


Fémipari-célú infrahőmérés

Pontos hőmérséklet-mérés fémen és fémolvadékon 

A német Optris GmbH ipari célú kézi infrahőmérői minden olyan képességgel rendelkeznek, mely
akár  kis  tárgyak  nagy  távolságból  történő  pontos  hőmérséklet-méréséhez  kell:  kiváló  minőségű
professzionális  optika,  kereszt  alakú lézerjelölő  vagy célzó-távcső és széles  hőmérséklet-mérési
tartomány. Az Optris P20 típus kiváló minőségű 120:1-es, 150:1-es ill. 300:1-es optika, célzó-távcső
és széles hőmérséklet-mérési tartománya. Az ...LT-s altípusok kiválóan alkalmazhatóak nem-fémes
anyagokra,  az  1M és  2M típusok  pedig  fémek  hőmérsékletének  mérésére,  míg  a  05M típus  a
fémolvadékok hőmérsékletének pontos meghatározásához ajánlott. 

Optris P20 - LT/ 1M / 2M / 05M Optris PI - 1M

Optris PI 1M

A német  Optris  GmbH cég  PI  1M hőkamerája  fémfelületi  mérésekhez specifikált  hullámhossz-
tartománnyal rendelkező,  nagy képpont-felbontású telepített  készülék,  mely igen jó minőségű valós
idejű hőkép-felvételek rögzítését teszi lehetővé. Kis mérete és ipari kivitelének (IP67) köszönhetően a
PI 1M nemcsak a legstrapabíróbb hőkamerák közé tartozik, hanem igen egyszerűen telepíthető is.

Készülékjellemzők
           P20 - 1M / 2M / 05M        Könnyű szoftveres kezelés PI - 1M
* széles mérési tartományok:
  650°C ... 1800°C (P20 1M)
  385°C ... 1600°C (P20 2M)
  (fémek mérésére ajánlott)
  1000°C ... 2000°C (P20 05M)
  (fémolvadékok méréséhez)
* precíziós optika:
  300:1 (1M, 2M), 150:1 (05M)
* rövid mérési idő: 100 ms
* jól olvasható kijelző színes  
  világító riasztásfunkcióval
* beépített célzó-távcső
* belső memória: 2000 mérésre
* adatátvitel USB-n keresztül

PI Connect

Optris Connect

* hűtés nélküli CMOS
  hősugárzás-érzékelő

* képfelbontás 382 x 288  /
  764 x 480 képpont

* képfrissítés max. 1000 Hz

* speciális hullámhossz:
  0,92 ... 1,1 μm 

  (fémfelületek méréséhez)

* kis méret (46 x 56 x 90 mm)

* USB 2.0 adatátvitelhez

* távvezérlés és tápellátás
  USB-n keresztül
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  Miniatűr hőkamera drónokhoz

Optris PI 640-LWK - hőkamera drónokhoz
A  német Optris GmbH legkisebb méretű és súlyú, professzionális képpont-felbontású
kifejezetten  drón-alapú alkalmazásokhoz kifejlesztett - PI 640-LWK hőkamerája nagy felbontású, kiváló
minőségű, valósidejű hőkép-felvételek rögzítését teszik lehetővé. Kis méretének és minimális súlyának
(csupán 380 gramm a hozzájuk  tartozó mini-PC-vel  együtt)  köszönhetően a PI 640-LWK hőkamera
kifejezetten egyszerűen drónra applikálható, és közben szinte ipari strapabíró-képességű.

Készülékjellemzők

 mikrobolométer-érzékelő
 640x480 képpontos hőkép
 akár 32 Hz képfrissítés
 75 mK termikus felbontás
 kameraméret csak 46x56x90 mm
 különálló mini-PC (Odroid XU4)
 Ethernet és USB interfész
 GPS és GoPro támogatás

Strapabíró, kompakt és könnyű kivitel

A szembeötlően  kis méretű, könnyített, mini-PC-vel kombinált   PI 640-LWK hőkamera elsősorban
drónos alkalmazásokhoz lett kifejlesztve: kompakt felépítésű, IP67-es védettségű műanyag tokozással
rendelkezik, aminek köszönhetően a zord körülményeknek is ellenáll, valamint rugalmasan illeszkedik a
szokásosan szűk beépítési hely korlátaihoz.

Mini-PC nagy teljesítménnyel
A hőkamerával szállított mini-PC (Odroid XU4) a
teljes mérésvezérlést,  a termográfiai adatok
tárolását, valamint azok  szinkronizálását a -
közben  szintén rögzítésre kerülő  - vizuális
képfelvételekkel  és a  GPS-adatokkal valósítja
meg. Linux operációs  rendszere garantálja
megbízhatóságát és sokoldalúságát. 

A kommunikációs lehetőségek közül kiemelendő
az Ethernet (GigE), USB 2.0/3.0, Mini- USB, HDMI
és TV csatlakozó. A  bőséges tárolási  kapacitás
pedig  32  GB  eMMC,  2  GB  RAM, valamint 32
GB SDHC memóriakártya révén biztosított. Ezen felül USB-memória is csatlakoztatható az egységhez.

