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Ostrze enia

rawa a torskie
IR Systems In sze kie prawa zastrze one na a ym

wie ie.
adna cz ś oprogramowania łącznie z kodem ródłowym, nie może by po-

wielana, przesyłana, transkrybowana ani tłumaczona na jakikolwiek j zyk lub
j zyk programowania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek
środków elektronicznych, magnetycznych, optycznych, r cznie lub w inny
sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy FL R Systems.
Dokumentacja nie może, w całości ani w cz ści, by kopiowana, powielana,
odtwarzana, tłumaczona lub przekazywana na jakikolwiek nośnik elektronicz-
ny lub w formie odczytu maszynowego, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy
FL R Systems. Nazwy i znaki pojawiające si na produktach w niniejszym do-
kumencie, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy FL R Systems i/lub podmiotów od niej zależnych. szelkie inne znaki
towarowe, nazwy handlowe lub nazwy firm wymienione w niniejszym doku-
mencie, są wykorzystywane wyłącznie w celach identyfikacji i stanowią włas-
noś ich właścicieli.

apewnianie jako i
System Zarządzania akością zgodnie z którym te produkty są projektowane i
produkowane, został certyfikowany zgodnie z normą SO 9001. FL R Systems
jest zaangażowana w polityk ciągłego rozwoju; dlatego też zastrzegamy so-
bie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń wszelkich produktów bez
uprzedniego powiadomienia.

o mentation
Aby uzyska dost p do najnowszych instrukcji i powiadomień, przejd do za-
kładki Pobierz na stronie https //support.flir.com. Rejestracja online zajmuje
tylko kilka minut. obszarze pobierania można także znale najnowsze wer-
sje instrukcji naszych innych produktów, jak również instrukcje dotyczące na-
szych historycznych i przestarzałych produktów.
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Ostrze enia

Uty iza ja rz dze e ektroni zny
Podobnie jak w przypadku wi kszości urządzeń elektronicznych, ni-
niejszy produkt należy utylizowa w sposób przyjazny dla środowi-
ska, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów
elektronicznych. Aby uzyska wi cej szczegółów, należy skontakto-
wa si z przedstawicielem firmy FL R Systems.
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prowadzenie

Modele FL R TG267 i TG297 to diagnostyczne kamery termowizyjne do za-
stosowań motoryzacyjnych, łączące bezdotykowy pomiar temperatury i ter-
mografi w jednym narz dziu do rozwiązywania problemów, które pozwala
szybko znale ródło problemów związanych z ciepłem i wykry potencjalne
usterki podczas konserwacji i naprawy pojazdów.
Kamera FL R TG267 umożliwia wykonywanie pomiarów temperatury za po-
mocą termopary typu K.
Kamera FL R TG297 umożliwia pomiar w zakresie wysokich temperatur do
1080℃ (1886℉).
ejd na stron , https //support.flir.com/prodreg aby zarejestrowa swoje

urządzenie i rozszerzy standardową roczną gwarancj do gwarancji 2 10 lat.
Ce y

Zapomnij o ograniczeniach termometrów jednopunktowych na podczer-
wień dzi ki tej kamerze termowizyjnej pokazującej rzeczywistą temperatu-
r o rozdzielczości 160 120 pikseli (mikrobolometr Lepton® ze
zintegrowaną migawką)
Kamera cyfrowa o rozdzielczości 2 megapikseli rejestrująca światło
widzialne
Regulowany tryb MS ® (Multi-Spectral Dynamic maging) umożliwia do-
dawanie do obrazu termowizyjnego kluczowych szczegółów, od obrazu z
kamery w spektrum światła widzialnego do obrazu w podczerwieni, co ułat-
wia diagnozowanie problemów
3 ustawienia wst pne i 1 ustawienie własne emisyjności
Lampka robocza L D
ska nik laserowy i wska nik krzyżykowy ułatwiają celowanie w miejsce

pomiaru
Pomiary stykowe za pomocą termopary typu K (TG267)
Przełącznik d wigniowy wysokiej temperatury (TG297) włącza tryb wyso-
kiej temperatury
Pami wewn trzna o pojemności 4 GB do przechowywania zarejestrowa-
nych obrazów
Złącze USB do przesyłania obrazów i ładowania akumulatora
Bluetooth® zdalne monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym i
transmisja obrazu z kamery do urządzeń mobilnych
zytelny, kolorowy wyświetlacz L D TFT 320 240 2,4
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prowadzenie

ntuicyjny system menu programowania przetłumaczony na ponad 21
j zyków
Obudowa o stopniu ochrony P54 (z zamkni tą klapką górną) chroni przed
zabrudzeniami, pyłem i olejem
Akumulator litowy
Automatyczne wyłączanie zasilania (APO), regulowane przez użytkownika
Dodatkowe mocowanie do statywów, drążków teleskopowych, itp.
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Bezpie ze stwo

Ostrze enia i przestrogi doty z e ezpie ze stwa
OSTR NI

⚠ Ten symbol, umieszczony obok innego symbolu, oznacza, że użytkownik powinien po-
szuka dokładniejszych informacji w podr czniku użytkownika.

OSTR NI

Stopień ochrony P54 urządzenia obowiązuje tylko wtedy, gdy górna klapka (zakrywająca
gniazda USB- i termopary) jest szczelnie zamkni ta. Nie należy używa urządzenia z ot-
wartą klapką, z wyjątkiem konieczności ładowania i połączenia z komputerem oraz stoso-
wania termopary typu K.

