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1

Jogi nyilatkozat

1.1 Jogvédelem
© 2021 FLIR Systems, Inc. Minden jog fenntartva világszerte.
A FLIR Systems előzetes írásos engedélye nélkül a szoftver semmilyen része
(beleértve a forráskódot is) semmilyen formában, sem elektronikusan, mágnesesen, optikailag, kézileg vagy máshogy nem másolható, nem továbbítható,
nem írható át vagy fordítható semmilyen nyelvre, programnyelvre. A FLIR Systems előzetes írásos engedélye nélkül tilos a dokumentációt részben vagy
egészben bármilyen formában lemásolni vagy továbbítani bármilyen elektronikus médiumra vagy gépileg olvasható formába.
A készülékeken lévő nevek és márkajelek a FLIR Systems és leányvállalatainak bejegyzett márkái vagy védjegyei. Minden itt említett egyéb márka, védjegy, cégnév csupán azonosítási célokat szolgál, felettük az adott
tulajdonosaik rendelkeznek.
1.2 Minőségi Garancia
Az ezeket a termékeket gyártását és fejlesztését felügyelő Minőségellenőrző
rendszer megfelel az ISO 9001 jelzésű szabványnak. A FLIR Systems elkötelezte magát a folyamatos fejlesztés mellett, ezért a termékeik változtatására
és javítására a jogot előzetes bejelentés nélkül fenntartja.
1.3 Dokumentáció
A legfrissebb használati útmutatókat és értesítéseket az alábbi linken érheti
el: https://support.flir.com. Az online regisztráció csak néhány percet vesz igénybe. A letöltéseknél megtalálja egyéb termékeink legújabb használati útmutatóit, továbbá régebbi vagy már nem forgalmazott termékeink útmutatóit is.
1.4 Elektromos hulladékok kiselejtezése

Mint már elektromos termékeket, ezt a terméket is környezetbarát
módon kell kiselejtezni, az elektromos hulladékokra vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. További részletekért érdeklődjön FLIR
Systems képviselőjénél.
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Bevezetés

A FLIR TG267, TG297 és TG165–X diagnosztikai hőkamerák egyetlen hibaelhárító eszközben egyesítik az érintésmentes hőmérsékletmérést és a hőképalkotást, hogy gyorsan megtalálja a hővel kapcsolatos problémák forrását és
felismerje a potenciális hibákat.
A FLIR TG267 K típusú hőelemes érintkezőhőmérséklet-méréseket biztosít.
A FLIR TG297 1030 ℃ (1886 ℉) közötti magas hőmérséklet-tartományt kínál.
Látogasson el ide: https://support.flir.com/prodreg A készülék regisztrálásához és a normál egyéves garancia 2–10 évesre történő
meghosszabbításához.
Funkciók
• Győzze le az egypontos infravörös hőmérők korlátait a 160 x 120 képpontos (80 x 60 képpont a TG165–X esetében) valós hőkamera (Lepton® mikrobolométer beépített záridővel) segítségével
• Látható tartományú digitális kamera nagy felbontású (2M) üzemmóddal
• Az állítható MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging, többspektrumos dinamikus képalkotás) a problémák diagnosztikájának segítésére kulcsfontosságú részleteket ad hozzá a látható spektrumtól az infravörös képhez
• 3 előbeállítás és 1 egyéni fajlagos emissziós beállítás
• LED üzemi világítás
• Lézermutató és célkeresztes kijelző a mérési pont egyszerű célzásához
• K típusú hőelemes érintkezőmérések (TG267)
• A magas hőmérséklet karjának kapcsolója (TG297) a magas hőmérséklet
üzemmódot kapcsolja be
• 4 GB belső memória a rögzített képek tárolásához
• USB–C csatlakozás képátvitelhez és töltéshez
• Bluetooth® valós idejű távoli hőmérséklet-felügyelet és kamerakép-átvitel
mobileszközökre (csak a TG267, TG297 esetében)
• Könnyen leolvasható, 320 x 240 2,4”-es TFT színes LCD-kijelző
• Intuitív programozási menürendszer több mint 21 nyelvre lefordítva
• Az IP54 védettség (zárt felső fedéllel) véd a szennyeződésektől, a portól
és az olajtól
• Újratölthető lítium-ion akkumulátor
• Automatikus kikapcsolás (APO), felhasználó által beállítható
• Tartozéktartó állványok, hosszabbítóoszlopok stb. számára
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Biztonság

3.1 Biztonsági figyelmeztetések és óvintézkedések
VIGYÁZAT
⚠Ez a szimbólum másik szimbólum melletti elhelyezkedés esetén azt jelzi, hogy a felhasználónak a további információkért a kézikönyvből kell tájékozódnia.

VIGYÁZAT
A készülék IP54-es védettsége csak akkor van érvényben, ha a felső fedél (az USB-C és
a hőelem aljzatainak fedele) teljesen le van zárva. Ne működtesse a készüléket nyitott fedéllel, kivéve töltéskor, a számítógépes interfész vagy K típusú hőelem használatakor.
FIGYELEM
Az itt meghatározottaktól eltérő kezelőszervek, beállítások vagy eljárások végrehajtása veszélyes sugárzásnak való kitettséget eredményezhet.
FIGYELEM
Nagyon óvatosan járjon el, ha a lézermutató be van kapcsolva.
FIGYELEM
Ne irányítsa a lézersugarat mások szemére, és ne engedje, hogy a lézersugár egy tükröződő felületről szembe jusson.
FIGYELEM
Ne használja a lézert robbanásveszélyes gázok közelében vagy egyéb potenciálisan robbanásveszélyes területeken.
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FIGYELEM
Lásd a (lent látható) VIGYÁZAT utasítás címkéjét a biztonsággal kapcsolatos kritikus információk érdekében.
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Leírás

4.1 Termékleírás

Ábra 4.1 Képalkotó infravörös hőmérő leírása (TG297 látható)

1.
2.
3.
4.

