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FLIR W SZKOLNEJ ŁAWIE

Dzięki kamerom termowizyjnym firmy FLIR uczniowie poznają zagadnienia ciepła i temperatury na 
interaktywnych i wciągających zajęciach. Zamiast czytać w podręcznikach o tarciu, zobaczą, jak to działa 
w rzeczywistości. Zamiast teoretycznych lekcji czy wykładów o izolacji praktycznie wykryją miejsca i poziom 
strat ciepła. Technologia FLIR pozwala uczniom okryć i "zobaczyć" naukę we wszystkim, co ich otacza.

FLIR C3 to wielofunkcyjna kieszonkowa kamera 
termowizyjna. Jest to doskonałe, przystępne ce-
nowo, lekkie i niewielkie narzędzie dla nauczycieli 
i wykładowców. Rozdzielczość obrazu termowi-
zyjnego FLIR C3 to 80 x 60 pikseli. 

Odczyt temperatury odbywa się za pośrednic-
twem 4800 pikseli. Obrazy można zapisywać i 
wyświetlać w kamerze celem ich dalszej analizy. 
Ponadto C3 jest wyposażona w łączność WiFi. 
W skład zestawu wchodzi oprogramowanie do 
transmisji i zapisywania filmów termowizyjnych 
w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie umoż-
liwia też komputerową analizę zarejestrowanych 
danych i raportowanie.

DOSKONAŁE NARZĘDZIE DO 
WIZUALIZACJI TEMPERATURY

FLIR C3 WIFI EDUCATION

Zawartość zestawu FLIR C3 
WiFi Education:
•  Kamera termowizyjna  

FLIR C3
• Mocowanie statywu
•  Oprogramowanie FLIR Tools
•  Dostęp do pakietu 

edukacyjnego FLIR, w tym 
wykładów, eksperymentów 
i przewodników dla 
nauczyciela.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Lekka i płaska konstrukcja

Jasny, 3-calowy ekran 
dotykowy

Wbudowane oświetlenie 
i lampa błyskowa LED

Duży przycisk migawki 
zapisuje obraz termowizyjny, 
widzialny i dane MSX w 
każdym pliku JPEG

Przycisk włączania/wyłączania 
jest łatwo dostępny i szybko 
uruchamia urządzenie

Przesyłanie plików i transmisja 
danych przez gniazdo Micro 
USB typu B

Kamera światła widzialnego

Kamera termowizyjna

Intuicyjny interfejs 
użytkownika i możliwość 
zmiany ustawień kamery
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FLIR E6 / E60 WIFI EDUCATION

Narzędzia FLIR z technologią IGM™ (Infrared Guided Measurement™ – pomiar wspomagany 
podczerwienią) pozwalają na szybką i precyzyjną lokalizację anomalii temperaturowych, pierwszą 
oznakę niekorzystnych zmian. Z IGM identyfikowanie problemów zanim staną się realnym 
zagrożeniem jest szybsze i sprawniejsze, co pozwala bezpieczniej wykonywać kolejne zadania.

PRACUJ MĄDRZEJ I BEZPIECZNIEJ. 

NARZĘDZIA TESTOWO-POMIAROWE FLIR Z IGMTM

Kamera termowizyjna FLIR to obecnie jedno z najlepszych i najbardziej 
wszechstronnych narzędzi do rozwiązywania problemów dla profesjo-
nalistów. Dzięki nowym modelom FLIR E6 WiFi i E60 WiFi uczniowie z 
zaskoczeniem odkrywają, jak termowizja pomaga zidentyfikować nor-
malnie niewidoczne problemy. Ta nowoczesna technologia pozwala 
im rozwinąć nowe umiejętności i uzyskać przewagę na obecnym na 
rynku pracy.

UCZNIOWIE I TERMOWIZJA = POTĘGA BEZ GRANIC

FLIR E6 WiFi FLIR E60 WiFi
•  Rozdzielczość termowizji 160 x 120 zgodna  

z normą RESNET 
•  Pole widzenia o szerokości 45° zapewnia-

jące większą pespektywę 
•  Technologia MSX® wzbogacania obrazu 

termowizyjnego o elementy widzialne  
•  Obiektyw o stałej ogniskowej i jasny 

wyświetlacz LCD, charakterystyczne dla 
prostych kamer typu "wyceluj-zarejestruj"

•  Wspaniała rozdzielczość termowizyjna  
320 x 240 wspomagana MSX® 

•  Komunikacja z urządzeniami przenośnymi 
w celu szybkiego udostępniania obrazów 
za pomocą Wi-Fi 

•  Wyjście wideo do podłączania monitorów 
i rejestratorów w celu wyświetlania 
i tworzenia dokumentacji 

•  Łącze danych MeterLink® pozwalające 
na współpracę z miernikami cęgowymi 
i wilgotnościomierzami firmy FLIR

Nowa FLIR E6 WiFi 
Education 
Jedna z najbardziej przy-
stępnych cenowo kamer 
FLIR do kontroli budynków 
i instalacji elektrycznych, 
badania sprawności 
energetycznej, remontów 
i testów bezpieczeństwa

Nowa FLIR E60 WiFi 
Education 
Uniwersalna i wyjątkowa 
kamera termowizyjna do 
utrzymania ruchu obiek-
tów przemysłowych

Wilgotnościomierze z technologią IGM
Wilgotnościomierze wykonują pomiary wilgotności pod powierzchniami 
materiałów, w sposób stykowy lub przy użyciu sondy przewodowej 
z ostrymi końcówkami.