OSTRO NI

Korzystanie z elementów sterujących, dokonywanie regulacji lub wykonywanie procedur
innych niż opisane w niniejszym dokumencie może spowodowa narażenie na niebez-
pieczne działanie promieniowania.

OSTRO NI

Gdy wska nik laserowy jest włączony, należy zachowa szczególną ostrożnoś .

OSTRO NI

Nie wolno kierowa wiązki lasera w stron oczu osób postronnych ani dopuszcza , aby w
oko trafiła wiązka odbita od powierzchni odblaskowej.

OSTRO NI

Nie wolno używa lasera w pobliżu gazów wybuchowych ani w innych miejscach zagrożo-
nych wybuchem.
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Bezpie ze stwo

OSTRO NI

Krytyczne informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania znajdują si na etykiecie z
ostrzeżeniem (pokazanej poniżej).
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Opis

Opis prod kt

Rys nek Opis kamery termowizyjnej na podczerwień (na zdj ciu model TG297)

1. Obszar wyświetlania
2. Przycisk Powrót (powrót do poprzedniej pozycji w menu)
3. Przycisk wska nika laserowego
4. Przyciski nawigacji w gór / w dół oraz przycisk zasilania (długie naciśni -

cie) / menu (krótkie naciśni cie)
5. Zaczep do smyczy
6. Uchwyt na akcesoria
7. Przełącznik filtra wysokiej temperatury (TG297)
8. Kamera termowizyjna 160 120 pikseli Lepton®
9. ska nik laserowy z funkcją wspomagania za pomocą kolistego

celownika
10. Komora z gniazdem USB- i termopary
11. Punktowy czujnik termowizyjny
12. wiatło robocze (L D)
13. Kamera o rozdzielczości 2 megapikseli rejestrująca światło widzialne
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Opis

14. Przycisk wyzwalacza rejestracji obrazów (służy również do zamykania
systemu menu)
Opis przy isków ster j y

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączy lub wyłączy zasilanie.
Krótkie naciśni cie otworzy system menu

Przycisk powrotu. Powrót do poprzedniego ekranu w menu

Nacisną , aby przewiną menu w gór

Nacisną , aby przewiną menu w dół

Nacisną , aby uruchomi wska nik laserowy

A
AC

Naciśnij przycisk wyzwalający, aby zarejestrowa obraz z kamery
Naciśnij przycisk wyzwalający, aby wyjś z systemu menu.

Opis zawarto i ekranów

Rys nek Opis zawartości ekranów

1. Obszar menu
2. Data i godzina
3. Procentowy wska nik stanu akumulatora
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Opis

4. ska nik stanu akumulatora
5. Bluetooth® aktywny
6. Aktywne połączenie USB
7. Obszar obrazu kamery
8. elownik punktu środkowego
9. ska nik laserowy aktywny
10. Pomiar temperatury punktu środkowego
11. Pomiar za pomocą termopary (TG267)
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O s ga

asi anie kamery
Urządzenie jest zasilane akumulatorem litowym. Naciśnij i przytrzymaj przy-
cisk zasilania (środkowy), aby włączy lub wyłączy kamer . eśli kamera nie
włącza si , naładuj akumulator, podłączając go do ładowarki sieciowej o na-
pi ciu 5 / 1 A (nie wchodzi w skład zestawu) za pomocą dołączonego prze-
wodu USB- . Gniazdo USB- znajduje si w górnej komorze. Nie korzysta z
kamery podczas ładowania. Gdy górna klapka jest zamkni ta, urządzenie
spełnia wymagania stopnia ochrony P54 w zakresie szczelności. i cej in-
formacji można znale w sekcji 9.2 Uwagi dotyczące akumulatora i jego
serwis.
Kamera jest wyposażona w funkcj automatycznego wyłączania zasilania
(APO), która automatycznie wyłącza urządzenie, jeśli w wybranym czasie
APO nie zostanie naciśni ty żaden przycisk. Użyj systemu menu (w obszarze
Ustawienia urządzenia), aby ustawi licznik czasu APO. i cej informacji
można znale w sekcji 6, System menu programowania.

Kamera i termometr na pod zerwie

Rys nek Połączony obraz termowizyjny i widzialny (MS ®)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączy urządzenie.
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O s ga

2. eśli opcja ta nie została jeszcze wybrana, w systemie menu należy wy-
bra Tryb obrazu termowizyjnego i widzialnego (w obszarze Dostosowanie
obrazu / Tryb obrazowania). menu Image Mode (Tryb obrazowania)
można dostosowa wyrównanie MS ® (Multi-Spectral Dynamic maging)
(nacisną M NU w opcji obrazu MS ® i dostosowa za pomocą strzałek;
nacisną przycisk M NU, aby potwierdzi ). Należy pami ta , że wyrów-
nanie można również regulowa bezpośrednio w normalnym trybie pracy,
korzystając z przycisków strzałek podczas wyświetlania obrazu termowi-
zyjnego i widzialnego.

