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1

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1.1 Πνευματικά δικαιώματα
© 2021 FLIR Systems, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
παγκόσμια.
Κανένα από τα τμήματα του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου
κώδικα δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί, να αντιγραφεί ή να
μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα ή γλώσσα υπολογιστών, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μαγνητικό, οπτικό,
χειροκίνητο ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της FLIR Systems.
Η τεκμηρίωση δεν επιτρέπεται , στο σύνολό της ή τμηματικά, να αντιγραφεί,
να φωτοτυπηθεί, να αναπαραχθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί με
οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της FLIR Systems. Οι ονομασίες και τα
σύμβολα που εμφανίζονται στα προϊόντα που αναφέρονται εδώ είναι είτε
σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της FLIR Systems ή/και των
θυγατρικών της. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα ή επωνυμίες εταιριών που αναφέρονται στο παρόν χρησιμοποιούνται μόνο για
ταυτοποίηση και αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
1.2 Εξασφάλιση ποιότητας
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το οποίο αναπτύσσονται
και κατασκευάζονται τα συγκεκριμένα προϊόντα έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα
με το πρότυπο ISO 9001. Η FLIR Systems ακολουθεί πιστά μια πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε
αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
1.3 Τεκμηρίωση
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα πιο πρόσφατα εγχειρίδια και ειδοποιήσεις,
μεταβείτε στην καρτέλα Λήψη στη διεύθυνση: https://support.flir.com.
Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά να την ηλεκτρονική εγγραφή. Στην περιοχή
λήψης, θα βρείτε επίσης τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των εγχειριδίων για
τα άλλα προϊόντα μας, καθώς και εγχειρίδια για τα προϊόντα μας
χρονολογικά και για τα ξεπερασμένα προϊόντα μας.
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1.4 Απόρριψη ηλεκτρονικών αποβλήτων
Όπως ισχύει για τα περισσότερα ηλεκτρονικά προϊόντα, αυτός ο
εξοπλισμός θα πρέπει να απορριφθεί με τρόπο φιλικό προς το
περιβάλλον, και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για τα
ηλεκτρονικά απόβλητα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της
FLIR Systems για περισσότερες λεπτομέρειες.
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Εισαγωγή

Η θερμική κάμερα διαγνωστικού ελέγχου οχημάτων FLIR TG275 συνδυάζει
τη μέτρηση θερμοκρασίας χωρίς επαφή και τη θερμική απεικόνιση σε ένα
εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων, για να σας βοηθήσει να βρείτε γρήγορα την πηγή προβλημάτων που σχετίζονται με τη θερμότητα και να εντοπίσετε πιθανές βλάβες κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και
επισκευής οχημάτων. Δηλώστε την κάμερα TG275 εντός 60 ημερών, για να
ενεργοποιήσετε την επέκταση εγγύησης 2–10 ετών στον παρακάτω σύνδεσμο: https://support.flir.com/prodreg.
Χαρακτηριστικά
• Σύστημα πραγματικής θερμικής απεικόνισης 160 x 120 pixel (μικροβολόμετρο Lepton® με ενσωματωμένο κλείστρο)
• Ψηφιακή κάμερα ορατού φάσματος με λειτουργία υψηλής ανάλυσης (2M
pixel)
• Η ρυθμιζόμενη λειτουργία MSX® (Πολυφασματική δυναμική απεικόνιση)
προσθέτει βασικές λεπτομέρειες από το ορατό φάσμα στην εικόνα υπέρυθρων (IR) για βελτιωμένη διάγνωση
• Ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη LCD TFT 2,4" 320 x 240
• Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών –25 ~ 550℃ (-13 ~ 1022℉)
• Διακόπτης υψηλής θερμοκρασίας για μετρήσεις > 400℃ (752℉)
• Έξυπνο σύστημα μενού προγραμματισμού σε περισσότερες από 21
γλώσσες
• 3 προκαθορισμένες επιλογές και 1 ρύθμιση προσαρμοσμένου συντελεστή εκπομπής
• Φακός LED
• Δείκτης λέιζερ και προβολή σταυρονήματος για εύκολη στόχευση
• Εσωτερική μνήμη καταγραφής εικόνων 4 GB
• Συνδεσιμότητα USB–C για μεταφορά εικόνων και φόρτιση
• Απομακρυσμένη παρακολούθηση θερμοκρασίας και μετάδοση εικόνων
σε κινητές συσκευές μέσω Bluetooth®
• Περίβλημα IP54 για προστασία από ακαθαρσίες, σκόνη και λάδι
• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία με ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη αυτόματης
απενεργοποίησης (APO)
• Βάση στήριξης εξαρτημάτων για τρίποδα και άλλα αξεσουάρ
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Ασφάλεια

3.1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας και προφυλάξεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
⚠ Αυτό το σύμβολο, δίπλα σε άλλο σύμβολο, υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να ανατρέξει στο εγχειρίδιο για περισσότερες πληροφορίες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο βαθμός προστασίας IP54 του οργάνου ισχύει μόνο όταν το επάνω κάλυμμα (που καλύπτει την υποδοχή USB-C) είναι εντελώς σφραγισμένο. Μην έχετε το όργανο σε λειτουργία με το κάλυμμα ανοιχτό, εκτός από τις περιπτώσεις φόρτισης και διασύνδεσης
υπολογιστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων/ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαφορετικών διαδικασιών από αυτές που καθορίζονται στο παρόν μπορεί να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν είναι ενεργοποιημένος ο δείκτης λέιζερ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην στρέφετε τη δέσμη του λέιζερ προς τα μάτια άλλων ατόμων και μην την αφήνετε
να προσπέσει στα μάτια σας προερχόμενη από ανακλαστικές επιφάνειες.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε το λέιζερ κοντά σε εκρηκτικά αέρια ή σε περιοχές όπου υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανατρέξτε στην ετικέτα δήλωσης ΠΡΟΣΟΧΗΣ (παρουσιάζεται παρακάτω) για σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.
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Περιγραφή

4.1 Περιγραφή προϊόντος

Εικόνα 4.1 Περιγραφή θερμομέτρου υπέρυθρης απεικόνισης (IR)

1.
2.
3.
4.

