
Nowa generacja sprzętu do badań i pomiarów

Kamery termowizyjne FLIR
do utrzymania ruchu i diagnostyki
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Zalety termowizji
Kamery termowizyjne FLIR są niezbędnym narzędziem pracy elektryków i 
pracowników utrzymania ruchu. Pozwalają na dostrzeganie problemów w sposób, 
którego nie zapewnia żadna inna technologia, przeprowadzanie szybkich kontroli 
urządzeń i wykonywanie dokładnych pomiarów temperatury z bezpiecznej 
odległości. Kamery FLIR pomagają wyśledzić nadchodzące problemy, zanim ktoś 
dozna obrażeń ciała, wystąpi awaria czy strata energii.

Którą kamerę wybrać?
Każdy użytkownik, niezależnie od tego czy dopiero poznaje dziedzinę kontroli termowizyjnych, 
czy jest już wysoko wykwalifikowanym specjalistą musi przy wyborze kamery termowizyjnej 
uwzględnić szereg ważnych czynników, takich jak częstość używania, rodzaj badanych elementów, 
kąty wykonywania zdjęć, wielkość obiektu, zakres temperatur i odległość. Właśnie dlatego 
opracowaliśmy niniejszy przewodnik, który pomaga znaleźć urządzenia pasujące do określonych 
zastosowań, budżetu i sposobu pracy. 

Przykładowo, wiele przedsiębiorstw użyteczności publicznej preferuje model T640, ponieważ obrotowy obiektyw kamery ułatwia 
wykonywanie zdjęć elementów napowietrznych, co ma znaczenie w przypadku całodziennych, intensywnych kontroli podstacji. Oprócz 
tego rozdzielczość modelu 640 oraz wymienne obiektywy ułatwiają także kontrolę odległych, mniejszych celów. Te same firmy mogą 
również wyposażyć swoich pracowników w poręczne kamery E4 i E6, służące do szybkiego skanowania i kontroli bezpieczeństwa 
przed wejściem do obiektów podziemnych lub użyciem drążka rozłączającego.

Oczywiście, zróżnicowanie wymagań oznacza, że pojedyncza kamera termowizyjna nie zawsze będzie pasować do wszystkich 
pomiarów. Tak więc, oprócz dostarczenia niniejszego przewodnika, zachęcamy do kontaktu ze sprzedawcą sprzętu FLIR lub 
przedstawicielem firmy, którzy chętnie pomogą w podjęciu optymalnej decyzji.
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MSX: Przełomowe rozwiązanie w termowizji
Przedstawiane klientom lub współpracownikom zdjęcia termowizyjne nie zawsze 
zawierają wystarczającą ilość informacji. Z tego powodu firma FLIR opracowała 
rozwiązanie MSX® – Multi-Spectral Dynamic Imaging, które łączy obrazy uzyskane 
w obu zakresach w zdumiewający, innowacyjny sposób. Technologia MSX, w którą 
są obecnie wyposażone wszystkie nowe kamery FLIR z serii Ex, Exx i T dostarcza 
rozstrzygający, kompletny obraz termowizyjny, który błyskawicznie wskazuje 
lokalizację problemu, gdy tylko zobaczymy go na ekranie lub w raporcie. Koniec z 
domyślaniem się i korzystaniem z dodatkowych zdjęć. 

Zalety funkcji MSX
Najważniejsze informacje widoczne dla oka ludzkiego, takie jak numery, etykiety, oznakowanie 
i elementy konstrukcyjne często giną na standardowym zdjęciu 
termowizyjnym, co oznacza konieczność korzystania z oddzielnego zdjęcia 
cyfrowego, w celu zlokalizowania wykrytego problemu termicznego. 
Dotychczas produkowane urządzenia do obrazowania termowizyjnego 
posiadały funkcje umożliwiające połączenie lub wprowadzenie fragmentu obrazu termowizyjnego 
do obrazu, który został zarejestrowany w świetle widzialnym. Jednak te funkcje stanowiły tylko 
częściowe rozwiązanie problemu, wymagając również zazwyczaj dodatkowego czasu na dostrojenie 
i interpretację. Ich wadą jest również osłabianie lub pogarszanie przejrzystości obrazu termicznego. 

Co stanowi o wyjątkowości MSX
MSX to coś całkowicie innego. Dzięki zastosowaniu algorytmu opatentowanego przez FLIR, MSX 
odbiera najważniejsze elementy o wysokim kontraście ze zintegrowanej kamery, rejestrującej 
obraz w świetle widzialnym, a następnie wirtualnie nadpisuje, w czasie rzeczywistym, uproszczone 
informacje na całym obrazie termowizyjnym FLIR. Rezultatem jest super czytelny obraz 
termowizyjny, ze zintegrowanymi szczegółami, które zawierają wszystkie dane o powierzchniach 
przedmiotów, z zachowaniem głębi i rozdzielczości, potrzebnych do lokalizacji problemu na jednym, 
prostym ujęciu.

Numery 
są 
czytelne

Więcej 
szczegółów

Liczby i 
etykiety są 
czytelne

Więcej 
szczegółów

Bez MSX Przy użyciu MSX

Bez MSX Przy użyciu MSX
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Elementy elektryczne
Szybka identyfikacja ukrytych problemów, 
wykonywanie napraw we właściwym czasie, 
zapobieganie nieplanowanym przestojom 
oraz poprawa bezpieczeństwa instalacji.

Elementy mechaniczne 
Wykrywanie przegrzanych łożysk, połączeń 
oraz innych elementów, zanim spowodują 
przerwę w pracy lub stworzą zagrożenie dla 
bezpieczeństwa.

Zakłady użyteczności publicznej 
Szybkie i sprawne skanowanie dużych 
powierzchni i setek połączeń, zapobiegające 
niespodziewanym przerwom w dostawach i 
utracie przychodów.

Obluzowane mocowanie bezpiecznika. Przegrzane łożysko silnika. Przerwa w obwodzie wysokiego napięcia.

Szeroki zakres zastosowań 
Kamery termowizyjne FLIR mogą być wykorzystywane w różnych 
dziedzinach działalności firmy, przyspieszając uzyskanie zwrotu z inwestycji. 
Temperatura większości urządzeń elektrycznych i mechanicznych wzrasta 
przed wystąpieniem awarii. Wczesne wykrywanie tych problemów umożliwia 
dokonywanie napraw zgodnie z dogodnym harmonogramem, a nie w wyniku 
nagłej konieczności. Jednak kamery mogą być wykorzystywane w wielu 
innych zastosowaniach, takich jak wykrywanie uszkodzeń płaskich dachów 
powodowanych przez wodę, sterowanie procesami technologicznymi i 
zapobieganie stratom energii. Różne zastosowania można poznać na witrynie 
FLIR.com i w centrum szkoleniowym Infrared Training Center (ITC).
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Dachy 
Kamery FLIR mogą służyć do znajdowania 
przecieków i wilgotnych miejsc na płaskich 
pokryciach dachowych, co pozwala 
zaoszczędzić pieniądze, dzięki wykonywaniu 
miejscowych napraw, zamiast pełnej 
wymiany poszycia.

