
Přestože dnes mají opraváři a údržbáři 
k dispozici spoustu zkušebních 
a měřicích přístrojů, nemusí být 
snadné najít nástroj, který dokáže 
rychle vyhledat a identifikovat příčinu 
problému. Problémy spojené s vlhkostí 
a elektroinstalací nelze vždy odhalit 
pouhým okem, a proto při hledání 
přesného místa příčiny problému s 
vlhkostí nebo elektroinstalací často 
musíme zapojit vlastní odhad. Další 
potíž při řešení závad elektroinstalace 
spočívá v nebezpečí, které může číhat 
v samotném jádru problému. 

V reakci na tyto skutečnosti společnost 
FLIR Systems vyvinula technologii 
infračerveného navádění (IGM). FLIR 
IGM™ umožňuje pracovníkům údržby 
identifikovat přesné místo problému, 
které není viditelné pouhým okem. 
Technologie IGM uživatelům šetří čas 
a chrání je v situacích, kde by jim jinak 
hrozilo nebezpečí.
 

V ČEM SPOČÍVÁ TECHNOLOGIE 
IGM?
IGM je nadstavba termografické 
technologie přidávaná do 
osvědčených a kvalitních měřicích 
přístrojů od společnosti FLIR 
Systems. IGM umožňuje pracovníkům 
údržby pracovat chytřeji a efektivněji, 
neboť je vizuálně navádí k místu 
tepelného problému, které není 
viditelné pouhým okem. Díky tomu 
se mohou soustředit na samotné 
řešení problému a blíže prozkoumávat 
přesnou příčinu jeho vzniku. 

Technologie IGM tak posunuje 
oblíbené zkušební přístroje na zcela 
novou úroveň a šetří pracovníkům 
drahocenný čas. Navíc nyní mohou 
svým zákazníkům přesně ukázat 
postižené místo a po dokončení 
opravy provést vizuální kontrolu. 
IGM používá revoluční dlouhovlnný 
infračervený (LWIR) senzor FLIR 
Lepton® s rozlišením 80 x 60 aktivních 

Mnoho pracovníků se dnes spoléhá na pomoc zkušebních a měřicích nástrojů 
při provádění elektrických a mechanických oprav, údržbě průmyslových budov, 
opravách vzduchotechniky a funkčních zkouškách elektronických zařízení. Nová 
technologie infračerveného navádění (IGM) od společnosti FLIR Systems tyto 
pracovní úkony činí mnohem bezpečnějšími a produktivnějšími.  

INFRAČERVENÉ NAVÁDĚNÍ (IGM™)
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VLHKOMĚRY FLIR MR160 A
MR176 

Termografické vlhkoměry FLIR 
MR160 a MR176 vizuálně 
znázorňují možné problémy s 
vlhkostí pomocí termogramů. 
Vlhkoměr MR160 je profesionální 
diagnostický nástroj, jenž 
identifikuje chladná místa 
pomocí vestavěné termografické 
kamery s rozlišením 80 x 60 
pixelů tak, abyste přesně zjistili, 
kde se drží vlhkost. Vlhkoměr 
MR176 představuje pokročilé 
řešení pro odborníky, kteří od 
měřiče požadují větší flexibilitu a 
podrobnější diagnostické údaje, 
včetně čtyřbarevného zobrazení, 
nastavitelných diagnostických 
údajů a uživatelsky vyměnitelného 
senzoru pro měření okolní teploty 
a relativní vlhkosti.



pixelů. Portfolio zkušebních a měřicích 
přístrojů FLIR vybavených technologií 
IGM zahrnuje vlhkoměry, klešťové 
multimetry a bodové měřiče.

VLHKOMĚRY S IGM
Vlhkoměry dokážou měřit vlhkost 
pod povrchem materiálů buďto 
pomocí nedestruktivní dotykové 
sondy, anebo pomocí kabelové sondy 
s hrotem. Tyto přístroje pomáhají 
odhalit skrytou vlhkost ve stěnách, 
podlahách nebo stropech. Vlhkoměry 
FLIR IGM mohou výrazně zkrátit dobu 
potřebnou k vyhledání a prozkoumání 
místa se skrytou vlhkostí. Vlhká místa 
lze hledat s využitím termografické 
technologie a laserového ukazovátka, 
které přesně zaměří příslušné místo. 
Samotné úrovně vlhkosti se potom 
měří pomocí hrotové nebo dotykové 
vlhkostní sondy.  Vlhkost se na 
termogramu znázorňuje jako chladné 
místo, přičemž takové teplotní změny 
nejsou postřehnutelné pouhým okem. 
Vlhkoměry s technologií IGM používají 
přehlednou paletu termografických 
barev s názvem ICE, která označuje 
chladná místa modře s černým 
ohraničením. 