Kijelzőterület
Vissza gomb (egy szinttel feljebb lépés a menürendszerben)
Lézermutató gomb
Fel/le navigációs gombok és be-/kikapcsoló gomb (hosszú megnyomás)/
Menü gomb (rövid megnyomás)
5. Pánt rögzítési pontja
6. Tartozékcsatlakozó
7. Magas hőmérsékletű szűrő kapcsolója (TG297)
8. Lepton® infravörös kamera
9. Lézermutató kör alakú célzóval
10. USB-C és hőelem csatlakoztatási területe
11. Ponthőmérő érzékelője
12. Üzemi világítás (LED)
13. 2 millió képpontú, látható tartományú kamera
14. Képrögzítésre (és a menüből való kilépésre) szolgáló ravaszkapcsoló
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4.2 Vezérlőgomb-leírások
Hosszan nyomja meg a be- és kikapcsoláshoz
Nyomja meg röviden a menürendszer megnyitásához
Return (Vissza) gomb. Visszaléphet a menürendszer előző
képernyőjére
Nyomja meg a menüben való felfelé görgetéshez

Nyomja meg a menüben való lefelé görgetéshez

Nyomja meg a lézermutató aktiválásához
RAVASZKAPCSOLÓ

Húzza meg a ravaszkapcsolót a kamera képének rögzítéséhez
Húzza meg a ravaszkapcsolót a menürendszer bezárásához

4.3 A kijelző leírása

Ábra 4.2 A kijelző leírása

1.
2.
3.
4.
5.

Menüterület
Dátum és idő
Akkumulátor töltöttségének százaléka
Akkumulátor töltöttségének jelzője
Bluetooth® aktív (TG267, TG297)
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6. USB-kapcsolat aktív
7. Kamerakép területe
8. Középpontot jelölő célkeresztek
9. Lézermutató aktív
10. Középponti hőmérsékletmérés
11. Hőelemmel való mérés (TG267)
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Működés

5.1 Kamera tápellátása
A tápellátást lítiumakkumulátor biztosítja. Nyomja meg hosszan a be-/kikapcsoló gombot a kamera be- vagy kikapcsoláshoz. Ha a kamera nem kapcsol
be, töltse fel az akkumulátort a mellékelt USB-C kábel segítségével egy hálózati aljzathoz csatlakoztatva. Az USB-C aljzat a felső részen található. Töltés
közben ne használja a kamerát. Ha a felső fedél zárva van, a kamera érintésvédelme IP54 besorolású. További információért lásd a 9.2, Akkumulátorok
megfontolandó tényezői és szervizelése című szakaszt.
A kamera automatikus kikapcsolás (APO) segédprogrammal rendelkezik,
amely automatikusan kikapcsolja a funkciót, ha a kiválasztott APO-idő alatt
egyetlen gombot sem nyom meg. Az APO-időzítő beállításához használja a
menürendszert (az Eszközbeállítások alatt). További információért lásd a 6.
szakaszt: Menürendszer programozása.
5.2 Infravörös kamera és hőmérő

Ábra 5.1 Kombinált hőkép és látható kép (MSX®)

1. Nyomja meg hosszan a be-/kikapcsoló gombot a kamera bekapcsoláshoz.
2. Ha még nincs kiválasztva, válassza ki a hőkép és látható kép módot a menürendszerben (a Képbeállítások/Kép mód alatt). Az MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging, Többspektrumos dinamikus képalkotás) igazítását a
Kép mód menüben állíthatja be (nyomja meg a MENÜ gombot az MSX®
képopciónál, és a nyilak segítségével végezze el a módosításokat; jóváhagyáshoz nyomja meg a MENÜ gombot). Ne feledje, hogy a távolságot
közvetlenül a normál üzemmódban is beállíthatja a nyílgombok segítségével, miközben egy hőképet és látható képet tekint meg.
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3. Irányítsa a kamerát a tesztterület felé, és végezze el a kívánt beolvasást.
Tekintse meg a kamera képét a kijelzőn.
4. Használja a lézermutatót a pont pontos célzásához. A Lézermutató gomb
megnyomásával bekapcsolhatja a lézermutatót. A kamera lézermutatója
egy kör alakú pontot tartalmaz, amely a DOE (diffraktív optikai elemek)
technológia segítségével jelzi a hőmérséklet-monitorozás alatt álló területet. Lásd az alábbi példát a lézermutató ábráján az 5.2 ábrán. Ha a lézersugár nem jelenik meg a gomb megnyomásakor, ellenőrizze a
menürendszerben (az Eszközbeállítások alatt), hogy a lézer engedélyezve
van-e.
5. A célkereszt ikont csak a mérési pontok célzásakor használja referenciaként, mivel a parallaxis hibák befolyásolják a célzás pontosságát. Ha a
célkereszt nem látható, ellenőrizze a menürendszerben (a Mérések alatt),
hogy a középpont (célkereszt) funkció engedélyezve van-e.
6. A kijelzőn látható hőmérséklet a célpont mérését mutatja. Lásd az alábbi
5–1 ábrát.
7. A távolság és felület aránya 24:1 (TG267, TG165–X) vagy 30:1 (TG297),
és a minimális céltávolság 26 cm (10,2 hüvelyk).
8. A 400 ℃-nál (752 ℉) magasabb érték méréséhez használja a TG297 eszköznél a magas hőmérséklet kapcsolót, lásd az 5.3 szakaszban alább.
9. A TG267 és TG165–X nem tartalmaz magas hőmérsékletű szűrőt, NE próbáljon > 380 ℃ (716 ℉) értéket mérni a TG267 típussal, illetve > 300 ℃
(572 ℉) értéket a TG165–X típussal.
10. Ha egy mérés tartományon kívül van, a kijelzőn az „OL” felirat jelenik meg.
11. A Fajlagos emisszió beállításához használja a menürendszert (a Mérések
alatt).
12. A kijelző színpalettájának módosításához használja a menürendszert (a
Képbeállítások/Színek alatt).

