
FLIR TG167
Termometr na podczerwień

Termometr na podczerwień z funkcją termowizji FLIR TG167 to połączenie 

rozwiązań stosowanych w pirometrach, które mierzą temperaturę w jednym 
punkcie, oraz w legendarnych kamerach termowizyjnych FLIR. Dzięki 
wyposażeniu w detektor Lepton®  firmy FLIR urządzenie TG167 pozwala na 

dostrzeganie źródeł ciepła i wybór miejsca niezawodnego pomiaru. Operator 
w łatwy sposób znajduje gorące i zimne punkty w celu błyskawicznego 
rozwiązywania problemów, a także archiwizuje obrazy i dane w celu ich 
prezentacji klientom i zamieszczania w raportach.

Zobacz ciepło°™ - przyspiesz 
rozwiązywanie problemów
Innowacyjny moduł termowizyjny FLIR Lepton®

• Błyskawicznie pokazuje gorące miejsca, na które należy skierować pirometr

• Eliminuje zgadywanie

• Stosunek odległości do średnicy plamki pomiarowej 24:1 umożliwia
bezpieczny pomiar z odległości

Wystarczy wziąć i używać
Włącz urządzenie i rozpocznij pracę w parę sekund

• Intuicyjna obsługa bez potrzeby specjalnego szkolenia

• Łatwy zapis obrazów i danych w celu stworzenia dokumentacji

• Szybkie pobieranie obrazów za pomocą złącza USB lub przy użyciu karty
Micro SD

Wytrzymałe i niezawodne
Urządzenie przystosowane do pracy w 
najbardziej niekorzystnych warunkach

• Konstrukcja wytrzymuje upadek z wysokości 2 metrów

• Wyłączna gwarancja FLIR 2-10

• Zwarta i wytrzymała obudowa pozwala na łatwe przenoszenie w torbie
pełnej innych narzędzi

Rozwiązywanie problemów z 
instalacjami elektrycznymi

Przegrzewanie urządzeń 
mechanicznych

www.flir.com/TG165



www.flir.com/TG165

SPECYFIKACJA

www.flir.com
NASDAQ: FLIR

Eksport opisanych tu urządzeń może wymagać uzyskania pozwolenia 
eksportowego od władz USA. Zabroniony jest ich reeksport naruszający 
prawo USA. Obrazy i zdjęcia służą wyłącznie celom ilustracyjnym. 
Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. ©2014 
FLIR Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.  091714

INFORMACJE 
DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

TG167 Termometr na podczrwień 

TA13         Futerał EVA do TG165 

TA14 Kabura na pasek do TG165

Pomiar temperatur z wykorzystaniem pirometru
Podstawowa dokładność  +/- 1,5% lub 1,5°C

Zakres pomiaru Od -25 do 380°C (od -13 do 716°F)

Emisyjność 4 Fabrycznie ustawione poziomy z możliwością samodzielnej 
regulacji, od 0,1 do 0,99

Stosunek odległości do 
średnicy plamki mierniczej 
(D:S)

24:1

Podziałka skali 0,1°C / °F

Czas reakcji 150 milisekund

Zakres spektralny Od 8 do 14 μm

Lasery Pole pomiaru wyznaczone punktami wyświetlanymi przez dwa 
wskaźniki laserowe

Termowizja
Detektor kamery Mikrobolometr FPA (Focal Plane Array) FLIR Lepton®

Migawka Zintegrowana migawka automatyczna

Rozdzielczość obrazu (wys. 
x szer.) 4800 pikseli (80 x 60)

Zakres spektralny Od 8 do 14 μm 

Pole widzenia (wys. x szer.) 25° x 19,6°

Górny zakres zobrazowania 127°C, 260°F (400K)

Czułość detektora 150mK

Częstotliwość detektora 9 Hz

Palety kolorów 2 (szarości, żelaza) 

Format zapisywanego 
obrazu Bitmapa (BMP) z temperaturą i emisyjnością 

Ogólne
Wymiary urządzenia (wys. × 
szer. × dł.)  186 x 55 x 94 mm (7,3 x 2,2 x 3,7 cala)

Typ wyświetlacza TFT LCD, 2 cale

Rozdzielczość wyświetlacza 
(szer. x wys.) 38 720 pikseli (176 x 220)

Akumulator Akumulator litowo-jonowy ładowany przez Micro USB: 3,7 V, 
2600 mAh

Automatyczne wyłączanie Tak, możliwość regulacji i wyłączenia funkcji

Czas pracy akumulatora Typowe użytkowanie: Pięć 8-godzinnych dni roboczych. Przy 
ciągłym używaniu: 8 godzin

Certyfikaty CE / CB / FCC / FDA

Pamięć Karta Micro SD 8GB

Temperatura pracy Od -10 do 45°C (od 14 do 113°F)

Odporność na upadek Zaprojektowany, aby wytrzymać upadek z 2 m (6,5 stopy)

Mocowanie statywu 1/4 cala – 20 na spodzie uchwytu

Gwarancja
2 lata gwarancji na produkt i 10 lat gwarancji na detektor 

termowizyjny pod warunkiem rejestracji w ciągu 60 dni od 
zakupu.

W zestawie
Smycz, przewód USB, ładowarka międzynarodowa (standardy 

US, UK, EU, AU, CN)
Karta Micro SD 8 GB, dokumentacja techniczna
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