
FLIR T430sc
Kompakt, bärbar värmekamera

FLIR T430sc är en värmekamera med en vinklingsbar objektivenhet och pekskärm. 
Denna handhållna kamera är perfekt för stationär testning i labbet eller dynamisk 
testning på fältet. Den vinklingsbara objektivenheten ger dig stor flexibilitet och gör 
att du kan genomföra experiment snabbt och i en bekväm ställning.

BILDKVALITET OCH VÄRMEKÄNSLIGHET
T430sc har en okyld VOx-mikrobolometerdetektor (Vanadium Oxide) som producerar 
värmebilder med en upplösning på 320 x 240 pixlar. Den ger skarpa, tydliga och 
detaljerade bilder som är enkla att tolka och mycket exakta. T430sc har också en 
kamera för vanliga bilder.

PEKSKÄRM
LCD-pekskärmen med hög kvalitet ger skarpa, ljusstarka bilder som lyfter interaktivitet 
och användarkomfort till en ny nivå. De här funktionerna kombinerat med stora 
bakgrundsbelysta knappar och en joystick gör kameran mycket lättanvänd.

RADIOMETRISK INSPELNING 
T430sc möjliggör full dynamisk videoströmning till en PC med USB eller till mobila 
enheter med Wi-Fi. Den kan även spela in visuella MPEG-4-videofiler och icke-
radiometriska MPEG-4-värmevideofiler. 

MÅNGA FUNKTIONER 
Kameran har dynamiska funktioner som Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®), 
UltraMax™ bildförbättring, automatisk bildrotation, bildskiss och autofokus. Den har 
indikering av varma/kalla punkter och ljudalarm/optiskt alarm. Emissivitetstabeller på 
skärmen, upp till fem punkter för temperaturmätning och Delta T-funktion betyder att 
du snabbt kan samla in och enkelt jämföra temperaturdata.

PROGRAMVARA
FLIR T430sc-kameran fungerar sömlöst med FLIR ResearchIR Max-programvaran, 
vilket möjliggör intuitiv visning, inspelning och avancerad bearbetning av värmedata.

MATHWORKS® MATLAB
Hantera och samla in data direkt i MathWorks® Matlab-programvaran för avancerad 
bildanalys och bearbetning.

VIKTIGA FUNKTIONER
• Värmekamera och inbyggd visuell digitalkamera

• VOx okyld mikrobolometer: 320 x 240 pixlar

• Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®)

• UltraMax™ för värmeupplösning på upp till 640 x 480 pixlar

• Programvara medföljer
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Systemöversikt T430sc
Detektortyp Okyld mikrobolometer

Spektralområde  7,5–13,0 μm

IR-upplösning  320 × 240

Pixelstorlek detektor  25 μm

NETD < 30 mK

Elektronik/Bildgenerering
Tidskonstant  < 12 ms

Bildhastighet  60 Hz

Dynamiskt intervall 14-bitars

Digital dataströmning Radiometrisk inspelning i realtid = USB till PC 
Icke-radiometrisk inspelning i realtid = MPEG via USB till PC

Analog video Kompositvideo/RCA-kontakt

Kommando och kontroll USB, WiFi

Mätning

Temperaturintervall för objekt –20 till +120°C  
 0 till +650°C

Noggrannhet ±2°C eller 2 %, det större värdet av dessa två, vid +25°C nominell temperatur

Optik
Kamerans f-nr f/1.3 Integrerat objektiv 18 mm (25°)

Tillgängliga objektiv 76 mm (6°), 30 mm (15°), 10 mm (45°), 4 mm (90°)

Närbildsobjektiv/mikroskop  Närbild (25 μm), (50 μm), (100 μm)

Fokus Automatiskt eller manuellt (motordrivet)

Bildpresentation
Visning i kameran Pekskärm/3,5 på LCD-display (320 × 240)

Automatisk orientering Behåller temperaturdata på skärmen 
I stående eller liggande läge

Automatisk gain-kontroll Manuell, linjär, histogram, DDE

Bildanalys Punkter, areor, automatisk avkänning av varma/kalla punkter,  
differenstemp, isotermer, alarm

Bildanteckningar 60 sek röst, text, 4 x markörer, skiss

Visuell bild 3.1 megapixel från integrerad kamera för vanliga bilder

MSX®-förbättring/ 
bild i bild

Lägger till synliga detaljer på värmebilder/bild-i-bild-överlagringar av värme på 
den vanliga digitalbilden

UltraMax™-bildförbättring Ökar antalet pixlar upp till 4x via programvara

Allmänt
Intervall för drifttemperatur  -15°C till 50°C

Intervall för lagringstemperatur -40°C 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, 50/60 Hz eller 12 V från ett fordon

Batterisystem  Li-jon, 4 timmars drifttid

Vikt med batteri  0,855 kg

Storlek (L × B × H)  106 × 201 × 125 mm

Montering  ¼”-20
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Specifikationerna kan förändras utan förvarning. 
©Copyright 2015, FLIR Systems, Inc. Alla andra märken och produktnamn 
är varumärken som tillhör sina respektive ägare.  Den bild som visas är 
eventuellt inte representativ för den faktiska upplösningen på kameran som 
visas. Bilder endast för illustration.  (Uppdaterad 2016-01-06)
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