Περιοχή εμφάνισης
Κουμπί επιστροφής (μετακίνηση προς τα πίσω στο σύστημα μενού)
Κουμπί δείκτη λέιζερ
Κουμπιά πλοήγησης επάνω/κάτω και κουμπί Λειτουργίας (παρατεταμένο πάτημα)/Μενού (σύντομο πάτημα)
5. Σημείο ανάρτησης κορδονιού
6. Στήριγμα αξεσουάρ
7. Διακόπτης μοχλού υψηλής θερμοκρασίας
8. Κάμερα υπερύθρων 160 x 120 pixel Lepton®
9. Δείκτης λέιζερ με υποβοήθηση κυκλικού σημείου-στόχου
10. Υποδοχή βύσματος USB-C
11. Θερμικός αισθητήρας σημείων
12. Φακός (LED)
13. Κάμερα ορατού φάσματος 2M pixel
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14. Σκανδάλη καταγραφής εικόνων (χρησιμοποιείται και για έξοδο από το
σύστημα μενού)
4.2 Περιγραφές κουμπιών ελέγχου
Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
Πατήστε στιγμιαία για πρόσβαση στο σύστημα μενού
Κουμπί Return (Επιστροφή). Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
στα μενού
Πατήστε για κύλιση προς τα πάνω στα μενού

Πατήστε για κύλιση προς τα κάτω στα μενού

Πατήστε για ενεργοποίηση του δείκτη λέιζερ

ΣΚΑΝΔΑΛΗ

Τραβήξτε τη σκανδάλη για να καταγράψετε την εικόνα της κάμερας
Τραβήξτε τη σκανδάλη για να κλείσετε το σύστημα μενού

4.3 Περιγραφή οθόνης

Εικόνα 4.2 Ενδείξεις κάμερας TG275

1. Περιοχή μενού
2. Ημερομηνία και ώρα
3. Ποσοστό κατάστασης μπαταρίας
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4. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
5. Bluetooth® ενεργό
6. Σύνδεση USB ενεργή
7. Περιοχή εικόνων κάμερας
8. Σταυρονήματα κεντρικού σημείου
9. Δείκτης λέιζερ ενεργός
10. Μέτρηση θερμοκρασίας κεντρικού σημείου
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5.1 Ενεργοποίηση της κάμερας TG275
Η κάμερα TG275 τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (κέντρο) για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κάμερας TG275. Αν η κάμερα TG275 δεν
ενεργοποιείται, φορτίστε την μπαταρία, συνδέοντάς την σε φορτιστή τοίχου AC με ονομαστική τιμή 5 V/1 A (δεν παρέχεται) με το παρεχόμενο καλώδιο USB-C. Η υποδοχή USB-C βρίσκεται στο επάνω μέρος της κάμερας
TG275. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα TG275 στη διάρκεια της φόρτισης.
Όταν το επάνω κάλυμμα είναι κλειστό, η κάμερα TG275 έχει βαθμό προστασίας περιβλήματος IP54. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην ενότητα 9.2, Θέματα προσοχής και σέρβις της μπαταρίας.
Η κάμερα TG275 διαθέτει μια βοηθητική λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (APO), η οποία την απενεργοποιεί αυτόματα, αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί στη διάρκεια του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος αυτόματης
απενεργοποίησης (APO). Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη αυτόματης
απενεργοποίησης (ΑΡΟ), χρησιμοποιήστε το σύστημα μενού (στην περιοχή
Ρυθμίσεις συσκευής). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 6, Σύστημα μενού προγραμματισμού.
5.2 Κάμερα και θερμόμετρο υπερύθρων

Εικόνα 5.1 Συνδυασμένη εικόνα θερμικού και ορατού φάσματος (MSX®)