Ábra 5.2 Lézermutató hőmérséklet-mérési ponttal

MEGJEGYZÉS
A kamera visszavert hőmérséklet-beállításának rögzített értéke 25 ℃ (77 ℉), és eltérhet az
adott alkalmazás tényleges visszavert hőmérsékletétől.
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5.3 Magas hőmérséklet kapcsolója (TG297)
1. A TG297 magas hőmérsékletű üzemmódjához való hozzáféréshez csúsztassa a kart jobbra (a piros színkód felfedéséhez).
2. A kar közvetlenül az objektív területe alatt és a képrögzítés ravaszkapcsolója felett található.
3. Bekapcsolt állapotban a hőmérséklet-tartomány felső vége (>400 ℃ [752
℉]) hozzáférhető.
5.4 K típusú hőelem mérései (TG267)
VIGYÁZAT
Jegyezze fel a hőelem-csatlakozóra nyomtatott hőmérséklet-tartomány határértékét (vagy
ellenőrizze a tartományt a gyártóval). A mellékelt szonda nem használható a hőmérséklet
mérésére a kézikönyv műszaki adatok című részében felsorolt teljes kijelzési tartományban; a hőelem-csatlakozóra nyomtatott tartományon kívüli hőmérséklet mérése károsíthatja a szondát és a TG267 eszközt. Ha a hőelem nem tartalmaz tartománycímkét, forduljon
a FLIR műszaki támogatásához.

VIGYÁZAT
Az áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket 24 V-nál nagyobb AC/DC feszültség közelében. Ne hagyja, hogy a hőelem hozzáérjen az áram alatt lévő
áramkörökhöz.
VIGYÁZAT
A sérülések és égési sérülések elkerülése érdekében ne végezzen hőmérséklet-mérést
mikrohullámú sütőben.
FIGYELEM
Az ismételt hajlítás eltörheti a hőelemvezetékeket. Az elvezetés élettartamának meghoszszabbítása érdekében kerülje az éles kanyarokat, különösen a csatlakozó közelében.

Ábra 5.3 Mellékelt K típusú hőelem
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Ábra 5.4 Hőelem hőmérséklet-kijelzése (33,7 ℃, ebben a példában)

1. Szükség esetén engedélyezze a hőelemes üzemmódot a menürendszerben (a Mérések menüpont alatt). A hőelem akkor van bekapcsolva, ha a
„TC” címke látható a kijelzőn.
2. Csatlakoztasson egy K típusú hőelemes szubminiatűr csatlakozót (lásd az
5.3. ábrát) a felső részen lévő aljzathoz.
3. Érintse a hőelemszonda csúcsát a vizsgált felülethez, vagy tartsa a levegőben. Olvassa le a kijelzőn megjelenő hőmérsékletértéket a „TC ” címke
mellett, lásd az 5–4 ábrát.
4. A °C vagy °F hőmérséklet mértékegységének kiválasztásához lépjen a
menürendszer Általános beállítások menüpontjára.
5. Ha a hőelem nem csatlakozik a K típusú üzemmód kiválasztásakor, a kijelzőn vonalak jelennek meg a mérés helyén. Ha a mérés tartományon kívül
van, a kijelzőn az „OL” felirat jelenik meg.
6. Egy adott felület optimális fajlagos emissziós beállításához végezze el az
infravörös hőmérsékletmérést, majd végezze el a K típusú mérést. Állítsa
be a fajlagos emissziót, amíg az infravörös mérési érték meg nem egyezik
a K típusú mérési értékkel. A fajlagos emisszió ekkor optimalizálásra kerül.
A fajlagos emisszió a menürendszerben állítható be (a Mérések alatt).

