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Vlastnosti a výhody
 Integrovaná vizuální kamera
 Rychlé a jednoduché měření
 Měření a záznam všech teplot daného termogramu
 Záruka na detektor 10 let
 Přehledný 3 ˝ LCD displej
 Komfortní software k vyhodnocení termogramů je součástí dodávky
 Revoluční zobrazení pořízených termogramů – MSX®

 Odolnost proti pádu z výšky 2 m

Infračervené termovizní kamery

Individuální využití

FLIR Ex řada

Ex řada
FLIR

Infra teploměr ve srovnání s termovizní kamerou
Infra teploměr, tak jak jej známe, je v dnešní době vytlačován termovizními kamerami.  
Jedním z důvodů je cenová dostupnost základní termovizní techniky, která ve srovnání 
s jednobodovým měřením s infra teploměrem, nabízí při pořízení jednoho termogramu 
minimálně 4800 bodů (naměřených teplot). V kombinaci s vizuálním snímkem je pak vlastní 
vyhodnocení měřeného objektu jednodušší a přehlednější.  

Infra teploměr:
Jednobodové 

měření

FLIR Ex řada:
měření minimálně 
ve 4.800 bodech

Snímek šálku kávy. Zde nepoznáte  
jestli je káva teplá nebo studená.

Termograf šálku kávy jasně
ukáže její teplotu a to 45,3 °C 

Nyní vidíte vše naráz:
55°

20°

Termokamery FLIR Ex řady jsou lehké a odolné termokamery určené pro rychlá  
termovizní měření a svoji kvalitou a funkcemi předčí konkurenční kamery v této 
kategorii. Řadu Ex lze využít jak ve stavebních oborech (zjišťování tepelných úniků  
a mostů, řešení vlhkostních problémů v místnostech, kontroly otopných a chladících  
systémů, kontrola izolace, kontrola VZT systémů atd.), tak i v elektro průmyslu (kontroly  
elektrických rozváděčů, kontroly přehřívání kabelů, pojistek) a strojním průmyslu  
(zjišťování teploty motorů točivých strojů, teploty ložisek atd.). Řada Ex zahrnuje celkem  
4 modely, lišící se rozlišením (pixel) pořízeného termogramu, citlivostí a dalšími funkcemi  
jakoje např. funkce prolínání obrazu vizuálního a termografického, nebo funkce alarmu.  
Všechny kamery této řady mají integrovánu i vizuální kameru (640 x 480). Je možné nyní  
pořídit nejen termogram, ale i snímek měřeného objektu. Největší novinkou je integrovaná  
obrazová funkce MSX®. Teploty můžeme měřit v rozsahu od -20 °C až do +250 °C.
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Funkce FLIR e4 FLIR e5 FLIR e6 FLIR e8

Rozlišení (pixel) 80 x 60 120 x 90 160 x 120 320 x 240

Citlivost <0,15 °C <0,10 °C <0,06 °C <0,06 °C

Funkce MSX® • • • •

FLIR Tools (software) • • • •

Vizuální kamera • • • •

Funkce obraz v obraze (prolnutí) • •

Zorné pole/minimální vzd. pro zaostření 45° x 34°/0,5 m 45° x 34°/0,5 m 45° x 34°/0,5 m 45° x 34°/0,5 m

Funkce barevný alarm (izotermy) • •

Přesnost ±2 °C; ±2% z měř. ±2 °C; ±2% z měř. ±2 °C; ±2% z měř. ±2 °C; ±2% z měř.

Unikátní obrazová funkce MSX® (multispektrální 
dynamické zobrazování) podstatně zlepšuje 
kvalitu vyhotovených termosnímků. Navíc tato 
funkce je integrována do každé kamery  
FLIR řady Ex. 

MSX® vypnuto MSX® zapnuto MSX® zapnuto

Ačkoliv sklo není transparentní pro infračervené záření, termograf  
s MSX® čistě zobrazí ručičky na hodinách umístěné za sklem. 
Tohle je možné jen díky technologii MSX®, která zviditelní  
části z vizuálního do termografického snímku.  
Výsledkem je termogram s viditelnými nepatrnými detaily.

Funkce MSX® ukáže i takové detaily, jako jsou 
grafity na zdi nebo symboly na značce a to vše 
v termogramu.

MSX® – patent firmy FLIR

Vybavení:

FLIR Ex řada 
Můžete si vybrat ze čtyř modelů.

LCD display Vizuální kamera

Termální kamera

Tlačítko Uložení snímku

Tlačítko Zpět

Tlačítko Prohlížení snímků

Tlačítko Navigační menu
Tlačítko Zap/Vyp


