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جهاز قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء

يتيح جهاز TG54 وجهاز TG56 لقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء الحصول عىل قراءات لدرجة الحرارة لالأسطح دون مالمستها بحيث 
ي يتعذر الوصول إليها. ويمكن لجهازي TG54وTG56 قياس درجة حرارة أهداف 

ي الأماكن ال�ت
يمكنك أخذ القياسات بشكل رسيع وسهل �ف

أصغر حجًما من مسافة أك�ث أمانًا، وذلك بفضل قدرتهما عىل القياس بمعدل مسافة إىل نقطة يصل إىل 30:1.  وتتيح لك خيارات الأوضاع 
ي نفس الوقت. وتم تصميم جهازي TG54 وTG56 مع شاشة ألوان 

ف لدرجة الحرارة �ف الجديدة التحكم لرؤية القراءة الحالية وآخر قراءت�ي
ات المتقدمة. وتم تصميم جهازي  ف عدادات، عالوة عىل أنها تضيف رؤية وكفاءة لمجموعة الم�ي تجعل من السهل التنقل وتحديد الإ

ي الجيب لقياس درجات الحرارة بشكل يتسم بالكفاءة.
ف للتنقل وسهولة وضعهما �ف TG54 وTG56 بحيث يكونان مناسب�ي

ي الأماكن المرتفعة والمنخفضة.
إمكانية قياس درجات الحرارة �ف

ي يصعب الوصول إليها وذلك من مسافة بعيدة
ي الأماكن ال�ت

احصل عىل قياسات درجات الحرارة بسهولة �ف

قم بإجراء قياسات لدرجات الحرارة لالأسطح دون مالمستها وذلك باستخدام جهاز استشعار بالأشعة تحت الحمراء.  •

معدل موضعي 24:1 أو 30:1 لقياس أهداف أصغر حجًما من مسافة أك�ث أمانًا.  •

ر المدمجة. ف حدد موقع القياس بسهولة بفضل خاصية الستهداف بالل�ي  •

جهاز سهل الستخدام.
شاشة ألوان، وسهلة التنقل

عدادات تصميم قوائم رسومي يتيح سهولة الوصول إىل الإ  •

شعاع مع مستويات محددة مسبقة وتعديل مخصص سهولة تحديد قوة الإ  •

إنذارات برصية مرتفعة ومنخفضة مذهلة  •

تصميم مريح وقوي. 
يمكن حمله وصغ�ي الحجم

تصميم صناعي وقوي يمكن أن يتحمل السقوط من عىل ارتفاع ثالثة أمتار  •

ي ظروف الإضاءة السيئة
مصباح إضاءة ساطع يساعدك عىل رؤية الهدف �ف  •

حجرة بطارية بدون أداة  •

ف جهاز TG54 وجهاز TG56 بمصباح إضاءة LED قوي يتم�ي

ر المدمجة ف إمكانية تحديد موقع القياس بسهولة بفضل خاصية الل�ي
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المواصفات

Spot IR مواصفات تقنيةTG54TG56

24:130:1معدل المسافة إىل الموضع 

-30 درجة مئوية إىل 650 درجة مئوية )-22 درجة فهرنهايت إىل 1202 درجة فهرنهايت(المدى

±1 درجة مئوية/ 1.8 درجة فهرنهايت أو 1% من القراءةالدقة الأساسية

شعاع قابلية التعديل باستخدام 4 إعدادات مسبقة وخيار التخصيصقوة الإ

0.1 درجة مئوية / 0.1 درجة فهرنهايتالدقة

≥150 ملىلي ثانيةالستجابة

5 إىل 14 ميكرونالستجابة الطيفية

مواصفات إدخال المزدوجة الحرارية

دخال K-نوع الإ

دخال -30 درجة مئوية إىل 650 درجة مئوية )-22 درجة فهرنهايت إىل 1202 درجة فهرنهايت(-نطاق الإ

دخال ±1 درجة مئوية/ 1.8 درجة فهرنهايت أو 1% من القراءة-الدقة الأساسية لالإ

0.1 درجة مئوية / 0.1 درجة فهرنهايت-دقة القياس

K 30 درجة مئوية إىل 300 درجة مئوية )-22 درجة فهرنهايت إىل 1202 درجة فهرنهايت(-تتضمن نطاق مسبار المزدوجة الحرارية من النوع-

فات الم�ي

نعمالحد الأقىص / الحد الأد�ف

) نعمالتفاضل )الحد الأقىص - الحد الأد�ف

)K نعمالمتوسط )متوسط تشغيل يبلغ 6 نقاط

ف المزدوجة الحرارية / الأشعة تحت الحمراء نعم-وضع تفاضىلي ب�ي

مرتفع / منخفضالتنبيه

نذار مؤرسث ألوان )أحمر / أزرق(التنبيه بالإ

عام

شاشة TFT LCD مقاس 1.45 بوصة )x 128 128 بكسل(الشاشة )عرض × ارتفاع(

ر ف ر إىل مركز نقطة القياس، الفئة 1توجيه الل�ي ف أداة توجيه أحادية بالل�ي

5 سنواتالضمان*

 IP تقييمIP56 مصمم ليتوافق مع-

مصمم ليتحمل السقوط من ارتفاع 3 أمتاراختبار السقوط

8 ساعات كحد أقىصوقت التشغيل المتواصل

x AAA 3 قلوي مصدر الطاقة

ي
نعم مع مستوى التعديل مسبق الضبط وخيار "إلغاء التفعيل"فصل الطاقة التلقا�أ

ر CE / FDAالشهادات ف ل�ي

يط يطوق المعصم، ودليل بدء التشغيل الرسيع، ودليل المستخدم )CD( وبطاريات من نوع x AAA 3 )جهاز TG56 مزود بمزدوجة حرارية من نوع K لالأغراض العامة(يتضمن رسث

معلومات طلب الجهاز
الكود العالمي للمنتج 

)UPC(
ي  رقم الوحدة الأورو�ب

)EAN(

 TG547939504005480793950400548

 TG567939504005620793950400562

أ 7939503776040793950377604مسبار مزدوجة حرارية من نوع TA60 مع مها�ي

ي هذا المستند ترخيصاً من الحكومة الأمريكية لأغراض تتعلق بالتصدير. وأي نقل لهذه المعلومات أو 
قد تتطلب المعدات الوارد ذكرها �ف

ي القانون الأمريكي يعد أمًرا محظوًرا. تُستخدم الصور لأغراض إيضاحية فقط. المواصفات عرضة 
الأرسار بخالف ما هو منصوص عليه �ف

ي 08 /12 /15(
للتغي�ي دون إشعار. .FLIR Systems, Inc 2015© جميع الحقوق محفوظة.  )تم تحديثه �ف

ف جهاز TG56 بدخل من نوع K للمزدوجة الحرارية يتم�ي
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