
 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕЦИЗНА ОПТИКА,
ОТЛИЧНА ЯСНОТА НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО, ЗДРАВ ЕРГОНОМИЧЕН 
ДИЗАЙН - ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО ВИНАГИ СТЕ ИСКАЛИ

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
FLIR OSX™ Precision HDIR Optics  
Позволява точни  измервания от 
два пъти по-голямо разстояние

Конфигурируема според нуждите   
Четири програмируеми бутона, 
въртящ се оптичен блок и 
динамичен фокус

Прецизно измерване на  
температурата
Висока точност на измерената 
температура при екстремни 
промени на околната среда

Здрава и устойчива   
Покрита с гума оптична система и 
здрав корпус за най-тежките условия

Без отблясъци при силна осветеност
Визьор с висока резолюция с 
ограничаващ отблясъците накрайник 
улеснява работата при силна светлина

Изключителна чистота на 
изображението
Детектор с резолюция 1024 x 768 пиксела 
осигурява 2.5 пъти повече пиксели от 
детектор с резолюция 640 x 480 пиксела

Обработка на изображенията 
MSX®, UltraMaxTM и адаптивни 
филтриращи алгоритми осигуряват 
гладко и детайлно изображение

Удобен потребителски интерфейс 
Най-бързият и чувствителен дисплей 
на  FLIR

Непрекъснат автофокус
Адаптира се към Вашите движения, 
снимките и видеозаписите остават 
винаги на фокус

T1K



ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел FLIR T1020
Оптически характеристики
Инфрачервен сензор 1024 x 768, 3.1 мегапиксела с UltraMaxTM

Термочувствителност/NETD <0.02°C при +30°C
Обективи 12°, 28°, 45°, 3x приближение
Минимално фокусно разстояние 0.4 м
Пространствен зрителен ъгъл (IFOV)  0.47 mrad
Честота на опресняване 30 Hz
Спектрален обхват 7.5 - 14 µm
4.3” Дисплей 800 x 480 пиксела
Автоматична ориентация Да
Сензорен дисплей Да
Визуализиране на изображения
Термографско изображение Да
Фотографско изображение Yes
MSX® Добавя визуални детайли към термографското изображение, за по-лесна идентификация на обектите
UltraMax™ Уникален преоцес за учетворяване броя на пикселите, до 3.1мегапиксела
Измервания
Точност ±2°C или 2% от показанието, което е по-голямо, при 25°C номинал
Анализ на измерванията
Измервателни инструменти 10 спотметъра, 5+5 зони (правоъгълник, кръг) с мин./макс./средна стойност
Корекция на емисията Променлива от 0.01 до 1.0 или избираема от списък с материали
Корекция на измерванията Коеф. на емисия, отразена темп., относителна влажност, атмосферна темп. разстояние до обекта, външна IR оптика
Цветни палитри Желязо, Дъга, Дъга висок контраст, Бяло горещо, Черно горещо, Арктик, Лава
Съхранение
Медия за съхранение Сменяема SD карта (Class 10)
Формат на изображенията Стандартен JPEG, включващ цифрова снимка и измервателни данни
Видео запис/възпроизвеждане
Радиометричен IR видео запис Раздиометричен запис в реално време върху SD карта памет
Нерадиометричен IR видео запис H.264 видео запис върху SD карта памет
Радиометрично IR възпроизвеждане Радиометрично възпроизвеждане в реално време през USB
Нерадиометрично IR възпроизвеждане H.264 видео възпроизвеждане през Wi-Fi или USB
Цифрова камера
Цифрова камера Зрителното поле се адаптира към IR обектива
Лампа Вградена LED лампа
Допълнителна информация
USB, тип конектор USB Micro-AB за трансфер на данни от/към PC/Некомпресиран видеопоток
Батерия Презареждаема Li-ion polymer батерия
Време на работа на батерия > 2.5 часа при 25°C
Система за зареждане на батерията В камерата (AC адаптер или 12 V от автомобил) или зарядно устройство с две гнезда
Време за зареждане 2.5 часа до 90% от капацитета
Работа на външно захранване AC адаптер, 90-260 VAC, 50/60 Hz или 12 V от автомобил (кабел със стандартен накрайник за запалка, опция)
Управление на захранването Опция за автоматично изключване, настройва се от потребителя
Температура на съхранение -40°C до +70°C
Тегло 1.9 кг
Комплекта включва:
Инфрачервена камера с обектив, батерия (2 броя),зарядно за батерия, HDMI-HDMI кабел, куфар за пренасяне, Bluetooth слушалка с микрофон, SD карта памет, 
голям окуляр, капачка за обектив, връзка за носене, захранващ адаптер, USB кабел standard A to Micro-B, сертификат за калибриране, лицензна карта за FLIR 
Tools+, ръководство на потребителя на CD-ROM, печатно ръководство на потребителя

www.flir.com/T1K

EXCEPTIONAL PRECISION OPTICS,
OUTSTANDING IMAGE CLARITY, RUGGED ERGONOMIC DESIGN –
THE INNOVATIONS YOU’VE ALWAYS WANTED



ВЪРХОВА 
ТЕРМОВИЗИОННА 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

HD ТЕРМОВИЗИОННА КАМЕРА
T1K



Създадена след пет десетилетия опит, FLIR T1K е 
създадена за експерти в термографията, които 
изискват качество без компромиси.