3. Skieruj kamer w stron obszaru testowego i wykonaj odpowiednie skano-
wanie. yświetl obraz z kamery na wyświetlaczu.

4. Użyj wska nika laserowego do precyzyjnego namierzenia celu. Aby włą-
czy wska nik laserowy, naciśnij przycisk wska nika laserowego. ska -
nik laserowy kamery obejmuje okrągły celownik wskazujący obszar
monitorowany pod kątem temperatury, wykorzystując technologi DO
(Diffracti e Optical lements). Patrz przykład obrazu wska nika laserowe-
go na i stra ji . eśli wiązka laserowa nie pojawia si po naciśni ciu
przycisku, sprawd system menu (w obszarzeDevice Settings (Ustawienia
urządzenia)), aby upewni si , że funkcja Laser jest włączona.

5. Używa ikony celownika krzyżykowego tylko do celów referencyjnych pod-
czas określania punktów pomiarowych, ponieważ bł dy paralaksy wpły-
wają na dokładnoś celowania. eśli celownik krzyżykowy nie jest
wyświetlany, sprawd system menu (w obszarzeMeasurement (Pomiar)),
aby upewni si , że funkcja enter Spot (cross-hairs) ( elownik punktu
środkowego) jest włączona.

6. Odczyt temperatury na wyświetlaczu przedstawia pomiar namierzonego
punktu. Patrz I stra ja .

7. Stosunek odległości do wielkości punktu pomiarowego wynosi 24 1
(TG267) lub 30 1 (TG297, a minimalna odległoś od celu wynosi 26 cm
(10,2 cala).

8. Aby zmierzy wartoś wyższą niż 400℃ (752℉) za pomocą urządzenia
TG297, należy uży przełącznika wysokiej temperatury, patrz sekcja 5.3
poniżej.

9. Model TG267 nie posiada filtra wysokotemperaturowego, nie należy po-
dejmowa prób pomiaru 380℃ (716℉).

10. eśli pomiar wykracza poza zakres, na wyświetlaczu pojawi si komunikat
O .

11. Aby dostosowa misyjnoś , należy uży systemu menu (w menuMeasu-
rement (Pomiar)).
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O s ga

12. Aby zmieni palet kolorów wyświetlania, należy uży systemu menu (w
obszarze Image Adjustments/ olours (Regulacja/kolory obrazu)).

Rys nek ska nik laserowy z punktem pomiaru temperatury

U AGA
Ustawienie temperatury odbitej kamery ma wartoś 25℃ (77℉) i może różni si od rzeczy-
wistej temperatury odbitej w danym zastosowaniu.

rze znik wysokiej temperat ry TG
1. Aby uzyska dost p do trybu wysokiej temperatury modelu TG297, prze-

suń d wigni w prawo (aby wyświetli oznaczenie w kolorze czerwonym).
2. D wignia znajduje si bezpośrednio pod obszarem obiektywu i nad wy-

zwalaczem rejestrowania obrazu.
3. Po włączeniu dost pna jest górna granica zakresu temperatur ( 400℃

752℉ ).
omiary przy y i termopary typ K TG
OSTR NI

Należy zwróci uwag na granic zakresu temperatur wydrukowaną na złączu termopary
(lub sprawdzi zakres u producenta). Dołączonej sondy nie można używa do pomiaru
temperatury w całym zakresie wyświetlania wymienionym w cz ści specyfikacji niniejsze-
go podr cznika; pomiar temperatury poza zakresem wydrukowanym na złączu termopary
może spowodowa uszkodzenie sondy i urządzenia TG267. eśli termopara nie zawiera
informacji o zakresie temperatur, skontaktuj si z pomocą techniczną firmy FL R.

OSTR NI

Aby unikną porażenia prądem, nie należy używa urządzenia w pobliżu napi cia przekra-
czającego 24 A /D . Nie dopuści , aby termopara dotykała obwodów pod napi ciem.

OSTR NI

Aby unikną uszkodzeń i oparzeń, nie należy dokonywa pomiarów temperatury w ku-
chenkach mikrofalowych.
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O s ga

OSTRO NI

Powtarzające si zginanie może uszkodzi przewody termopary. Aby wydłuży okres eks-
ploatacji przewodu, należy unika ostrych zgi , zwłaszcza w pobliżu złącza.

Rys nek Dostarczona termopara typu K

Rys nek Odczyt temperatury termopary (33,7℃, w tym przykładzie)

1. razie potrzeby włącz tryb termopary w systemie menu (w obszarze
Measurement (Pomiar)). Termopara jest włączona, gdy na wyświetlaczu
pojawi si etykieta TC .

2. Podłącz subminiaturowy wtyk termopary typu K (patrz I stra ja ) do
gniazda w górnej komorze.

3. Dotknij końcówką sondy z termoparą badanej powierzchni lub trzymaj
sond w powietrzu. Odczytaj wartoś temperatury na wyświetlaczu obok
etykiety TC , patrz I stra ja .

4. Aby wybra jednostki temperatury lub F, przejd do menu eneral
Settings (Ustawienia ogólne) w systemie menu.

5. eśli termopara nie jest podłączona, gdy wybrany jest tryb Type-K, na wy-
świetlaczu pojawią si kreski zamiast odczytu. eśli pomiar wykracza po-
za zakres, na wyświetlaczu pojawi si komunikat O .
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6. Aby znale optymalne ustawienie emisyjności dla danej powierzchni, wy-
konaj pomiar temperatury w podczerwieni, a nast pnie wykonaj pomiar w
trybie Type-K. Ustaw emisyjnoś tak, aby wartoś pomiaru R odpowiada-
ła wartości pomiaru w trybie Type-K. misyjnoś jest teraz zoptymalizowa-
na. misyjnoś można ustawi w systemie menu (w menuMeasurement
(Pomiar)).
Kamera dzia aj a w pa mie wiat a widzia nego

Rys nek Obraz z kamery cyfrowej działającej w paśmie światła widzialnego

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączy urządzenie.
2. systemie menu należy wybra Tryb obrazu w świetle widzialnym (w ob-

szarze Image Adjustments/Image Mode (Dostosowanie obrazu/Tryb
obrazowania)).

