Hordózható mikrobolométeres hőkamerák
.

Cégünk 25 év szakmai tapasztalattal kínál óriási választékban hőkamerákat minden alkalmazáshoz.
Korszerű, megbízható típusokat, melyek radiometrikus kalibrálással valamint kiváló mérési és kiértékelési képességekkel biztosítják a korrekt érintés-mentes hőmérsékletmérést. Az alkalmazástól függően
fontos a megfelelő képfrissítés, a hőkép pixelfelbontása, a geometriai felbontás, a hőmérséklettartomány, a termikus felbontás stb. Mérnöki tanácsadással segítünk eligazodni a kamera paraméterek
között, hogy a felhasználó a legjobb mérési eredményeket érje el.

Hőkamerák gépészeti és villamos ellenőrzésekhez (nettó 295 ezer forinttól)
Guide B160 / B160V
- mikrobolométer 160x120 képponttal
- mérési tartomány -20 °C ... +350 °C
- termikus felbontás <80 mK (30°C-on)
- valós idejű hőképfrissítés 50 Hz
- látómező 20,6° x 15,5°
- B160V: vizuális kamera 640x480 képponttal
- képtárolás cserélhető SD-memóriakártyán
- nagy felbontású színes 3,5" TFT-képernyő
- cserélhető Li-Ion akkúmulátor (> 4 óra)
- magyar nyelvű kézikönyv és PC-szoftver
.

Guide B256V
- mikrobolométer 256×192 képponttal
- termikus felbontás <50 mK (30°C-on)
- valós idejű hőképfrissítés 25 Hz
- látómező 35° x 27°
(a többi paraméter megegyezik a B160V típussal)
.

Guide B320V
- mikrobolométer 320x240 képponttal
- termikus felbontás <50 mK (30°C-on)
- valós idejű hőképfrissítés 25 Hz
- látómező 43° x 33°
(a többi paraméter megegyezik a B160V típussal)
Guide D192F
- mikrobolométer 192x144 képponttal
- mérési tartomány -20 °C ... +650 °C
- termikus felbontás <50 mK (30°C-on)
- valós idejű hőképfrissítés 50 Hz
- látómező 37,8° × 28,8°
- vizuális kamera 5 Mpixel felbontással
- képtárolás cserélhető SD-memóriakártyán
- nagy felbontású színes 4" érintőképernyő
- cserélhető Li-Ion akkúmulátor (> 4 óra)
- magyar nyelvű kézikönyv és PC-szoftver
.

Guide D384M
- mikrobolométer 384×288 képponttal
- termikus felbontás <45 mK (30°C-on)
- valós idejű hőképfrissítés 50 Hz
- látómező 29,5° x 22,3°
- cserelencsék: 57° x 45°ill. 13,7° x 10,3°
(a többi paraméter megegyezik a D192F típussal)
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Hőkamerák ipari létesítmények és épületek ellenőrzésekhez (nettó 1,2 millió forinttól)
.

Ennél a feladatkörnél nagyon fontos a megfelelően nagy (lényeges:
valós) hőkép-pixelfelbontás és a nagy termikus felbontás. A bemozdulásmentes (kézből történő) hőkép-készítést pedig csak a legalább 50 Hz hőképfrissítésű hőkamerák garantálják.
Guide D384A
- mikrobolométer 384x288 képponttal
- mérési tartomány -20 °C ... +650 °C
- termikus felbontás <40 mK (30°C-on)
- valós idejű hőképfrissítés 50 Hz
- látómező 35° × 27°, autófókusz
- vizuális kamera 5 Mpixel felbontással
- képtárolás cserélhető SD-memóriakártyán
- nagy felbontású színes 4" érintőképernyő
- cserélhető Li-Ion akkúmulátor (> 4 óra)
- magyar nyelvű kézikönyv és PC-szoftver