Kezelés, adattárolás
A   PI 640-LWK hőkamera képes valós időben, szimultán módon akár  32 Hz-ig videojelet generálni,
miközben a radiometriai adatokat saját memóriájában VGA-felbontásban rögzíti. Ezen túl GPS és GoPro
támogatást nyújt,  valamint  rögzítheti automatikusan  a termográfiai és vizuális videóadatokat  a
csatlakoztatható USB-memóriára. 
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Európa legprofesszionálisabb gazdaságos kézi
hőkamerája

Kedvező árfekvésű, professzionális 640x480 pixeles hőkamera
A  német  Jenoptik  GmbH legújabb  terméke  a  VarioCAM  HDx hőkamera-család,
kellemesen  kézreálló,  ergonomikus  kialakítású,  elsősorban  ipari jellegű  mobil
alkalmazások  szempontjainak  megfelelően  lett  kifejlesztve.  Egy  kézzel  is  könnyen
kezelhető, teljes felszereléssel is  csak 1,7 kg az összsúlya. A strapabíró könnyűfém-
tokozásának  (IP54-es  védettséggel)  köszönhetően  pedig  még  a  legzordabb
körülményeknek is ellenáll. Az alkalmazott legmodernebb Li-Ion-akkumulátorokkal akár
3 órán át is folyamatosan üzemeltethető egyetlenegy feltöltéssel.

A VarioCAM HDx hőkameracsalád legfontosabb jellemzői
• hűtés  nélküli  FPA-mikrobolométer  érzékelő  (17  μm  pixelméret)  spektrális

érzékenység: 7,5 ... 14 μm
• hőképfelbontás: 640 x 480 képpont
• termikus felbontás: 40 mK
• hőmérséklet-mérési kalibrálás: -40°C-tól 600 °C-ig
• hőképek tárolása cserélhető SDHC-kártyára
• beépített digitális vizuális videokamera (8 Mpixel)
• kompozit képmegjelenítés (hőkép vetítése vizuális képre /egymásra illesztve/)
• beépített lézermutató (hőképen való jelöléssel)
• nagy méretű TFT-kijelző (5,6", 1280 x 800 pixel)
• professzionális termográfiai kiértékelő PC-szoftver (IRBIS®)

A VarioCAM HDx hőkamera kezelése felhasználóbarát elrendezésű kezelőgombokkal
és  beépített  joystickkal  történik,  így  minden  funkció  gyorsan  elérhető  a  könnyen
áttekinthető és logikus felépítésű - magyar nyelvű - menürendszer révén. Számtalan
automatikus funkció segíti a hőképfelvételek gyors és kényelmes készítését, a munkát
még egyszerűbbé és hatékonyabbá téve.
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 IRBIS®3.1 professional

A világ legmagasabb tudású termográfiai szoftvere
Az IRBIS®  3.1 professional a világ jelenleg legnagyobb képességű - civil felhasználású -
termográfiai program ipari,  kutatás-fejlesztési  és tudományos alkalmazásokhoz egyaránt.
Könnyen  kezelhető,  többnyelvű  (pl.  magyar)  felületet  nyújt  az  adatok  feldolgozásától  a
számításokon  át  az  igényes  jegyzőkönyvek  készítéséig. Kiemelendő  képességei  a  3D
hőkép-megjelenítés,  a  képpontonkénti  emisszió-korrekció,  a  hőképvideó  szerkesztő,  a  ki-
értékelés makrók, a 2D hőképmontírozó, valamint az aktív termográfia értékelési eljárások.

Az  IRBIS®3.1 professional  szoftver  kezeli  minden Jenoptik  és InfraTec gyártmányú
hőkamera adatformátumát.  Ezen felül a világ szinte összes jelentős hőkameragyártó
fájljait - az AGA/Agema-tól a Xenics-ig - is képes beolvasni és feldolgozni!

Az IRBIS® 3.1 professional néhány különleges képessége
• invertált skálázású és kompozit (vizuális + hőkép) megjelenítés
• hőmérséklet-színskála szerkesztő (saját paletták készítéséhez) 
• szabadon forgatható háromdimenziós (3D) hőképek ábrázolása
• szabadon definiálható izotermák és hőmérsékletprofilok kijelzése
• digitális hangfelvételek kezelése, lejátszása, hozzáfűzése 
• hőképek (sorozatok) összeadása, átlagolása, különbségképzése
• több számítási modell a mérési paraméterek korrekciójához
• emissziótényező meghatározása hőkép alapján 
• automatikus képpontonkénti emissziótényező-korrekció 
• pont- és vonalhőmérsékletek idődiagramjai 2D/3D ábrázolása
• statisztikai funkciók, hisztogramok készítése
• geometriai mérések a hőkép alapján, GPS-koordináták kezelése 
• kétdimenziós hőképmontírozó szoftvermodul (IRBIS®3 mosaic)
• sokoldalú hőképvideó-szerkesztő szoftvermodul
• kiértékelés-automatizáló makrók szerkesztővel
• opció: aktív termográfia kiértékelése (a 3 legismertebb eljárással)

PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft., H-1221 Budapest, Tanító u. 19/A.
telefon: (1) 424-00-99     fax: (1) 424-00-97    e-mail: pim@pim-kft.hu      web: www.pim-kft.hu

http://www.pim-kft.hu/
http://www.pim-kft.hu/termekkinalat/infrahomeres-termografia/termografiai-szoftverek/hokepkiertekelo-szoftverek/infratec-irbis-3-professional


                                                SZAKMAI OKTATÁS
  negyed évszázad ipari

    tapasztalat alapján

Az ország legszínvonalasabb termográfiai oktatásai

A korrekt hőkamerás mérésekhez szükséges szakmai tudást a tanfolyamainkon 
megszerezheti: 

 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

Jöjjön el! Szeretettel üdvözöljük a résztvevők között!
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