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Kamery termowizyjne  

FLIR seria Exx /E54, E76, E86, E96/

Przenośna, ręczna kamera termowizyjna serii Ex5 model 2020 

dzięki swoim parametrom jest uniwersalna w zastosowaniu. 
Przygotowana została do pracy w trudnych warunkach 
środowiskowych. Kamery tej serii polecamy do pracy w branży 
budowlanej, a w szczególności dla audytorów energetycznych, 
zarządców nieruchomości, inspektorów nadzoru budowlanego, 
rzeczoznawców, architektów, wykonawców prac remontowych i 
instalatorów. W branży energetycznej i przemyśle szczególnie dla 
służb utrzymania ruchu, audytorów, wykonawców prac 
remontowych i instalacyjnych.

Najważniejsze parametry, które decydują o jakości kamer to  
wysoka rozdzielczość detektora i wysoka czułość termiczna - 
szybko wykrywają i rejestrują różnice temperatur nawet 0,03 st.C 

/zależy od rodzaju zastosowanego obiektywu/. Kamery pracują w 
zakresie temperatur od -20 st. C do +1500 st.C  /zależnie od 
modelu/ w częstotliwości odświeżania obrazu 30Hz. Dzięki 
najnowszej technologii obrazowania MSX, poprzez uwydatnienie 
krawędzi wszystkich obiektów w polu widzenia operator ma jeszcze 
większe szanse szybkiej diagnozy miejsca anomalii. W tej serii 
kamer umożliwiono automatyczne obliczenie odległości od obiektu 

/m/ i pomiaru obszaru /m2/ np. występowania zawilgoceń czy 
przegrzań instalacji.

Są wzorem ergonomii:

๏ Dodawanie komentarzy głosowych i dostosowywanie 

roboczych folderów pozwala na szybsze zarządzanie danymi. 

๏ Łączenie przez Wi-Fi z urządzeniami mobilnymi lub przez 

METERLiNK® z urządzeniami pomiarowymi FLIR pozwala na 
szybkie i bezbłędne archiwizowanie parametrów z pomiarów, 
innych niż temperatura. 


๏ Usprawnione zostały funkcje raportowania za pośrednictwem 
FLIR Tools+ w prowadzeniu dokumentacji z kontroli. 


๏ Jasny 4-calowy ekran dotykowy w technologii pojemnościowej 
PCAP pokryty dodatkowym szkłem ochronnym, z kątem 
widzenia 160°. 


๏ Wygodny uchwyt i przyciski umożliwiają bezpieczną obsługę 
kamery jedną ręką. 


๏ Wytrzymała, wodoodporna obudowa i odporne na zarysowania 
ochronne szkło DragontrailTM 


๏ Szybkie i precyzyjne, automatyczne ustawianie ostrości 
wspomagane laserowo. 

Kamery tej serii objęte są wiodącą w branży gwarancją 
FLIR 2-10. 


2 lata dla kamery i 10 lat dla detektora.
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