Diagnostyka budynków
Nawet niewielkie zawilgocenia można łatwo 
wykrywać za pomocą kamery termowizyjnej. 
Umożliwia to lokalizację i naprawę 
niewidocznych uszkodzeń powodowanych 
przez wodę, zanim pojawi się pleśń i 
zgnilizna. 

Piece obrotowe i inne zastosowania
Za pomocą niektórych kamer 
termowizyjnych FLIR można wykonywać 
pomiary temperatur sięgających 
2000°C, co pozwala na monitorowanie 
procesów odbywających się w wysokich 
temperaturach i wykrywanie uszkodzeń 
wymurówek ogniotrwałych z bezpiecznej 
odległości. Za pomocą kamer FLIR można 
lokalizować również podziemne wycieki pary 
i wiele innych problemów.

Piec obrotowy wykazujący podwyższoną 
temperaturę poszycia.

Zawilgocona izolacja dachu płaskiego. Uszkodzenia spowodowane wilgocią na suficie, ścianie 
i podłodze.

Podziemny wyciek pary wodnej.
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FLIR E4, E5, E6 i E8
Pierwsze modele z obrazowaniem termowizyjnym, w zakresie światła widzialnego i 
funkcją MSX, których ceny zaczynają się poniżej tysiąca euro
Teraz każdego technika można wyposażyć w kamerę z serii E, przydatną do 
szybkiego skanowania sprzętu i kontroli bezpieczeństwa. Łatwiejsze w obsłudze 
od smartfonu, ekonomiczne kamery termowizyjne FLIR oferują wszystko co jest 
potrzebne do lokalnych kontroli termograficznych. Są to niezwykle przydatne 
narzędzia, dzięki którym można zobaczyć i zidentyfikować przegrzewające się 
elementy elektryczne i mechaniczne, zanim wystąpią poważne, kosztowne problemy. 
Kamery E4, E5, E6 lub E8 stanowią doskonałą broń na pierwszym froncie działań 
zapobiegawczych. 

Kamera o stałej ogniskowej, 
działająca w podczerwieni i w 
zakresie światła widzialnego, 
którą cechuje niezwykła 
prostota obsługi w trybie 
wskazanie-zdjęcie 

Solidność wykonania, której 
można zaufać – urządzenie 
jest odporne na upadek z 
wysokości 2 metrów 

Osłonę ochronną 
obiektywu można łatwo 
otworzyć

Przyciski szybkiego dostępu 
do pomiarów, parametrów i 
narzędzi do obrazowania

Wyzwalacz rejestruje 
pomiarowe obrazy JPEG
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Cztery najlepsze w swojej 
klasie urządzenia do 
obrazowania
• E4 – 4800 pikseli 

Niezwykle ekonomiczne rozwiązanie z 
funkcją MSX 

• E5 – 10 800 pikseli 
Automatyczne wyszukiwanie gorących 
i zimnych punktów

• E6 – 19 200 pikseli
• E8 – 76 800 pikseli 

4-krotna rozdzielczość E6

W zestawie oprogramowanie do tworzenia raportów

Co oferują kamery E4, E5, E6 i E8
• MSX – Błyskawiczna lokalizacja problemów, dzięki zdjęciom termowizyjnym, 

uzupełnionym o informacje rejestrowane w świetle widzialnym, takie jak liczby, 
znaki, etykiety oraz inne elementy ułatwiające identyfikację.

• Rozdzielczość obrazów termowizyjnych odpowiednia do wszystkich zastosowań 
– od 4800 pikseli w kamerze E4, po imponującą rozdzielczość 320 × 240  
kamery E8.

• Wiarygodne wyniki – Wyjątkowa dokładność pomiarów termograficznych FLIR (w 
zakresie 2% lub +/- 2°C) oraz szeroki zakres pomiarowy dostarczają wyników, na 
których można polegać.

• Kompletne zdjęcia pomiarowe – Możliwość przechowywania setek zdjęć 
termowizyjnych, MSX i wykonywanych w świetle widzialnym w formacie JPEG, wraz 
ze wszystkimi danymi o temperaturze, które można przesłać do komputera Mac 
lub PC.

• Zwarta konstrukcja – Urządzenia, których niewielka waga wynosząca 575 
g umożliwia łatwą obsługę jedną ręką, będące jednocześnie wystarczające 
wytrzymałe, aby przechowywać je z innymi narzędziami.

Akumulator z możliwością 
wielokrotnego ładowania  
i błyskawicznej wymiany

Wyjście USB do szybkiego pobierania 
obrazów

 E8

 E6 
 E5
E4
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FLIR E40, E50 i E60
Zaawansowane, elastyczne i kompleksowe obrazowanie termowizyjne
Każdy zapracowany elektryk, kierownik i specjalista ds. utrzymania ruchu, planujący 
częste, wykonywane na odległość, kontrole termowizyjne urządzeń energetycznych 
lub wysokotemperturowych, doceni funkcje, w które wyposażone są kamery z tej linii. 
Można je wyposażyć w obiektyw szerokokątny, albo w teleobiektyw do wykonywania 
pomiarów małych obiektów z dużej odległości, można je podłączać do smartfonów 
i tabletów oraz przygotowywać raporty w terenie, przy użyciu rozbudowanego 
zestawu narzędzi pomiarowych. Można również łączyć je z wybranymi urządzeniami, 
umożliwiającymi transmisję danych za pomocą funkcji MeterLink®. Wszystkie modele 
z serii E są wyposażone w MSX – opatentowane przez firmę FLIR rozwiązanie – dzięki 
któremu zapracowani elektrycy i mechanicy uzyskują dostęp do wszystkich istotnych 
danych wizualnych bezpośrednio na zdjęciu termowizyjnym.

Duży, jasny ekran dotykowy z 
intuicyjnym interfejsem użytkownika 
ułatwia wykonywanie analiz w miejscu 
pracy

Dzięki połączeniu ze smartfonami i tabletami za pomocą aplikacji FLIR Tools 
Mobile dla urządzeń Apple® i Android™ można przesyłać strumieniowo wideo oraz 
szybko importować, przetwarzać i udostępniać obrazy.

