
 

KOMPAKT HİKAMERA ÉPÜLETDIAGNOSZTIKÁHOZ  
KARBANTARTÁSHOZ , ELLENİRZÉSHEZ 
Az EasIR-9 hıkamera sorozatának legújabb, továbbfejlesztett változata. A 
kézreálló EasIR-9 a gépészeti és villamos alkalmazásokon túl már 
épületek diagnosztikájára is alkalmas. Beépített felhasználóbarát szolgál-
tatásai, egyszerő kezelhetısége és sokoldalúsága kiváló gyakorlati 
használhatóságot eredményeznek: a hıképek készítése mellett digitális 
fényképek, sıt, képenként hangfelvételek is rögzíthetık a mérendı 
objektumok könnyebb azonosítása érdekében, míg helyszíni mérésnél 
lézermutató segít a forró pontok felkutatásában. A nagyobb pixeles és 
termikus felbontás mellett az EasIR-9 kedvezı árfekvéső hıkamera. 

TULAJDONSÁGOK  

• 384 x 288 pixeles, 50 Hz frissítés ő hıképek és h ıvideók  
• - 20 … + 250 °C (max. 1500 °C) mérési tartomány  
• 0,08 K hımérséklet-felbontás  
• Forrópont-kurzor és lézermutató  
• Négy pont, ill. felület egyidej ő értékelése  
• Hangriasztásos határértékjelzés  
• Beépített vizuális kamera  
• Intuitív menürendszer, gyors kezelés  
• Kompozit megjelenítés (h ıkép + fénykép)  
• Beépített hangrögzít ı (60 mp/kép)  
• Cserélhet ı SD-kártya (2 GB)  
• Ütésálló kivitel (2 m ejtés-teszt)  
• Mindössze 0,73 kg akkumulátorral  
• USB-csatlakozás, digitális h ıkép és él ıkép-rögzítés  
• Magyar menürendszer és PC-szoftver  

 

 KÖNNYŐ ÉS KOMPAKT HİKAMERA SZÉLESKÖRŐ FUNKCIÓKKAL  
Az EasIR-9 készülék kézreálló kivitele és funkciói pont az ipari karbantartók feladatainak hatékony ellátására lettek 
kitalálva. A beépített lézermutató segít a hıkép közepén látható - folyamatosan az aktuális hımérsékletével feltüntetett - 
mérıpont valódi helyét a céltárgyon azonosítani. Így gyorsan és tévedés mentesen megtalálhatók a problémás helyek. 

 HANGRIASZTÁS HATÁRÉRTÉK TÚLLÉPÉSE ESETÉN 
Az EasIR-9 az elıre beállítható hımérséklet-határérték túllépése esetén automatikus akusztikai riasztást ad. Így a gyors 
ellenırzések esetén sem kerülhetık el a veszélyesen forró pontok. 

 CSERÉLHETİ MEMÓRIA ADATOK MENTÉSÉRE 
Az EasIR-9 hıkamera a 4 GB kapacitással szállított SD-memóriára menti az adatokat, melynek cseréjével a 16 bites 
felbontású hıképek tárolásának így nincs korlátja. Minden fájl tartalmazhat a hıképen túl digitális fényképeket és akár 
60 másodperces hangfelvételt is a késıbbi azonosítás megkönnyítésére. 

 USB ADATLETÖLTÉS – KÖNNYEN ÉS GYORSAN 
A készülék csatlakoztatása a PC-hez rendkívül egyszerő, mivel az EasIR-9 plug-and-play kivitelő. Az USB csatolón 
pillanatok alatt tölthetık át hıképek, hangjegyzetek, illetve rajta keresztül rögzíthetık digitális hıképvideó-felvételek 
gyorsan változó folyamatokról. Az  EasIR-9 további elınye, hogy saját memóriájába is képes hıkép-videók tárolására. 

