
Flir E4 - 995 Euro 

Rozdzielczość: 80 x 60

Czułość termiczna:         150 mK

Zakres temperatury:      -20OC – 250OC

Pole widzenia: 45O x 34O

Flir E5 - 1695 Euro 
               995 Euro

Rozdzielczość: 120 x 90

Czułość termiczna:          100 mK

Zakres temperatury:      -20OC – 250OC

Pole widzenia: 45O x 34O

Flir E6 - 2795 Euro 
              1 695 Euro
Rozdzielczość: 160 x 120

Czułość termiczna:          60 mK

Zakres temperatury:      -20OC – 250OC

Pole widzenia: 45O x 34O

Flir E8 - 4495 Euro 

Rozdzielczość: 320 x 240

Czułość termiczna:          60 mK

Zakres temperatury:      -20OC – 250OC

Pole widzenia: 45O x 34O

Flir E40 - 4 495 Euro 

Rozdzielczość: 160 x 120

Czułość termiczna:         70 mK

Zakres temperatury:      -20OC – 650OC

Pole widzenia: 25O x 19O

Flir E50 - 5 995 Euro 

Rozdzielczość: 240 x 180

Czułość termiczna:          50 mK

Zakres temperatury:      -20OC – 650OC

Pole widzenia: 25O x 19O

Flir E60 - 8 495 Euro 
5 995 Euro

Rozdzielczość: 320 x 240

Czułość termiczna:          50 mK

Zakres temperatury:      -20OC – 650OC

Pole widzenia: 25O x 19O

kamery termowizyjne

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań 

T: +48 61 8644 695, F: +48 61 8651 933 
E: flir@merazet.pl

www.merazet.pl

2 995 Euro

4 995 Euro



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 techniczna 

Parametry  FLIR C2 
Rozdzielczość obrazu 
termowizyjnego 

80 × 60 (4800 pikseli pomiarowych) 

Czułość termiczna  < 0,10°C 
Pole widzenia  41° × 31° 
Minimalna odległość ostrości  Termiczna: 0,15 m MSX: 1,0 m 
Częstotliwość obrazu  9 Hz 
Ostrość  Stała 
Zakres widmowy  7,5‐14 µm 
Wyświetlacz (kolorowy) 3”  320 × 240 pikseli 
Automatyczna  orientacja  Tak 
Ekran dotykowy  Tak, pojemnościowy 
Tryby prezentacji obrazu 

Zdjęcie termowizyjne / Zdjęcie 
widzialne 

Tak / Tak 

MSX / Galeria  Tak / Tak 
Pomiar 

Zakres mierzonych temperatur  Od ‐10°C do +150°C 
Dokładność  ±2°C lub 2% odczytu, w zależności od tego, 

która wartość jest większa, w temp. 
nominalnej 25°C 

Analiza 

Punkt pomiarowy  Wł./wył. 
Korekcja  emisyjności  Tak;  matowa/półmatowa/błyszcząca  +  

ustawienia użytkownika 
Korekcja pomiarów  Pozorna temperatura odbita Emisyjność 
Palety kolorów  Czarno‐biała, Żelazo, Tęcza, Tęcza HC (z 

wysokim kontrastem) 
Nośnik pamięci  Pamięć wewnętrzna mieszcząca 

przynajmniej 500 zestawów obrazów 
Format pliku obrazu  Standardowy  JPEG,  z  14‐bitowymi  

danymi pomiarowymi 
przesyłanie sygnału wideo 

Niepomiarowy sygnał z kamery 
termowizyjnej 

Tak 

Sygnał wideo z aparatu  
cyfrowego 

Tak 

Aparat cyfrowy 

Aparat cyfrowy  640 × 480 pikseli 
Aparat cyfrowy, ostrość  Stała 

Dodatkowe informacje 

USB, typ złącza  USB Micro‐B: Przesyłanie danych do i z 
komputera, iOS i Android 

