس� ےل/محفوظکرنا
پ
فائلفارمیٹ
مقیدموڈز
پیلیٹس
اسپاٹ ٹ
می�
 MSXےک ئل� فاصلہ

محفوظ کریں بطور 640x480
ٹ
ریڈیومی�ک jpeg
ساکن تصاویر –
ویڈیو – MPEG-4
ویڈیو ،ساکن تصویر ،وقت گزرنا اور پینورما
گرے (سفید گرم) ،گرم ترین ،رسد ترین ،آئرن ،قوس و ق زاح ،تقابل ،انجماد ،الوا اور وہیل.
آف  .C°/°F /ریزولیوشن 0.1°C / 0.1°F
 – 0.3mالمتناہی
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