3. Skieruj kamer w stron obszaru testowego i wykonaj odpowiednie
skanowanie.

4. yświetl obraz na ekranie, patrz I stra ja . Aby zapisa obraz, na-
ciśnij przycisk wyzwalający robienie zdj cia. i cej informacji zawiera
sekcja 5.6, ejestrowanie obraz w i praca z nimi.
Rejestrowanie wy wiet anie trans er wysy anie i s wanie

o razów z kamery
1. Aby zarejestrowa obraz z kamery w pami ci wewn trznej urządzenia,

pociągnij i zwolnij wyzwalacz. Należy pami ta , że obrazu nie można za-
pisa , jeśli do urządzenia podłączony jest kabel USB.

2. Po pomyślnym zarejestrowaniu obrazu na krótko zostanie wyświetlone po-
twierdzenie zawierające nazw pliku obrazu.

3. Aby wyświetli obrazy na wyświetlaczu kamery, należy przejś do trybu
allery (Galeria) w menu głównym. Galerii można przewija zapisane

obrazy za pomocą strzałek i otwiera je za pomocą przycisku M NU.
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4. Aby usuną obrazy, wybierz polecenie D L T (USU ) lub D L T ALL
F L S (USU SZ STK PL K ) w celu usuni cia wybranego lub
wszystkich zapisanych obrazów.

5. Aby przesła obrazy do komputera, należy podłączy urządzenie do kom-
putera za pomocą dołączonego kabla USB- . Gniazdo USB znajduje si
na górze kamery, pod klapką. Po podłączeniu urządzenia do komputera
można używa kamery, tak jak ma to miejsce w przypadku zewn trznego
nośnika danych. Uwaga Urządzenie nie jest w procentac zgodne z
systemem Mac S prosimy nie ormatowa pami ci wewn trznej kamery
za po rednictwem systemu Mac S

6. Aby przesła obrazy przez Bluetooth®, patrz sekcja 7 omunikacja lue-
toot i arz dzia I .
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System men
programowania

odstawy system men
Naciśnij krótko przycisk M NU, aby uzyska dost p do systemu menu. Za po-
mocą przycisku M NU można włącza lub wyłącza ustawienia, za pomocą
przycisku powrotu wróci do poprzedniego ekranu, a za pomocą strzałek
przewija . niektórych przypadkach przycisk M NU służy do potwierdzania
ustawień. Naciśnij wyzwalacz, aby wyjś z systemu menu.

en g ówne
IG T (światło) Naciśnij krótko przycisk M NU, aby włączy lub wyłączy

światło robocze.

GA R (Galeria) Naciśnij przycisk M NU, aby uzyska dost p do zapi-
sanych obrazów. Za pomocą przycisków strzałek można przewija zapisa-
ne obrazy, a naciskając przycisku M NU otwiera je. Naciśnij przycisk
M NU przy otwartym obrazie, aby wyświetli menu S ND/ AN L/D -
L T /D L T ALL F L S ( S AN /ANULO AN /USU AN /
USU AN SZ STK PL K ). ybierz opcj S ND (wyślij), aby
przesła wybrany obraz do sparowanego urządzenia przenośnego (wi cej
informacji można znale w sekcji 7 omunikacja luetoot i narz dzia
I ).
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System men programowania

I AG A JUST NTS (regulacja obrazu) Naciśnij przycisk M NU, aby
uzyska dost p do obszarów MAG MOD S (Tryby obrazowania) (w tym
wyrównywania MS ® i OLOURS (Kolory), patrz poniżej

1. Tryby obrazowania Naciśnij przycisk M NU w obszarze MAG MOD S
(Tryby obrazowania) i za pomocą przycisków strzałek wybierz S BL
MAG (Obraz widzialny) lub T RMAL PLUS S BL MAG (Obraz
termowizyjny i widzialny) (MS ®).
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System men programowania

2. yrównanie MS ® Dostosuj wyrównanie (tak, aby obraz termiczny i ob-
raz widzialny były dokładnie nałożone na siebie) w nast pujący sposób
Podczas wyświetlania w menu ekranu T RMAL PLUS S BL MAG
(Obraz termowizyjny i widzialny) naciśnij przycisk M NU, aby przejś do
ekranu regulacji MS ®, a nast pnie za pomocą przycisków wyrównaj na-
łożenie obrazów. Naciśnij przycisk M NU, aby potwierdzi . Należy pami -
ta , że wyrównanie można również regulowa bezpośrednio w normalnym
trybie pracy, korzystając z przycisków strzałek podczas wyświetlania obra-
zu termowizyjnego i widzialnego.
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System men programowania

3. olours (Kolory) Naciśnij przycisk M NU w menu olours (Kolory) i wy-
bierz palet kolorów za pomocą przycisków strzałek elazo, t cza, biały
gorący, czarny gorący, arktyczny, lawa Naciśnij przycisk M NU, aby po-
twierdzi ustawienie.