#NAS100014; r. AK/74537/74592; hu-HU

11

5

Működés

5.5 Látható tartományú kamera

Ábra 5.5 Látható tartományú digitális kamera képe

1. Nyomja meg hosszan a be-/kikapcsoló gombot a kamera bekapcsoláshoz.
2. Válassza ki a Látható kép módot a menürendszerben (a Képbeállítások/
Kép mód alatt). Ne feledje, hogy a nagy felbontású Látható kép mód nem
támogatja a tárgy hőmérsékletének mérését. Használja a normál Látható
kép módot, ha mérni kell a tárgy felületének a hőmérsékletét.
3. Irányítsa a kamerát a tesztterület felé, és végezze el a kívánt beolvasást.
4. Tekintse meg a képet a kijelzőn, lásd az 5–5 ábrát. A kép mentése ravaszkapcsoló meghúzásával mentse a képet. További információért lásd az
5.6. szakaszt: Képek készítése és képekkel végzett műveletek, (tovább).
5.6 Kameraképek rögzítése, megtekintése, átvitele, küldése és törlése
1. A kameraképnek a kamera belső memóriájába történő rögzítéséhez húzza meg, majd engedje fel a ravaszkapcsolót. Ne feledje, hogy a kép nem
menthető, ha a kamerához USB-kábel van csatlakoztatva.
2. A sikeres képrögzítést követően rövid időre megjelenik egy megerősítő
üzenet, amely a kép fájlnevét mutatja.
3. A képeknek a kamera kijelzőjén történő megtekintéséhez lépjen a főmenüben a Galéria módba. A Galériában a nyilak segítségével görgesse végig a tárolt képeket, és nyisson meg egy képet A MENÜ gombbal.
4. Képek törléséhez válassza a TÖRLÉS vagy az ÖSSZES FÁJL TÖRLÉSE
parancsot a kiválasztott kép vagy az összes tárolt kép törléséhez.
5. Képek számítógépre való átviteléhez csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez a mellékelt USB-C kábellel. Az USB-csatlakozó a kamera tetején
található, a védőlap alatt. Amint csatlakoztatta egy számítógéphez, használja ugyanúgy a kamerát, mint egy általános külső tárolóeszközt. Megjegyzés: Az eszköz nem 100%-ban kompatibilis a Mac OS rendszerrel.
Kérjük, ne formázza az eszköz belső memóriáját Mac OS rendszeren.
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Működés

6. A képek Bluetooth®-on keresztül történő átviteléhez lásd: 7. szakasz,
Bluetooth® kommunikáció és FLIR Tools™ . Vegye figyelembe, hogy a
TG165–X nem rendelkezik Bluetooth® funkcióval.

#NAS100014; r. AK/74537/74592; hu-HU

13

6

Programozási menürendszer

6.1 Menürendszer alapjai
Nyomja meg röviden a MENÜ gombot a menürendszer megnyitásához. A
MENÜ gombbal kapcsolja BE vagy KI a beállításokat, a Vissza gombbal lépjen az előző képernyőre, és a nyilakkal görgessen. A MENÜ gomb bizonyos
esetekben a beállítások megerősítésére szolgál. Használja a ravaszkapcsolót
a menürendszer bezárásához.
6.2 Főmenü
• LIGHT: Röviden nyomja meg a MENÜ gombot a munkalámpa be- vagy
kikapcsolásához.

• GALÉRIA: A tárolt képek eléréséhez nyomja meg a MENÜ gombot. A nyílgombok segítségével görgesse végig a tárolt képeket, és a MENÜ gombbal nyissa meg a képet. Nyomja meg A MENÜ gombot egy megnyitott
képen a KÜLDÉS/TÖRLÉS/ÖSSZES FÁJL TÖRLÉSE menü megjelenítéséhez. Válassza a KÜLDÉS lehetőséget a kiválasztott kép párosított mobileszközre történő továbbításához (további információért lásd: 7. szakasz,
Bluetooth® Kommunikáció és FLIR Tools™. Vegye figyelembe, hogy a
TG165–X nem rendelkezik Bluetooth® funkcióval).
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• KÉPBEÁLLÍTÁS: Nyomja meg a MENÜ gombot a KÉP MÓDOK (beleértve az MSX®-igazítást) és a SZÍNEK eléréséhez, lásd alább:
1. Képmódok: A Képmód menüjének megnyitásához nyomja meg a MENÜ
gombot a KÉPMÓDOK alatt.

A nyílgombok segítségével válasszon képmódot: TERMIKUS ÉS LÁTHATÓ KÉP (MSX®), LÁTHATÓ KÉP (QVGA 320 x 120 képpont) vagy NAGY
FELBONTÁSÚ LÁTHATÓ KÉP (2M: 1600 x 1200 képpont). Ne feledje,
hogy a Nagy felbontású látható kép mód nem támogatja a tárgy hőmérsékletének mérését (és ebben a módban a középpont nem kapcsolható
BE/KI).
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2. MSX®-igazítás: Állítsa be a távolságot (úgy, hogy a hőkép és a látható
kép pontosan egy vonalban legyen) az alábbiak szerint: Miközben a menüben a HŐKÉP ÉS LÁTHATÓ KÉP képernyőt nézi, nyomja meg a MENÜ
gombot az MSX®-beállítási képernyő eléréséhez, majd a nyílgombok segítségével állítsa be a távolságot. A jóváhagyáshoz nyomja meg a MENÜ
gombot. Ne feledje, hogy a távolságot közvetlenül a normál üzemmódban
is beállíthatja a nyílgombok segítségével, miközben egy hőképet és látható képet tekint meg.
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3. Színek: Nyomja meg a MENÜ gombot a Színek menüben, és a nyílgombok segítségével válasszon ki egy színpalettát: Vas, szivárvány, forró fehér,
forró fekete, sarki vagy láva. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg
a MENÜ gombot.