Kamera cyfrowa 3,1 MP

Jasne światło LED,  
w które jest wyposażona 
kamera, oświetla ciemne 
miejsca

Wskaźnik laserowy  
wskazuje problemy  
na obrazie w świetle 
widzialnym



9

Funkcje poprawiające wydajność i efektywność 
obrazowania
• Wymienne obiektywy – W przypadku kontroli dużego obiektu, 

niezależnie czy szukasz problemów na wysoko zainstalowanych 
magistralach , czy badasz rozdzielnice można użyć szerokokątnego 
obiektywu 45°, lub teleobiektywu 15° co przyspiesza wykonywanie 
kontroli i umożliwia dokładny pomiar małych obszarów z odległości.

• Łączność bezprzewodowa – Można generować raporty w terenie, 
korzystając ze smartfonów i tabletów, a następnie bezzwłocznie 
wysyłać je współpracownikom. Jest to również świetna metoda 
udostępniania obrazu innym członkom zespołu, którzy muszą 
pozostawać w bezpiecznej odległości od kamery i urządzeń pod 
napięciem lub w ruchu. 

• Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego – Umożliwia wykonywanie 
analiz bezpośrednio na zdjęciu, w terenie. Można przesuwać wiele 
punktów i obszarów pomiarowych, w celu szybkiej i łatwej oceny 
przypadków, gdy temperatury przekraczają odpowiednie poziomy 
odniesienia. Wszystkie te dane są przechowywane w pomiarowym 
obrazie JPEG. 

• MeterLink® – Komunikacja z wybranymi miernikami uniwersalnymi, 
miernikami cęgowymi i wilgotnościomierzami firm FLIR i Extech, w 
celu rejestrowania wyników ich pomiarów bezpośrednio na zdjęciu 
termowizyjnym, w celu uwzględnienia tych informacji w raporcie oraz 
ich wykorzystania w charakterze trwałych danych uzupełniających. 
Jest to znakomita metoda zapisywania danych o obciążeniu wraz z 
obrazem termowizyjnym. 

• Automatyczna orientacja – Ta funkcja jest przydatna do właściwego 
ustawiania danych pomiarowych w przypadku ujęć, które nie mogą 
być w całości zarejestrowane w układzie poziomym. Automatyczna 
orientacja danych z pomiaru temperatury na ekranie zapewnia 
optymalną ich prezentację.

Znakomita jakość obrazowania 
termowizyjnego MSX, o rozdzielczości 
do 76 800 pikseli zwiększa poziom 
szczegółowości

Solidna budowa, dzięki której urządzenie może 
wytrzymać upadek z wysokości 2 metrów

Prosta obsługa jedną ręką 

Automatyczna orientacja utrzymuje nakładane na obraz informacje 
diagnostyczne w pionie.

Wymienne 
obiektywy
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Seria FLIR T
Niesamowita wydajność i elastyczność – kamera termowizyjna o najwyższych parametrach
Użytkownicy, którzy są zainteresowani zaawansowanymi możliwościami komunikacyjnymi, 
dostępnymi bezpośrednio w kamerze termowizyjnej narzędziami, najwyższą jakością obrazu i 
najbardziej ergonomiczną metodą wykonywania badań termowizyjnych znajdą w urządzeniach 
z serii T spełnienie wszystkich swoich oczekiwań. Kamery FLIR z serii T to przenośne systemy 
termowizyjne, wyposażone we wszystkie specjalistyczne funkcje. Te urządzenia zostały 
zaprojektowane do intensywnych kontroli w warunkach, w których wymagany jest duży zasięg 
lub pomiary wysokich temperatur, a krytyczne znaczenie ma wysoka rozdzielczość i czułość 
termiczna. Oprócz tego, wszechstronny, obrotowy moduł optyczny umożliwia skanowanie 
obiektów znajdujących się na wysokości lub pod trudnym kątem, przy zachowaniu komfortowego 
położenia wyświetlacza. To kolejny przykład jak firma FLIR zadbała o łatwość obsługi urządzeń z 
serii T. 

Zintegrowana kamera cyfrowa o 
rozdzielczości 3,1 MP, służąca do obsługi 
funkcji MSX oraz wykonywania zdjęć 
porównawczych

Obrotowy moduł optyczny, który umożliwia 
wygodne celowanie i podgląd

Oświetlenie LED i wskaźnik  
laserowy do wykonywania 
zdjęć w świetle widzialnym  
i obrazów MSX

Przycisk automatycznego 
ustawiania ostrości i 
rejestrowania obrazu

Dokładna regulacja 
ostrości

Cechy kamer T420 i T440
• Znakomita jakość obrazów termowizyjnych – Wyraźne zdjęcia termowizyjne w rozdzielczości 76 

800 pikseli, dostarczają dokładnych informacji z większej odległości. 
• Zaawansowana optyka – Największy wybór obiektywów, które można dobrać zależnie od odległości 

pomiarowej czy specyfiki danego pomiaru.
• Więcej informacji dzięki zastosowaniu MSX – funkcja Multi-Spectral Dynamic Imaging dodaje do 

zdjęć termowizyjnych w czasie rzeczywistym informacje uzyskane na podstawie zdjęć wykonanych 
w świetle widzialnym. Dzięki temu rozwiązaniu zdjęcia termowizyjne zostają uzupełnione o dane, 
które umożliwiają błyskawiczną identyfikację i lokalizację problemów.

• Skalowalny obraz w obrazie (P-i-P) – Możliwość nakładania termogramów na zdjęcia w świetle 
widzialnym, jako uzupełniającego źródła informacji.

• Funkcja delta T i różne narzędzia pomiarowe – Zaawansowane, dostępne na ekranie funkcje 
analityczne obejmują między innymi temperaturę różnicową, 5 punktów pomiarowych, 5 obszarów 
prostokątnych, izotermę i inne funkcje.

• Rysowanie na zdjęciach termowizyjnych/w świetle widzialnym – Rysowanie okręgów, wskaźników 
i zapisywanie notatek lub korzystanie z fabrycznie zdefiniowanych kształtów za pomocą interfejsu 
użytkownika na ekranie dotykowym, w celu oznaczania punktów zainteresowania.*

• Automatyczna orientacja – Automatyczna orientacja danych pomiarowych wyświetlanych na 
ekranie w trybie widoku pionowego i poziomego.

• Adnotacje – Dodawanie notatek głosowych i tekstowych do zdjęć lub używanie ekranu dotykowego 
do wprowadzania notatek i rysunków; dołączanie dodatkowych pomiarów, uzyskiwanych za pomocą 
mierników cęgowych i mierników wilgotności, wyposażonych w funkcję MeterLink.