S TTINGS (Ustawienia) Naciśnij przycisk M NU, aby uzyska dost p do
podmenu Settings (Ustawienia) (patrz poniżej)

odmen Settings Ustawienia
ASUR NT (Pomiar)
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System men programowania

1. entre Spot (Punkt rodkowy) Naciśnij przycisk M NU, aby włączy /wy-
łączy wyświetlanie krzyżyka na wyświetlaczu. Krzyżyk powinien by uży-
wany wyłącznie jako odniesienie do identyfikacji punktu, dla którego
wykonywany jest pomiar temperatury. Użyj wska nika laserowego w celu
dokładniejszego celowania.

2. misyjnoś Naciśnij przycisk M NU, aby otworzy narz dzie regulacji
emisyjności. Za pomocą przycisków strzałek przewiń list wst pnie zapro-
gramowanych ustawień (0,95, 0,80 i 0,60) i za pomocą przycisku M NU
wybierz żądane ustawienie. ybierz funkcj ustom alue (wartoś nie-
standardowa) (ostatni wybór na liście), aby wybra konkretną wartoś
emisyjności. Przy ustawieniu ustom alue (wartoś niestandardowa) na-
ciśnij przycisk M NU, a nast pnie za pomocą strzałek wybierz wartoś
emisyjności; naciśnij przycisk M NU, aby potwierdzi .
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System men programowania

3. Thermocouple (Termopara) Naciśnij przycisk M NU, aby włączy /wyłą-
czy tryb termopary (tylko model TG267).

IC S TTINGS Ustawienia rz dzenia
1. Bluetooth® Naciśnij przycisk M NU, aby włączy lub wyłączy funkcj

Bluetooth®. i cej informacji można znale w sekcji 7 omunikacja
luetoot i narz dzia I .

2. Laser Naciśnij przycisk M NU, aby włączy /wyłączy wska nik laserowy.
Po włączeniu tej opcji można włączy wska nik laserowy za pomocą przy-
cisku wska nika laserowego. Użyj wska nika laserowego, aby precyzyjnie
ustawi punkty pomiarowe.
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System men programowania

3. Screen brightness ( asnoś ekranu) Za pomocą strzałek wybierz żądaną
intensywnoś wyświetlania (LO , M D UM lub G (Niska, średnia lub

wysoka)).
4. Automatyczne wyłączanie zasilania (APO) Przewiń menu za pomocą

strzałek i wybierz żądany czas APO (5/15/30 minut). Ustaw wartoś Ne-

er (Nigdy), aby wyłączy funkcj APO.
G N RA S TTINGS (Ustawienia ogólne)

1. Temperature unit ( ednostka temperatury) Za pomocą strzałek i przycisku

M NU wybierz lub F.
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System men programowania

2. Time Data (Godzina i data) Za pomocą strzałek przewiń pozycje, a na-
st pnie za pomocą przycisku M NU ustaw godzin , dat , format godziny i
format daty.

3. Language ( zyk) Użyj strzałek do przewijania, a przycisku M NU do wy-
boru j zyka.

4. System nfo ( nformacje o systemie) Przewiń do żądanego tematu N
mer mode , N mer seryjny, oziom oprogramowania, ersja, Stan
akumulatora ( ) oraz pozostała pojemno pami ci.
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System men programowania

G N RA S ST IN O Ogó ne in orma je systemowe Naciśnij
przycisk M NU, aby wyświetli informacje o zgodności.

ACTOR R S T rzywra anie stawie a ry zny Post puj
zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby przywróci ustawienia
fabryczne.
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Kom nika ja B etoot i
ap ika ja IR Too s

Omówienie Kom nika ji B etoot
Po sparowaniu z urządzeniem mobilnym z działającą aplikacją FL R Tools
(przy użyciu protokołu M T RLiNK®), kamera w sposób ciągły przesyła od-
czyty, które są wyświetlane na bieżąco na urządzeniu mobilnym. Można rów-
nież przesyła obrazy zapisane na kamerze na urządzenie mobilne.

o ieranie ap ika ji mo i nej IR Too s
Pobierz aplikacj mobilną ze sklepu Google Play , sklepu Apple App Store
lub za pomocą tego łącza https //www.flir.com/products/flir-tools-app/).

Kon ig ra ja ap ika ji mo i nej IR Too s
1. łącz funkcj Bluetooth® kamery (Settings/Device Settings (Ustawienia/

Ustawienia urządzenia)). Na ilustracji 7.1 (poniżej) przedstawiono ilustra-
cje pomocnicze dla tej sekcji.

2. łącz urządzenie mobilne i uruchom aplikacj mobilną FL R Tools
3. Z menu rozwijanego w aplikacji wybierz NSTRUM NTS (Przyrządy) i wy-

szukaj numer modelu kamery (kamera musi by łączona).
4. Dotknij opcji w aplikacji, aby sparowa ją z kamerą.

rzesy anie O razów rzez B etoot
1. Otwórz mage Gallery (Galeria obrazów) w kamerze z poziomu głównego

menu i przewiń za pomocą klawiszy strzałek do żądanego obrazu. Na ilu-
stracjach 7.2 i 7.3 (poniżej) przedstawiono ilustracje pomocnicze dla tej
sekcji.

