
C640 / C640Pro
Fényképező formájú ergonomikus hőkamera
Eddig megalkuvást kellett kötnünk a hőkamerák világában a formatervezés területén,
de nem úgy van ez a Guide Infrared új  C640 / C640Pro elnevezésű professzionális
hőkameracsaládja  esetén.  Első  ránézésre  kívülről  nehéz  megkülönböztetni  egy
átlagos  kompakt,  digitális  fényképezőgéptől.  Mégis:  hőkamera  a  javából,  kitűnő
tulajdonságokkal és számtalan kényelmi szolgáltatással - kifejezetten profiknak!

A GUIDE C640 / C640Pro hőkamerák főbb tulajdonságai
• legújabb generációjú hűtés-nélküli 

mikrobolométer (8 ... 14 µm)
• 640 x 480 képpontos felbontás
• méréstartomány -20 ... 800°C

(opció: 2000°C-ig) 
• 50 ill. 60 Hz képfrissítés
• 30 mK termikus felbontás
• 270° elforgatható kijelző
• automatikus fókuszálás
• egyidejű fénykép felvétele 

és hőképre vetítése + PIP
• digitális hangrögzítés
• Android operációs rendszer,

adatgyűjtésre, professzionális 
elemzésre és jegyzőkönyvezésre

• GigE-Ethernet, Wi-Fi és Bluetooth interfész

Nincs kétség -  a  megcélzott  felhasználói  csoport  az  épület-  és  ipari  termográfiát
végző profi szakemberek:  25 g ütésállóság, IP54-es védettség, 12,7 cm átlójú és
1280 x 720 pixelfelbontású, elfordítható kijelző - de csupán 1360 gramm! Egy ilyen
hőkamerával akár órákig dolgozhatunk, anélkül, hogy kezelésébe belefáradnánk!

A kamera  Android alapú operációs rendszere gondoskodik az akadálymentes és
gyors  üzemeltetésről,  megbízható adatgyűjtésről  és  kényelmes  helyszíni
kiértékelésről  -  egészen a jegyzőkönyv készítésig!  A  WIFI  kommunikáció révén
akár azonnal ki is nyomtathatjuk a munkánk eredményét! Persze a vezeték nélküli
kommunikációnak köszönhetően a képek és videók könnyen továbbküldhetőek más
eszközökre, valamint a C sorozatú hőkamerák távvezérlése sem okoz gondot.

Természetesen  a  standard  lencsén  túl  rendelkezésre  áll  egy  nagy  látószögű,
valamint egy teleobjektív is. A sokoldalú - magyarul is megszólaló - PC-szoftverről
már nem is  beszélve...  Nemcsak a hőkamera,  hanem a  PC-szoftver  is  a  képes-
ségeivel és esztétikus megjelenésével új kategóriát jelent.

További információkért forduljon hozzánk bizalommal:

PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft., 1221 Budapest, Tanító u. 19/A.
tel.: 424-00-99  fax: 424-00-97  pim@pim-kft.hu  www.pim-kft.hu  www.termokamera.hu

https://pim-kft.hu/termekkinalat/infrahomerok-termografia/hordozhato-hokamerak/guide-c640pro/


D384 hőkamera
Érintőképernyős hőkamera nagy tudással
A Guide D384 egy igen kézreálló ipari hőkamera, amely első sorban gépészeti és
villamos  karbantartók  részére  készült,  jó  termikus  és  nagy  pixel-felbontásának
köszönhetően épület-termográfiára is alkalmas. Felhasználóbarát -  érintőképernyő
révén könnyen elérhető - beépített szolgáltatásai kiváló gyakorlati használhatóságot
eredményeznek.  A  hőképek  könnyebb  azonosításához  és  dokumentálásához
digitális  fényképek,  sőt,  képenként  hangfelvételek  is  rögzíthetők,  míg  helyszíni
mérésnél lézermutató segíti a forró pontok felkutatását. A hozzá szállított termográfiai
PC-szoftver pedig a képességeivel és esztétikus megjelenésével új kategóriát jelent.

A Guide D384 hőkamera legfontosabb jellemzői

• hullámhossztartomány: 8 … 14 μm

• 384 x 288 pixeles, 50 Hz (max. 60 Hz) frissítésű hőképek

• - 20 ... + 650 °C mérési tartomány (1500 °C opció)

• 45 mK hőmérséklet-felbontás (30 °C-on)

• 4” méretű színes, TFT-érintőképernyő

• beépített 5 Mpixel vizuális kamera

• kompozit megjelenítés (hőkép + fénykép)

• forrópont-kurzor és lézermutató

• beépített hangrögzítő (60 mp/kép)

• hőkép-videó felvétel (max. 50Hz)

• cserélhető SD-kártya (8 GB tartozék)

