
A világ egyetlen 3,15 millió
képpontos kézi hőkamerája
Részletes, fénykép-felbontású hőképek készíthetők a német Jenoptik GmbH VarioCAMTM HD
hőkameracsaláddal, mely jelenleg a világon az egyetlen kézi, mikrobolométeres hőkamera
valódi  3,15  millió  pixeles  hőkép-felbontással!  A kimagasló  képfelbontáson  túl  kitűnő
termikus érzékenység és  gyors képfelvétel jellemzi  ezt  a  strapabíró  professzionális
hőkamerát. Ideális készülék épület-termográfiához, gépészeti és villamos termográfiához,
kutatás-fejlesztési mérésekhez, valamint roncsolásmentes anyagvizsgálatokhoz. 

A VarioCAMTM HD a profi termográfiai szakemberek egyedülálló eszköze!

A VarioCAM HD hőkameracsalád legfontosabb jellemzői 

 4. generációs hűtés-nélküli mikrobolométer érzékelő (7,5 ... 14 µm)
 extra nagy és éles hőképek: 1024 x 768 képpontos detektor

+ mikro-scan: 2048 x 1536 képpont (valódi mérés, nem interpoláció!)
 gyors hőkép-felvétel, akár 240 Hz képfrissítéssel (1024 x 96 képpont)
 magas termikus felbontás: típusfüggően  20 ... 30 mK (30 °C-on)
 széles hőmérséklet-tartomány:  -40°C ... 1200 °C (opció: 2000 °C-ig)
 beépített vizuális kamera (8 Mpixel), élő kompozit videó (hőkép+fénykép)
 beépített lézer-távolságmérő, digitális hangrögzítő, GPS-interfész, autofókusz
 beépített EverSharp mélységélesség-növelő eljárás és lézeres autofókusz
 nagy sebességű vezetékes (Gbit-Ethernet) és vezeték-nélküli interfész (WiFi
 óriási optikaválasztékkal: nagy látószögű ill. teleobjektívek, előtét- és mikroszkóplencsék
 magyar nyelvű professzionális termográfiai kiértékelő PC-szoftver (IRBIS®)
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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  kezelő-
gombokkal 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)
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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,  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.
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