FLIR MR160
جهاز قياس الرطوبة من خالل التصوير

يعد جهاز قياس الرطوبة  FLIR MR160من خالل التصوير أ
الول من نوعه .ي ز
بكام�ا
يتم� مقياس الرطوبة  MR160بأنه ُمجهز ي
أ
ت
ال� تكمن بها المشكلة.
حرارية مدمجة ،فهو الوحيد الذي لديه القدرة عىل توضيح الماكن ي

بفضل تقنية القياس باستخدام أ
الموجهة ( ،)IGMفإن جهاز  MR160يساعدك رسيعاً عىل مسح وتحديد
الشعة تحت الحمراء
ّ
أ
ت
ال� تعرض قراءات مؤكّدة للرطوبة.
مشكالت الرطوبة ،وتوجيهك إليها من خالل رؤيتك للماكن ي
يتوفر جهاز استشعار مدمج دون أسنان استشعار ومجس خارجي بسن استشعار  ،مما يحقق المرونة إلجراء القياسات سواء
ش
المبا� أو بدونه .تم صنع  MR160بحيث يتمتع بالصالبة مع ضمان يعتد به ف ي� هذا المجال ،وبذلك
عن طريق التالمس
أ
المثال
المكمل
فإنه يمكنه أن يعمل بمثابة أداة متنقلة الكتشاف الخطاء وإصالحها جاهزة لالستخدام الفوري – أو بمثابة ّ
ي
أ
كام�ا حرارية عالية الدقة لديك – مما يساعدك عىل تحديد مشكالت الرطوبة الخفية والحصول عىل بيانات جديرة بالثقة
لية ي
ث
بشكل أك� فعالية.

تحديد أ
الماكن والتأكد منها باستخدام أداة واحدة.
جهاز قياس الرطوبة المزود بتقنية التصوير الحراري أ
الول من نوعه

• جهاز التصوير الحراري Lepton® 60 × 80بتقنية IGM
• توثيق الصور الحرارية وقراءات الرطوبة عىل شاشة واحدة
جهاز  MR160لقياس الرطوبة من خالل التصوير

ن
المجا�
• مراجعة الصور وإنشاء التقارير مع برنامج FLIR Tools
ي

تحري الخلل وإصالحه رسيعاً.

ت
ال� تتعلق بالعزل والرطوبة
سهولة فحص المشكالت ي

• تقنية االستشعار دون سنون إلجراء القياسات الرسيعة دون تالمس ش
مبا�
• مجس نن
ش
المبا�
ضمن إلجراء قياسات الرطوبة من خالل التالمس
مس� خارجي ُم ّ
مؤ� ي ز
• سهولة االستهداف باستخدام ش
وشع�ات التصويب الواضحة عىل الشاشة
الل�ر
ي

إمكانية النقل وتوفر الصالبة والمتانة.
كام�ا  FLIR MR160وعمليات مسح أ
السقف وفواصل الجدران للكشف عن مشكالت الرطوبة.
ي

تصميم يتسم بالمتانة
• ضمان رائد ف ي� هذا المجال
• صغر الحجم مما يمكّ نك من حمله بسهولة
• بطارية داخلية قابلة إلعادة الشحن إىل جانب USB

كام�ا  MR160الحرارية وعرض الترسب الواضح للرطوبة.
ي

www.flir.com

المواصفات

يز
ل�ر

 :FLIR MR160مقياس تصوير الرطوبة
رقم القطعة

MR160

التصوير الحراري
جهاز الكشف من خالل التصوير
قفل
درجة وضوح الصورة الحرارية (العرض × االرتفاع)
االستجابة الطيفية
نطاق العرض (العرض × االرتفاع)
درجة الحساسية
تردد رسعة تحديث الصورة
ألوان الصور الحرارية
الحد أ
ال ن
د� لمسافة بؤرة العدسة
للصورة الحرارية

شاشة أ
اللوان

 Leptonجهاز استشعار
التصوير الحراري
®

 ،FLIR Lepton®مصفوفة بؤرية مستوية لجهاز استكشاف المقياس الإشعاعي
ئ
التلقا� المسطح
أتوماتيك متكامل لتصحيح المجال
قفل
ي
ي

زر الرجوع

 4800بكسل ()60 × 80
ت
ميكروم�
14–8
°38 × °51
ملل كيلفن
< 150ي
 9هرتز
أبيض ثلجي
 10سم ( 4بوصة)

قياس الرطوبة
نن
المس�
سن قياس الرطوبة من خالل تقنية المجس يغ�
باستخدام المجس الخارجي (مستوى الدقة)
مجموعات قياس الرطوبة ذات التقنية المسننة
نطاق الرطوبة بتقنية االستشعار دون سنون
درجة وضوح القياسات
وقت االستجابة من خالل تقنية االستشعار دون سنون
وقت االستجابة ف ي� وضع التقنية المسننة

0–100% WME ± 5%
 9مجموعات مادية
 100–0للقياسات النسبية
0.1
ملل ثانية
 100ي
ملل ثانية
 750ي

معلومات عامة
نوع الشاشة
درجة وضوح الشاشة (العرض × االرتفاع)
تنسيق ملف الصور الذي تم حفظه
ت
ال� تم تخزينها
سعة الصورة ي
توجيه ي ز
الل�ر

متطلبات الطاقة:
طاقة البطارية  -وقت التشغيل المتواصل
طاقة البطارية  -االستخدام المعتاد:

يز
ل�ر

الشحن ،وموصل المجس

التقاط الصور وحفظها

شاشة  TFTرسومية  240 × 320بكسل  2.3بوصة ،بلون 64K
( QVGA)240 × 320
ت
ال� يظهر عليها نتائج القياس
تنسيق  BMPي
 9999صورة

جهاز االستشعار بتقنية
االستشعار دون سنون

الطاقة
زر التنقل

مؤ� ي ز
ش
موجه إىل مركز الصورة الحرارية
ل�ر واحد ّ
بطارية متكاملة قابلة لإعادة الشحن
 18ساعة كحد أقىص
 4أسابيع عمل
أمب�  /الساعة  Li-ionبطاريات قابلة
مل ي
مل ي
أمب� /الساعة ( 1500×2ي
 3.7فولت 3000 ،ي
لإعادة الشحن) يمكن إعادة شحنها باستخدام وصلة  USBمصغّ رة

البطارية
معاي� االعتماد
ي

،EN61326 (EMC) ( EN61010بطارية  +شاحن) 2 EN60825-1 class ,ي ز
(ل�ر)

اعتمادات الوكالة

لجنة االتصاالت الفيدرالية FCC class B ، CE ،UL

الملحقات المتوفرة
حقيبة واقية مع MR10
مجس مدمج بتقنية مسننة مع MR05

FLIR Commercial Systems
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E-mail : flir@flir.com

www.flir.com
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قد تتطلب المعدات الوارد ذكرها ف� هذا المستند ترخيصاً من الحكومة أ
المريكية ألغراض تتعلق بالتصدير .وأي نقل لهذه المعلومات أو
ي
أ
أ
ف
محظورا .تُستخدم الصور ألغراض إيضاحية فقط .المواصفات عرضة
أمرا
ً
الرسار بخالف ما هو منصوص عليه ي� القانون ال ي
مريك يعد ً
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