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komponenty

Termovizní kamera pro 
diagnostiku elektrických 
strojů a zařízení

Při diagnostice a údržbě elektrických strojů a zařízení, rozvoden 
elektrické energie nebo také fotovoltaických panelů se uplatní ter-
mokamera FLIR T425. Ve svém katalogu ji nabízí zásilková firma 
Distrelec, která se specializuje na výrobky v oblasti elektroniky, 
elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace, pneumatických 
zařízení, nářadí a příslušenství. 

Termokamera FLIR T425 je v katalogu Distrelec zařazena v od-
dílu měřicí techniky v podskupině multimetrů a měřičů teploty 
a fyzikálních veličin (číslo 919216). Velmi malá, lehká a snadno 
ovladatelná kamera je opatřena sklopným objektivem a výměnný-
mi infračervenými objektivy. Poskytuje kvalitní termovizní obraz 

s rozlišením až 320 × 240 obrazových bodů. Měřicí rozsah je voli-
telně až 1 200 °C. Pomocí funkce termální fúze firmy Flir lze slou-
čit snímky pořízené za denního světla a infračervené snímky, a tím 
výrazně zjednodušit identifikaci a vyhodnocení termovizních sním-
ků. Při vyhodnocování je možné snadno měnit měřítko, posunovat 
objekty a měnit jejich velikost. 

Pomocí funkce MeterLink jsou hodnoty naměřené klešťovým 
multimetrem typu EX845 nebo teploměrem a vlhkoměrem typu 
MO297 načítány prostřednictvím Bluethooth do termovizní kame-
ry a následně zpracovány. Termokamera dosahuje teplotní citlivosti 
až 0,05 °C při obnovovací frekvenci 9 nebo 30 Hz. 

Termovizní kamery řady T poskytují oproti kamerám nižších tříd 
(Automa 3/2011, str. 71) především větší možnosti analýz, např. po-
rovnání naměřené a referenční teploty. Výhodou jsou také slyšitel-
né a vizuální alarmy při překročení určených mezí. Kamera FLIR 
T425 dovoluje také snadno a rychle vytvářet hlášení přímo v kame-
ře, umožňuje periodický záznam a nahrávání obrazu.

Standardní dodací doba je 24 hodin, náklady za dopravu zásilky 
činí 5 eur plus DPH. Tato cena je nezávislá na hmotnosti a množ-
ství produktů v zásilce.
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•  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 

DISTRELEC: 
TOP-KVALITA  
V SRDCI EVROPY. 
Už přes 40 let je součástí 
skupiny Dätwyler. 
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Obr. 1. Termokamera FLIR T425 pro zjišťování závad v elektrických 
strojích a zařízeních