• BEÁLLÍTÁSOK: Nyomja meg a MENÜ gombot a Beállítások almenü eléréséhez (lásd alább):
6.3 Beállítások almenü
• MÉRÉS
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1. Középpont: Nyomja meg a MENÜ gombot a kijelző célkeresztek be-/kikapcsolásához. A célkereszteket csak referenciaként szabad használni a
hőmérsékletmérés alatt álló pont meghatározásához. A pontosabb célzáshoz használja a lézermutatót.
Ne feledje, hogy a nagy felbontású Látható tartományú kép mód nem támogatja a tárgy hőmérsékletének mérését, így a nagy felbontású képmódban a középpont nem kapcsolható BE/KI.

2. Fajlagos emisszió: A Fajlagos emissziót beállító segédprogram megnyitásához nyomja meg a MENÜ gombot. A nyílgombok segítségével görgesse
végig az előbeállításokat (0,95, 0,80 és 0,60), majd a MENÜ gombbal válasszon ki egy előbeállítást. Válassza ki az Egyéni érték segédprogramot
(a lista utolsó kiválasztása) egy adott fajlagos emissziós érték kiválasztásához. Az Egyéni érték beállításnál nyomja meg a MENÜ gombot, majd a
nyilak segítségével válassza ki a fajlagos emissziós értéket; a jóváhagyáshoz nyomja meg a MENÜ gombot.
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3. Hőelem: Nyomja meg a MENÜ gombot a hőelem üzemmód be-/kikapcsolásához (csak a TG267 típusnál).

• ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSAI
1. Bluetooth® (csak a TG267 és TG297 típus esetében): Nyomja meg a MENÜ gombot a Bluetooth® be- vagy kikapcsolásához. További információkért lásd a Bluetooth®-kommunikáció és FLIR Tools™ című 7. részt.

2. Lézer: Nyomja meg a MENÜ gombot a lézermutató be-/kikapcsolásához.
Ha engedélyezve van, a lézermutató gombjával bekapcsolhatja a lézermutatót. A mérési pontok pontos célzásához használja a lézermutatót.
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3. Képernyő fényereje: A nyilak segítségével válassza ki a kijelző kívánt intenzitását (ALACSONY, KÖZEPES vagy MAGAS).

4. Auto Power OFF (APO) (Automatikus kikapcsolás (APO)): A nyilak segítségével görgessen, és a MENÜ gombbal válassza ki a kívánt APO időt (5/
15/30 perc). Állítsa be a „Never” (Soha) értéket az APO kikapcsolásához.

• ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK
1. Hőmérséklet-mértékegység: A nyílgombok és A MENÜ gomb használatával válassza ki a °C vagy °F lehetőséget.
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2. Idő és dátum: A nyilak segítségével görgessen, a MENÜ gomb segítségével pedig állítsa be az Idő, Dátum, Időformátum és Dátumformátum
értékeket.

3. Nyelv: Használja a nyilakat a görgetéshez, és a MENÜ gombot egy nyelv
kiválasztásához.

4. Rendszerinformáció: Görgessen a kívánt témakörhöz: Típus száma, sorozatszám, szoftver szintje, változat, akkumulátor állapota (%), valamint fennmaradó belső tárolókapacitás.
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• ÁLTALÁNOS RENDSZERINFORMÁCIÓ: Nyomja meg a MENÜ gombot a
megfelelőségi információk megtekintéséhez.

• GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA: Kövesse az utasításokat a
Felhasználói beállítások Gyári alapértelmezett állapotra történő
beállításához.
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Bluetooth®-kommunikáció
és FLIR Tools™
7.1 Bluetooth®-kommunikáció áttekintése
Ha egy, a FLIR Tools™ alkalmazást futtató mobileszközhöz csatlakozik (a
METERLiNK® protokollt használva), a TG267 és a TG297 folyamatosan küldi
méréseit a mobileszköz kijelzőjén való élő megjelenítéshez. A kamerán tárolt
képeket mobilkészülékére is elküldheti.
7.2 Töltse le a FLIR Tools™ mobilalkalmazást
Töltse le a mobilalkalmazást a Google Play™ áruházból, az Apple App storeból vagy a következő hivatkozáson:
https://www.flir.com/products/flir-tools-app/).
7.3 A FLIR Tools™ mobilalkalmazás beállítása
1. Kapcsolja be a kamera Bluetooth® funkcióját ( Beállítások/Eszközbeállítások). Az e szakaszhoz tartozó illusztrációkat lásd az alábbi, 7.1 ábrán.
2. Kapcsolja be a mobileszközt, és indítsa el a FLIR Tools™
mobilalkalmazást
3. Az alkalmazás legördülő menüjében válassza ki a MŰSZEREK elemet, és
keresse meg a kamera típusának számát (a kamerának bekapcsolva kell
lennie).
4. Koppintson az alkalmazásra a kamerához való csatlakozáshoz.
7.4 Képek továbbítása Bluetooth®-on keresztül
1. Nyissa meg a kamera képgalériáját a főmenüből, és a nyílgombok segítségével görgessen a képhez. Az e szakaszhoz tartozó illusztrációkat lásd
az alábbi, 7.2 és 7.3 ábrákon.
2. Nyomja meg a MENÜ gombot a kiválasztott kép megnyitásához.
3. Nyomja meg ismét a MENÜ gombot a KÜLDÉS/MÉGSE/TÖRLÉS/ÖSZSZES FÁJL TÖRLÉSE menü előhívásához.
4. Válassza a KÜLDÉS parancsot a kiválasztott kép párosított mobileszközre
történő továbbításához.
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Bluetooth®-kommunikáció és FLIR Tools™

