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Technické specifikace:

• Rozlišení čipu až 240 x 180; spektrální rozsah 7,5 - 14 µm; přesnost měření: ±2 °C nebo ±2%
• Rozsah měření -20°C až +650°C; citlivost 0,04°C; obnovovací frekvence 30 Hz
• Manuální zaostřování
•  Klasický 5 Mpx fotoaparát - úhel záběru 24° × 18°; 6 barevných palet pro infra
• Režimy zobrazení - infračervený (termosnímek), viditelné spektrum, MSX®, PIP (obraz v obraze)
• Alarmy - vlhkost, izolace, hodnoty; barevné alarmy (izotermy) - nad/pod/mezi/kondenzace/izolace
• Přednastav. měření - středový bod, nejteplejší/nejchladnější bod, 3 body uživatelsky
• Kompas; GPS (tagy do snímků); METERLiNK®; záznam na SD kartu (JPEG, s naměřenými daty); záznam 

a streamování videa - radiometrické i neradiometrické IR video, klasické video; rozhraní USB 2.0, Blueto-
oth, Wi-Fi, video výstup DisplayPort skrze USB Typ C

• Displej - 640 x 480 px dotykový, úhlopříčka 4" (10 cm), jas 400 cd/m2

• Výdrž Li-lon baterie 2,5 h, dobíjení v kameře nebo samostatně
• Rozměry 278 x 116 x 113 mm; hmotnost 1 kg; odolná kamera - testováno na pád z výšky 2m
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E53

Rozlišení čipu 240 × 180  (43 200 px)

Teplotní citlivost (NETD) < 0,04 °C

Teplotní rozsah -20 ÷ +650°C (opt. do 1000°C)

Úhel záběru 24° x 18° (17 mm objektiv)

Ostatní měření 3 bodů a až 3 oblastí

Standardní příslušenství dobíječ baterie, baterie, řemínky (ruka a zápěstí), šňůrka na krk, krytky objektivu (přední a zadní), čistící hadřík na objektiv, napá-
jecí zdroj 15 W / 3 A, tištěná dokumentace, 8 GB SD karta, Torx šroubovák, USB kabely (USB 2.0 A na USB C, USB C na HDMI, 
USB C na USB C)

• Doplněk pro chytré telefony s iOS nebo s OS Android
• Konektory na výběr: Android Micro-USB, Android USB-C, iOS Lightning
• Rozlišení čipu 160 x 120 (FLIR ONE Pro) / 80 x 60 (FLIR ONE Pro LT)
• Spektrální rozsah 8 - 14 µm; obnovovací frekvence 8,7 Hz
• Rozsah -20°C až +400°C (FLIR ONE Pro) / -20°C až +120°C ( FLIR ONE Pro LT)
• Teplotní citlivost 0,07°C (FLIR ONE Pro) / 0,1°C ( FLIR ONE Pro LT)
• Technologie VividIR™ - zobrazení až 4 x více bodů, než je rozlišení čipu
• Technologie FLIR MSX®  - multispektrální zobrazení - vytažení hran
• Úhel záběru: 50° x 43°; přesnost měření: ±3°C nebo ±5% čtení
• Nastavení emisivity dle materiálu - matný, polomatný, pololesklý, lesklý
• Pevné ohnisko od 15 cm; rozliš. viditelného snímku 1440 × 1080 px
• Formát dat: standardní JPEG, s 14-bit. naměř. daty; MPEG-4; MOV; MP4
• Výdrž baterie 1h; doba nabíjení 40 minut
• 9 barevných palet na výběr; nastavitelná vzdálenost pro MSX (od 30 cm)
• Rozměry a hmotnost: 68 × 34 × 14 mm; hmotnost 36,5 g
• Odolná kamera - testováno na pád z výšky 2m
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