
Egyedülállóan professzionális: 
3,15 millió képpontos hőkamera
Pontos és Igen részletes,  fénykép-felbontású hőképek  készíthetők a német Jenoptik
VarioCAMTM HD radiometriai képességű hőkameracsaláddal, mely a világon egyedülállóan
3,15 millió valós pixeles hőkép-felbontással rendelkezik! A kimagasló képfelbontáson túl
kitűnő  termikus  érzékenység és  gyors  képfelvétel jellemzi  ezt  a  strapabíró  profi
hőkamerát, mely ideális igényes épület-termográfiához, gépészeti és villamos felmérések-
hez, kutatás-fejlesztési kísérletekhez, valamint roncsolásmentes anyagvizsgálatokhoz. 
Minden bizonnyal a VarioCAMTM  HD a profi termográfiai szakemberek eszköze.

A VarioCAM™ HD hőkameracsalád legfontosabb jellemzői
 4. generációs hűtés-nélküli mikrobolométer érzékelő (7,5 ... 14 µm)
 extra nagy képfelbontás: 1024 x 768 képpont

+ mikroscan: 2048 x 1536 valódi képpont (3,15 millió valós mérés, nem interpoláció)
 gyors hőkép-felvétel, akár 240 Hz képfrissítéssel (1024 x 96 képpont)
 egyedülállóan kitűnő termikus felbontás: <20 mK (30 °C-on)
 széles hőmérséklet-tartomány:  -40°C ... 1200 °C (opció: 2000 °C-ig)
 beépített vizuális kamera (8 Mpixel) kompozit videó-megjelenítéssel
 beépített lézermutató, digitális hangrögzítő, GPS-vevő, lézeres távolságmérő
 folyamatos és egyszeri autófókusz, EverSharp mélységélesség-növelő eljárás
 valós idejű belső rögzítés, vezeték-nélküli (WIFI) távvezérlés és adatátvétel
 optikák nagy választékkal: nagy látószögű ill. teleobjektívek, előtétlencsék
 kompakt, ergonomikus (egykezes) és egyben strapabíró (fémházas) kivitel
 IRBIS 3.1 magyar nyelvű professzionális termográfiai kiértékelő PC-szoftver

További információkért forduljon hozzánk bizalommal:
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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
C640 /  C640Pro elnevezésű  professzionális  hőkameracsaládját.  Első  ránézésre
kívülről  nehéz  megkülönböztetni  egy  átlagos  kompakt,  digitális  fényképezőgéptől.
Mégis:  hőkamera  a  javából,  kitűnő  tulajdonságokkal  és  számtalan  kényelmi
szolgáltatással!

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
• 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:  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 most is kifejezetten kedvezők! 

További információkért forduljon hozzánk bizalommal:
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ImageIR 10300

Full HD+ felbontású fotondetektoros hőkamera
Az InfraTec ImageIR termográfiai termékcsaládhoz tartozó ImageIR 10300 jelenleg a
nemzetközi piaci kínálat  legnagyobb valódi pixelfelbontású, legújabb generációjú
(10  μm-es  pixelméretű)  mátrixos  fotondetektor-technológiát  képviselő  radiometriai
hőkamerája. Az elsősorban  kutatási/fejlesztési feladatokra kifejlesztett, a Full HD
felbontást  is  meghaladó  hőkamera  további  különlegessége,  hogy  szoftveresen
kapcsolható  beépített  infravörös szűrőkkel  rendelkezik,  valamint kitűnő termikus
felbontás mellett  is  másodpercenként  akár  több 100 extrém magas pixelszámú
radiometriai hőkép rögzítésére képes.

ImageIR 10300 főbb készülékjellemzői
• legújabb generációjú 10µm pixelméretű InSb-fotondetektor
• detektormátrix mérete: 1920 x 1536 képpont (Full HD+)
• spektrális tartomány: 3,6 ... 4,9 μm (középhullám)
• Stirling-hűtő 15.000 óra (MTBF) várható élettartammal
• valósidejű hőkép-felvétel és radiometriai adatátvitel:

100 Hz: 1920 x 1536 képpont / 300 Hz: 960 x 768 képpont
• SnapShot képesség (egyidejű kiolvasás minden pixelről)
• méréstartomány: -40°C  ... 500 °C (opcionálisan bővíthető)
• kiváló termikus felbontás: <30 mK (30°C-on)
• integrálási idő: 1 … 20.000 µs (állítható 1 µs lépésekben)
• beépített spektrális szűrők:  2 belső szűrőtárcsa, akár 5 pozíció
• kézi vagy automata (motorhajtású) fókuszálás
• interfészek: 10 GigE (fényszálas), USB 2.0
• sok automatikus funkció, kényelmes távvezérlés
• óriási választék normál-, teleobjektív, előtét- és mikroszkóplencsékből
• professzionális hőkamera-távvezérlő és hőkép-kiértékelő szoftver

További információkért forduljon hozzánk bizalommal:
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PI 640 / PI 640-LWK

Optris PI 640-LWK - ipari hőkamera drónokhoz
A  német Optris GmbH PI  640 hőkamerája  nem csak  a  világ  legkisebb VGA-
felbontású  ipari  hőkamerája,  hanem  a  PI 640-LWK kivitelben  egyben  a
legprofibb, drónra telepíthető hőkamera is. A PI 640-LWK nagy felbontású, kiváló
minőségű,  valósidejű hőkép-felvételek rögzítését teszi lehetővé, kis méretének
és minimális súlyának (csupán 380 gramm  mini-PC-vel  együtt)  köszönhetően a
PI 640-LWK hőkamera kifejezetten egyszerűen drónra applikálható, de mégis ipari
strapabíró képességű (IP67).

PI 640-LWK jellemzői
• mikrobolométer-érzékelő
• 640x480 képpontos hőkép
• akár 32 Hz képfrissítés
• 75 mK termikus felbontás
• könnyű, de strapabíró kivitel
• IP67-es védettségű kamera
• kameraméret csak 46x56x90 mm
• különálló mini-PC (Odroid XU4)
• Ethernet és USB interfész
• GPS és GoPro támogatás

Mini-PC nagy teljesítménnyel
Nemcsak a hőkamera igazodik a drónok szűk  beépítési  hely korlátaihoz, hanem a
hőkamerával szállított mini-PC (Odroid XU4)  is,  mely  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 mini-PC kommunikációs lehető-
ségei közül kiemelendő az GigE-
Ethernet, USB 2.0/3.0, Mini-USB,
HDMI és TV csatlakozó. A  bő-
séges tárolási  kapacitás   pedig
32  GB  eMMC,  2   GB  RAM és
32 GB SDHC  memóriakártyával
biztosított. Ezen felül további
USB-memória  is csatlakoztatható
az egységhez.

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

További információkért forduljon hozzánk bizalommal:
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IRBIS®3.1 professional

IRBIS®3.1 professional - tudományos termográfiai szoftver
Az IRBIS® 3.1 professional a világ egyik legmagasabb szintű - tudományos képességű -
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 színpaletta készítéséhez) 
• hőkép nagyítása, interpolációja, tükrözése, forgatása, szűrése
• 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)
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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  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,  termográfius  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.
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