2. Naciśnij przycisk M NU, aby otworzy wybrany obraz.
3. Naciśnij ponownie przycisk M NU przy otwartym obrazie, aby wyświetli

menu S ND/ AN L/D L T /D L T ALL F L S ( S AN /ANU-
LO AN /USU AN /USU AN SZ STK PL K ).

4. ybierz polecenie S ND ( yślij), aby przesła wybrany obraz do sparo-
wanego urządzenia mobilnego.
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Kom nika ja B etoot i ap ika ja IR Too s

Rys nek Parowanie kamery z urządzeniem mobilnym

Rys nek ysyłanie obrazów do urządzenia mobilnego
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Kom nika ja B etoot i ap ika ja IR Too s

Rys nek yświetlanie przesłanych obrazów na urządzeniu mobilnym

godno z przepisami CC
To urządzenie spełnia wymagania określone w sekcji 15 kodeksu F . Pod-
czas użytkowania należy mie na uwadze nast pujące zastrzeżenia
1. Urządzenie nie może wywoływa szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi przyjmowa wszelkie zakłócenia, nawet te, które mogą
wywoła działanie niepożądane.
Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ogranicze-
niami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z cz ścią 15 przepisów F .
Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodli-
wymi zakłóceniami w instalacjach mieszkaniowych. Urządzenie wytwarza,
wykorzystuje i może emitowa energi o cz stotliwości radiowej. przypadku
jego zainstalowania lub używania niezgodnie z instrukcją może powodowa
szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym. Nie można jednak zagwaranto-
wa , że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. eśli niniejsze urzą-
dzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze programów radiowych lub
telewizyjnych, co można ustali przez jego włączenie i wyłączenie, zalecamy
wyeliminowanie zakłóceń przy użyciu jednej lub kilku opisanych poniżej
metod
1. Obróci lub przestawi anten odbiornika.
2. Zwi kszy odległoś mi dzy sprz tem a odbiornikiem.
3. Podłączy sprz t do gniazda znajdującego si w innym obwodzie niż
odbiornik.
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Kom nika ja B etoot i ap ika ja IR Too s

4. Skontaktowa si ze sprzedawcą lub specjalistą w zakresie urządzeń ra-
diowo-telewizyjnych w celu uzyskania pomocy.

OSTR NI

prowadzenie zmian lub modyfikacji niezatwierdzonych wyra nie przez organ odpowie-
dzialny za wymogi zgodności może doprowadzi do anulowania uprawnień użytkownika
do obsługi tego urządzenia.

Certy ikat GIT KI
Ten produkt posiada certyfikat G T K . Znak G T K jest wyświetlany w menu
nformacje o systemie, patrz sekcja dot. podmenu Ustawienia.
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Akt a iza je
oprogramowania
sprz towego
Kamera jest wyposażona w port USB- w górnej komorze. Port USB umożli-
wia użytkownikowi aktualizacj oprogramowania sprz towego systemu po-
przez pobranie pliku aktualizacji ze strony internetowej firmy FL R, a
nast pnie przesłanie pliku do kamery za pomocą USB. Podłącz urządzenie
do komputera za pomocą kabla USB- . Aktualizacje oprogramowania sprz -
towego są dost pne pod adresem https //support.flir.com.
U AGA
Kamera nie jest w 100 procentach zgodna z kablami USB- do USB- . Należy używa tylko
kabli USB- do USB-A. Dołączony przewód jest typu USB- do USB-A.

Do aktualizacji oprogramowania sprz towego potrzebne są
Dost p do strony internetowej, na której znajduje si plik aktualizacji
https //support.flir.com
Kamera, która ma zosta zaktualizowana
Plik aktualizacji. Patrz czynności opisane w nast pnych sekcjach.
Akt a iza ja systemowego oprogramowania sprz towego

1. ejd na stron , https //support.flir.com aby uzyska plik aktualizacji op-
rogramowania sprz towego.

2. ybierz kart Downloads (Pliki do pobrania), a nast pnie z menu rozwi-
janego wybierz opcj nstrument Firmware (Test and Measurement) (Op-
rogramowanie sprz towe urządzenia testy i pomiary).

3. ybierz model swojej kamery z drugiego menu rozwijanego.
4. ybierz i pobierz plik aktualizacji oprogramowania sprz towego do

komputera.
5. Podłącze włączoną kamer do komputera za pomocą kabla USB- (port

USB- znajduje si w górnej komorze).
6. Skopiuj plik aktualizacji oprogramowania sprz towego do katalogu głów-

nego kamery.
7. Odłącz kabel USB od komputera i kamery.
8. Post puj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu kamery, aby zakończy

aktualizacj .
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Konserwa ja

Czysz zenie
razie potrzeby przetrzyj obudow wilgotną szmatką. Nie używaj materiałów

o właściwościach ściernych ani rozpuszczalników. yczyś obiektywy wyso-
kiej jakości środkiem do czyszczenia obiektywów.

