
 
 
 
 
 

Мощна и компактна термовизионна камера 
 

 
FLIR C2 е първата в света напълно функционална термовизионна 
камера джобен формат, проектирана за строителни инженери и 
техници. Незаменим помощник за откриване на скрити топлинни 
модели, разкриващи енергийни загуби, структурни дефекти, 
проблемни тръбопроводи и др. Характеристиките на C2 включват 
революционната технология за подобряване на изображението MSX®, 
висока термочувствителност, широко зрително поле и радиометрични 
изображения за ясно визуализиране на проблемите и проверка на 
извършените ремонти. 

 
Ултра компактна. 
Винаги под ръка, готова незабавно да влезе в действие 

 
• Лек и тънък корпус, който се побира във всеки джоб 

 
• Блирянтен 3" сензорен дисплей с автоматична ориентация 

 
• Вграден LED прожектор, който може да ползвате като фенерче или 

светкавица за цифровата камера 
 

Горещ претоварен димер 
 

 
 

Гореща отточна тръба в стената 
 

 
 

Неизолирана външна стена 

Напълно радиометрични изображения. 
Съхранете незабавно термовизионно изображение в JPEG 
формат, което можете да анализирате с FLIR Tools в 
последствие и да изготвите убедителен доклад. 

• MSX технология добавя изумителна детайлност към термографското 
изображение, помагайки за лесното идентифициране на проблема 

 
• Радиометрично изображение, съставено от 4800 пиксела, като всеки носи 

информация за измерената температура в диапазона от -10°C до 150°C 
 

• Широко зрително поле и висока термочуствителност - всичко от 
което се нуждаете за обичайната сградна инспекция 

 
 

Лесно достъпна. 
С ниска цена, която лесно се вписва във всеки бюджет, камерата 
представлява мощен инструмент в ръцете на специалиста 

 
• Включен софтуер FLIR Tools - за изготвяне на професионални доклади 

 
• Поточно видеовъзпроизвеждане през FLIR Tools, опция 

често недостъпна при нискобюджетните термовизионни 
системи 

 
• Уникална гаранция от FLIR, включваща 2 години пълна гаранция и 

10 години за детектора 

www.flir.com/C2 

 

http://www.flir.com/C2


Оптически характеристики 
Инфрачервен сензор 80 х 60 (4,800 измервателни пиксела) 
Термочувствителност <0.10°C 
Зрително поле 41° × 31° 
Минимално фокусно разстояние Термо изображение: 0.15 m 

MSX: 1.0 m 
Опресняване на изображението 9 Hz 
Фокус Свободен фокус 
Спектрален обхват 7.5–14 µm 
3” цветен дисплей 320 × 240 пиксела 
Автоматична ориентация Да 
Сензорен дисплей Да, капацитивен 

Представяне на изображенията 
Термо изображение Да 
Видимо изображение Да 
MSX Да 
Галерия Да 

Измервания 
Температурен обхват от -10°C до +150°C 
Точност ±2°C или 2%, което е по-голямо, при 25°C номинал 

Анализ на измерванията 
Спотметър Включен/изключен 
Корекция коефициента на емисия Да; мат/полумат/лъскав + избор от потребителя 
Корекция на измерванията Отразена околна температура 

Коефициент на емисия 

Настройки 
Цветни палитри Iron, Rainbow, Rainbow HC, Gray 
Медия за съхранение Вътрешната памет съхранява поне 500 комплекта изображения 
Файлов формат на изображенията Стандартен JPEG, с вкл. 14-битови данни от измерванията 

Видеовъзпроизвеждане 
Нерадиометрично IR-видео Да 
Цифрово видео Да 

Цифрова камера 
Цифрова камера 640 × 480 пиксела 
Фокус на цифровата камера Фиксиран 

Допълнителна информация 
USB конектор USB Micro-B: трансфер от и към PC, iOS и Android устройства 
Батерия 3.7 V презареждаема Li-ion polymer батерия 
Време на работа на батерия 2 часа 
Зареждане Зарежда се вътре в камерата 
Време за зареждане 1.5 часа 
Външен захранващ адаптер AC адаптер, 90–260 VAC, 

5V изход към камерата 
Управление на захранването Автоматично изключване 
Работна температура от -10°C до +50°C 
Температура на съхранение от -40°C до +70°C 
Тегло (с батерия) 0.13 kg 
Размери (Д х Ш х В) 125 × 80 × 24 mm 

Комплектът включва 
Инфрачервена камера 
Батерия (в камерата) 
Връзка за носене 
Адаптер/зарядно устройство, с различни накрайници 
Ръководство на потребитела, печатно издание 
USB флаш памет с документация 
USB кабел 

 

Характеристики  
 

 
Покрива две години за камерата 

и десет години за детектора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

АСМ ООД - София 
1000 София 
ул. "Стефан Караджа" 7 
тел.: +359 2 987 4960 
факс: +359 2 987 4980 
e-mail:  office@acm-bg.com 

 
 
 

АСМ ООД - Стара Загора 
6000 Стара Загора 
ул. "Цар Иван Шишман" 77 
тел.: +359 42 601 555 
факс: +359 42 604 555 
e-mail:  office-sz@acm-bg.com 

 
 
 

АСМ ООД - Варна 
9027 Варна 
ул. " Уста Колю Фичето" 25Б 
тел.: +359 52 511 559 
факс: +359 52 505 051 
e-mail:  office-vn@acm-bg.com 

www.flir.com/C2 
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