
Chociaż wiele produktów służących do 
kontroli i pomiarów stało się niezbędnymi 
towarzyszami współczesnych specjali-
stów od napraw i konserwacji, znalezie-
nie narzędzia, które pozwala na szybkie 
wykrywanie i analizowanie problemu, 
może okazać się trudnym zadaniem. 
Problemy z wilgocią i instalacjami elek-
trycznymi nie zawsze są widoczne gołym 
okiem, co sprawia, że poszukiwanie ich 
dokładnej lokalizacji odbywa się trochę 
na oślep. Kolejna trudność związana z 
uszkodzonymi instalacjami elektrycznymi 
polega na tym, że bezpośredni kontakt z 
nimi może być niebezpieczny. 

W odpowiedzi na te problemy firma FLIR 
Systems opracowała technologię pomiaru 
wspomaganego podczerwienią (IGM). 
FLIR IGM™ pozwala, specjalistom od 
utrzymania ruchu i konserwacji na określa-
nie dokładnej lokalizacji problemu, który 
nie jest widoczny gołym okiem. Technolo-
gia IGM została opracowana aby oszczę-
dzać czas i chronić ludzi przed sytuacjami, 
które mogą być niebezpieczne.
 

CZYM JEST IGM?
IGM to uzupełnienie niezawodnych urzą-
dzeń testowych i pomiarowych FLIR 
Systems o termowizję. IGM pozwala 
specjalistom od napraw i konserwacji na 
sprawniejszą i bardziej wydajną pracę, 
prowadząc ich wizualnie do problemów 
z temperaturą, które są niewidoczne 
dla ludzkiego oka. Dzięki IGM mogą się 
skupić na poszukiwaniu źródeł usterek i 
określeniu, które punkty mogą wymagać 
dalszej analizy. 

IGM wprowadza popularne w przemy-
śle narzędzia testowe na zupełnie nowy 
poziom, oszczędzając cenny czas specja-
listów, a jednocześnie pozwala na przed-
stawianie klientom przyczyn problemów 
i udowadnianie, że zostały usunięte w 
wyniku dokonanych napraw. IGM wykorzy-
stuje FLIR Lepton® – przełomowy moduł, o 
rozdzielczości 80 × 60 aktywnych pikseli, 
detekcji długofalowego promieniowania 
podczerwonego (LWIR) . Oferta narzędzi 
testowych i pomiarowych FLIR wyposa-
żonych w IGM obejmuje wilgotnościomie-
rze, mierniki cęgowe i pirometry.

Wielu specjalistów w różnych branżach korzysta z narzędzi testowych i pomiarowych 
przy wykonywaniu napraw elektrycznych i mechanicznych, konserwacji instalacji 
przemysłowych, usuwaniu usterek układów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz 
testowaniu układów elektronicznych. Dzięki nowej technologii pomiaru wspomaganego 
podczerwienią (IGM) opracowanej przez FLIR Systems te zadania są łatwiejsze i można je 
wykonywać o wiele sprawniej.  
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WILGOTNOŚCIOMIERZE FLIR 
MR 160 I MR176 

Wilgotnościomierze FLIR MR160 i 
MR176 służą do wizualnej lokalizacji 
potencjalnych problemów z wilgocią 
przy użyciu obrazu termowizyjnego. 
MR160 to narzędzie dla specjalistów, 
którzy poszukują przyczyn usterek. 
Umożliwia identyfikację zimnych 
punktów, a w rezultacie wilgotnych 
miejsc, przy użyciu wbudowanego 
modułu termowizyjnego o 
rozdzielczości 80×60. MR176 
jest zaawansowanym technicznie 
rozwiązaniem, przeznaczonym dla 
tych specjalistów, którzy wymagają 
dodatkowej elastyczności i większej 
szczegółowości. Urządzenie 
wyposażono w tryby obrazowania 
termowizyjnego przy użyciu 
czterech palet kolorów, możliwość 
dostosowywania odczytów 
do potrzeb użytkownika oraz 
wymienialny w miejscu użytkowania 
czujnik temperatury / RH.



WILGOTNOŚCIOMIERZE IGM
Wilgotnościomierze mogą wykonywać 
pomiary wilgotności pod powierzchniami 
materiałów, w sposób stykowy lub przy 
użyciu sondy przewodowej z ostrymi 
końcówkami. Mierniki te pomagają w 
wykrywaniu wilgoci ukrytej w ścianach, 
podłogach i sufitach. Wilgotnościomie-
rze FLIR IGM mogą znacznie skrócić 
czas potrzebny na zbadanie wilgotności 
danego miejsca. Ich użytkownicy mogą 
poszukiwać wilgoci przy użyciu obrazu 
termowizyjnego, wskazywać szukany 
punkt za pomocą wskaźnika laserowego, 
a następnie sprawdzać swoje podejrze-
nia i określać poziomy wilgoci przy użyciu 
sondy lub w sposób stykowy.  Na obra-
zie termowizyjnym wilgoć jest widoczna 
jako chłodna powierzchnia, przy czym ta 
zmiana temperatury nie jest dostrzegalna 
dla ludzkiego oka. Wilgotnościomierze, 
które są wyposażone w technologię IGM, 
używają do zobrazowania termowizyjnego 
wygodnej palety kolorów, zwanej ICE, co 
sprawia, że zimne miejsca są oznaczone 
kolorem niebieskim z czarną obwódką. 