• Kompas – Dodawanie do każdego zdjęcia informacji o kierunku, w którym jest zwrócona kamera, w 
celu dodatkowego opisania lokalizacji.

*Wyłącznie w modelu T440

Z funkcją MSX

Nanoszenie predefiniowanych oznaczeń
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Obrotowy 
moduł 
optyczny, 
który zapewnia 
dobrą 
widoczność 
pod trudnymi 
kątami 

Korekcja 
dioptrii 
okularu

Ręczne ustawianie 
ostrości

Oświetlenie LED i wskaźnik 
laserowy do wykonywania 
zdjęć w świetle widzialnym

Zintegrowana kamera 
cyfrowa o rozdzielczości 
5 MP, służąca do 
wykonywania wyraźnych 
zdjęć porównawczych

Przycisk automatycznego 
ustawiania ostrości i  
rejestrowania obrazu

T440

Jasny ekran dotykowy o 
przekątnej 3,5” umożliwia 
szybki dostęp do zdjęć, narzędzi 
kamery i funkcji analitycznych

Joystick i duże podświetlane 
przyciski umożliwiają obsługę w 
rękawicach

T640

Duży dotykowy wyświetlacz 
pojemnościowy o przekątnej 
4.3” zapewnia błyskawiczny 
dostęp do narzędzi

Wizjer kamery T640 znacznie 
ułatwia wykonywanie 
pomiarów nawet w 
najjaśniejszym otoczeniu

Aplikacja mobilna FLIR Tools dla urządzeń Apple® i Android™ umożliwia 
szybkie przesyłanie zdjęć, ich przetwarzanie i udostępnianie oraz 
strumieniową transmisję wideo i zdalne sterowanie

Cechy kamer T620 i T640
• Najwyższe rozdzielczości zdjęć termowizyjnych – Wyraźne obrazy termowizyjne o 

rozdzielczości 307 200 pikseli (640 x 480) przy użyciu kamer T620 i T640 .
• Zaawansowana optyka – Szeroki zakres obiektywów, w tym nowy, lekki 7° teleobiektyw, które 

zapewniają wyjątkową przejrzystość, precyzję i przenośność przy sporządzaniu dokumentacji 
wizualnej obiektów napowietrznych i znajdujących się w dużej odległości.

• Ciągłe ustawianie ostrości – Automatyczne utrzymywanie ostrego obrazu niezależnie od 
punktu, na który aktualnie jest skierowana kamera, zapewnia najwyższą przejrzystość, 
precyzję i sprawność.*

• Ulepszanie obrazu dzięki funkcji MSX – Zintegrowana i działająca w czasie rzeczywistym 
funkcja MSX dodaje do zdjęć termowizyjnych informacje ze zdjęć w świetle widzialnym, dzięki 
czemu zdjęcia termowizyjne zostają uzupełnione o dane, które umożliwiają błyskawiczną 
identyfikację i lokalizację problemów.

• Skalowalny obraz w obrazie (P-i-P) – Możliwość nakładania termogramów na zdjęcia w 
świetle widzialnym, jako uzupełniającego źródła informacji.

• Więcej narzędzi pomiarowych – Rejestrowanie wszystkich potrzebnych informacji dzięki 10 
punktom pomiarowym, 5 obszarom prostokątnym, funkcji temperatury różnicowej Delta T, 
izotermie i innym rozwiązaniom.

• Rysowanie na zdjęciach termowizyjnych/w świetle widzialnym – Rysowanie okręgów, 
wskaźników i zapisywanie notatek lub korzystanie z fabrycznie zdefiniowanych kształtów za 
pomocą interfejsu użytkownika na pojemnościowym ekranie dotykowym, w celu oznaczania 
punktów zainteresowania.*

• GPS – Wbudowany odbiornik GPS automatycznie dodaje dane lokalizacyjne do zdjęć, 
umożliwiając ich wykorzystywanie w raportach.

*Wyłącznie w modelu T640

Z funkcją MSX

Automatyczna orientacja
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Pojedynczy punkt po-
miaru

250°C

80 x 60

Zakres temperatur

Rozdzielczość

Narzędzia analityczne

Którą kamerę FLIR wybrać? 
FLIR oferuje zdumiewająco rozległą gamę kamer dla użytkowników z branży 
elektrycznej i mechanicznej, ale która z nich będzie najlepsza dla mnie? Dla 
specjalistów ds. utrzymania ruchu najważniejsza jest szybka identyfikacja 
problemów i precyzyjny pomiar temperatury. Dlatego pierwszym krokiem jest 
ustalenie jakie parametry powinien mieć sprzęt pomiarowy.

Mniejszy Zasięg pomiarowy

Modele kamer od E4 do E8 są 
bardzo wygodne do szybkich 
kontroli, wykonywanych z małej 
odległości
Serwisanci zakładów użyteczności 
publicznej, specjaliści z branży ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji oraz pracownicy 
utrzymania ruchu

• Idealne rozwiązanie do szybkich kontroli 
i skanowania w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa

• Urządzenia znacznie bardziej efektywne od 
pirometrów

• Solidne i dostępne cenowo dla każdego
• W zestawie znakomite oprogramowanie dla 

komputerów Mac i PC

Modele E40 do E60 służą do 
pomiarów wyższych temperatur ze 
średnich i niewielkich odległości
Utrzymanie ruchu zakładów, elektrycy i 
wykonawcy zewnętrzni

• Aplikacja FLIR do komunikacji Wi-Fi, 
komunikacja MeterLink® i sprawna obsługa za 
pomocą ekranów dotykowych

• Wyższe zakresy temperatur i czułość
• Wymienne obiektywy, w tym teleobiektyw i 

obiektyw szerokokątny
• W zestawie znakomite oprogramowanie dla 

komputerów Mac i PC
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Zakres temperatur
Należy pomyśleć o wszystkich urządzeniach, 
które mogą w przyszłości być kontrolowane. 
Technologia FLIR ma wiele zastosowań w 
zakresie rozwoju produktów i sterowania 
przebiegiem procesów technologicznych, warto 
więc myśleć przyszłościowo. 

Rozdzielczość
Rozdzielczość jest powiązana z zasięgiem 
pomiarowym, a także z jakością i dokładnością 
obrazów. W przypadku wykonywania kontroli 
celów, znajdujących się w dużej odległości lub 
mniejszych elementów, a także generowania 
dużej liczby raportów, warto skorzystać z 
urządzeń zapewniających rozdzielczość o 
najwyższej jakości. 

