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Termovizní kamera  
Flir T425

Infračervená termovizní kamera Flir T425 (obr. 1) představuje špičku 
v sortimentu termokamer řady T, určených pro profesionální uživatele 
a vhodných zejména pro provozní inspekci elektrických a mechanických 
konstrukcí. Kamera měří teplotu od –20 do 1 200 °C při teplotní citlivos-
ti 50 mK a je vybavena mnoha funkcemi, které zefektivňují práci s ní.

Jednou z těchto funkcí je thermal fusion, tj. prolínání obrazů z ter-
mokamery a vestavěné videokamery pracující ve viditelném spek-

tru. To velmi zjed-
nodušuje identifi-
kaci míst s teplotou 
odlišnou od okolí. 
Podobnou funkcí je 
picture in picture, 
která umožňuje sní-
mek z termokamery 
překrýt se snímkem 
ve viditelném svět-
le. Přitom lze nasta-
vit posunutí, natoče-
ní i měřítko termo-
snímku, aby shoda 
byla co nejlepší.

Snímač termokamery má rozlišení 320 × 240 bodů a digitální ka-
mera má rozlišení 3,1 Mpx. Pro zaměření termokamery lze využít la-
serové ukazovátko, pro měření v místech s nedostatkem denního svět-
la má kamera zabudovaný osvětlovač s LED. 

Pro snazší práci se snímky lze využít galerii náhledů. Ke snímkům 
je možné přikládat textové poznámky, náčrtky a prostřednictvím bez-
drátové náhlavní sady i mluvený komentář. Pro snímání větších ob-
jektů lze využít panoramatické snímání obrazu a pro sledování změn 
teploty v čase funkci periodického ukládání snímaných obrazů. Ob-
jektiv je výměnný; standardní objektiv má zorný úhel 25° a k dispo-
zici jsou dále objektivy 6°, 15°, 45° a 90°. Pro pohodlné snímání de-
tailů lze využít osminásobný digitální zoom. Termosnímky se spolu 
se snímky ve viditelném světle ukládají na kartu SD. Přímo v kameře 
je možné snímky vkládat do šablony zprávy a hotovou zprávu např. 
uložit na paměť flash USB.

Funkce MeterLink umožňuje do kamery bezdrátově načítat měřené 
hodnoty z měřicích přístrojů Extech vybavených výstupem Bluetooth 
– např. z univerzálního klešťového multimetru nebo snímače vlhkosti.

Kamery Flir řady T najdou uplatnění ve všech inspekčních úlo-
hách, kde se počínající závada projevuje změnou teploty problema-
tického místa. Může jít o poruchu izolace elektrického vedení, zahřá-
tí ložiska stroje, ucpání potrubí výměníku tepla chladicího zařízení, 
poruchu tepelné izolace zařízení v chemickém průmyslu apod. Pou-
žití v průmyslových podmínkách usnadňuje hmotnost kamery pouze 
0,88 kg (včetně baterie), ergonomický tvar navržený pro snadné ovlá-
dání jednou rukou, odolný kryt z hořčíkové slitiny (IP54) a výdrž ba-
terie přibližně čtyři hodiny provozu.

Kameru si mohou zájemci objednat u společnosti Distrelec, dis-
tributora elektroniky a automatizační techniky. Distrelec dále opti-
malizoval své služby a nyní nabízí svým zákazníkům on-line obchod 
v českém jazyce: www.distrelec.cz. V sortimentu společnosti Distre-
lec jsou kvalitní výrobky od více než tisíce uznávaných výrobců: ak-
tivní a pasivní elektronické součástky, elektrotechnické zboží, měři-
cí technika, automatizační technika, nářadí a pájecí technika. Sorti-
ment je průběžně doplňován novými výrobky i skupinami výrobků. 

Standardní dodací lhůta je 24 hodin, cena za dopravu zásilky činí 
pět eur (plus DPH). 
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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. Termovizní kamera Flir T425


