
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! 

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/hordozhato-hokamerak/guide-C640Pro


Egyedülállóan professzionális: 
3,15 millió képpontos hőkamera
Igen részletes, fénykép-felbontású hőképek készíthetők a német Jenoptik GmbH
VarioCAMTM  HD hőkameracsaláddal, mely 3,15 millió pixeles hőkép-felbontással
rendelkezik! Ezen kimagasló képfelbontáson túl  kitűnő termikus érzékenység és
gyors  képfelvétel jellemzi  ezt  a  strapabíró  professzionális  hőkamerát.  Ideális
készülék  például  épület-termográfiához,  gépészeti  és  villamos termográfiához,
kutatás-fejlesztési mérésekhez, 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 (mérésadat, nem interpoláció)
 gyors hőkép-felvétel, akár 240 Hz képfrissítéssel (1024 x 96 képpont)
 magas termikus felbontás: <35 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-interfész, autófókusz
 valós idejű belső rögzítés, vezeték-nélküli távvezérlés és adatátvétel
 optikák nagy választékkal: nagy látószögű ill. teleobjektívek, előtétlencsék
 magyar nyelvű professzionális termográfiai kiértékelő PC-szoftver

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/hordozhat%C3%B3-hokamerak/variocam-hd-research-880-980


SZAKMAI  OKTATÁS
két évtizedes gyakorlat
és  tapasztalat  alapján

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

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 tanfolyam   - 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-tovabbkepzes/epulet-termografiai-tanfolyam-1-napos
http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas-tovabbkepzes/termografiai-alaptanfolyam-3-napos
http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas-tovabbkepzes/epulet-termografiai-elmelete-es-gyakorlata-1-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