Najbardziej rozbudowany zestaw funkcji

2000°C

640 x 480

Zakres temperatur

Rozdzielczość

Narzędzia analityczne

Narzędzia analityczne
Jeśli przewiduje się korzystanie z funkcji 
analitycznych w terenie, w przeciwieństwie do 
późniejszej analizy za pomocą oprogramowania 
komputerowego, należy pamiętać o wyborze 
kamery, która jest wyposażona w odpowiednie 
zintegrowane narzędzia. 

Gorące połączenia mogą mieć bardzo zróżnicowane rozmiary, ale w przypadku pracy w 
zakładzie, w którym są zainstalowane setki małych systemów sterowania napędami lub 
małych i trudno dostępnych połączeń, prawdopodobnie potrzebny będzie specjalny obiektyw, 
umożliwiający wykonywanie pomiarów temperatury gorących połączeń z bezpiecznej 
odległości. Użytkownik, który przewiduje ciągłe wykonywanie kontroli termowizyjnych 
powinien rozważyć zakup kamer z serii T, ze względu na ich elastyczność i komfort 
długotrwałego używania.

Jeśli potrzebny jest pomiar wysokich temperatur, występujących przykładowo w poszyciach 
pieców obrotowych oraz innych pieców, należy wybrać kamerę, której zakres pomiarowy jest 
odpowiedni do takich zastosowań. 

Zasięg pomiarowy
To jest prawdopodobnie najważniejszy 
czynnik przy wyborze kamery FLIR. Należy 
wybrać kamerę i obiektyw, które odpowiadają 
potrzebom użytkownika. Zapraszamy do 
kontaktu telefonicznego, w celu uzyskania 
porady. 

WiększyZasięg pomiarowy

Modele kamer od T420 do T640. 
Urządzenia do intensywnej kontroli i 
szybkiego raportowania
Kontrole podstacji i farm słonecznych, wykonawcy 
dachów, programy utrzymania ruchu zorientowane na 
niezawodność

• Ergonomiczne urządzenia o wysokiej rozdzielczości do 
wykonywania trudnych ujęć pod dowolnym kątem

• Obrazowanie termowizyjne małych obiektów i obiektów 
o wysokiej temperaturze, z małej, średniej i dużej 
odległości

• Rozbudowana funkcjonalność
• W zestawie znakomite oprogramowanie dla 

komputerów Mac i PC
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Specyfikacja obrazowania

Specyfikacja Modele podstawowe Modele zaawansowane Wysoka wydajność
Model E4 E5 E6 E8 E40 E50 E60 T420 T440 T620 T640

Dokładność ±2°C lub ±2% wartości odczytu, przy temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C i 
temperaturze obiektu powyżej +0°C

±2°C lub ±2% wartości odczytu, przy temperaturze otocze-
nia od 10°C do 35°C ±2°C lub ±2% wartości odczytu, przy temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C 

Rozdzielczość obrazu termowizyjnego 4800  
(80 × 60)

10 800  
(120 × 90)

19 200  
(160 × 120)

76 800  
(320 × 240)

19 200  
(160 × 120)

43 200  
(240 × 180)

76 800  
(320 × 240)

76 800  
(320 × 240)

307 200  
(640 × 480)

Czułość termiczna < 0,15°C < 0,10°C < 0,06°C < 0,06°C < 0,07°C < 0,05°C < 0,045°C przy 30°C < 0,04°C przy 30°C < 0,035°C przy 30°C

Zakres temperatur od –20° do 250°C od -20°C do 650°C od -20°C do 650°C  
Opcjonalnie do 1200°C od -20°C do 1200°C od -40°C do 650°C

Opcjonalnie: do 2000°C od -40°C do 2000°C

Ustawienia wstępne pomiarów

2 ustawienia 
wstępne: punkt 
centralny; brak 

pomiarów

4 ustawienia wstępne: punkt centralny; gorący punkt; zimny 
punkt;  

brak pomiarów

7 ustawień: punkt centralny; gorący punkt (prostokąt 
z maks. temp.); zimny punkt (prostokąt z min. temp.); 3 

punkty; gorący punkt - punkt (prostokąt z maks. temp. + 
punkt + delta); gorący punkt - temperatura (prostokąt z 
maks. temp. + temp. odniesienia + delta); brak pomiarów

7 ustawień: punkt centralny; gorący punkt (prostokąt 
z maks. temp.); zimny punkt (prostokąt z min. temp.); 

3 punkty; gorący punkt - punkt (prostokąt z maks. 
temp. + punkt + delta); gorący punkt - temperatura 

(prostokąt z maks. temp. + temp. odniesienia + 
delta); brak pomiarów

6 ustawień: punkt centralny; gorący punkt (prostokąt z maks. temp.); zimny punkt (prostokąt z min. temp.); brak pomiarów; 
ustawienie użytkownika 1; ustawienie użytkownika 2

Ustawienia użytkownika • • •
Punkt pomiarowy 5 punktów ruchomych 10 punktów ruchomych
Obszar pomiarowy • • • • • • • • • •
Profil • •

Alarm kolorowy (izoterma) Kolor niebieski poniżej lub czerwony 
powyżej Kolor niebieski poniżej, czerwony powyżej, żółty przedział Kolor niebieski poniżej, czerwony powyżej, żółty przedział

Obrazowanie • •
Częstotliwość zobrazowania 9 Hz 60Hz 60 Hz 30 Hz
Pole widzenia 45° × 34° 25° × 19° 25° × 19°

Opcjonalne obiektywy Teleobiektyw 15°; obiektyw szerokokątny 45° Teleobiektyw 6°, 15°; obiektyw szerokokątny 45° i 90°; Przybliżenie: 100 μm, 50 μm Teleobiektyw 7° i 15°; obiektyw szerokokątny 45° i 80°; Przybliżenie: 100 μm, 50 μm, 
25 μm

Ostrość Stała Ręczna Ręczna i automatyczna

Ciągłe ustawianie ostrości •
Minimalna odległość ostrości 0,5 m 0,4 m 0,4 m 0,25 m
Pomiarowy obraz JPEG przez USB • • • • • • • • • • •
Zapisywanie pomiarowych obrazów JPEG na 
karcie SD • • • • • • •

MPEG4 na kartę SD (niepomiarowy obraz IR) • • • • • • •
MPEG4 przez USB (niepomiarowy obraz IR/obraz 
widzialny) • • • • • • •

Strumieniowanie niepomiarowego wideo przez 
USB • • • • • • •

Wielkość wyświetlacza 3,0” 3,5” 3,5” 4,3”
Ekran dotykowy • • • • • Pojemnościowy ekran dotykowy Pojemnościowy ekran dotykowy
Automatyczna orientacja • • • • • • •
Wzbogacanie termogramów o dodatkowe infor-
macje dzięki funkcji MSX • • • • • • • • • • •