Ábra 7.1 A kamera párosítása mobileszközzel

Ábra 7.2 Képek küldése mobileszközre
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Bluetooth®-kommunikáció és FLIR Tools™

Ábra 7.3 Az átvitt képek megtekintése mobileszközön

7.5 FCC-megfelelőség
Az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részében foglaltaknak. A működtetés a következő két feltételhez kötődik:
1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát.
2. Az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a hibás működést előidéző interferenciát is.
A berendezés bevizsgálása során megállapították, hogy megfelel az FCCszabályok 15. részében meghatározott, B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy
megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen lakóhelyiségekben
történő használat esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát állít elő,
használ és sugározhat. Amennyiben nem az előírásoknak megfelelően állítják
üzembe és használják, káros interferenciával zavarhatja a rádiófrekvenciás
kommunikációt. Ettől eltekintve nem szavatolható, hogy adott helyzetekben
nem fog fellépni interferencia. Amennyiben a berendezés a rádiós vagy televíziós vételben káros zavart okoz, amelyről az eszköz ki-, illetve bekapcsolásával lehet meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia elhárítani az
alábbi intézkedések legalább egyikének segítségével:
1. A vevőantenna irányának módosítása vagy áttelepítése.
2. A berendezés és a vevő közötti távolság megnövelése.
3. A berendezés és a vevő egymástól független áramkörről történő táplálása.
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4. Kérjen segítséget a készülék eladójától, vagy egy tapasztalt rádió/TV
szerelőtől.
VIGYÁZAT
A megfelelőségért felelős fél kifejezett engedélye nélkül végzett módosítások vagy változtatások a felhasználóra vonatkozó üzemeltetési jogosultság elvesztését vonhatják maga
után.

7.6 GITEKI tanúsítvánnyal
Ez a termék GITEKI tanúsítvánnyal rendelkezik. A Rendszerinformáció menüben megjelenik a GITEKI jel, lásd a Beállítások almenüt.
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Helyszíni firmwarefrissítések
A kamera USB-C porttal rendelkezik a felső részen. Az USB-port lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy frissítse a rendszer firmware-jét: először letölt
egy frissítési fájlt a FLIR webhelyről, majd USB-n keresztül továbbítja a fájlt a
kamerára. Csatlakoztassa a számítógéphez egy USB-C kábellel. A firmwarefrissítések a következő webhelyen érhetők el: https://support.flir.com.

MEGJEGYZÉS
Ez a kamera nem 100%-ban kompatibilis az USB-C–USB-C kábelekkel. Csak USB-C–USB-A
kábeleket használjon. A mellékelt kábel USB-C–USB-A típusú.

A firmware frissítéséhez szüksége lesz
• Annak a webhelynek a hozzáférésére, ahol a frissítési fájl található:
https://support.flir.com
• A kamera frissítésére
• valamint a frissítési fájlra. Lásd a következő rész lépéseit:
8.1 Rendszer firmware-frissítése
1. Látogasson el ide: https://support.flir.com egy firmware-frissítési fájl
letöltéséhez.
2. Válassza a „Letöltések” fület, majd a legördülő menüben válassza ki a
„Műszer-firmware” (Tesztelés és mérés) lehetőséget.
3. Válassza ki a kamera típusát a második legördülő menüben.
4. Válassza ki, és töltse le a firmware-frissítési fájlt a számítógépre.
5. Ha a kamera BE van kapcsolva, csatlakoztassa a számítógéphez egy
USB-C kábellel (az USB-C port a felső részen található).
6. Másolja a firmware-frissítési fájlt a kamera gyökérkönyvtárba.
7. Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből és a kamerából.
8. Kövesse a kamera kijelzőjén megjelenő utasításokat a frissítés
befejezéséhez.
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Karbantartás

9.1 Tisztítás
Szükség esetén törölje át nedves ruhával a készülékházat. Ne használjon
dörzsanyagokat és oldószereket. Tisztítsa meg a lencséket kiváló minőségű
lencsetisztítóval.
9.2 Akkumulátorok megfontolandó tényezői és szervizelése
Az újratölthető lítiumakkumulátor nem szervizelhető felhasználó által. A szervizeléssel kapcsolatos utasításokért forduljon a FLIR ügyfélszolgálatához:
https://support.flir.com.
A legjobb eredmény érdekében töltse fel az akkumulátort azonnal a mellékelt
USB-C kábellel (hálózati töltővel, nem tartozék), amint lemerülőben lévő akkumulátort lát. Ha az akkumulátor teljesen lemerülőben van, várjon 2–3 órát,
mielőtt a töltés kijelző megjelenik a hálózati töltőhöz való csatlakoztatás után;
a teljes feltöltés (100%) 6 órát igényel, a 90%-os töltöttségi szint 4 órát vesz
igénybe. A számítógép USB-portján keresztül történő töltés nem ajánlott.
A kamera hosszabb ideig (3 hónapnál hosszabb ideig) történő tárolásához
töltse fel 70%-ra, tárolja szobahőmérsékleten, és 6 havonta töltse újra. Ennek
elmulasztása azt eredményezheti, hogy az akkumulátort nem lehet újratölteni,
és javítani kell.
9.3 A kamera visszaállítása
Ha a kamera kijelzője lefagy, vagy ha a kamera bármiért nem működik tovább
normál módon, tartsa legalább 10 másodpercig lenyomva a lefelé és a felfelé
mutató navigációs nyílgombot. Amikor a kamera kikapcsol, engedje fel a gombokat. Miután a készülék kikapcsolt, kapcsolja be újra a használathoz. A kamera visszaállításával nem vesznek el adatok. Ha a probléma továbbra is
fennáll, segítségért forduljon a FLIR-hez.
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10 Műszaki adatok