MIERNIKI CĘGOWE IGM
Gdy napotykamy na splątane przewody 
lub kontrolujemy rozbudowane panele 
w poszukiwaniu zagrożeń, zastosowanie 
miernika cęgowego FLIR z technologią 
IGM pozwala na szybszą i bezpieczniej-
szą, bowiem całkowicie bezkontaktową 
identyfikację i wyszukiwanie punktów 
nadmiernie nagrzanych w wyniku dzia-
łania prądu elektrycznego. Po wykryciu 
gorącego punktu za pomocą wbudowa-
nej kamery termowizyjnej można użyć 
miernika cęgowego w celu weryfikacji 
odczytów. Zastosowanie obrazu termo-
wizyjnego oraz weryfikacji za pomocą 
zaawansowanych technicznie kontak-
towych metod pomiaru, pozwala na 

rozwiązywanie nawet najbardziej skompli-
kowanych problemów elektrycznych. IGM 
odgrywa również ważną rolę przy wyko-
nywaniu kontroli po zakończeniu napraw. 
Potwierdza bowiem, czy problemy zostały 
poprawnie usunięte.

PIROMETRY Z TECHNOLOGIĄ IGM 
Oferowane przez FILR pirometry z tech-
nologią IGM stanowią udane połączenie 
funkcjonalności dostępnych obecnie piro-
metrów na podczerwień, które nie gene-
rują obrazów, oraz wiodących na rynku 
kamer termowizyjnych FLIR. Pirometr na 
podczerwień umożliwia bezkontaktowy 
odczyt temperatury, natomiast urządzenie 
termowizyjne przedstawia względne wła-
ściwości cieplne powierzchni badanego 
obiektu, w relacji do otoczenia. Pirometry 
IGM łączą obie te funkcje. Wykorzystujące 
nowe, przełomowe parametry modułu 
FLIR Lepton, takie jak niska cena, nie-
wielkie rozmiary i niskie zużycie energii, 
pirometry IGM stanowią przekształcenie 
jednego z najczęściej używanych narzę-
dzi pomiarowych w narzędzie badawcze, 
które pozwala pracownikom utrzymania 
ruchu, wykonawcom, elektrykom, spe-
cjalistom od ogrzewania, wentylacji i kli-

matyzacji, a także właścicielom domów 
na szybkie i bezpieczne rozwiązywanie 
problemów z instalacjami grzewczymi i 
elektrycznymi.
 

ROZWIŃ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ  
Narzędzia do testowania i pomiarów FLIR 
z technologią IGM pozwalają specjalistom 
w branży budowlanej i w przemyśle na 
osiąganie lepszych wyników, pomaga-
jąc im w uzyskiwaniu nowych zleceń i 
utrzymywaniu bardziej profesjonalnego 
wizerunku. Wilgotnościomierze, mierniki 
cęgowe i pirometry, które wykorzystują 
technologię IGM, nie tylko umożliwiają 
użytkownikom szybciej rozwiązywać pro-
blemy, ale – dzięki udostępnianiu obrazu 
termowizyjnego – pozwalają na wizualne 
przedstawianie wyników badania w bar-
dzo przekonujący sposób. Taka inwestycja 
zwraca się błyskawicznie. 

Więcej informacji na temat kamer termowizyjnych 
oraz tego zastosowania można znaleźć pod 
adresem: 

www.flir.com/instruments

Zdjęcia, które są zamieszczone na ilustracjach, mogą nie 
odpowiadać rzeczywistej rozdzielczości prezentowanej 
kamery. Obrazy mają jedynie charakter ilustracji.
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TG165 i TG167 
KAMERY TERMOWIZYJNE Z 
PIROMETRAMI 

Przydatne do kontroli budynków i 
ogólnych kontroli elektrycznych, urzą-
dzenie TG165 cechuje 50-stopniowe 
pole widzenia, które pozwala ująć całą 
ścianę pomieszczenia na pojedyn-
czym obrazie. Zaprojektowane przede 
wszystkim do kontroli elektrycznych 
wewnątrz budynków, urządzenie 
TG167 pozwala na łatwe znajdowanie, 
z bezpiecznej odległości, niewidocz-
nych gołym okiem gorących i zimnych 
punktów w układach elektrycznych. 
25-stopniowe pole widzenia umożli-
wia uzyskiwanie wyraźnych obrazów 
niewielkich elementów, takich jak 
małe złączki i przewody z większej 
odległości.

MIERNIK CĘGOWY FLIR CM174

CM174 to pierwszy na świecie zin-
tegrowany miernik cęgowy, wypo-
sażony we wbudowaną kamerę 
termowizyjną, pozwalający na wykry-
wanie anomalii temperaturowych, 
zanim staną się przyczyną dużego 
problemu. CM174 wyposażono w 
wąskie cęgi i wbudowane oświetlenie 
robocze, pozwalające badać trudno 
dostępne miejsca, w których 
brakuje światła. Szybkie 
uzyskiwanie odczytów, 
które są potrzebne do 
rozwiązywania pro-
blemów, umożliwiają 
zaawansowane funkcje 
elektryczne, takie jak 
pomiar rzeczywistej 
wartości skutecznej, 
pomiar przy niskiej 
impedancji, tryb  
do badania napę-
dów z przemiennikami 
częstotliwości, pomiar 
prądu rozruchowego, 
pomiar diod bez zmiany 
połączeń z możliwością 
wyłączenia tej funkcji.

FLIR TG167 dostarcza szczegółowych obrazów o 
wysokiej jakości również w przypadku małych złączek i 
przewodów.