• 5 pont, illetve felület egyidejű értékelése

• hangriasztásos és vizuális határértékjelzés

• cserélhető nagy látószögű és teleobjektívek

• ütésálló kivitel (2 m ejtés-teszt)

• adatátvitel és távvezérlés USB-n vagy WiFi-n

• magyar menürendszer és PC-szoftver

A  Guide  D384 kézreálló,  ütésálló  kivitele,  érintőképernyős  kezelése  és  elemzési
funkciói  ideálisak  az  ipari  karbantartók  számára.  A  mérés  során  beépített
lézermutató,  valamint  a  beépített  vizuális  kamera  képe  a  hőképpel  egyesítve
megkönnyíti a problémás helyek felderítését. A hőképek helyszíni elemzését számos
színpaletta, hideg/meleg-pont, ill. -terület, valamint izoterma kijelzés támogatja.

A készülék tartozéka egy korszerű - könnyen kezelhető, magyar felületű - Windows-
alapú szoftver, amely az utólagos hőképfeldolgozást, jelentések (akár automatizált)
készítését és az adatok archiválását teszi lehetővé.

További információkért forduljon hozzánk bizalommal:

PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft., 1221 Budapest, Tanító u. 19/A.
tel.: 424-00-99  fax: 424-00-97  pim@pim-kft.hu  www.pim-kft.hu  www.termokamera.hu

http://www.pim-kft.hu/
https://pim-kft.hu/termekkinalat/infrahomerok-termografia/hordozhato-hokamerak/guide-d384m/


B160 hőkamera

Hőkamera villamos és gépészeti ellenőrzésekhez
A Guide B160 egy igen kézreálló és kifejezetten strapabíró ipari hőkamera, amely
gépészeti  és  villamos  karbantartók  részére  készült.  Felhasználóbarát  menü-
rendszere révén könnyen elérhető szolgáltatásai kiváló gyakorlati használhatóságot
eredményeznek.  A  hőképek  könnyebb  azonosításához  és  dokumentálásához
digitális  fényképek,  sőt,  képenként  hangfelvételek  is  rögzíthetők,  míg  helyszíni
mérésnél lézermutató segíti a forró pontok felkutatását. A hozzá szállított termográfiai
PC-szoftver pedig a képességeivel és esztétikus megjelenésével új kategóriát jelent. 
 
A Guide B160 hőkamera legfontosabb jellemzői

• 160 x 120 pixeles, 50 Hz frissítésű hőképek

• - 20 ... + 350 °C mérési tartomány

• 50 mK hőmérséklet-felbontás

• forrópont-kurzor és középpont-hőmérséklet

• intuitív menürendszer, gyors kezelés

• nagy képernyő (3,5” TFT LCD)

• cserélhető SD-kártya (8 GB)

• könnyen kezelhető kézi fókusz

• ütésálló kivitel (2 m ejtés-teszt)

   (igen strapabíró fémvázas burkolat!)
• mindössze 740 gramm Li-Ion akkumulátorral

• mikró USB 2.0 csatlakozás

• magyar menürendszer és PC-szoftver

A Guide  B160 kézreálló,  ütésálló  kivitele,  könnyű  kezelhetősége  és  elemzési
funkciói  ideálisak  az  ipari  karbantartók  számára.  A hőképek  helyszíni  elemzését
számos színpaletta, a hideg/meleg-pont kijelzés és a riasztási funkció támogatja

A  készülék  cserélhető  SD-kártyára  menti  az  adatokat,  cseréjével  a  hőképek
tárolásának  így  nincs  korlátja.  A szállítás  egy 8  GB memóriakártyát  tartalmaz.  A
hőkamera PC-hez való csatlakoztatása is rendkívül egyszerű, mivel a Guide B160
plug-and-play  kivitelű.  Az  USB interfészen keresztül  pillanatok alatt  tölthetők le  a
hőképek.

A  hőkamera  tartozéka  egy  Windows-alapú  szoftver,  amely  az  utólagos  hőkép-
feldolgozást,  jelentések  készítését  és  az  adatok  archiválását  teszi  lehetővé.
Használata  könnyen  elsajátítható,  segítségével  gyorsan  megtekinthetők  a  mérési
eredmények és a jegyzőkönyvek automatizáltan elkészíthetők.