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε
την κάμερα TG275.
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2. Αν δεν έχει επιλεγεί ήδη, επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας εικόνας θερμικού και ορατού φάσματος στο σύστημα μενού (στην περιοχή Ρυθμίσεις
εικόνας/Τρόπος λειτουργίας εικόνας). Μπορείτε να προσαρμόσετε την
ευθυγράμμιση της λειτουργίας MSX® (Πολυφασματική δυναμική απεικόνιση) στο μενού Τρόπος λειτουργίας εικόνας (πατήστε ΜΕΝΟΥ στην
επιλογή εικόνας MSX® και χρησιμοποιήστε τα βέλη για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις. Πατήστε ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση). Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την ευθυγράμμιση απευθείας
στον κανονικό τρόπο λειτουργίας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους,
ενώ βλέπετε μια εικόνα θερμικού και ορατού φάσματος.
3. Στρέψτε την κάμερα προς τη δοκιμαστική περιοχή και σαρώστε όπως
επιθυμείτε. Δείτε την εικόνα της κάμερας στην οθόνη της κάμερας
TG275.
4. Χρησιμοποιήστε το δείκτη λέιζερ για να στοχεύσετε με ακρίβεια ένα σημείο. Πατήστε το κουμπί του δείκτη λέιζερ για να ενεργοποιήσετε το δείκτη λέιζερ. Ο δείκτης λέιζερ της κάμερας TG275 περιλαμβάνει ένα
κυκλικό σημείο που υποδεικνύει την περιοχή που παρακολουθείται για
τη θερμοκρασία, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία DOE (Diffractive Optical Elements - Διαθλαστικά οπτικά στοιχεία). Δείτε το παράδειγμα της εικόνας του δείκτη λέιζερ παρακάτω στην Εικόνα 5.2. Αν η δέσμη λέιζερ
δεν εμφανίζεται όταν πατήσετε το κουμπί, ελέγξτε το σύστημα μενού
(στην περιοχή Ρυθμίσεις συσκευής), για να βεβαιωθείτε ότι το λέιζερ είναι ενεργοποιημένο.
5. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο σταυρονήματος μόνο για αναφορά όταν
στοχεύετε σημεία μέτρησης, καθώς τα σφάλματα παράλλαξης επηρεάζουν την ακρίβεια στόχευσης. Αν δεν εμφανίζονται σταυρονήματα,
ελέγξτε το σύστημα μενού (στην περιοχή Μέτρηση), για να βεβαιωθείτε
ότι η λειτουργία κεντρικού σημείου (σταυρονήματα) είναι
ενεργοποιημένη.
6. Η ένδειξη θερμοκρασίας στην οθόνη αντιπροσωπεύει τη μέτρηση του
στοχευμένου σημείου. Βλ. Εικόνα 5.1.
7. Ο λόγος απόστασης προς περιοχή στόχευσης είναι 30:1 και η ελάχιστη
απόσταση από το στόχο είναι 26 cm (10,2 in.).
8. Για μέτρηση σε θερμοκρασία υψηλότερη από 400℃ (752℉), χρησιμοποιήστε το διακόπτη υψηλής θερμοκρασίας, ανατρέξτε στην ενότητα
5.3 παρακάτω.
9. Αν μια μέτρηση είναι εκτός εύρους, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη
"OL".
10. Για να ρυθμίσετε το συντελεστή εκπομπής, χρησιμοποιήστε το σύστημα
μενού (στην περιοχή Μέτρηση).
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11. Για να αλλάξετε την παλέτα χρωμάτων της οθόνης, χρησιμοποιήστε το
σύστημα μενού (στην περιοχή Ρυθμίσεις εικόνας/Χρώματα).

Εικόνα 5.2 Δείκτης λέιζερ με κυκλικό περίγραμμα που υποδεικνύει το σημείο μέτρησης
της θερμοκρασίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας ανάκλασης της κάμερας είναι σταθερή στους 25℃ (77℉) και
μπορεί να διαφέρει από την πραγματική θερμοκρασία ανάκλασης οποιασδήποτε δεδομένης εφαρμογής.

5.3 Διακόπτης υψηλής θερμοκρασίας
1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας υψηλής θερμοκρασίας, σύρετε το μοχλό προς τα δεξιά (για να εμφανιστεί ο κόκκινος
κωδικός χρώματος).
2. Ο μοχλός βρίσκεται ακριβώς κάτω από την περιοχή του φακού και πάνω
από τη σκανδάλη καταγραφής εικόνας.
3. Όταν είναι ενεργοποιημένος, παρέχεται πρόσβαση στο υψηλό άκρο του
εύρους θερμοκρασίας (>400℃ [752℉]).
5.4 Κάμερα ορατού φάσματος

Εικόνα 5.3 Εικόνα ψηφιακής κάμερας ορατού φάσματος

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε
την κάμερα TG275.
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2. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας εικόνας ορατού φάσματος στο σύστημα μενού (στην περιοχή Ρυθμίσεις εικόνας/Τρόπος λειτουργίας εικόνας).
Σημειώστε ότι ο τρόπος λειτουργίας εικόνας ορατού φάσματος υψηλής
ανάλυσης δεν υποστηρίζει μετρήσεις θερμοκρασίας αντικειμένων. Χρησιμοποιήστε τον τυπικό τρόπο λειτουργίας εικόνας ορατού φάσματος,
εάν απαιτείται μέτρηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας του
αντικειμένου.
3. Στρέψτε την κάμερα προς τη δοκιμαστική περιοχή και σαρώστε όπως
επιθυμείτε.
4. Προβάλετε την εικόνα στην οθόνη, ανατρέξτε στην Εικόνα 5.3.
5.5 Καταγραφή, προβολή, μεταφορά, αποστολή και διαγραφή
εικόνων κάμερας
1. Για να καταγράψετε μια εικόνα κάμερας στην εσωτερική μνήμη της κάμερας TG275, τραβήξτε και αφήστε τη σκανδάλη. Λάβετε υπόψη ότι
δεν είναι δυνατή η αποθήκευση μιας εικόνας, αν είναι συνδεδεμένο ένα
καλώδιο USB στην κάμερα TG275.
2. Μετά την επιτυχημένη καταγραφή μιας εικόνας, θα εμφανιστεί για λίγο
μια επιβεβαίωση στην οθόνη με το όνομα αρχείου της εικόνας.
3. Για να προβάλετε εικόνες στην οθόνη της κάμερας TG275, μεταβείτε
στον τρόπο λειτουργίας Συλλογή στο κύριο μενού. Στη "Συλλογή", πραγματοποιήστε κύλιση στις αποθηκευμένες εικόνες με τα βέλη και ανοίξτε
μια εικόνα με το κουμπί ΜΕΝΟΥ.
4. Για να διαγράψετε εικόνες, επιλέξτε την εντολή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ για να διαγράψετε την επιλεγμένη εικόνα ή όλες
τις αποθηκευμένες εικόνες.
5. Για να μεταφέρετε εικόνες σε υπολογιστή, συνδέστε την κάμερα TG275
σε έναν υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB-C. Η υποδοχή για
το βύσμα USB βρίσκεται στο επάνω μέρος της κάμερας TG275, κάτω
από το κάλυμμα. Μετά τη σύνδεση στον υπολογιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα TG275 όπως θα χρησιμοποιούσατε οποιαδήποτε
εξωτερική μονάδα αποθήκευσης. Σημείωση: Η συσκευή δεν είναι 100%
συμβατή με Mac OS. Μην διαμορφώνετε την εσωτερική μνήμη της κάμερας TG275 μέσω Mac OS.
6. Για να μεταδώσετε εικόνες μέσω Bluetooth®, ανατρέξτε στην ενότητα 7,
Επικοινωνία μέσω Bluetooth® και FLIR Tools™.
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Σύστημα μενού
προγραμματισμού
6.1 Βασικά στοιχεία συστήματος μενού
Πατήστε στιγμιαία το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να ανοίξετε το σύστημα μενού.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, το κουμπί επιστροφής για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη, και τα βέλη για να πραγματοποιήσετε κύλιση. Επιπλέον, σε
ορισμένες περιπτώσεις το κουμπί ΜΕΝΟΥ χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση των ρυθμίσεων. Χρησιμοποιήστε τη σκανδάλη για να εξέλθετε από
το σύστημα μενού.
6.2 Κύριο μενού
• ΦΩΣ: Πατήστε στιγμιαία ΜΕΝΟΥ, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φακό.