Wizjer •

Kolor (palety) 3: Żelazo, tęcza i skala szarości 7: Arktyczna, biały gorący, czarny gorący, żelazo, lawa, tęcza 
i tęcza o wysokim kontraście 7: Arktyczna, biały gorący, czarny gorący, żelazo, lawa, tęcza i tęcza o wysokim kontraście

Czas pracy akumulatora ok. 4 godzin > 4 godzin > 4 godzin > 2,5 godzin
Wbudowany aparat cyfrowy 640 × 480 3,1 MP 3,1 MP 5 MP
Wbudowane oświetlenie LED • • • • • • •
Zoom cyfrowy 2× 4× 4× 8× 4× 8×
Komunikacja za pomocą funkcji MeterLink® • • • • • • •
Wskaźnik laserowy + lokalizator laserowy (na 
termogramie) • • • • • • •

Kompas • • • •
GPS • •
Korekta okna termowizyjnego • • • • • • •
Różnica temperatury/Delta T • • • • • • •
Obraz w obrazie Stały obraz w 

obrazie
Stały obraz w 

obrazie
Stały obraz w 

obrazie Skalowalny obraz w obrazie Skalowalny i ruchomy obraz w obrazie

Notatki • • • •
Rysunek na zdjęciu termowizyjnym lub widzial-
nym Rysowanie lub dodawanie wcześniej zdefiniowanych oznaczeń

Notatki głosowe / tekstowe • • • • • • •
Oprogramowanie FLIR Tools dla komputerów PC 
i Mac • • • • • • • • • • •

Aplikacja mobilna FLIR Tools (Wi-Fi) • • • • • • •
Transmisja strumieniowa wideo za 
pośrednictwem aplikacji (Wi-Fi) • • • • • • •

Zdalne sterowanie za pośrednictwem aplikacji 
(Wi-Fi) • • • •

Odporność na upadek (2 metry) • • • • • • •
Waga (z baterią) 0,575 kg 0,88 kg 0,88 kg 1,3 kg
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Specyfikacja Modele podstawowe Modele zaawansowane Wysoka wydajność
Model E4 E5 E6 E8 E40 E50 E60 T420 T440 T620 T640

Dokładność ±2°C lub ±2% wartości odczytu, przy temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C i 
temperaturze obiektu powyżej +0°C

±2°C lub ±2% wartości odczytu, przy temperaturze otocze-
nia od 10°C do 35°C ±2°C lub ±2% wartości odczytu, przy temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C 

Rozdzielczość obrazu termowizyjnego 4800  
(80 × 60)

10 800  
(120 × 90)

19 200  
(160 × 120)

76 800  
(320 × 240)

19 200  
(160 × 120)

43 200  
(240 × 180)

76 800  
(320 × 240)

76 800  
(320 × 240)

307 200  
(640 × 480)

Czułość termiczna < 0,15°C < 0,10°C < 0,06°C < 0,06°C < 0,07°C < 0,05°C < 0,045°C przy 30°C < 0,04°C przy 30°C < 0,035°C przy 30°C

Zakres temperatur od –20° do 250°C od -20°C do 650°C od -20°C do 650°C  
Opcjonalnie do 1200°C od -20°C do 1200°C od -40°C do 650°C

Opcjonalnie: do 2000°C od -40°C do 2000°C

Ustawienia wstępne pomiarów

2 ustawienia 
wstępne: punkt 
centralny; brak 

pomiarów

4 ustawienia wstępne: punkt centralny; gorący punkt; zimny 
punkt;  

brak pomiarów

7 ustawień: punkt centralny; gorący punkt (prostokąt 
z maks. temp.); zimny punkt (prostokąt z min. temp.); 3 

punkty; gorący punkt - punkt (prostokąt z maks. temp. + 
punkt + delta); gorący punkt - temperatura (prostokąt z 
maks. temp. + temp. odniesienia + delta); brak pomiarów

7 ustawień: punkt centralny; gorący punkt (prostokąt 
z maks. temp.); zimny punkt (prostokąt z min. temp.); 

3 punkty; gorący punkt - punkt (prostokąt z maks. 
temp. + punkt + delta); gorący punkt - temperatura 

(prostokąt z maks. temp. + temp. odniesienia + 
delta); brak pomiarów

6 ustawień: punkt centralny; gorący punkt (prostokąt z maks. temp.); zimny punkt (prostokąt z min. temp.); brak pomiarów; 
ustawienie użytkownika 1; ustawienie użytkownika 2

Ustawienia użytkownika • • •
Punkt pomiarowy 5 punktów ruchomych 10 punktów ruchomych
Obszar pomiarowy • • • • • • • • • •
Profil • •

Alarm kolorowy (izoterma) Kolor niebieski poniżej lub czerwony 
powyżej Kolor niebieski poniżej, czerwony powyżej, żółty przedział Kolor niebieski poniżej, czerwony powyżej, żółty przedział

Obrazowanie • •
Częstotliwość zobrazowania 9 Hz 60Hz 60 Hz 30 Hz
Pole widzenia 45° × 34° 25° × 19° 25° × 19°

Opcjonalne obiektywy Teleobiektyw 15°; obiektyw szerokokątny 45° Teleobiektyw 6°, 15°; obiektyw szerokokątny 45° i 90°; Przybliżenie: 100 μm, 50 μm Teleobiektyw 7° i 15°; obiektyw szerokokątny 45° i 80°; Przybliżenie: 100 μm, 50 μm, 
25 μm

Ostrość Stała Ręczna Ręczna i automatyczna

Ciągłe ustawianie ostrości •
Minimalna odległość ostrości 0,5 m 0,4 m 0,4 m 0,25 m
Pomiarowy obraz JPEG przez USB • • • • • • • • • • •
Zapisywanie pomiarowych obrazów JPEG na 
karcie SD • • • • • • •

MPEG4 na kartę SD (niepomiarowy obraz IR) • • • • • • •
MPEG4 przez USB (niepomiarowy obraz IR/obraz 
widzialny) • • • • • • •

Strumieniowanie niepomiarowego wideo przez 
USB • • • • • • •

Wielkość wyświetlacza 3,0” 3,5” 3,5” 4,3”
Ekran dotykowy • • • • • Pojemnościowy ekran dotykowy Pojemnościowy ekran dotykowy
Automatyczna orientacja • • • • • • •
Wzbogacanie termogramów o dodatkowe infor-
macje dzięki funkcji MSX • • • • • • • • • • •