 INTUITÍV KIÉRTÉKELİ ÉS JELENTÉSKÉSZÍTİ PROGRAM 
Az EasIR-9 hıkamera tartozéka egy Windows-alapú szoftver, amely az utólagos képfeldolgozást, jelentések készítését 
és az adatok archiválását teszi lehetıvé. Használata könnyen elsajátítható, segítségével gyorsan megtekinthetık a 
mérési eredmények és automatizáltan elkészíthetık a jegyzıkönyvek. 
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ELEKTRONIKUS REZGÉSKAPCSOLÓ – KIFINOMULT GÉPVÉDELEM  
 A PCB 686B Smart  sorozatú elektronikus rezgéskapcsoló-család 
széleskörő paraméterezhetıséggel rendelkezik, védelmi funkcióinak 
beállítása mégis egyszerő az USB-illesztésnek és programjának 
köszönhetıen. A PCB 686B Smart  rezgéskapcsolókban többek között 
állítható a figyelmeztetési és riasztási szint, a bekapcsolási és 
riasztási késleltetés, a hiszterézis, az inditási szint vagy blokkolás, a 
riasztási kimenet módja, sıt, a környeteti rezgésszinttıl függı indítás. 
A PCB 686B Smart  rezgéskapcsoló-család a környezeti hatásokkal 
szemben is több opciót kínál a páncélozott kábelezésen át a 
robbanásbiztos tokozásig. A számos kiértékelési és üzemmód-beállító 
funkció, a széleskörő opciók, valamint a kedvezı árfekvés miatt a 
PCB 686B Smart  rezgéskapcsoló-család kiváló alternatíva az elavult, 
szerény képességő mechanikus rezgéskapcsolók kiváltására. 

TULAJDONSÁGOK  

• Széleskör ő paraméterezés, hatékonyabb gépvédelem  
• Mikroprocesszoros vezérlés, „intelligens” funkciók  
• Univerzális, közvetlen PLC / 230 V hálózati illeszt és 
• Érzékelıkkel csereszabatos rögzítés, gyors telepítés  
• Alacsony illesztési, és telepítési költségek  
• Pontos digitális paraméterezés USB-porton  
• Kalibrálható és dokumentálható paraméterek  
• Robusztus, ipari tokozás, kis méretben  
• Eex-es környezetben is alkalmazható  
• Egyszer ő helyszíni, mágneses átállítás  

 

 PONTOS, MEGBÍZHATÓ ELEKTRONIKUS REZGÉSKAPCSOLÓ  
Az elektronikus rezgéskapcsolók magasan integrált szerkezetek, felépítésük 
teljesen elektronikus az érzékelı-, jelfeldolgozó- és vezérlıegységeket is 
beleértve, ennek köszönhetıen megbízható és pontos mérést tesznek lehetıvé.  

 SZÉLESKÖRŐ PARAMÉTEREZÉS , HATÉKONY GÉPVÉDELEM  
A PCB 686B Smart  rezgéskapcsolók a pontos mérés mellett tucatnyi 
paraméterrel, különleges, mikroprocesszor-vezérelt funkciókkal finomítva a 
védett gép üzemi állapotának megfelelı beállítást, ezáltal minden eddiginél 
hatékonyabb, megbízhatóbb gépvédelmet tesznek lehetıvé. 

 KALIBRÁLHATÓ , DOKUMENTÁLHATÓ BEÁLLÍTÁS  
A PCB 686B Smart  rezgéskapcsolók paraméterei digitálisan, USB-porton át 
programozhatók. Ez egyrészt pontos, ismételhetı, kalibrálható beállítást tesz 
lehetıvé, másrészt lehetıséget ad a beállítások egyszerő dokumentálására is. 

 EGYSZERŐ ILLESZTÉS , ALACSONY TELEPÍTÉSI KÖLTSÉGEK  
A PCB 686B Smart  rezgéskapcsolók univerzális tápfeszültség mellett közvetlen 
alkalmazhatók PLC-s vagy 230 V-os hálózati vezérlésekben, így a kedvezı 
árfekvéső rezgéskapcsolók telepítési költségei is minimálisak, ezzel is biztosítva 
az eszközök gyors megtérülését. 
  

 

Mechanikus (MRK) és elektronikus 
rezgéskapcsoló (ERK) jellemzıi 
Tulajdonság ERK MRK 

2 vezetékes üzemmód ���� ���� 
Alacsony költség ���� ���� 
Normál nyitott ���� ���� 
Normál zárt ���� ���� 
Reteszelés ���� ���� 
Nem-reteszelı üzemmód ����  
Távoli nyugtázás ����  
Pontos rezgésmérés ����  
Rezgéssebesség-riasztás ����  
Bekapcsolási késleltetés ����  
Indítási késleltetés ����  
Indítási rezgésszint-határ ����  
Aktiválási késleltetés ����  
Környezeti rezgésszint ����  
MAVT™ / kalibrált állítás ����  
Kis méret ����  
Egy csavaros rögzítés ����  
Hermetikus kivitel ����  

 
KIVITEL VÁLTOZATOK  
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