Uwagi doty z e ak m atora i jego serwis
Nie należy samodzielnie serwisowa akumulatora litowego. nstrukcje serwi-
sowania można uzyska od pomocy technicznej firmy FL R https //support.flir.
com.
Aby uzyska najlepsze rezultaty, należy ładowa akumulator natychmiast po
stwierdzeniu niskiego poziomu naładowania za pomocą dołączonego przewo-
du USB- (i ładowarki sieciowej, niedołączonej do zestawu). przypadku
całkowitego rozładowania akumulatora po podłączeniu do ładowarki należy
odczeka 2 3 godziny na pojawienie si wskazania ładowania. Pełne nałado-
wanie (100 ) trwa 6 godzin, a naładowanie do 90 trwa 4 godziny. Nie zale-
ca si ładowania przez port USB komputera.
eśli kamera nie b dzie używana przez dłuższy czas (ponad 3 miesiące), na-
leży ją naładowa do 70 , a nast pnie przechowywa w temperaturze poko-
jowej i ładowa co 6 miesi cy. przeciwnym razie może dojś do sytuacji, w
której akumulatora nie da si naładowa i konieczna b dzie jego naprawa.

Resetowanie kamery
eżeli wyświetlacz kamery zawiesi si lub urządzenie przestanie w jakikolwiek
sposób normalnie działa , należy nacisną i przytrzyma przyciski do góry i
dołu przez co najmniej 10 sekund. Zwolnij przyciski, gdy kamera wyłączy si .
Po wyłączeniu urządzenia należy włączy je ponownie, aby wznowi korzys-
tanie. Zresetowanie kamery nie spowoduje utraty żadnych danych. eśli prob-
lem nie ustąpi, skontaktuj si z firmą FL R, aby uzyska pomoc.
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arametry te ni zne

ane o razowania i optyki
Rozdzielczoś obrazu termowizyjnego 160 120 pikseli
yfrowa korekta obrazu Posiada
zułoś cieplna/N TD 70 mK

Pole widzenia (FO ) 57 44
Minimalna odległoś z zachowaniem
ostrości

0,3 m (0,89 ft.)

Stosunek odległości do wielkości punktu
pomiarowego

30 1

Praca w dwóch zakresach (TG297) Zakres 1 400℃ (752℉)
Zakres 2 400℃ (752℉)

Przypadku Zakresu 2 należy załączy
d wigni wysokiej temperatury

Ostroś Stała
z stotliwoś obrazu 8,7 z

ane te ni zne detektora
Matryca pracująca w płaszczy nie ognisko-
wej / zakres odpowiedzi widma

Niechłodzony mikrobolometr / 7,5 14 m

Podziałka detektora 12 m

ane te ni zne dot prezenta ji o raz
Rozdzielczoś wyświetlacza 320 240 pikseli
Rozmiar ekranu 2,4 cala (pionowo)
Kąt widzenia 80
Gł bia kolorów 24 bit
spółczynnik kształtu obrazu 4 3

Typ wyświetlacza Technologia TFT
Dostrajanie obrazu Automatyczna
Tryby obrazu Tryb termiczny MS ® (Multi-Spectral

Dynamic maging).
Pasmo widzialne
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arametry te ni zne

ane te ni zne omiarów
Zakres temperatur obiektu TG267 -25 380℃ (-13 716℉)

TG297 -25 1030℃ (-13 1886℉)
Dokładnoś w temperaturze otoczenia
15 35℃ (59 95℉)

od -25℃ do 0℃ (-13℉ 32℉) 3,0℃
(7,0℉)
0℃ 50℃ (32℉ 122℉) 2,5℃ lub 2,5
( 5,0℉ lub 2,5 ), zależnie od tego, która
wartoś jest wi ksza
50℃ 100℃ (122℉ 212℉) 1,5℃ lub
1,5 ( 3,0℉ lub 1,5 ), zależnie od tego,

która wartoś jest wi ksza
100℃ 500℃ (213℉ 932℉) 2,5℃ lub
2,5 ( 6,0℉ lub 2,5 ), zależnie od tego,

która wartoś jest wi ksza
500℃ 550℃ (933℉ 1022℉) 3,0℃ lub
3,0 ( 7,0℉ lub 3,0 ), zależnie od tego,

która wartoś jest wi ksza
Rozdzielczoś temperaturowa obrazu
termowizyjnego

0,1℃ (0,2℉)

Powtarzalnoś odczytu 1 odczytu lub 1℃ (2℉), zależnie od te-
go, która wartoś jest wi ksza

zas reakcji 150 ms
Pomiar temperatury przy użyciu
podczerwieni.

Skanowanie ciągłe

Minimalna odległoś pomiarowa 0,26 m (0,85 ft.)

ane te ni zne ana izy pomiarów
Pomiar punktowy Punkt środkowy (kursor krzyżykowy); pro-

gramowalny ł./ ył.
Palety wyświetlania kolorów elazo, t cza, biały gorący, czarny gorący,

arktyczny, lawa

ane te ni zne termopary typ K ty ko TG
Typ K zakres temperatury kamery -30,0℃ 390,0℃ (-22℉ 734℉) 1

ska nik dolnej lub górnej granicy
zakresu

skazanie O lub O (kreski, jeśli termopara
nie jest podłączona)
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Rozdzielczoś temperatury przy uży-
ciu termopary typu K

0,1℃ (0,1℉)

Dokładnoś pomiaru temperatury
przy użyciu termopary typu K

(1 odczytu 3℃ 5,4℉ )

Maksymalne napi cie na wejściu ty-
pu K.