További információkért forduljon hozzánk bizalommal:

PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft., 1221 Budapest, Tanító u. 19/A.
tel.: 424-00-99  fax: 424-00-97  pim@pim-kft.hu  www.pim-kft.hu  www.termokamera.hu

http://www.pim-kft.hu/
https://pim-kft.hu/termekkinalat/infrahomerok-termografia/hordozhato-hokamerak/guide-britir-b1/


AT6X

Profi képességű érintőképernyős hőkamera
A KANG AT6X egy igen kézreálló ipari hőkamera, amely első sorban gépészeti és
villamos berendezések professzionális termográfiái felméréséhez készült. A 640x480
pixeles  hőképfelbontása  és  a  szuper  pontos  automatikus  fókusza  megkönnyíti  a
nagy terjedelmű ipari létesítmények felmérését. Felhasználóbarát -  érintőképernyő
révén könnyen elérhető - beépített szolgáltatásai kiváló gyakorlati használhatóságot
eredményeznek.  A  hőképek  könnyebb  azonosításához  és  dokumentálásához
digitális  fényképek,  sőt,  képenként  hangfelvételek  is  rögzíthetők,  míg  helyszíni
mérésnél lézermutató segíti a forró pontok felkutatását. A hozzá szállított termográfiai
PC-szoftver pedig a képességeivel és esztétikus megjelenésével új kategóriát jelent.

A KANG AT6X hőkamera legfontosabb jellemzői

• hullámhossztartomány: 8 … 14 μm

• 640 x 480 pixeles, 50 Hz frissítésű hőképek

• - 20 ... + 650 °C mérési tartomány (1000 °C opció)

• 60 mK hőmérséklet-felbontás

• 4,3” méretű színes, TFT-érintőképernyő

• beépített 5 Mpixel vizuális kamera

• kompozit megjelenítés (hőkép + fénykép)

• forrópont-kurzor és lézermutató

• beépített hangrögzítő (60 mp/kép)

• cserélhető mikro-SD-kártya (max. 32 GB)

• több pont, illetve felület egyidejű értékelése

• vizuális riasztás hőmérséklet-határértékekre

• ütésálló kivitel (25g, 2 m ejtés-teszt)

• adatátvitel USB-n vagy WiFi-n

• távvezérlés BlueTooth segítségével

• magyar menürendszer és PC-szoftver

A  KANG AT6X kézreálló,  ütésálló  kivitele,  érintőképernyős kezelése és  elemzési
funkciói  ideálisak  az  ipari  karbantartók  számára.  A mérés  során  beépített  lézer-
mutató, riasztási funkció, valamint a vizuális kamera képe - a hőképpel egyesítve -
megkönnyíti a problémák felderítését. A hőképek helyszíni elemzését számos szín-
paletta, kiértékelőképesség, valamint izoterma kijelzés is támogatja.

A készülék tartozéka egy korszerű - könnyen kezelhető, magyar felületű - Windows-
alapú szoftver, amely az utólagos hőképfeldolgozást, jelentések (akár automatizált)
készítését és az adatok archiválását teszi lehetővé.

További információkért forduljon hozzánk bizalommal:

PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft., 1221 Budapest, Tanító u. 19/A.
tel.: 424-00-99  fax: 424-00-97  pim@pim-kft.hu  www.pim-kft.hu  www.termokamera.hu

https://pim-kft.hu/termekkinalat/infrahomerok-termografia/hordozhato-hokamerak/kangmeter-at6x-hordozhato-hokamera/
http://www.pim-kft.hu/


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  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          Épület-termográfiai tanfolyam
- professzionális, háromnapos tanfolyam - professzionális, egynapos továbbképzés
- átfogó elmélet, többféle alkalmazás - épület-termográfia mérések részletesen
- gyakorlati mérések, kísérletek - épület-felmérési gyakorlat

  Ipari és villamos termográfia   Aktív termográfia (anyagvizsgálat)
- professzionális, egynapos továbbképzés - professzionális, egynapos továbbképzés
- ipari és villamos berendezések mérései - átfogó elmélet, többféle vizsgálati eljárás
  részletes elmélete és gyakorlata - gyakorlati mérések, kísérletek

Jelentkezzen! Szeretettel várjuk a tanfolyamaink résztvevői között.

PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft., 1221 Budapest, Tanító u. 19/A.
tel.: 424-00-99  fax: 424-00-97  pim@pim-kft.hu  www.pim-kft.hu  www.termokamera.hu

http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas-tovabbkepzes/termografiai-alaptanfolyam-3-napos
http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas-tovabbkepzes/aktiv-termografia-elmelete-es-gyakorlata-1-napos
http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas-tovabbkepzes/villamos-es-ipari-berendezesek-termografia-1-napos
http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas/epulet-termografia
http://www.pim-kft.hu/
https://pim-kft.hu/szakmai-segitseg/szakmai-oktatas/termografiai-alaptanfolyam-3-napos/
https://pim-kft.hu/szakmai-segitseg/szakmai-oktatas/epulet-termografiai-elmelete-es-gyakorlata-1-napos/
https://pim-kft.hu/szakmai-segitseg/szakmai-oktatas/aktiv-termografia-elmelete-es-gyakorlata-1-napos/
https://pim-kft.hu/szakmai-segitseg/szakmai-oktatas/villamos-es-ipari-berendezesek-termografia-1-napos/