Проектирана и изработена от FLIR, оптичната система 
OSX™ Precision HDIR осигурява ненадмината яснота 
на изображението, детайлност и точна температурни 
измервания

С динамично управление на фокуса, непрекъснат 
автофокус и приятен потребтелски интерфейс, T1K 
определено вдига високо летвата. Тя е здрава, с 
ергономичен дизайн и въртящ се оптичен блок, което 
облекчава целодневната работа и улеснява 
снимането от неудобен ъгъл.

За най-ясните резултати, верни температури и голяма 
гъвкавост – T1K предоставя качеството, което експертите 
очакват от нас.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЕКСПЕРТИ:

• Термовизиони изображения с висока резолюция
• До 3.1 мегапиксела резолюция с UltraMax™

• Високоточни температурни измервания
• Непрекъснат автофокус за по-добра ефективност
• Точни измервания от два пъти по-голямо разстояние
• Термочувствителност, 2.5 пъти по-добра от стандарта
• Без пропуски – запишете радиометрично видео
• Персонални настройки за нуждите на експертите

ИЗКЛЮЧИТЕЛАНА ТЕРМОВИЗИОННА 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ,
БАЗИРАНА НА
50 ГОДИНИ ОПИТ

ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЕКТ ОТ БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ БЕЗ 
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ТЕЛЕОБЕКТИВ

ГАРАНЦИЯ 2-5-10 ОТ FLIR
T1K се покрива от нашата революционна гаранция 2-5-10 
при регистрация до 60 дни от покупката.
• 2 години пълна гаранция на камерата
• 5 години за литиево-йонната батерия
• 10 години за инфрачервения детектор
Само FLIR може да ви предостави това спокойствие, 
защото FLIR произвежда всички компоненти на камерата.

ПАТЕНТОВАНАТА ТЕХНОЛОГИЯ НА FLIR MSX® ПОЗВОЛЯВА ДА 
РАЗЧИТАТЕ НАДПИСИ И ВИДИТЕ ДЕТАЙЛИ, БЕЗ ДА ЗАГУБИТЕ 
ИЗМЕРВАТЕЛНИ ДАННИ

ЗАПИШЕТЕ ЦЯЛОТО ОБСЛЕДВАНЕ КАТО РАДИОМЕТРИЧНО ВИДЕО 
В РЕАЛНО ВРЕМЕ И ИЗПОЛЗВАЙТЕ FLIR T1K КАТО ПРЕНОСИМА 
СТАНЦИЯ ЗА АНАЛИЗИ И ДОКЛАДИ

ПРЕДСТАВЯМЕ T1K



ПРЕДИМСТВА НА ОПТИКАТА:
• Специално проектиран обектив за работа с HD детектори
• HDIR оптика за чисти, висококачествени изображения
• Изключителна производителност
• Управление на фокуса чрез ултразвук

ОПТИМАЛНА ЕРГОНОМИЯ:
• Въртящ се оптичен блок за комфортна работа
• Лесно насочване, благодарение на яркия визьор с висока резолюция
• Динамично управление на фокуса
• Проектирана за удобен и комфортен захват
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ULTRAMAX™

Технологията на FLIR UltraMax е уникална система за обработка 
на изображения, която позволява създаването на доклади с 
изображения, имащи до 4 пъти повече пиксели и  50% по-малко 
шум в сравнение със стандартните изображения. Повечето 
пиксели с UltraMax помагат при запълване на неактивните 
празнини, получавайки по-плътно измерване на температурата, 
постигайки висока точност дори от голямо разстояние.

С ТЕХНОЛОГИЯТА ULTRAMAXTM SUPER-RESOLUTION, FLIR T1K 
НАДХВЪРЛЯ 3 МЕГАПИКСЕЛА РЕЗОЛЮЦИЯ, ЗАПАЗВАЙКИ 
ТОЧНОСТТА ПРИ ИЗМЕРВАНЕ

ЛЕСНА ЗА УПОТРЕБА:
• Чувствителен сензорен дисплей за лесна навигация
• One-click Rapid Report™ за незабавно генериране на доклади
• Wi-Fi за споделяне на изображения и дистанционно управление
• Гласови, текстови и ръкописни бележки за всеки важен детайл

ПОДКРЕПА ОТ ITC
Разширете своя експертен опит, подобрете кариерата си и 
получете максимума от своята камера с курсовете на ITC. Тук 
може да завършите началния курс и да вземете сертификат за 
Термограф Първо ниво, или да получите специализирано 
обучение в определени области на термографията. Обучението 
е жизненоважна инвестиция, която ще Ви помогне да 
използвате най-ефективно новата си термовизионна камера.
www.infraredtraining.com




