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FLIR SINIFLARDA

FLIR termal kameralar öğrencilere ısı ve sıcaklık hakkında bilgi edinme fırsatı sunuyor. Sürtünme hakkında 
yazılanları okumak yerine gerçek hayatta işlerin nasıl yürüdüğünü görebiliyorlar. İzolasyonu açıklamak yerine ısı 
kaybı oranını ve hızını ilk elden görebiliyorlar. FLIR öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları nesnelerin ardında 
yatan bilimi keşfedebilmelerine olanak tanıyor.

FLIR C3 tam özellikli, cep tipi bir termal 
kameradır. Ekonomik, hafif ve küçük olması 
nedeniyle sınıfta kullanım için idealdir. FLIR 
C3 80 x 60 piksel termal görüntüler üretir. 

4.800 pikselin her birinden sıcaklık okunabi-
lir. Görüntüler kamerada saklanıp kamera 
analizinde geri çağrılabilir. Ayrıca, C3'te WiFi 
bağlantısı vardır ve Kit gerçek zamanlı veri 
akışı ve termal film kaydı özelliklerine sahip 
bir yazılım içerir. Bilgisayar analizi için termal 
görüntüler ve filmler yazılımda yeniden oyna-
tılabilir.

SICAKLIĞI GÖRÜNTÜLEMEK  
İÇİN MÜKEMMEL ARAÇ

FLIR C3 WİFİ EĞİTİM KİTİ

FLIR C3 WIFI Eğitim 
Kiti'nin içeriği:
•  FLIR C3 termal 

görüntüleme kamerası
• Tripod bağlantı elemanı
• FLIR Tools Yazılımı
•  Dersler, deneyler ve 

öğretmen kılavuzlarının 
yer aldığı FLIR eğitim 
içeriğine erişim.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

Hafif ve ince profil

Parlak 3" dokunmatik ekran

Entegre LED çalışma ışığı ve flaş

Büyük görüntü alma düğmesi 
termal, görünür ve MSX modunda 
JPEG kaydeder.

Kolay erişilebilen açma-kapatma 
düğmesiyle hızlı açılır

USB Micro-B Dosya aktarımı ve 
veri akışı

Görünür Kamera

Termal Kamera

Sezgisel Kullanıcı Arayüzü ve 
seçilebilir İlgi Alanı
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FLIR E6 / E60 WIFI EDUCATION

FLIR'in Kızılötesi Destekli Ölçüm™ Teknolojisi (IGM™) ile geliştirilmiş araçları olası sorunların 
doğru konumlarını hızlı bir şekilde belirlemeniz için termal görüntüleme olanağı sunar. IGM 
ile sorunları henüz meydana gelmeden önce belirlemek daha hızlı ve akıllıca çalışmanızı ve 
sonraki işe geçmenizi sağlar.

DAHA SIKI DEĞİL, DAHA AKILLICA ÇALIŞIN. 

IGMTM 'Lİ FLIR TEST VE ÖLÇÜM ARAÇLARI

FLIR termal görüntüleyici günümüzde bir iş adamının taşıyabileceği 
en güçlü ve en esnek sorun giderme araçlarından biridir. Yeni FLIR E6 
WiFi veya E60 WiFi ile öğrenciler termal görüntülemenin normalde 
görünmeyen sorunları bulmak için kullandığı olağanüstü yöntemleri 
keşfetme olanağına sahip olacaklar. Bu ileri teknoloji becerilerini geliş-
tirmelerine ve günümüz çalışma ortamında benzersiz bir avantaj elde 
etmelerine yardımcı olabilir.

ÖĞRENCİLERİNİZİN TERMAL GÖRÜNTÜLEMENİN 
GÜCÜNDEN FAYDALANMASINI SAĞLAYIN

FLIR E6 WiFi FLIR E60 WiFi
•  160 x 120 kızılötesi çözünürlük RESNET 

standardına uygundur 
•  Daha geniş bir alanı çekmek için geniş 45° 

görüş alanı 
•  Görünür ayrıntılarla MSX® termal görüntü 

iyileştirme 
•  Hedefe doğrultup çekme kolaylığı için sabit 

odaklı mercek ve parlak LCD

•  MSX® ile üstün 320 x 240 termal görüntü 
çözünürlüğü 

•  Hızlı görüntü paylaşımı için mobil cihazlarla 
Wi-Fi iletişimi 

•  Görüntüleme ve belgeleme için monitörlere 
ve kayıt cihazlarına video çıkışı 

•  FLIR pens ampermetre ve nem ölçerlerden 
MeterLink® veri bağlantısı

Yeni FLIR E6 WiFi 
Education 
FLIR'in bina, elektrik 
denetimleri, enerji 
performansı, restorasyon 
ve güvenlik kontrolleri için 
en ekonomik çözümlerinden 
biridir.