60 D /A lub 24 A rms

1. Należy pami ta , że jest to zakres temperatur kamery, a N zakres temperatury dla dostarczo-
nej termopary. Nie przekraczaj zakresu temperatur podanego na etykiecie termopary. Aby zmie-
rzy wartoś wyższą lub niższą od zakresu dostarczonej termopary, należy uży termopary typu
K o wymaganym zakresie. Aby uzyska dodatkowe informacje, skontaktuj si z firmą FL R

ane kon ig ra ji
Polecenia konfiguracji Lokalna adaptacja jednostek, j zyka, for-

matów daty i godziny
Regulacja emisyjności 3 ustawienia wst pne i narz dzie do dosto-

sowywania ustawień (0,1 0,99)
zyki zeski, duński, niderlandzki, angielski, fiń-

ski, francuski, niemiecki, grecki, w gierski,
włoski, japoński, koreański, norweski, pol-
ski, portugalski, rosyjski, hiszpański, upro-
szczony chiński, szwedzki, tradycyjny
chiński, turecki.

Aktualizacje oprogramowania sprz towego Przeprowadzane przez użytkownika (in-
strukcje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi)

ane te ni zne dot prze owywania o razów
Nośnik danych eMM 4G
Pojemnoś nośnika obrazów 50 tys. obrazów
Format plików obrazu P G ze znacznikiem metadanych tempe-

ratury plamki

ane te ni zne kamery y rowej
Rozdzielczoś 2 megapiksele
Ostroś Stała
Pole widzenia (FO ) 71 56 (adaptacja do obiektywu R)
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arametry te ni zne

ane te ni zne atarki
Typ latarki asna dioda L D
L D T 6500 K
L D R 70
Kąt wiązki 20
Moc znamionowa 0,5
Nat żenie światła 100 lumenów

ane te ni zne wska nika aserowego
Rodzaj lasera DO (Diffracti e Optical lements)
Funkcja lasera skazuje wielkoś obszaru pomiarowego

(celownik kołowy)
Klasa lasera Klasa

ane te ni zne dot kom nika ji dany i inter ejs
nterfejsy USB 2.0 i Bluetooth®
USB Złącze USB- do przesyłania danych i ła-

dowania akumulatora
Brak 100-procentowej zgodności w przy-
padku połączenia kabli USB- do USB- .
Należy używa tylko kabli USB- do USB-
A.

Standard USB USB 2.0 igh Speed
Bluetooth® BL (Bluetooth® Low nergy)

ane te ni zne ak m atora
Typ akumulatora Akumulator litowo-jonowy
Napi cie akumulatora 3,6
zas pracy akumulatora 5 godzin skanowania (średnie ustawienie

jasności)
4,5 godziny z włączonym laserem (ustawie-
nie średniej jasności)

ywotnoś akumulatora Minimum 30 dni
Układ ładowania Akumulator jest ładowany wewnątrz

kamery
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arametry te ni zne

zas ładowania 4 godziny do 90 , 6 godzin do 100
Zarządzanie energią Regulacja APO w zakresie 5/15/30 minut.

Możliwoś wyłączenia.

ane dot rodowiska pra y
ysokoś 2000 m (6562 ft.)

Stopień zanieczyszczeń 2
Temperatura robocza -10 45℃ (14 113℉)
Temperatura przechowywania -30 55℃ (-22 131℉)
ilgotnoś (podczas pracy i

przechowywania)
0 90 wilgotności wzgl dnej (R ) 0 37℃
(32 98,6℉)
0 65 , 37 45℃ (98,6 113℉)
0 45 , 45 55℃ (113 131℉)

Kompatybilnoś elektromagnetyczna N 61000-6-3
N 61000-6-2

F 47 FR cz ś 15 klasa B
Pola magnetyczne N 61000-4-8 Klasa 3
idmo radiowe TS N 300 328

F , z ś 15.249
RSS-247, wydanie 2
N 301 489 1 2011
N 301 489-17 2009

Obudowa P 54 ( 60529)
strząsy 25 g ( 60068-2-27)
ibracje 2 g ( 60068-2-6)

Upadek Projektowo do 2 m (6,56 stopy)
Bezpieczeństwo / B/ N61010/UL
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Ochrona środowiska Przepisy R A 1907/2006
Dyrektywa Ro S 2 2011/65/
Dyrektywa 2012/19/
Dyrektywa laserowa S 6802 2011
Dyrektywa laserowa 60825-1 klasa
Dyrektywa FDA dotycząca urządzeń
laserowych

ymagania dotyczące wilgotności Norma 60068-2-30 w zakresie obsługi i
przechowywania

ane izy zne
i żar 0,39 kg (13,9 uncji)
ymiary

(długoś szerokoś wysokoś )
210 64 81 mm (8,3 2,5 3,2 cale)

Mocowanie akcesoriów UN -20

yposa enie w zestawie
yposażenie standardowe Kamera, kabel USB- , broszura dot. szybkiego uruchomie-

nia, smycz, pokrowiec

#NAS100014; r. AG/63194/63196; pl-PL 36



rzed ona gwaran ja
at

Aby aktywowa przedłużoną gwarancj 2 10 lat, należy zarejestrowa pro-
dukt w ciągu 60 dni od daty zakupu. przeciwnym razie b dzie obowiązywa
standardowa roczna gwarancja od daty zakupu. Przedłużona gwarancja 2 10
lat obejmuje cz ści oraz robocizn w przypadku kamery (2 lata) i detektora
(10 lat). Zarejestruj urządzenie pod adresem https //support.flir.com/prodreg.
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Naprawa, kalibracja i pomoc techniczna https //support.flir.com.
Siedzi a irmy

FL R Systems nc.
27700 S Parkway A enue
ilson ille, OR 97070, USA
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