Akumulator  Akumulator polimerowy Li‐ion 3,7 V 2 
Czas pracy akumulatora  godziny 
System ładowania  Ładowanie  w kamerze 
Czas ładowania  1,5 godziny 
Praca na zasilaniu zewnętrznym Zasilacz sieciowy, wejście 90‐260 V pr. 

przem. Wyjście 5 V do kamery 
Zarządzanie energią  Automatyczne  wyłączanie 
Zakres temperatur pracy  Od ‐10°C do +50°C 
Zakres temperatur 
przechowywania 

Od ‐40°C do +70°C 

Masa (z baterią)  0,13 kg 
Wymiary (dł. × szer. × wys.)  125 × 80 × 24 mm 
Zawartość systemu  Kamera termowizyjna Akumulator 

wbudowany) Smycz 
Zasilacz/ładowarka z wtyczkami UE, 
brytyjską, amerykańską, kanadyjską i 

australijską Skrócona instrukcja obsługi w 
wersji drukowanej Pamięć USB z 

dokumentacją 
Przewód USB 

Parametry  FLIR TG165  FLIR TG167 
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.)  50° x 38,6°  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 



Termowizyjny miernik cęgowy FLIR CM174 600A AC/DC z funkcją IGM 
to pierwszy miernik cęgowy wyposażony w moduł termowizyjny, co 
umożliwia szybką identyfikację problemów, których nie można dostrzec 
za pomocą standardowego miernika cęgowego. Dzięki zastosowaniu 
technologii pomiaru naprowadzanego za pomocą podczerwieni 
(Infrared Guided Measurement – IGM) miernik CM174 wizualnie 
wskazuje dokładną lokalizację potencjalnego problemu elektrycznego, 
identyfikując w bezpieczny sposób zagrożenia i nierozpoznane jeszcze 
problemy. Dokonane spostrzeżenia można potwierdzić, korzystając 
z dokładnego pomiaru natężenia i napięcia prądu oraz odczytu 
temperatury w punkcie centralnym wyświetlacza. Wąskie cęgi 
ułatwiają dostęp, a dzięki niewielkim rozmiarom urządzenia można je 
z łatwością nosić w tylnej kieszeni spodni, aby korzystać z termowizji 
dosłownie wszędzie. FLIR CM174 szybko staje się ulubionym 
narzędziem do identyfikacji i rozwiązywania problemów elektrycznych.

Szybsza identyfikacja 
problemów dzięki IGM.
Wzrokowa identyfikacja problemów z instalacją elektryczną 
dzięki pierwszemu miernikowi cęgowemu z funkcją termowizji

• Kontrola nad gęsto ułożonymi przewodami i kablami – IGM szybko
prowadzi użytkownika we właściwym kierunku

• Zintegrowane narzędzie – dzięki jednemu urządzeniu można mieć
zawsze dostęp do obrazowania termicznego

• Bezpieczna praca – kontrola zagrożeń w panelu lub szafce, przy
użyciu funkcji IGM bez potrzeby bezpośredniego kontaktu

Potwierdzanie spostrzeżeń.
Sprawdzanie problemów, obciążeń i gorących punktów 

• Pomiar temperatury w środku pola widzenia, potwierdzający gorące
punkty

• Pomiar natężenia i napięcia prądu w celu sprawdzenia obciążenia

• Precyzyjna lokalizacja problemów na obrazie termowizyjnym dzięki
wskaźnikowi laserowemu i krzyżowi celowniczemu

Rozwiązywanie skomplikowanych 
problemów elektrycznych. 
Projekt i funkcjonalność dostosowane do potrzeb specjalistów

• Wąskie cęgi i wbudowane oświetlenie ułatwiają dostęp do trudnych
miejsc, w których brakuje światła

• Zaawansowane funkcje elektryczne: True RMS, LoZ, VFD Mode,
Inrush, Smart Diode with Disable (pomiar rzeczywistej wartości
skutecznej, pomiar przy niskiej impedancji, tryb dla urządzeń
do regulacji częstotliwościowej prędkości obrotowej silników
asynchronicznych, pomiar prądu rozruchowego, pomiar diod bez
zmiany połączeń z możliwością wyłączenia funkcji)

