
Överhettat element på kretskort

Mikroskopobjektiv möjliggör närmare granskning

Överhettade däck och bromsar på racerbil

FLIR T1030sc
Handhållen värmekamera med hög prestanda för 
forskning och utveckling
T1030sc är en bärbar höghastighetsvärmekamera med värmebilder och 
temperaturmätning i HD-kvalitet. Den är konstruerad för tekniker och 
forskare som behöver högsta tänkbara upplösning och känslighet i en 
flexibel, batteridriven handhållen enhet. Kameran är ett resultat av 50 års 
erfarenhet i branschen och kan ta bilder med en upplösning på 1 024 x 768 
med en hastighet på 30 bilder per sekund. Med T1030sc kan du ta förlustfria 
radiometriska HD-bilder vid upp till 120 Hz som du sedan kan granska, hämta, 
analysera och dela via FLIR ResearchIR Max eller MathWorks® MATLAB.

Oöverträffat tydliga bilder
En extra känslig detektor och HD-kompatibel optik ger värmebilder 
av mycket hög kvalitet och exakt beröringsfri temperaturmätning

• 1 024 x 768 LWIR okyld HD-detektor

• Temperaturkänslighet (NETD) på < 20 mK, mer än dubbelt så hög som 
branschstandarden

• FLIR OSX™ Precision HDIR-optik ger HiFi-bilder och exakta 
temperaturmätningar vid alla brännvidder

• FLIR Vision Processor™ ger jämna bilder med fina detaljer tack vare MSX®, 
UltraMax™ och våra egenutvecklade adaptiva filtreringsalgoritmer.

Bärbar, flexibel
Batteridriven handhållen kamera som kan tas med överallt, både i 
labbet och ute på fältet

• Mät- och analysverktyg är integrerade i den batteridrivna, ergonomiska 
kameran

• WiFi-kommunikation förenklar bilddelning, fjärrstyrning och visning samt 
snabb rapportering på platsen

• Fyra programmerbara knappar, två programmerbara mätfunktioner

Höghastighetsdata som du vill ha den
Strömma okomprimerad data till en dator eller spela in dynamisk 
radiometrisk video i kameran

• Spelar in radiometrisk video i realtid vid 30 Hz till SD-kortet (uttagbart)

• Ta en fullständig radiometrisk HD-bild vid upp till 120 Hz eller en delbild 
(window) vid upp till 480 Hz via FLIRs HSI-gränssnitt (High-Speed Interface) 

• Visa, hämta, analysera och dela data med den medföljande programvaran 
FLIR ResearchIR Max eller MathWorks® MATLAB (säljs separat)

• Kompatibel med ATLAS SDK för integrering av radiometriska bilder och data 
i företagets programvara

www.flir.com



Specifikationer

Utrustning som beskrivs här kan kräva amerikanska regeringens 
tillstånd för exportändamål. Användning som strider mot amerikansk 
lag är förbjuden. Specifikationerna kan komma att ändras utan 
föregående meddelande.
De mest uppdaterade specifikationerna finns på vår webbplats: www.
flir.com/T1030sc. © 2015 FLIR Systems, Inc. Alla andra varumärken 
och produktnamn är varumärken som tillhör FLIR Systems, 
Incorporated. Bilderna används endast för illustration. 11/2015
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Omfattar delar och arbete i två år, batterier i 
fem år och detektorn i tio år.
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Systemöversikt FLIR T1030sc 

Sensortyp Okyld mikrobolometer

Spektralintervall 7,5–14 µm

Upplösning 1 024 x 768

Pixelstorlek detektor 17 μm

Värmekänslighet/NETD < 20 mK vid +30 °C

Elektronik/Bildbehandling
Bildhastighet 30 Hz, fullt fönster, i kameran 

120 Hz, fullt fönster, med HSI till dator 
240 Hz, ½ fönster med HSI 
480 Hz, ¼ fönster med HSI

Dynamiskt intervall 14-bitars

Digital dataströmning Radiometri i realtid via USB till dator 
Icke-radiometrisk i realtid H.264 via USB eller Wi-Fi till dator

Radiometrisk inspelning i 
kameran

Radiometrisk i realtid till SD-kort 
Icke radiometrisk i realtid H.264 till SD-kort

Inspelning, visuell video H.264 till SD-kortet

GPS, kompass Platsdata, kamerariktning läggs till automatiskt i varje bild

 Bildfilsformat Standard JPEG – inklusive digitalt foto och mätdata i en fil

Mätning
Objekt, temperatur 
intervall

–40 till +150 °C 
+100 till +650 °C  

+300 till +2 000 °C

Noggrannhet ±1 °C eller ±1 % vid 25 °C för temperaturer mellan 5 och 150 °C. 
±2 °C eller ±2 % av avläsningen vid 25 °C för temperaturer upp till 1 200 °C

Optik
Kamerans f-nummer f/1,15 (standardobjektiv) 

Tillgängliga objektiv 81,2 mm (12°), 36 mm (28°), 21,2 mm (45°), 50 μm närbild

Rumslig upplösning 
(IFOV)

12º objektiv: 0,20 mrad; 28º objektiv: 0,47 mrad; 45º objektiv: 0,80 mrad

Fokus Auto, kontinuerlig auto, manuell

Bildpresentation
Display 4,3”  bredd, 800 × 480 pixel kapacitativ pekskärm

Automatisk orientering Automatiskt liggande eller stående läge

Bildanalys 10 spotmätare, 5+5 områden (rutor, cirklar) med max./min./genomsnitt

Bildanteckningar 60 sek. röst (via Bluetooth), text, skiss

Synlig bild Synfältsmatchning, anpassas till IR-objektivet

MSX® Visar visuella detaljer på värmebilden i full upplösning, vilket ger perspektiv 
och ger möjlighet att läsa etiketter

UltraMax™ Unik process för superupplösning fyrdubblar pixelantalet upp till 3,1 MP

Ytterligare information
Intervall för  
drifttemperatur

–40 till +150 °C

Intervall för  
förvaringstemperatur

–40 till +70 °C

Inkapsling IP 54 (IEC 60529)

Stöt/Vibration 25 g (IEC 60068-2-29)/2 g (IEC 60068-2-6)

Extern strömförsörjning AC-adapter, 90–260 VAC-ingång, 50/60 Hz eller 12 V från ett fordon (kabel 
med standardkontakt, tillval)

Batteri Uppladdningsbart litium-ion polymerbatteri, > 2,5 h vid 25 °C

Vikt 1,9 till 2,1 kg, beroende på objektivmodell

Storlek (L x B x H) 167,2 mm × 204,5 mm × 188,3 mm  

Stativmontering UNC ¼"-20

Systemets omfattning
Värmekamera med objektiv, batteri (2 vardera), batteriladdare, HDMI-HDMI-kabel, hård 
transportväska, stor ögonmussla, objektivskydd, Bluetooth-headset, SD-kort, halsrem, USB-kabel, 
Standard A till Mini-B, HSI-box (endast SC-modeller), kalibreringscertifikat, ResearchIR Max, FLIR 
Tools nedladdningsbart kort, användardokumentation på CD-ROM, tryckt dokumentation

www.flir.com/T1030sc
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