• ΣΥΛΛΟΓΗ: Πατήστε ΜΕΝΟΥ, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις αποθηκευμένες εικόνες. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους για να μετακινηθείτε με κύλιση στις αποθηκευμένες εικόνες και το κουμπί ΜΕΝΟΥ για
να ανοίξετε μια εικόνα. Πατήστε ΜΕΝΟΥ σε μια ανοιχτή εικόνα για να εμφανίσετε το μενού ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΑΚΥΡΟ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ. Επιλέξτε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να μεταδώσετε την επιλεγμένη
εικόνα σε μια συνδεδεμένη κινητή συσκευή (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 7, Επικοινωνία μέσω Bluetooth® και FLIR
Tools™).
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• ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: Πατήστε ΜΕΝΟΥ για να αποκτήσετε πρόσβαση
στις επιλογές ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (συμπεριλαμβανομένης
της ευθυγράμμισης MSX®) και ΧΡΩΜΑΤΑ. Βλ. παρακάτω:
1. Τρόποι λειτουργίας εικόνας: Στην επιλογή ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, πατήστε ΜΕΝΟΥ για να ανοίξετε το μενού Τρόπος λειτουργίας
εικόνας.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας εικόνας: Τρόπος λειτουργίας ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΑΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (MSX®), ΟΡΑΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (QVGA 320 x 120 pixel) ή ΟΡΑΤΟΥ
ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (2M, 1600 x 1200 pixel). Σημειώστε
ότι ο τρόπος λειτουργίας εικόνας ορατού φάσματος υψηλής ανάλυσης
δεν υποστηρίζει μετρήσεις θερμοκρασίας αντικειμένου (και το κεντρικό
σημείο δεν μπορεί να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ σε αυτόν
τον τρόπο λειτουργίας).
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2. Ευθυγράμμιση MSX®: Ρυθμίστε την ευθυγράμμιση (έτσι ώστε η εικόνα
θερμικού φάσματος και η εικόνα ορατού φάσματος να ευθυγραμμίζονται
με ακρίβεια) ως εξής: Ενώ βλέπετε την οθόνη ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΑΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ στο μενού, πατήστε ΜΕΝΟΥ για να αποκτήσετε
πρόσβαση στην οθόνη ρύθμισης MSX® και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους για να ρυθμίσετε την ευθυγράμμιση. Πατήστε
ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την ευθυγράμμιση απευθείας στον κανονικό τρόπο λειτουργίας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους, ενώ βλέπετε μια εικόνα
θερμικού και ορατού φάσματος.
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3. Χρώματα: Πατήστε ΜΕΝΟΥ στο μενού "Χρώματα" και χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε μια παλέτα χρωμάτων: Σίδηρος, ουράνιο τόξο, θερμό λευκό, θερμό μαύρο, αρκτικό ή λάβα. Πατήστε ΜΕΝΟΥ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

• ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Πατήστε ΜΕΝΟΥ για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού "Ρυθμίσεις" (βλ. παρακάτω):
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6.3 Υπομενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
• ΜΕΤΡΗΣΗ
1. Κεντρικό σημείο: Πατήστε ΜΕΝΟΥ για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα σταυρονήματα στην οθόνη. Τα σταυρονήματα θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται μόνο ως αναφορά για τον προσδιορισμό του σημείου
του οποίου μετράται η θερμοκρασία. Χρησιμοποιήστε το δείκτη λέιζερ
για πιο ακριβή στόχευση. Σημειώστε ότι ο τρόπος λειτουργίας εικόνας
ορατού φάσματος υψηλής ανάλυσης δεν υποστηρίζει μετρήσεις θερμοκρασίας αντικειμένου και, επομένως, το κεντρικό σημείο δεν μπορεί να
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ όταν βρίσκεστε στον τρόπο
λειτουργίας εικόνας υψηλής ανάλυσης.