KLEŠŤOVÉ MULTIMETRY S IGM
Když hledáte závady ve spleti kabelů 
nebo ve složitých rozvaděčích, 
s klešťovým multimetrem FLIR 
rychleji a bezpečněji najdete tepelné 
anomálie, aniž byste se museli 
přímo dotýkat zkoušených objektů. 
Přehřátá místa vám pomůže odhalit 
vestavěná termografická kamera a 
následně můžete pomocí klešťového 

multimetru přesněji zkontrolovat 
podezřelé místo. Termogram pomáhá 
ověřit zjištěné skutečnosti pomocí 
pokročilých funkcí kontaktního měření 
a následně vyřešit i ty nejsložitější 
elektroinstalační problémy. 
Technologie IGM je nepostradatelná 
i při kontrolách opravených míst, zda 
byly všechny zjištěné závady řádně 
vyřešeny.

BODOVÉ MĚŘIČE S IGM 
Bodové měřiče FLIR vyplňují 
mezeru mezi současnou generací 
infračervených teploměrů, které 
nenabízejí možnost termografického 
zobrazování, a špičkovými 
termografickými kamerami FLIR. S 
infračerveným teploměrem můžete 
bezkontaktně měřit teplotu různých 
objektů, zatímco termografická 
kamera zobrazuje relativní tepelné 
vlastnosti objektu nebo cílové 
oblasti vzhledem k jeho okolí. 
Bodové měřiče IGM zvládají obě 
funkce. Díky ceně, velikosti a nízké 
spotřebě senzoru FLIR Lepton se z 
jednoho z nejpoužívanějších nástrojů 
pro měření, bodového měřiče 

IGM, stává vyhledávací zařízení, 
které dává pracovníkům údržby 
zařízení, dodavatelům, elektrikářům, 
technikům vzduchotechniky a 
majitelům domů větší schopnost 
rychlého a bezpečného řešení 
problémů s vytápěním a elektřinou.

PRACUJTE PRODUKTIVNĚJI  
Zkušební a měřicí nástroje s 
technologií IGM od FLIR umožňují 
pracovníkům dosahovat lepších 
výsledků a pracovat rychleji při správě 
budov a průmyslových objektů. 
Vlhkoměry, klešťové multimetry a 
bodové měřiče s technologií IGM 
představují rychlejší, bezpečnější a 
přesnější cestu k odhalování problémů 
a zároveň umožňují přesvědčivě 
zobrazit postižená místa. Investice 
do těchto zařízení se proto téměř 
okamžitě vyplatí. 

Více informací o termografických kamerách nebo o 
jejich možnostech použití naleznete na stránce: 

www.flir.com/instruments

Zobrazené snímky nemusejí odpovídat skutečnému 
rozlišení kamery na obrázku. Snímky slouží pouze k 
ilustračním účelům.
Datum vytvoření: 04/2016
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BODOVÉ TERMOGRAFICKÉ 
KAMERY TG165 A TG167 

Kamera TG165 byla navržena 
pro kontroly stavebních či jiných 
elektroinstalací a díky širokému 
zornému poli (50°) dokáže zobrazit 
celou stěnu místnosti na jediném 
snímku. Kamera TG167 je určena 
převážně pro vnitřní elektrické 
kontroly a pomáhá rychle odhalit 
okem neviditelná teplá a chladná 
místa v rozvaděčích nebo 
elektroinstalačních krabicích z 
bezpečné vzdálenosti. 25° zorné 
pole umožňuje pořizovat snímky 
s velmi ostrými detaily z větší 
vzdálenosti, například malých 
konektorů a vodičů.

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR FLIR 
CM174

CM174 je první univerzální kleš-
ťový multimetr s termografickou 
kamerou na světě, který dokáže 
vizuálně identifikovat teplotní 
anomálie dříve, než způsobí 
závažnější problém. CM174 má 
úzkou čelist a vestavěné 
pracovní světlo, které 
usnadňují práci ve 
stísněných rozvadě-
čích. S jeho pokro-
čilými funkcemi 
získáte všechny 
hodnoty potřebné 
k rychlému 
řešení problémů, 
včetně měření 
efektivní hodnoty 
proudu, LoZ, režimu 
VFD, rozběhového 
proudu a inteligentní 
diody s deaktivací.

Teploměr FLIR TG167 kvalitně a detailně zobrazuje i 
malé konektory a vodiče.