• Możliwość rozbudowy do zakresu prądu przemiennego 3000 A, przy
użyciu akcesoriów FLIR Flex

Technologia IGM wskazuje punkty pomiarowe

Weryfikacja pomiarów natężenia prądu

FLIR CM174
Termowizyjny miernik cęgowy 600A AC/DC z funkcją IGM™



Dane techniczne

FLIR CM174: Termowizyjny miernik cęgowy
Detektor obrazujący Mikrobolometr FLIR Lepton®

Rozdzielczość obrazu termowizyjnego 4800 pikseli (60 x 80)
Pole widzenia (pion x poziom) 38,6° x 50,0° 
Palety kolorów Żelazo, tęcza i odcienie szarości
Częstotliwość obrazu 9Hz
Pomiar temperatury Punkt centralny obrazu termowizyjnego

Zakres temperatur Od -25°C do 150°C
Stosunek odległości przyrządu do 
średnicy plamki pomiaru temperatury 30:1

Dokładność pomiaru temperatury ± 3°C lub ±3% wartości pomiaru
Zakres widma podczerwieni Od 8 do 14 μm
Lokalizacja punktu pomiaru temperatury Wskaźnik laserowy klasy 1 i krzyż celowniczy na wyświetlaczu
Ustawienia emisyjności 4 wstępne ustawienia z możliwością regulacji

Pomiary elektryczne Zakres Podstawowa dokładność
Napięcie prądu przemiennego/stałego 1000V ±1,0%
Napięcie prądu przemiennego VFD 1000V ±1,0%
Napięcie prądu przemiennego w trybie LoZ 1000V ±1,0%
Napięcie prądu stałego w trybie LoZ 1000V ±1,0%
Prąd stały 600,0A ±2,0%
Prąd przemienny 600,0A ±2,0%
Prąd przemienny VFD 600,0A ±2,0%
Prąd rozruchowy 600,0A ±3,0%
Wartość graniczna prądu przemiennego 
rozruchowego

Min. 0,5A  
Czas integracji 100ms

Częstotliwość 60,00kHz ±0,1%
Rezystancja 6000Ω ±1,0%
Ciągłość 600,0Ω ±1,0%
Pojemność 1000μF ±1,0%
Test diod 1,5V ±1,5%

Informacje ogólne
Wyświetlacz  Liczba zliczeń 6000, kolorowy wyświetlacz TFT 2,0”
Maksymalne rozwarcie cęgów 35 mm, 1250 MCM
Kategoria przepięciowa CAT IV-600V, CAT III-1000V
Certyfikaty UL
Typ baterii 4 x AAA
Gwarancja 10 lat na produkt i detektor*

W zestawie
Miernik cęgowy, 4 baterie AAA, końcówki pomiarowe w izolacji 

silikonowej o wysokiej jakości, skrócona instrukcja obsługi, 
instrukcja obsługi (CD), karta rejestracyjna rozszerzonej gwarancji

Informacje dotyczące zamówień UPC EAN

Termowizyjny miernik cęgowy FLIR CM174 600A AC/DC z 
funkcją IGM™ 793950371749 0793950371749

Sonda pomiarowa FLIR TA72 Universal Flex 25 cm 793950377727 0793950377727

Sonda pomiarowa FLIR TA74 Universal Flex 45 cm 793950377741 0793950377741

Etui z miękką wkładką FLIR TA15 793950377154 0793950377154 

Rozdzielacz linii FLIR TA55 793950377550 0793950377550

Mocowanie magnetyczne FLIR TA52 793950377529 0793950377529

Klips do paska FLIR TA42 793950374207 0793950374207

Końcówki pomiarowe w izolacji silikonowej o wysokiej jakości 
FLIR TA80 793950377802 0793950377802

