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FLIR Systems, Inc. ogłosiła wprowadzenie na rynek termometru obrazującego na podczerwień
TG165. Jest to wydajne, przystępne cenowo, kompaktowe narzędzie, które umożliwia
dostrzeżenie niewidocznego rozkładu ciepła, wykonywanie dokładnych pomiarów temperatury i
wygodne zapisywanie obrazów oraz danych z pomiarów w celu raportowania.

  

  

  

W TG165 zastosowano wyjątkową mikrokamerę termowizyjną Lepton® firmy FLIR. Łatwe w
użyciu urządzenie eliminuje konieczność rozwiązywania problemów „na oślep”, łącząc pirometr
punktowy na podczerwień z kamerą termowizyjną w wytrzymałej, kompaktowej obudowie.
Wyjątkowe połączenie technologii przyspiesza wykrywanie i usuwanie problemów. Dzięki niemu
łatwo jest wykryć niewidoczne gorące i zimne punkty z bezpiecznej odległości, dlatego
diagnozowanie i rozwiązywanie problemów odbywa się szybko.
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    Szybki i łatwy w obsłudze TG165 pozwala rozpocząć pracę bez konieczności szkolenia.Podwójny laser wizualnie oznacza krawędzie badanego obszaru, a celownik wyznacza jegośrodkowy punkt.  TG165 wytrzymuje upadek z wysokości 2 m. Jest to więc urządzeniewystarczająco wytrzymałe, aby można go było używać w zastosowaniach profesjonalnych.Łatwość obsługi docenią także zwykli użytkownicy, sami wykonujący prace techniczne w domu.   „TG165 to model pośredni między dostępnymi obecnie pirometrami, które nie generująobrazów, a wiodącymi na rynku kamerami termowizyjnymi FLIR” – powiedział Andy Teich,prezes i dyrektor generalny FLIR. „Kamera Lepton charakteryzuje się nowymi, rewolucyjnymiparametrami, takimi jak niska cena, małe rozmiary i niskie zużycie energii. Dzięki nim TG165zmienia jedno z najczęściej używanych narzędzi pomiarowych w urządzenie diagnostyczne,którego używają pracownicy konserwacji obiektów i instalacji, wykonawcy, elektrycy, technicyds. ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, a także użytkownicy nieprofesjonalni, aby szybko ibezpiecznie rozwiązywać problemy z instalacjami grzewczymi i elektrycznymi”.  Cenę TG165 ustalono na 499 USD. Model będzie dostępny na początku października upopularnych dystrybutorów detalicznych ze sprzętem do pomiarów przemysłowych w sklepachna całym świecie.    Źródło: www.flir.com  
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