10.1 Képalkotás és optikai műszaki adatok
Infravörös kép felbontása

TG267 és TG297: 160 x 120 képpont
TG165–X: 80 x 60 képpont

Digitális képjavítás

Mellékelve

Termikus érzékenység/NETD

< 70 mK

Látószög (FOV)

TG267 és TG297: 57° (Ma) x 44° (Mé)
TG165–X: 51° (Ma) x 66° (Mé)

Minimális fókusztávolság

0,3 m (0,89 láb)

Távolság és felület aránya

30:1 a TG297 esetében
24:1 a TG267 és TG165–X esetében

Kétfokozatú működés (TG297)

1. tartomány: < 400℃ (752℉)
2. tartomány: > 400℃ (752℉)
A 2. tartományban a magas hőmérséklet
karját be kell kapcsolni

Fókusz

Fix

Képfrekvencia

8,7 Hz

10.2 Detektor műszaki adatai
Gyújtósíkú képérzékelő/spektrális válasz
tartománya

Nem hűtött mikrobolométer/7,5~14 µm

Érzékelőköz

12 μm

10.3 Képmegjelenítési műszaki adatok
Kijelző felbontása

320 x 240 képpont

Képernyő mérete

2,4 hüvelyk (álló)

Betekintési szög

80°

Színmélység

24 bites

Képméretarány

4:3

Megjelenítés típusa

TFT technológia

#NAS100014; r. AK/74537/74592; hu-HU

29

10

Műszaki adatok

Képbeállítás
Képmódok

Automatikus
•
•

Thermal MSX® (Termikus MSX) (többspektrumú dinamikus képalkotás)
Látható tartomány (normál és nagy felbontású módok)

10.4 Mérések műszaki adatai
Tárgy hőmérséklet-tartománya

TG267: -25 ~ +380 ℃ (-13 ~ +716 ℉)
TG297: -25 ~ +1030 ℃ (-13 ~ +1886 ℉)
TG165–X: -25 ~ +300 ℃ (-13 ~ +572 ℉)

Pontosság környezeti hőmérsékleten:
15~35 ℃ (59~95 ℉)

-25 ℃–0 ℃ (-13 ℉~32 ℉): ±3,0 ℃ (±7,0
℉)
0 ℃~50 ℃ (32 ℉~122 ℉): ±2,5 ℃ (±5,0
℉)
50 ℃~100 ℃ (122 ℉~212 ℉): ±1,5 ℃
(±3,0 ℉)
100 ℃~500 ℃ (212 ℉~932 ℉): ±2,5%
500 ℃~550 ℃ (932 ℉~1022 ℉): ±3,0%
550 ℃~1030 ℃ (1022 ℉~1886 ℉): ±3,0%

Infravörös hőmérséklet felbontása

0,1 ℃ (0,2 ℉)

Leolvasási ismételhetőség

A mért érték ±1 %-a

Válaszidő

150 ms

Infravörös hőmérő mérése

Folyamatos keresés

Minimális mérési távolság

0,26 m (0,85 láb)

10.5 Méréselemzés műszaki adatai
Mérőpont

Középpont (célkereszt); be/ki
programozható

Színes kijelzőpaletták

Vas, szivárvány, forró fehér, forró fekete,
sarki és láva
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10.6 K típus műszaki adatai (csak a TG267 típusnál)
A kamera K típusú hőmérséklettartománya

-30,0 ℃~+390,0 ℃ (-22 ℉~734 ℉)1

Tartományon felüli és aluli jelzés

OL vagy —OL kijelző (vízszintes vonalak jelennek
meg, ha a hőelem nincs csatlakoztatva)

K típusú hőmérséklet felbontása

0,1 ℃ (0,1 ℉)

K típusú hőmérséklet pontossága

± (a leolvasott érték 1%-a + 3 ℃ [5,4 ℉])

Maximális feszültség a K típusú
bemenetnél

60 V DC vagy 24 V AC rms

1. Ne feledje, hogy ez a kamera hőmérséklet-tartománya, NEM a mellékelt hőelem tartománya. Ne
lépje túl a hőelem címkéjén megadott tartományt. A mellékelt hőelem tartományánál nagyobb
vagy kisebb érték méréséhez használjon a kívánt tartományra méretezett K típusú hőelemet. További információért forduljon a FLIR-hez

10.7 Konfiguráció műszaki adatai
Beállítási parancsok

Mértékegységek, nyelv, dátum és idő formátumának helyi adaptációja

Fajlagos emisszió beállítása

3 előbeállítás és egy egyéni beállítási segédprogram (0,1~0,99)

Nyelvek

Cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, magyar, olasz, japán, koreai,
norvég, lengyel, portugál, orosz, egysz. kínai, spanyol, svéd, hagy. kínai, török

Firmware-frissítések

Felhasználó által kezelhető (a felhasználói
kézikönyvben található utasítások)