2. Συντελεστής εκπομπής: Πατήστε ΜΕΝΟΥ για να ανοίξετε τη βοηθητική
λειτουργία ρύθμισης "Συντελεστής εκπομπής". Χρησιμοποιήστε τα βέλη
για να μετακινηθείτε με κύλιση στις προκαθορισμένες επιλογές (0,95,
0,80 και 0,60) και το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη επιλογή. Επιλέξτε τη βοηθητική λειτουργία "Προσαρμοσμένη τιμή"
(τελευταία επιλογή στη λίστα) για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη τιμή
συντελεστή εκπομπής. Στη ρύθμιση "Προσαρμοσμένη τιμή", πατήστε
ΜΕΝΟΥ και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επιλέξετε
την τιμή του συντελεστή εκπομπής. Πατήστε ΜΕΝΟΥ για επιβεβαίωση.
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• ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1. Bluetooth®: Πατήστε ΜΕΝΟΥ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth®. Ανατρέξτε στην ενότητα 7, Επικοινωνία μέσω Bluetooth® και FLIR Tools™, για λεπτομέρειες.

2. Λέιζερ: Πατήστε ΜΕΝΟΥ για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το
δείκτη λέιζερ. Όταν είναι ενεργοποιημένος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί του δείκτη λέιζερ για να ενεργοποιήσετε το δείκτη λέιζερ.
Χρησιμοποιήστε το δείκτη λέιζερ για ακριβή στόχευση των σημείων
μέτρησης.

3. Φωτεινότητα οθόνης: Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επιλέξετε την επιθυμητή φωτεινότητα οθόνης (ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ ή ΥΨΗΛΗ).
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4. Αυτόματη απενεργοποίηση (APO): Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να
πραγματοποιήσετε κύλιση και το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να επιλέξετε τον
επιθυμητό χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης (15/5/30 λεπτά). Επιλέξτε τη ρύθμιση "Ποτέ" για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης

απενεργοποίησης.
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Μονάδα θερμοκρασίας: Χρησιμοποιήστε τα βέλη και το κουμπί ΜΕΝΟΥ

για να επιλέξετε °C ή °F.
2. Ώρα και ημερομηνία: Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να πραγματοποιήσετε
κύλιση και το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να ρυθμίσετε τις επιλογές "Ώρα", "Ημερομηνία", "Μορφή ώρας" και "Μορφή ημ/νίας".
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3. Γλώσσα: Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να πραγματοποιήσετε κύλιση και
το κουμπί ΜΕΝΟΥ για να επιλέξτε μια γλώσσα.

4. Πληροφορίες συστήματος: Μεταβείτε με κύλιση στο θέμα που θέλετε:
Αριθμός Μοντέλου, Αριθμός σειράς, επίπεδο Έκδοσης λογισμικού,
Αναθεώρηση, κατάσταση Μπαταρίας (%) και εναπομένουσα χωρητικότητα εσωτερικού χώρου Αποθήκευσης.
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• ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Πατήστε ΜΕΝΟΥ για να προβάλετε τις πληροφορίες συμμόρφωσης.

• ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ: Ακολουθήστε τα μηνύματα προτροπής για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις χρήστη στην κατάσταση των εργοστασιακών προεπιλογών.
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Επικοινωνία μέσω
Bluetooth® και FLIR Tools™
7.1 Επισκόπηση επικοινωνίας μέσω Bluetooth®
Όταν η κάμερα TG275 είναι συνδεδεμένη με μια κινητή συσκευή στην οποία
εκτελείται η εφαρμογή FLIR Tools™ (με χρήση του πρωτοκόλλου METERLiNK®), μεταδίδει συνεχώς ενδείξεις για ζωντανή προβολή στην κινητή συσκευή. Μπορείτε επίσης να στείλετε στην κινητή συσκευή σας εικόνες, οι
οποίες είναι αποθηκευμένες στην κάμερα TG275.
7.2 Λήψη της εφαρμογής FLIR Tools™ για κινητές συσκευές
Κάντε λήψη της εφαρμογής για κινητές συσκευές από το Google Play™, το
Apple App Store ή από τον εξής σύνδεσμο:
https://www.flir.com/products/flir-tools-app/).
7.3 Ρύθμιση της εφαρμογής FLIR Tools™ για κινητές συσκευές
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® της κάμερας TG275 (στην περιοχή Ρυθμίσεις/Ρυθμίσεις συσκευής). Για να δείτε εικόνες που αφορούν
αυτήν την ενότητα, ανατρέξτε στην Εικόνα 7.1 παρακάτω.
2. Ενεργοποιήστε την κινητή συσκευή και εκκινήστε την εφαρμογή FLIR
Tools™ για κινητές συσκευές.
3. Επιλέξτε ΟΡΓΑΝΑ στο αναπτυσσόμενο μενού της εφαρμογής και εκτελέστε αναζήτηση για την κάμερα TG275 (η κάμερα TG275 πρέπει να είναι ενεργοποιημένη).
4. Πατήστε στην εφαρμογή για να γίνει σύνδεση με την κάμερα TG275.
7.4 Μετάδοση εικόνων μέσω Bluetooth®
1. Ανοίξτε τη "Συλλογή" εικόνων της κάμερας TG275 από το κύριο μενού
και μεταβείτε με κύλιση σε μια εικόνα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Για να δείτε εικόνες που αφορούν αυτήν την ενότητα, ανατρέξτε
στις Εικόνες 7.2 και 7.3 παρακάτω.
2. Πατήστε ΜΕΝΟΥ για να ανοίξετε μια επιλεγμένη εικόνα.
3. Πατήστε ξανά ΜΕΝΟΥ για να εμφανίσετε το μενού ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΑΚΥΡΟ/
ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ.
4. Επιλέξτε την εντολή ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να μεταδώσετε την επιλεγμένη εικόνα στη συνδεδεμένη κινητή συσκευή.
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Εικόνα 7.1 Σύνδεση της κάμερας TG275 με κινητή συσκευή

