
 PI 640-LWK
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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Új C-sorozat

GUIDE C - meglepően ergonomikus hőkamera
Eddig megalkuvást kellett kötnünk a hőkamerák világában a formatervezés területén,
de ennek vége: már a hivatalos megjelenése előtt bemutatjuk a Guide Infrared új C
sorozatú hőkameracsaládját.  Első  ránézésre  kívülről  nehéz megkülönböztetni  egy
átlagos  kompakt,  digitális  fényképezőgéptől.  Mégis:  hőkamera  a  javából,  kitűnő
tulajdonságokkal és számtalan kényelmi szolgáltatással!

A GUIDE C sorozat 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
 270° elforgatható kijelző
 automatikus fókuszálás
 egyidejű fénykép felvétele 

és hőképre vetítése + PIP
 digitális hangrögzítő
 Android operációs rendszer, 

adatgyűjtésre, professzionális
elemzésre és jegyzőkönyvezésre

 GB-Ethernet, Wi-Fi és Bluetooth interfész

Nincs kétség - a megcélzott felhasználói csoport az épület- és ipari termográfiát végző profi
szakemberek:  25g  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...
Ahogy azt sem kellene külön megemlíteni: a Guide Infrared árai is kifejezetten kedvezők!

A készülék csatlakoztatása a PC-hez rendkívül egyszerű,  mivel plug-and-play kivitelű. Az
USB vagy GBit-Ethernet csatolón pillanatok alatt tölthetők át hőképek, hangjegyzetek, illetve
rajta  keresztül  vezérelhető  a  kamera,  valamint  rögzíthetők  digitális  hőképvideó-felvételek
gyorsan változó folyamatokról. A HDMI pedig szabványos felületet kínál a hőképvideók élő
megtekintésére.
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SZAKMAI  OKTATÁS  két
évtizedes  gyakorlat  és
tapasztalat alapján

A korrekt hőkamerás mérésekhez szükséges szakmai tudást a Magyarországon 
egyedülállóan professzionális termográfiai 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

Jelentkezzen! Szeretettel várjuk a tanfolyamaink résztvevői között.

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/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-tovabbkepzes/epulet-termografiai-elmelete-es-gyakorlata-1-napos