Yeni FLIR E60 WiFi 
Education 
Önleyici bakım sorun 
giderme olanağı sunan 
çok çeşitli özelliklere 
sahip sıra dışı termal 
görüntüleme

IGM Nem Ölçerler
Nem ölçerler malzeme yüzeylerinin altında, yıkıcı olmayan bir 
şekilde veya kablolu pim probuyla nem okumaları yapar.

IGM Pens Ampermetreler 
IGM'li pens ampermetre, test objesine doğrudan temas 
gerektirmeden elektriksel aşırı ısınmayı daha hızlı ve 
güvenli bir şekilde tespit etmenize yardımcı olur.

IGM Spotmetreler 
IGM spotmetreler görüntüleme özelliği olmayan 
günümüz kızılötesi termometreleriyle FLIR'in termal 
kameraları arasındaki boşluğu doldurur.

IGM Multimetreler
IGM'li multimetreler elektrik arızasının yerini size tam 
olarak gösteren termal bir görüntüleyici ile hepsi bir 
arada True RMS dijital multimetrenin birleşimidir.
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Sipariş için FLIR veya yetkili distribütör ile temasa geçin. Videoları izlemek ve kaydolmak için sayfamızı ziyaret edin:  

www.flir.com/education

FLIR'in test ve ölçüm cihazları serisi şirketin yenilik, kalite ve güvenilirlik taahhüdü çerçevesinde 
üretilmiştir. Elektrikçiler FLIR'in dijital multimetreleri, elektrikli pens ampermetreleri, flex (esnek) 
pens ampermetreleri, voltaj dedektörleri ve videoskoplarından faydalanırken bina uzmanları 
FLIR'in nem ölçer, videoskop ve voltaj dedektörlerinden oluşan geniş ürün yelpazesine 
güvenmektedir. 

FLIR VS70 kullanıcılara ince kamera probunu dar alanlarda hareket ettirebilme 
olanağı sağlayan ve 5,7 inç büyüklüğünde renkli LCD ekranda canlı, keskin video 
ve görüntüler sunan sağlam, su geçirmez ve darbeye dayanıklı bir videoskoptur. 
Gelişmiş denetim çözümleri, genişletme kamerası ve eklenebilen aksesuarlar, 
kullanıcıların farklı denetim ihtiyaçları doğrultusunda FLIR VS70 cihazlarını 
genişletmesine olanak sağlar.

• Standart bir SD hafıza kartına binlerce görüntü ve saatlerce video kaydedin 
• Doğrudan temel ünitede kayıtlı videolardan fotoğraf kareleri alın 
• Bulgularınızı açıklamak ve not sayısını azaltmak için sesli notlar ekleyin

KANITLAMIŞ TEKNOLOJİ, KANITLANMIŞ SONUÇLAR. 

GİZLİ PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKARMAK VE SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN  
DAR ALANLARDA HAREKET ETTİREBİLİRSİNİZ.

FLIR TEST VE ÖLÇÜM CİHAZLARI

FLIR VS70 VİDEOSKOP

FLIR CM-Serisi Pens Ampermetreler
FLIR'in sanayi tipi Pens Ampermetreleri gelişmiş güç analizi VFD arıza teşhis fonksiyonlarına sahiptir. 

FLIR CM55 & CM57 – Flex (Esnek) Pens Ampermetreler
Dar esnek serpantin penslerinden imal edilen FLIR'in Bluetooth özellikli Flex (Esnek) Pens 
Ampermetreleri dar veya biçimsiz noktalarda kolayca ölçüm yapabilir.

FLIR DM92/93 – TRUE RMS Endüstriyel Multimetreler
FLIR'in dijital multimetreleri, geleneksel olmayan sinüs dalgalarını ve gürültülü sinyalleri doğru 
analiz etmenize yardımcı olmak için gelişmiş değişken frekans sürücülü filtreleme olanağı sunar.

FLIR VP52 – Voltaj Dedektörü
FLIR VP52 dokunmatik titreşim, LED alarm, güçlü LED flaş ve çok yönlü voltaj hassasiyetleri olan 
sağlam bir CAT IV Sınıfı Temassız Voltaj Dedektörüdür.