Εικόνα 7.2 Αποστολή εικόνων σε κινητή συσκευή
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Εικόνα 7.3 Προβολή εικόνων που έχουν μεταφερθεί σε κινητή συσκευή

7.5 Συμμόρφωση FCC
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η
λειτουργία υπόκειται στις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να μπορεί να δεχθεί οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που ενδεχομένως να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.
Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται
με τα όρια που έχουν θεσπιστεί για ψηφιακές συσκευές Κλάσης Β σύμφωνα
με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε
να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές
εγκαταστάσεις. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να
εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί ή δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις
ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή
τηλεοπτικών σημάτων (αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και
επανενεργοποίηση του εξοπλισμού), ο χρήστης μπορεί να δοκιμάσει να
διορθώσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:
1. Αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της κεραίας λήψης.
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2. Αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
3. Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό
που συνδέεται ο δέκτης.
4. Για βοήθεια, απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία ή σε έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος
που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη
να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.
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Επιτόπου ενημερώσεις
υλικολογισμικού
Η κάμερα TG275 περιλαμβάνει μια θύρα USB-C στο επάνω μέρος. Η θύρα
USB επιτρέπει την ενημέρωση του υλικολογισμικού του συστήματος. Αρχικά, πρέπει να γίνει λήψη του αρχείου ενημέρωσης από την τοποθεσία web
της FLIR και, στη συνέχεια, σύνδεση της κάμερας TG275 σε υπολογιστή (με
το παρεχόμενο καλώδιο USB-C) για τη μεταφορά του αρχείου στην κάμερα
TG275. Οι ενημερώσεις του υλικολογισμικού διατίθενται στη διεύθυνση
https://support.flir.com.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η κάμερα TG275 δεν είναι 100% συμβατή με καλώδια USB-C σε USB-C. Χρησιμοποιείτε
μόνο καλώδια USB-C σε USB-A. Το παρεχόμενο καλώδιο είναι USB-C σε USB-A.

Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό, θα χρειαστείτε τα εξής:
• Πρόσβαση στην τοποθεσία web όπου βρίσκεται το αρχείο ενημέρωσης:
https://support.flir.com
• Την κάμερα TG275 στην οποία θα γίνει η ενημέρωση
• Το αρχείο ενημέρωσης. Ανατρέξτε στα βήματα που περιγράφονται στην
επόμενη ενότητα:
8.1 Ενημέρωση υλικολογισμικού συστήματος
1. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://support.flir.com για να λάβετε ένα αρχείο ενημέρωσης υλικολογισμικού.
2. Επιλέξτε την καρτέλα "Λήψεις" και μετά επιλέξτε το στοιχείο "Υλικολογισμικό συστήματος" (Δοκιμή και μέτρηση) στο αναπτυσσόμενο μενού.
3. Επιλέξτε την κάμερα TG275 στο δεύτερο αναπτυσσόμενο μενού.
4. Επιλέξτε και κάντε λήψη του αρχείου ενημέρωσης υλικολογισμικού στον
υπολογιστή.
5. Αφού ενεργοποιήσετε την κάμερα TG275, συνδέστε την στον υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB-C (η θύρα USB-C βρίσκεται στο επάνω
μέρος της κάμερας TG275).
6. Αντιγράψτε το αρχείο ενημέρωσης υλικολογισμικού στον ριζικό κατάλογο της κάμερας TG275.
7. Αποσυνδέστε τη μονάδα της κάμερας TG275 από τον υπολογιστή.
8. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη θύρα USB του υπολογιστή και
από τη θύρα USB της κάμερας TG275.
9. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη οθόνη της κάμερας
TG275 για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.
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9.1 Καθαρισμός
Αν χρειάζεται, σκουπίστε το περίβλημα με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικές ή διαλυτικές ουσίες. Καθαρίστε τους φακούς με καθαριστικό φακών υψηλής ποιότητας.
9.2 Θέματα προσοχής και σέρβις της μπαταρίας
Στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου δεν μπορεί να γίνει σέρβις από
τον χρήστη. Για οδηγίες σχετικά με το σέρβις, επικοινωνήστε με το τμήμα
υποστήριξης της FLIR: https://support.flir.com.
Για βέλτιστα αποτελέσματα, φορτίστε την μπαταρία αμέσως μόλις δείτε την
ένδειξη χαμηλής στάθμης ισχύος της μπαταρίας, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB-C (με φορτιστή τοίχου AC, δεν παρέχεται). Ο φορτιστής τοίχου πρέπει να έχει ονομαστική τιμή τουλάχιστον 5 V/1 A. Αν η
μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, αφήστε περιθώριο 2~3 ωρών μέχρι
να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης μετά τη σύνδεση σε φορτιστή AC. Για μια
πλήρη φόρτιση (100%) απαιτούνται 6 ώρες, η φόρτιση σε ποσοστό 90% της
ισχύος απαιτεί 4 ώρες. Δεν συνιστάται η φόρτιση μέσω θύρας USB
υπολογιστή.
Αν η κάμερα TG275 δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα (> 3 μήνες), θα πρέπει να φορτιστεί τουλάχιστον κατά 70% και μετά να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να
επαναφορτίζεται κάθε 6 μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, ίσως να μην είναι
δυνατή η επαναφόρτιση της μπαταρίας και, συνεπώς, να χρειαστεί σέρβις.
9.3 Απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρονικών προϊόντων

Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα ηλεκτρονικά προϊόντα, ο εξοπλισμός
αυτός πρέπει να απορρίπτεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς περί αποβλήτων
ηλεκτρονικών υλικών. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο της FLIR Systems.
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9.4 Επαναφορά της κάμερας TG275
Αν η οθόνη της κάμερας TG275 "παγώσει" ή αν η κάμερα TG275 σταματήσει με οποιονδήποτε τρόπο να λειτουργεί κανονικά, πατήστε παρατεταμένα
τα κουμπιά πάνω και κάτω βέλους για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Αφήστε τα κουμπιά, όταν η κάμερα TG275 απενεργοποιηθεί. Αφού απενεργοποιηθεί η συσκευή, ενεργοποιήστε την ξανά για να συνεχίσετε τη χρήση.
Με την επαναφορά της κάμερας TG275 δεν χάνονται δεδομένα. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την FLIR για υποστήριξη.
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10 Προδιαγραφές

10.1 Προδιαγραφές απεικόνισης και οπτικών δεδομένων
Ανάλυση υπέρυθρων (IR)

160 x 120 pixel

Βελτίωση ψηφιακής εικόνας

Περιλαμβάνεται

Θερμική ευαισθησία/θορυβο-ισοδύναμη
θερμοκρασιακή διαφορά (NETD)

< 70 mK

Οπτικό πεδίο (FOV)

57° x 44°

Ελάχιστη εστιακή απόσταση

0,3 m (0,89 ft.)

Λόγος απόστασης προς περιοχή
στόχευσης

30:1

Λειτουργία διπλού εύρους

Εύρος 1: < 400℃ (752℉)
Εύρος 2: > 400℃ (752℉)
Για το Εύρος 2, πρέπει να είναι ενεργοποιημένος ο μοχλός υψηλής
θερμοκρασίας

Εστίαση

Σταθερή

Συχνότητα εικόνας

8,7 Hz

10.2 Προδιαγραφές ανιχνευτή
Συστοιχία εστιακού επιπέδου/ εύρος φασματικής απόκρισης

Μη ψυχόμενο μικροβολόμετρο/7,5 ~ 14
μm

Τόνος ανιχνευτή

12 μm

10.3 Προδιαγραφές παρουσίασης εικόνας
Ανάλυση οθόνης

320 x 240 pixel

Μέγεθος οθόνης

2,4 ιντσών (κατακόρυφος
προσανατολισμός)

Γωνία προβολής

80°

Βάθος χρώματος

24 bit

Λόγος εικόνας

4:3

Τύπος οθόνης

Τεχνολογία TFT
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Ρύθμιση εικόνας
Τρόποι λειτουργίας εικόνας

Αυτόματο
•
•

MSX® (Πολυφασματική δυναμική
απεικόνιση)
Ορατό φάσμα (λειτουργίες τυπικής και
υψηλής ανάλυσης)

10.4 Προδιαγραφές μέτρησης
Εύρος θερμοκρασιών αντικειμένου

-25 ~ 550 ℃ (-13 ~ 1022 ℉)

Ακρίβεια σε θερμοκρασία περιβάλλοντος:
15 ~ 35℃ (59 ~95℉)

-25℃ έως 0℃ (-13℉ ~ 32℉): ± 3,0℃ (±
7,0℉)
0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉): ±2,5℃ (± 5℉)
50℃ ~ 100℃ (122℉ ~ 212℉): ± 1,5℃ (±
3℉)
100℃ ~ 500℃ (213℉ ~ 932℉): ± 2,5%
500℃ ~ 550℃ (932℉ ~ 1022℉): ± 3,0%

Ανάλυση θερμοκρασίας υπέρυθρων (IR)

0,1℃ (0,2℉)

Επαναληψιμότητα ανάγνωσης

± 1 % της ένδειξης

Χρόνος απόκρισης

150 ms

Μέτρηση θερμομέτρου υπέρυθρων (IR)

Συνεχής σάρωση

Ελάχιστη απόσταση μέτρησης

0,26 m (0,85 ft.)

10.5 Προδιαγραφές ανάλυσης μέτρησης
Μέτρηση σημείου

Κεντρικό σημείο (σταυρονήματα), προγραμματιζόμενη ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση

Παλέτες χρωμάτων απεικόνισης

"Σίδηρος", "Ουράνιο τόξο", "Θερμό λευκό",
"Θερμό μαύρο", "Αρκτικό" και "Λάβα"

10.6 Προδιαγραφές διαμόρφωσης
Εντολές ρυθμίσεων

Τοπική προσαρμογή μονάδων, γλώσσας,
μορφών ημερομηνίας και ώρας

Ρύθμιση συντελεστή εκπομπής

3 προκαθορισμένες επιλογές και μία βοηθητική λειτουργία προσαρμοσμένης ρύθμισης (0,1 ~ 0,99)
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Γλώσσες

Τσεχικά, Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά,
Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά,
Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα Κινέζικα, Ισπανικά,
Σουηδικά, Παραδοσιακά Κινέζικα,
Τουρκικά

Αναβαθμίσεις υλικολογισμικού

Δυνατότητα διαχείρισης από το χρήστη (οι
οδηγίες περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης)