KANG AT6X
- mikrobolométer 640x480 képponttal
- mérési tartomány -20 °C ... +650 °C
(opció: max. 1500°C-ig)
- termikus felbontás <60 mK (30°C-on)
- valós idejű hőképfrissítés 50 Hz
- látómező 24,6° × 18,5°, autófókusz
- opció: tele- ill. látószögű cserelencse
- vizuális kamera 5 Mpixel felbontással
- képtárolás cserélhető SD-memóriakártyán
- nagy felbontású színes 4,3" érintőképernyő
- cserélhető Li-Ion akkúmulátor (> 4 óra)
- magyar nyelvű kézikönyv és PC-szoftver

Guide C640
- mikrobolométer 640x480 képponttal
- mérési tartomány -20 °C ... +650 °C
(opció: max. 2000°C-ig)
- termikus felbontás <40 mK (30°C-on)
- valós idejű hőképfrissítés 50 / 60 Hz
- látómező 24,6° x 18,5°, autófókusz
- opció: tele- ill. látószögű cserelencse
- vizuális kamera 5 Mpixel felbontással
- képtárolás cserélhető SD-memóriakártyán
- nagy felbontású színes 5" érintőképernyő
- cserélhető Li-Ion akkúmulátor (> 4 óra)
- extra ergonomikus fényképezőgép-forma
- magyar nyelvű kézikönyv és PC-szoftver
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SZAKMAI OKTATÁS
két évtizedes gyakorlat
és tapasztalat alapján

Professzionális szintű szakmai oktatás
A korrekt hőkamerás mérésekhez szükséges szakmai tudást Magyarországon a
legmagasabb szinten, egyedülállóan professzionális tartalommal a cégünk által
rendszeresen megszervezett tanfolyamainkon sajátíthatja el. Az oktatást több mint két
évtizedes gyakorlati tapasztalatai alapján, Magyarország egyetlen, immár 8 éve a legmagasabb
3-as szintű nemzetközi vizsgával rendelkező, termográfiai és egyben igazságügyi szakértője
tartja. Már több mint kétezren vettek részt tanfolyamainkon!

Termográfiai alaptanfolyam
- professzionális, háromnapos tanfolyam
- átfogó elmélet, többféle alkalmazás
- gyakorlati mérések, kísérletek

Épület-termográfiai tanfolyam
- professzionális, egynapos továbbképzés
- épület-termográfia mérések részletesen
- épület-felmérési gyakorlat

Ipari és villamos termográfia
- professzionális, egynapos továbbképzés
- ipari és villamos berendezések mérései
részletes elmélete és gyakorlata

Aktív termográfia (anyagvizsgálat)
- professzionális, egynapos továbbképzés
- átfogó elmélet, többféle vizsgálati eljárás
- gyakorlati mérések, kísérletek

Jelentkezzen! Szeretettel várjuk a tanfolyamaink résztvevői között.
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MÉG KAPHATÓ!
Rahne Eric
TERMOGRÁFIA - elmélet és gyakorlati méréstechnika
•
•
•
•
•

Több mint 20 év szakmai tapasztalat
Közel 65 ezer egyedi termográfiai felvétel
Több mint 350 termográfiai szakértés
3-as szintű termográfiai tanúsítás 2008 óta
Igazságügyi szakértő 2010 óta

Mindezt tömörítve egy 651 oldalas könyvbe,
melynek szerzője Magyarország egyetlen,
3-as szintű vizsgával rendelkező
termográfiai szakértője.

A könyv 379 irodalmi forrás és 76 saját publikáció feldolgozása, több mint kétezer internetes
forrás tanulmányozása, valamint a szerző szinte megszámolhatatlan saját méréseinek,
szakértéseinek és termográfiai kísérleteinek tanulságai alapján készült.
Eredményként 303 színes ábra, 452 kép, 754 részletes hőkép, 50 táblázat és 180 képlet
segítségével tárul az olvasó elé a termográfia szakmai világa - részletesen és tudományos
alapossággal, de mégis könnyen érthetően.
Megrendelhető: 19.500 Ft + 5% ÁFA áron a PIM Kft. elérhetőségein.
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