Krokodylki FLIR TA70 793950377703 0793950377703

* Zobacz odpowiedzi na często zadawane pytania pod adresem flir.com/CM174

Moduł 
termowizyjny 

Lepton Wskaźnik 
laserowy

Oświetlenie

Otwór do 
mocowania 

opcjonalnych 
akcesoriów

Komora baterii 
otwierana 
bez użycia 
narzędzi

Pomiar 
temperatury

Cęgi pomiarowe 
600 amperów 

AC/DC

Przyciski 
wyboru

Obraz 
termowizyjny

Pomiary 
elektryczne

Aktywacja 
termowizji

Gumowane 
pokrętło wyboru 
funkcji

Wejścia pomiarowe 



www.flir.com/test 

FLIR DM92/ DM93 
PrzemsłowyMultimetrTRMS 

Najnowszy wybór FLIR światowej klasy cyfrowego multimetru, oferuje zaawansowany filtr 
dolnoprzepustowy do pomiaru parametrów napędu, do analizowania niestandardowych 
przebiegów i szumów. 

• Tryb LoZ eliminuje odczyty widmowego napięcia spowodowanego długi kablami
dzielącymi przy przewód 

• Potężne oświetlenie LED eliminuje potrzebę posiadania latarki podczas prowadzenia 
pomiarów w ciemnym pomieszczeniu 

• Przechowywanie i przywoływanie do 99 odczytów 
• Wytrzymała podwójna konstrukcja (IP54, 2m test upadku) 

KLUCZOWE CECHY 

• Napięcie i natężenie TRMS, podświetlenie ekranu LED, analogowy barograf, autopomiar 
AC/DC, min, max, pomiar średnia, autowyłaczanie urządzenia, Data Hold, względny 
szczyt 

DODATKOWE FUNKCJE DM93 

• Rejestrowane dane są zapisywane na urządzeni u mogą być transmitowane 
bezprzewodowo 

• Zintegrowana technologia Bluetooth® łączy FLIR DM93 z aplikacją FLIR Tools Mobile na
kompatybilne urządzenie (smarfon tablet) 

• Technologia METERLiNK® bezprzewodowo wysyła odczyty miernika kompatybilnym 
kamerom na podczerwień łącząc pomiary i łączy dane pozyskane w ten sposób 

ZAWIERA 

• CAT IV silikonowe przewody testowe, baterie 6 AAA, instrukcje użytkownika i
ograniczoną dożywotnią gwarancje. 

• Model DM93 posiada również sondę temperaturową typu K 
(400°F, 204°C) i magnetyczny pasek 

Podsumowanie  techniczne  ZASIĘG  DOKŁADNOŚĆ 

Napięcie DC  1000.0V  ±0.05% 

Napięcie AC  1000.0V  ±0.5% 

Napięcie VFD AC  1000.0V  ±0.5% 

Natężenie DC  10.000A  ±0.2% 

Natężenie AC  10.000A  ±1.0% 

Rezustancja  40.00M Ω  ±0.2% 

Próg ciągłości  30Ω  ±0.2% 

Częstotliwosć  100.00kHz  ±5 cyfr 

Pojemność  40.00mF  ±0.9% 

Temperatura  ‐328 do 2192°F, ‐200 do 1200°C  ±1.0% 

Test diody  2V  ±1.5% 

INFORACJE GŁÓWNE 

zliczenia wyswietlacza  40,000 

ranga IP, test upadku  IP 54, 2m (6.6’) 

Rating kategorii  CAT IV‐600V, CAT III‐1000V 

Typ baterii  6 x AAA 

Maks zasięg bluetooth (tylko DM93)  10m 

Data Recording (DM93 only)  20,000 Pts (125 dni max) 

Pamięć  99 jednostek pamieci wewnetrznej 

Gwarancja  Ograniczona dożywotnia 

Merazet S.A.
ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
T: +48 61 8644 695, F: +48 61 8651 933 
E: flir@merazet.pl
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