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komponenty

V rozsáhlém katalogu zásilkové firmy Distrelec je v oddílu mě-
řicí techniky nabízena termovizní kamera FLIR425 (číslo produk-
tu 919216). Jde o malý lehký přístroj, který se velmi dobře ovládá. 
Vyměnitelný infračervený objektiv je vestavěn ve sklopném pouz-
dře. Termovizní obrazy s rozlišením 320 × 240 bodů mají velmi 
dobrou kvalitu. Kamera má měřicí rozsah –20 až 1 200 °C, rozliše-
ní 0,05 °C nebo 0,08 °C (podle typu) a pracuje při minimální mě-
řicí vzdálenosti 0,4 m.

Kamera má vestavěnu digitální videokameru a umožňuje automa-
tické prolínání termovizního obrazu s videoobrazem. Jestliže se di-
gitální snímek překryje infračerveným snímkem, výrazně se zjedno-
duší identifikace a vyhodnocení termovizních snímků při vyhledává-
ní závad. Při vyhodnocování lze snadno změnit měřítko, posunovat 
objekty a měnit jejich velikost. Termogramy jsou spolu s reálnými 
snímky ukládány na kartu SD nebo přímo na USB. Funkce MeterLink 
umožňuje prostřednictvím Bluetoothu načítat do termovizní kamery 
data naměřená klešťovým multimetrem EX845 a teploměrem a vlh-
koměrem MO297.

Infračervená kamera FLIR425 je dodávána s objektivem 25°. 
Dalšími součástmi dodávky jsou přepravní kufřík, kryt objektivu, 
baterie, nabíječka na dvě baterie včetně síťového zdroje s lokální 
vidlicí, videokabel, kabel USB (2 m), paměťová karta SD, clona, 
dokumentace pro uživatele na CD-ROM a návod pro první kroky 
práce s kamerou.

Zkrácená lhůta dodání

Zásilková společnost Distrelec optimalizovala svoji logistiku 
a zaručuje nyní dodávku zboží do 24 hodin. Tento servis je dopl-
něn rozsáhlým programem pro záruku jakosti dodávaných produk-
tů. Sortiment společnosti Distrelec sahá od elektroniky, elektrotech-
niky, přes měřicí techniku, automatizaci, tlakovzdušná zařízení až 
po nářadí a pájecí techniku. Jednotlivé obory produktů byly roz-
šířeny a osvědčený sortiment byl dodatečně doplněn novými sku-
pinami výrobků.

(Distrelec)

Termovizní kamera  
pro snadné vyhledávání 
závad

Obr. 1. Termovizní kamera FLIR425 je lehká a snadno se ovládá
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Nejvýznamnější distributor elektronických součástek 
a počítačového příslušenství v srdci Evropy.

•  přímý dodavatel elektronických součástek  a počítačového  
 příslušenství
•  dodací lhůta je 24 hodin
•  nízké přepravní náklady
•  od více než 1000 výrobců
•  kompetentní, česky mluvící operátoři
•  obsáhlý výběr kvalitních produktů
•  Součástky balené pro automatické zpracování. 
•  Novinka: „Katalog Plus“. Nákupní servis pro 
   více než 1400 výrobců. 

Neváhejte a hned si zdarma objednejte katalog!
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