Mierniki cęgowe z technologią IGM 
Miernik cęgowy z technologią IGM umożliwia szybsze 
i bezpieczniejsze znalezienie przegrzewających się 
elementów instalacji elektrycznej bez konieczności 
bezpośredniego kontaktu z badanym obiektem.

Pirometry z technologią IGM 
Pirometry z technologią IGM stanowią udane 
połączenie funkcjonalności dostępnych obecnie 
pirometrów na podczerwień, które nie generują 
obrazów, oraz kamer termowizyjnych FLIR.

Mierniki uniwersalne z technologią IGM
Mierniki uniwersalne z funkcją IGM to zintegrowane 
cyfrowe mierniki z pomiarem rzeczywistej wartości 
skutecznej i modułem termowizyjnym, który umożliwia 
precyzyjną lokalizację problemów elektrycznych.



Rysunki i zdjęcia służą wyłącznie celom ilustracyjnym. © Copyright 2016, FLIR Systems Inc. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.  
Dane techniczne mogą ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

W sprawach zamówień skontaktuj się z FLIR lub autoryzowanym dystrybutorem. Obejrzyj prezentacje wideo i zarejestruj się na  

www.flir.com/education

Rodzina narzędzi testowo-pomiarowych jest dowodem praktycznej realizacji polityki firmy FLIR 
w tworzeniu innowacyjnych, niezawodnych produktów wysokiej jakości. Elektrycy doceniają 
uniwersalne mierniki cyfrowe, cęgowe mierniki zasilania, elastyczne mierniki cęgowe, wykrywacze 
napięcia i wideoskopy firmy FLIR. Specjaliści z branży budowlanej natomiast korzystają z szerokiej 
gamy wilgotnościomierzy, wideoskopów i wykrywaczy napięcia. 

FLIR VS70 to wytrzymały, wodo- i wstrząsoodporny wideoskop pozwalający 
użytkownikowi manewrować sondą kamery w ciasnych przestrzeniach i wyświetlać 
wysokiej jakości obrazy oraz wideo na dużym, 5,7", kolorowym wyświetlaczu 
LCD. Zaawansowane rozwiązania do inspekcji, moduły rozszerzeń z kamerami 
oraz dodatkowe akcesoria pozwalają użytkownikom na rozbudowę FLIR VS70 
i wykonywanie różnych typów kontroli.

• Zapis tysięcy zdjęć i godzin filmów na standardowej karcie SD 
•  Prezentowanie zdjęć z zarejestrowanych filmów bezpośrednio na głównym 

urządzeniu 
•  Dodawanie komentarzy głosowych objaśniających wyniki i ograniczających 

konieczność pisania notatek

INNOWACJA SPRAWDZONA W PRAKTYCE. 

POZWALA NA MANEWROWANIE W TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH, 
ABY WYKRYWAĆ I ROZWIĄZYWAĆ UKRYTE PROBLEMY.

NARZĘDZIA TESTOWO-POMIAROWE FLIR

WIDEOSKOP FLIR VS70

Seria cęgowych mierników zasilania FLIR CM
Rodzina cęgowych mierników zasilania klasy przemysłowej FLIR umożliwia zaawansowaną analizę 
sieci energetycznej i diagnostykę napędów z przemiennikami częstotliwości (VFD). 

FLIR CM55 i CM57 – Elastyczne mierniki cęgowe
Elastyczne mierniki cęgowe FLIR wyposażone w Bluetooth mają wąskie, elastyczne szczęki, 
pozwalające na pomiary w ciasnych lub niewygodnych punktach.

FLIR DM92/93 – Przemysłowe mierniki uniwersalne z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej
Cyfrowe mierniki uniwersalne firmy FLIR, oferują zaawansowane filtrowanie napędów z przetwornicami 
częstotliwości, aby badać nietypowe przebiegi sinusoidalne i zaszumione sygnały

FLIR VP52 – Wykrywacz napięcia
FLIR VP52 to wytrzymały bezstykowy wykrywacz napięcia zgodny z kategorią CAT IV, wyposażony 
w alam wibracyjny i sygnalizację LED, mocną latarkę LED i różne zakresy wykrywanego napięcia.