Wizjer •

Kolor (palety) 3: Żelazo, tęcza i skala szarości 7: Arktyczna, biały gorący, czarny gorący, żelazo, lawa, tęcza 
i tęcza o wysokim kontraście 7: Arktyczna, biały gorący, czarny gorący, żelazo, lawa, tęcza i tęcza o wysokim kontraście

Czas pracy akumulatora ok. 4 godzin > 4 godzin > 4 godzin > 2,5 godzin
Wbudowany aparat cyfrowy 640 × 480 3,1 MP 3,1 MP 5 MP
Wbudowane oświetlenie LED • • • • • • •
Zoom cyfrowy 2× 4× 4× 8× 4× 8×
Komunikacja za pomocą funkcji MeterLink® • • • • • • •
Wskaźnik laserowy + lokalizator laserowy (na 
termogramie) • • • • • • •

Kompas • • • •
GPS • •
Korekta okna termowizyjnego • • • • • • •
Różnica temperatury/Delta T • • • • • • •
Obraz w obrazie Stały obraz w 

obrazie
Stały obraz w 

obrazie
Stały obraz w 

obrazie Skalowalny obraz w obrazie Skalowalny i ruchomy obraz w obrazie

Notatki • • • •
Rysunek na zdjęciu termowizyjnym lub widzial-
nym Rysowanie lub dodawanie wcześniej zdefiniowanych oznaczeń

Notatki głosowe / tekstowe • • • • • • •
Oprogramowanie FLIR Tools dla komputerów PC 
i Mac • • • • • • • • • • •

Aplikacja mobilna FLIR Tools (Wi-Fi) • • • • • • •
Transmisja strumieniowa wideo za 
pośrednictwem aplikacji (Wi-Fi) • • • • • • •

Zdalne sterowanie za pośrednictwem aplikacji 
(Wi-Fi) • • • •

Odporność na upadek (2 metry) • • • • • • •
Waga (z baterią) 0,575 kg 0,88 kg 0,88 kg 1,3 kg



Zapraszamy do odwiedzenia witryny www.flir.com

*Termogramy przedstawione na ilustracjach mają charakter przykładowy i mogły nie zostać wykonane za pomocą opisywanych kamer.

16

Kolejna generacja  
sprzętu do badań i pomiarów 
Wykorzystując rozwiązania opracowane w ciągu 50 lat historii, jako lidera w 
branży technologii obrazowania termowizyjnego, firma FLIR wprowadza nową 
linię sprzętu do badań i pomiarów. 
Rozszerzenie oferty w zakresie przyrządów badawczych i pomiarowych FLIR nastąpiło, ponieważ 
dostrzegliśmy zapotrzebowanie na narzędzia testowe, które upraszczają identyfikację i rozwiązywanie 
problemów elektrycznych i mechanicznych w skomplikowanych warunkach przemysłowych. Naszym 
celem było opracowanie nowej linii produktów do badań i pomiarów, wyposażonych w funkcjonalność 
na najwyższym, światowym poziomie, posiadających rozbudowane możliwości diagnostyczne, 
zapewniających większą wydajność, wyższe bezpieczeństwo i więcej możliwości w zakresie transmisji 
danych. Bo do wykonania pracy trzeba mierzyć nie tylko temperaturę.

FLIR DM93
Przygotuj się na rozwiązywanie problemów z VFD
Oto multimetr cyfrowy, który pracuje równie intensywnie jak jego 
użytkownik
• Tryb uwzględniający działanie falowników, który zapewnia 

większe możliwości diagnostyczne
• Tryb LoZ ogranicza występowanie błędów powodowanych 

przez napięcia szczątkowe
• Niezwykle jasne oświetlenie robocze dwiema diodami LED
• Łączność z urządzeniami mobilnymi za pomocą Bluetooth®

• Funkcja METERLiNK ® przesyła dane do kompatybilnych 
kamer FLIR

FLIR CM83
Analiza prądu i diagnostyka VFD w jednym pakiecie
Światowej klasy funkcje, która zaspokajają rzeczywiste potrzeby
• Zaawansowane funkcje analizy prądu
• Niezwykle jasne oświetlenie robocze dwiema diodami LED
• Łączność z urządzeniami mobilnymi za pomocą Bluetooth®

• Funkcja METERLiNK® umożliwia przesyłanie danych do 
kompatybilnych kamer FLIR

Tryb VFD oferuje najwyższą dokładność.

Zapis danych umożliwia wykrywanie 
sporadycznie występujących błędów

Niezwykle jasne oświetlenie robocze dwiema 
diodami LED.

Przyrząd FLIR CM83 jest wyposażony w 
jasne oświetlenie dwiema diodami LED.
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FLIR CM78
Zastosowanie miernika uniwersalnego zmniejsza 
liczbę potrzebnych przyrządów
Przygotuj się do rozwiązywania problemów ze skomplikowanymi 
systemami
• Prąd zmienny/stały (do 1000 A lub 1000 V)
• Termometr na podczerwień z wbudowanym wskaźnikiem 

laserowym
• Termozłącze typu K
• Łączność z urządzeniami mobilnymi za pomocą Bluetooth®

• METERLiNK® łączy miernik z kamerami termowizyjnymi FLIR

FLIR VP52 
Urządzenie o podwójnym zastosowaniu: 
Bezstykowy próbnik napięcia (NCV) i jasna 
latarka robocza
Poręczny przyrząd do kontroli napięcia oraz praktyczne źródło 
światła
• Alarmy wibracyjne
• Silne oświetlenie
• Solidna, wodoodporna konstrukcja, spełniająca  

wymagania CAT IV

FLIR CM78 przesyła wyniki pomiarów 
elektrycznych w czasie rzeczywistym do 
kamer termowizyjnych FLIR za pomocą 
funkcji METERLiNK

Wysoka czułość umożliwia wykrywanie napięcia 
w systemach niskiego napięcia; alarmy wzrokowe 
i wibracyjne są użyteczne w miejscach o dużym 
natężeniu hałasu.

MeterLink® łączy wszystkie elementy
Teraz za pomocą kamery można mierzyć nie tylko temperaturę
Kamery termowizyjne FLIR pomagają w znajdywaniu problemów elektrycznych, uszkodzeń powodowanych wilgocią i 
miejsc, w których występują straty energii. Można to robić szybko i łatwo, przez wykrywanie i pomiar różnic temperatury. 
Jednak w wielu przypadkach ocena istotności tych problemów wymaga pomiarów obciążeń elektrycznych oraz 
wilgotności.