10.7 Προδιαγραφές αποθήκευσης εικόνας
Μέσα αποθήκευσης

eMMC 4G

Χωρητικότητα αποθήκευσης εικόνων

50.000 εικόνες

Μορφή αρχείου εικόνας

JPEG με ετικέτα μεταδεδομένων θερμοκρασίας σημείου

10.8 Ψηφιακή κάμερα
Ανάλυση

Τυπική λειτουργία κάμερας ορατού φάσματος: QVGA 320 x 240 pixel
Τρόπος λειτουργίας κάμερας ορατού φάσματος υψηλής ανάλυσης: 2M (1600 x
1200) pixel

Εστίαση

Σταθερή

Οπτικό πεδίο (FOV)

71° x 56° (προσαρμόζεται στο φακό υπέρυθρων - IR)

10.9 Προδιαγραφές φακού
Τύπος φακού

Φωτεινή ένδειξη LED

Λυχνία LED CCT

6500° K

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) LED

70

Γωνία δέσμης

± 20°

Ονομαστική ισχύς

0,5 W

Απόδοση φωτισμού

100 Lumen
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10.10

Προδιαγραφές δείκτη λέιζερ

Τύπος λέιζερ

DOE (Diffractive Optical Elements - Διαθλαστικά οπτικά στοιχεία)

Λειτουργία λέιζερ

Υποδεικνύει το μέγεθος της περιοχής μέτρησης (κυκλικός στόχος)

Κλάση λέιζερ

Κλάση I

10.11

Προδιαγραφές επικοινωνίας δεδομένων και διασύνδεσης

Διασυνδέσεις

USB 2.0 και Bluetooth®

USB

USB-C για μεταφορά δεδομένων και φόρτιση μπαταρίας
Δεν είναι 100% συμβατό με καλώδια USBC σε USB-C. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια USB-C σε USB-A.

USB, τυπικό

USB 2.0 High Speed

Bluetooth®

BLE (Bluetooth® Low Energy)

10.12

Προδιαγραφές επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Τύπος μπαταρίας

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων
λιθίου

Τάση μπαταρίας

3,6 V

Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας

Σάρωση 5 ωρών (ρύθμιση μεσαίας
φωτεινότητας)
4,5 ώρες με ενεργοποιημένο λέιζερ (ρύθμιση μεσαίας φωτεινότητας)

Αυτονομία μπαταρίας

30 ημέρες (ελάχιστη περίοδος)

Σύστημα φόρτισης

Η μπαταρία φορτίζεται μέσα στην κάμερα
TG275

Χρόνος φόρτισης

4 ώρες για φόρτιση 90% και 6 ώρες για
φόρτιση 100%

Διαχείριση ενέργειας

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
(APO) ρυθμιζόμενη σε 5/15/30 λεπτά. Δυνατότητα απενεργοποίησης.
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10.13

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Υψόμετρο

2000 m (6562 ft.)

Βαθμός ρύπανσης

2

Θερμοκρασία λειτουργίας

-10 ~ 45 ℃ (14 ~ 113 ℉)

Θερμοκρασία αποθήκευσης

-30 ~ 55 ℃ (-22 ~ 131 ℉)

Υγρασία (λειτουργίας και αποθήκευσης)

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

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Μέρος 15 Κλάση B

Μαγνητικά πεδία

EN 61000–4–8 Κλάση 3

Ραδιοφάσμα

ETSI EN 300 328
FCC Μέρος 15.249
RSS-247 Έκδοση 2
EN 301 489–1:2011
EN 301 489-17:2009

Προστασία περιβλήματος

IP54 (IEC 60529)

Κραδασμός

25 g (IEC 60068-2-27)

Δόνηση

2 g (IEC 60068-2-6)

Πτώση

Σχεδιασμένο για τα 2 m (6,56 ft.)

Ασφάλεια

CE/CB/EN61010/UL
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Περιβαλλοντική ασφάλεια

Κανονισμός REACH ΕΚ 1907/2006
Οδηγία RoHS 2 2011/65/ΕΚ
Οδηγία ΑΗΗΕ 2012/19/ΕΚ
Οδηγία JIS C 6802:2011 για μονάδες
λέιζερ
Διεθνές πρότυπο IEC 60825–1 για μονάδες λέιζερ κλάσης I
Οδηγία του FDA για τις μονάδες λέιζερ

Απαιτήσεις υγρασίας

10.14

IEC 60068–2–30 για τη λειτουργία και την
αποθήκευση

Φυσικές προδιαγραφές

Βάρος

0,39 kg (13,9 oz)

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)

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

Στήριγμα αξεσουάρ

UNC ¼"-20

10.15

Συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός

Βασικός εξοπλισμός

TG275, καλώδιο USB-C, τυπωμένος οδηγός γρήγορης
εκκίνησης, κορδόνι λαιμού, θήκη μεταφοράς
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11 Επέκταση εγγύησης 2–10
ετών
Για να ενεργοποιήσετε την επέκταση εγγύησης 2–10 ετών, δηλώστε το
προϊόν σας εντός 60 ημερών από την αγορά. Διαφορετικά, θα ισχύει η τυπική εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση 2-10 ετών
καλύπτει εξαρτήματα και εργασίες για την κάμερα για 2 έτη και κάλυψη για
τον ανιχνευτή για 10 έτη. Δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
https://support.flir.com/prodreg.
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12 Τμήμα υποστήριξης
πελατών
Επισκευή, βαθμονόμηση και τεχνική υποστήριξη: https://support.flir.com.
12.1 Έδρα της εταιρείας
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Avenue
Wilsonville, OR 97070, USA
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