SÉRIE FLIR EXX
CÂMERAS TERMOGRÁFICAS AVANÇADAS
ESPECIFICAÇÕES
Modelo

E54

E76

E86

E96

Resolução de IV

320 x 240 pixels

320 x 240 pixels

464 x 348 pixels

640 x 480 pixels

Resolução com
aprimoramento UltraMax ®

—

307.200 pixels

645.888 pixels

1,2 megapixels

Aprimoramento de imagem
MSX®

Sim: detalhes da câmera visual adicionam profundidade e perspectiva

Câmera visual integrada

5 MP, foco fixo, com iluminação LED integrada

Sensibilidade térmica

<40 mK a 30 °C (86 °F)

<30 mK a 30 °C (86 °F): lente
de 42°

<30 mK a 30 °C (86 °F): lente de
42°

<30 mK a 30 °C (86 °F): lente de
42°

Faixa de temperatura

-20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F);
0 °C a 650 °C (32 °F a 1202 °F)

-20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F);
0 °C a 650 °C (32 °F a 1202 °F)

-20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F);
0 °C a 650 °C (32 °F a 1202 °F);
300 °C a 1500 °C (572 °F a 2732 °F)

-20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F);
0 °C a 650 °C (32 °F a 1202 °F);
300 °C a 1500 °C (572 °F a 2732 °F)

Faixa de temperatura
opcional

—

300 °C a 1000 °C (572 °F
a 1832 °F)

Precisão

±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura

Modos de foco

Manual

Zoom digital

1 a 4x, contínuo

Ferramentas de medição

3 medidores de ponto no
modo ao vivo, 1 medidor de
área no modo ao vivo

3 medidores de ponto no modo ao vivo, 3 medidores de área no modo ao vivo

Predefinições de medição

Nenhum, ponto central, ponto
quente, ponto frio, 3 pontos,
ponto quente-ponto*

Nenhum, ponto central, ponto quente, ponto frio, Predefinições do usuário 1 e 2

Lentes disponíveis

Nenhuma (lente fixa)

14°, 24°, 42°, macro (2x)

Identificação da lente

—

Automático (FLIR AutoCalTM)

1-Touch Level/Span

Sim: aprimoramento automático de contraste

Ponteiro laser

Sim

Medidor de distância a laser

—

Sim

Informações de medição
de área

—

—

Software de roteamento
integrado à câmera

FLIR Inspection RouteTM — ativado

Criação de relatórios na
câmera

Anotação por voz e marcação GPS para imagens e vídeo; texto na tela; esboço em imagens de infravermelho
pela tela sensível ao toque

Integração de software FLIR

FLIR Thermal Studio Pro, FLIR Thermal Studio, FLIR Research Studio

JPEG Radiométrico

Sim

IV, radiométrico, gravação
de vídeo visual

Sim

IV, radiométrico,
transmissão de vídeo visual

Sim, sobre UVC (radiométrico, não radiométrico, visual) e Wi-Fi (não radiométrico, visual)

Modos de comunicação

USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort

Serviços em nuvem

Opção FLIR Ignite para upload, organização e compartilhamento de imagens seguros e diretos via Wi-Fi

METERLiNK®

Sim via Bluetooth

Visor

Tela sensível ao toque Dragontrail® de 640 × 480 pixels (VGA)

Teste de queda

2 m (6,6 ft)

Tempo operacional da
bateria

> 2,5 horas, uso típico

Medidor de distância a laser (LDM) contínuo, LDM de disparo único,
contraste de disparo único, manual
1 a 8x, contínuo

Sim

*Medição do Delta do ponto quente para o ponto central
As especificações estão sujeitas a alterações. Para obter as especificações mais recentes, acesse flir.com.

LENTES FLIR AUTOCALTM
As câmeras FLIR E76, E86 e E96 são compatíveis com todas as nossas lentes intercambiáveis AutoCal. A câmera
reconhece automaticamente quando uma nova lente é colocada e inicia um assistente para começar a autocalibrar
a câmera com a lente — não é necessário enviar a câmera para manutenção. Isso ajuda a garantir que a câmera
sempre produza imagens de alta qualidade e medições térmicas precisas.
DE QUAL LENTE VOCÊ PRECISA?
Lente de 14°, 29 mm: esta lente telefoto tem um campo de visão estreito, com
foco preciso e imagem nítida de alvos distantes.
Lente de 24°, 17 mm: muitas vezes considerada a lente “padrão”, o campo de
visão com 24° × 18° permite que os usuários permaneçam à distância segura
do equipamento energizado (por exemplo, 3 m/6,6 ft) e ainda obtêm foco nítido
em alvos menores.
Lente de 42°, 10 mm: esta lente grande angular captura o maior campo de
visão para imagens de edifícios, telhados ou áreas onde é importante reunir
mais informações em uma única imagem.

SÉRIE Exx e FLIR THERMAL STUDIO PRO
FORTALECIDAS COM SOLUÇÕES DE RELATÓRIOS PARA RACIONALIZAR INSPEÇÕES
As câmeras Exx-Series agora vêm com nossa opção exclusiva Rota de inspeção já habilitada. Combinado com as opções de
geração de relatórios, plug-in e nuvem da FLIR, esta é a melhor logística de imagens térmicas.
Se você verificar regularmente a condição de muitos equipamentos e
componentes ao longo de um dia, a rota de inspeção da FLIR pode tornar
sua vida muito mais fácil. Deixe sua câmera levá-lo a pontos de inspeção
predefinidos e colete imagens e dados em um fluxo de trabalho mais
estruturado e lógico.
Crie seu roteiro no software FLIR Thermal Studio Pro com o plug-in Route
Creator. Inclua tantos alvos de inspeção quanto forem necessários e
organizá-los para máxima eficiência. Depois de exportar o plano de rota para
a câmera Exx, você estará pronto para começar.
A rota predefinida guiará seu movimento no local para cada ativo de
inspeção, coletando e organizando automaticamente as imagens salvas.
Armazene-os com segurança e mantenha tudo em ordem enviando
automaticamente para a nuvem FLIR Ignite. Acesse imagens e dados
facilmente a partir da nuvem, compartilhe-os com colegas e clientes e
importe descobertas sem problemas para o FLIR Thermal Studio Pro.
Ao garantir que nada seja esquecido e que todos os resultados da inspeção
sejam organizados desde o início, este conjunto de software de inspeção da
FLIR acelera as inspeções, melhora a organização e simplifica os relatórios
para tomadas de decisão vitais mais eficientes e eficazes.
Saiba mais sobre o FLIR Thermal Studio Pro, o plug-in FLIR Route Creator, e a FLIR Inspection Route em FLIR.com.

www.flir.com/exx-series
O equipamento aqui descrito está sujeito aos regulamentos de exportação dos EUA e pode exigir uma licença prévia de exportação. Vendas que contrariam as leis dos EUA são proibidas.
Imageador apenas para fins ilustrativos. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. ©2021 Teledyne FLIR, LLC. Todos os direitos reservados.