Nowe mierniki uniwersalne, mierniki cęgowe i wilgotnościomierze FLIR są wyposażone w funkcję METERLiNK, która 
służy do bezprzewodowego przesyłania ważnych danych diagnostycznych do kompatybilnych kamer FLIR. Dzięki 
temu zdjęcia termowizyjne mogą być automatycznie uzupełniane o dodatkowe informacje, wymagane przez klientów, 
współpracowników i firmy ubezpieczeniowe.



Zapraszamy do odwiedzenia witryny www.flir.com

*Termogramy przedstawione na ilustracjach mają charakter przykładowy i mogły nie zostać wykonane za pomocą opisywanych kamer.
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Zaawansowane oprogramowanie 
FLIR

Oprogramowanie FLIR Tools dla komputerów PC i Mac
Niezależnie od wybranej ręcznej kamery termowizyjnej FLIR, umożliwiamy 
udostępnianie zdjęć w wydajny i profesjonalny sposób. Aby to zagwarantować, 
wszystkie kamery są dostarczane wraz z oprogramowaniem FLIR Tools.

Najważniejsze cechy:
• Import zdjęć z kamery za pośrednictwem USB.
• Wyszukiwanie zdjęć przy użyciu nazwy pliku, opisu tekstowego oraz innych 

właściwości zdjęć.
• Analiza i dostrajanie obrazów radiometrycznych oraz oraz pomiar dotyczący 

dowolnego punktu na obrazie.
• Tworzenie raportów w formacie PDF na podstawie wielu gotowych szablonów 

oraz możliwość dostosowania szablonu do własnych potrzeb.
• Zdalne sterowanie kamerami za pośrednictwem połączeń USB Video, Ethernet i 

Firewire.
• Aktualizacja oprogramowania kamer.

Oprogramowanie FLIR Tools Mobile
Korzystając z bezpłatnej aplikacji można przyspieszyć podejmowanie decyzji, 
łącząc urządzenie mobilne za pośrednictwem sieci Wi-Fi z kamerami E40, 
E50, E60 i wszystkimi kamerami z serii T, w celu szybkiego importowania, 
przetwarzania i udostępniania obrazów jeszcze podczas pracy w terenie. 

Najważniejsze cechy:
• Bezprzewodowa transmisja strumieniowa wideo na żywo.
• Zdalne sterowanie i zapis obrazów z kamer serii T.
• Przetwarzanie pozyskanych zdjęć i tworzenie raportów PDF.
• Udostępnianie zdjęć i wyników pomiarów wykonywanych w terenie przez ich 

wysyłanie do serwera oraz przesyłanie pocztą elektroniczną.

FLIR Tools+
Rozbudowane możliwości raportowania dla najbardziej aktywnych specjalistów w 
dziedzinie termowizji.

Najważniejsze cechy:
• Łączenie uzyskanych za pomocą kamer FLIR zdjęć termowizyjnych w 

radiometryczne panoramy, niezależnie od kolejności, w której zostały wykonane.
• Nagrywanie/odtwarzanie pomiarowych sekwencji termowizyjnych z możliwością 

tworzenia wykresów.
• Automatyczny odsyłacz do Map Google™ dla obrazów ze współrzędnymi GPS.
• Szybkie tworzenie indywidualnych raportów w formacie Microsoft Word.
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O firmie FLIR
FLIR to największa na świecie firma, oferująca dostępne w handlu produkty termowizyjne. 
Przedsiębiorstwo ma ponad 50 lat doświadczenia w dziedzinie opracowywania i integracji 
wysokowydajnych kamer termowizyjnych, co daje nam znajomość tych specjalistycznych 
technologii na poziomie nieosiągalnym dla innych. Produkty FLIR są używane każdego dnia, 
ratując ludzkie życie, chroniąc oddziały wojskowe i pomagając w utrzymaniu bezpieczeństwa 
granic i obiektów. 

Obecnie kamery FLIR są również dostępne na rynku konsumenckim. Kamerę FLIR można 
spotkać na łodzi, w samochodzie, a nawet w domowym systemie bezpieczeństwa. Technologia 
FLIR, stosowana w kamerach wspomagających utrzymanie ruchu, jest używana w systemach 
wykrywania pieszych, w które są wyposażone samochody Audi i BMW. Również miłośnicy 
polowań i wypoczynku na świeżym powietrzu znajdą w ofercie FLIR przydatne im, ekonomiczne 
urządzenia. Nie każdy zna nazwę FLIR, ale każdy spotkał się kiedyś z naszymi produktami, 
używanymi od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. 

Jeśli potrzebujesz kamery termowizyjnej, nie musisz już szukać dalej.

Infrared Training Center FLIR
Centrum szkoleniowe Infrared Training Center (ITC) oferuje 
wiodące na świecie szkolenia z zakresu termowizji i termografii 
oraz programy certyfikacji techników termografii. 

Chociaż wszystkie nasze kamery powstają z myślą o łatwej instalacji i obsłudze, 
termowizja to jednak o wiele więcej niż tylko umiejętność obsługi kamery. Jako wiodąca 
firma w branży technologii termowizyjnej, chcemy się dzielić posiadaną wiedzą z 
naszymi klientami i innymi zainteresowanymi osobami.

W związku z tym organizujemy regularne kursy i seminaria. Na życzenie organizujemy 
również szkolenia wewnętrzne w firmach, w celu zaznajomienia personelu z termowizją i 
jej zastosowaniami. 

ITC zaprasza nie tylko klientów FLIR Systems, ale także użytkowników kamer innych 
firm. Prawdę mówiąc, każdy, kto chce się dowiedzieć więcej na temat termowizji w 
jakimkolwiek zastosowaniu, przed podjęciem decyzji o zakupie kamery, jest tu mile 
widziany. 

Misją ITC jest pomaganie naszym klientom i partnerom w osiąganiu sukcesów 
przez przekazywaniem im wiedzy na temat technologii podczerwieni, produktów 
termowizyjnych oraz odpowiednich zastosowań. ITC oferuje zestaw kursów o 
właściwej proporcji wiedzy teoretycznej i praktycznej, aby pomóc specjalistom szybko 
zastosować technologię termowizyjną w sytuacjach praktycznych.

Wszyscy nasi instruktorzy są doświadczonymi specjalistami z branży termowizyjnej. 
Dysponują oni nie tylko pogłębioną wiedzą teoretyczną, ale mają również doświadczenie 
praktyczne w zakresie całego szeregu zastosowań. Dla naszych klientów oznacza to, że 
udział w jednym z kursów oferowanych przez ITC zapewni im wiedzę z pierwszej ręki.

Weź udział w jednym z naszych kursów, aby stać się ekspertem w dziedzinie termowizji.
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