10.8 Képtárolás műszaki adatai
Adathordozó

eMMC 4G

Képtárolási kapacitás

50 ezer kép

Kép fájlformátuma

JPEG ponthőmérsékleti metaadatcímkével

#NAS100014; r. AK/74537/74592; hu-HU

31

10

Műszaki adatok

10.9 Digitális kamera műszaki adatai
Felbontás

Normál látható kamera mód: QVGA 320 x
240 képpont
Nagy felbontású látható kamera mód: 2M
(1600 x 1200 képpont)

Fókusz

Fix

Látószög (FOV)

71° x 56° (infravörös objektívhez
alkalmazkodik)

10.10

Zseblámpa műszaki adatai

Zseblámpa típusa

Nagy fényerejű LED

LED CCT

6500° K

LED CRI

70

Fénysugár szöge

± 20°

Névleges teljesítmény

0,5 W

Fénykibocsátás

100 Lumen

10.11

Lézermutató gomb műszaki adatai

Lézer típusa

DOE (diffraktív optikai elemek)

Lézerfunkció

A mérési terület méretét jelzi (kör alakú
célpont)

Lézerosztály

I. osztály

10.12

Adatkommunikáció és interfész műszaki adatai

Csatolófelületek

USB 2.0 és Bluetooth® (csak a TG267 és
TG297 esetében)

USB

USB-C adatátvitelhez és az akkumulátor
töltéséhez
Nem 100%-ban kompatibilis az USB-C–
USB-C kábelekkel. Csak USB-C–USB-A
kábelt használjon.

USB-szabvány

Nagy sebességű USB 2.0

Bluetooth®

BLE (Bluetooth® Low Energy) (csak a
TG267 és TG297 esetében)
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10.13

Újratölthető akkumulátor műszaki adatai

Akkumulátor típusa

Lítium-ion akkumulátor

Akkumulátorfeszültség

3,6 V

Akkumulátor működési ideje

5 órás keresés (közepes fényerő-beállítás)
4,5 óra bekapcsolt lézer mellett (közepes
fényerő-beállítás)

Akkumulátor-töltöttség időtartama

Legalább 30 nap

Töltési rendszer

Az akkumulátor töltésére a kamera belsejében kerül sor

Töltési idő

4 óra alatt 90%-ra, 6 óra alatt 100%-ra

Energiagazdálkodás

APO 5/15/30 percig állítható. Letiltható.

10.14

Környezeti adatok

Magasság

2000 m (6562 láb)

Szennyezési fokozat

2

Üzemi hőmérséklet

-10 ~ 45 ℃ (14 ~ 113 ℉)

Tárolási hőmérséklet

-30 ~ 55 ℃ (-22 ~ 131 ℉)

Páratartalom (működés és tárolás)

0~90% relatív páratartalom (RH) 0~37 ℃
(32~98,6 ℉)
0~65% RH 37~45 ℃ (98,6~113 ℉)
0~45% RH 45~55 ℃ (113~131 ℉)

EMC

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR 15. rész B osztály

Mágneses mezők

EN 61000–4–8 3. osztály

Rádióspektrum

ETSI EN 300 328
FCC 15.249. rész
RSS-247, 2. kiadás
EN 301 489–1:2011
EN 301 489-17:2009

Érintésvédelem

IP 54 (IEC 60529)

Ütődés

25 g (IEC 60068-2-27)
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Rezgéstűrés

2 g (IEC 60068-2-6)

Leesés

2 m-re tervezve

Biztonság

CE/CB/EN61010/UL

Környezetbiztonság

REACH irányelv: EK 1907/2006
Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása 2, 2011/65/EK
WEEE irányelv: 2012/19/EK
JIS C 6802:2011 lézerekre vonatkozó
irányelv
IEC 60825-1 I. osztályú lézerekre vonatkozó irányelv
FDA lézerekre vonatkozó irányelv

Páratartalomra vonatkozó követelmények

10.15

IEC 60068–2–30 a működéshez és
tároláshoz

Fizikai jellemzők

Tömeg

0,39 kg (13,9 oz.)

Méret (H x Sz x M)

210 x 64 x 81 mm (8,3 x 2,5 x 3,2 hüvelyk)

Tartozékcsatlakozó

UNC ¼”-20

10.16

Mellékelt berendezés

Standard berendezés

Kamera, USB-C kábel, nyomtatott beüzemelési útmutató,
akasztópánt, hordtáska
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11 2–10 éves kiterjesztett
garancia
A 2–10 éves kiterjesztett garancia aktiválásához regisztrálja termékét a vásárlástól számított 60 napon belül. Ha ezt elmulasztja, akkor a normál, a vásárlás
dátumától számított egy évig érvényes garancia marad érvényben. A 2–10
éves garancia a kamerával kapcsolatos alkatrész- és munkadíjakra (2 év), valamint az érzékelőre (10 év) vonatkozik. A termék regisztrálása https://support.
flir.com/prodreg.
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12 Ügyfélszolgálat

Javítás, kalibrálás és műszaki támogatás: https://support.flir.com.
12.1 Vállalati székhely
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Avenue
Wilsonville, OR 97070, USA

#NAS100014; r. AK/74537/74592; hu-HU

36

Website
last
page
http://www.flir.com
Customer support
http://support.flir.com
Copyright
© 2021, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide.
Disclaimer
Specifications subject to change without further notice. Models and accessories subject to regional market
considerations. License procedures may apply. Products described herein may be subject to US Export
Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions.

Publ. No.:
Release:
Commit:
Head:
Language:
Modified:
Formatted:

NAS100014
AK
74537
74592
hu-HU
2021-03-09
2021-03-10

