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A TV 295 Touch hőkamera 3.5”-os érintő képernyővel, LED-es
megvilágítással és lézeres célzófénnyel rendelkezik. A

készülék kezelése rendkívül egyszerű. A készülék robosztus
kivitele 2 m magasból történő leejtés esetén is biztosítja, hogy
a készülék nem megy tönkre. Bluetooth® és Ethernet interfész

áll rendelkezésre a mért értékek/hőképek PC-re, mobil
telefonra, táblagépre, stb. történő lementésére, ill. valós időben

történő megjelenítésére.

Főbb jellemzők
Érintő képernyő

Blootooth és Ethernet interfész
LED megvilágítás és lézeres célzófény

Digitális kamera normál képek hőképre történő rávetítésére
Helyszínen történő kiértékelés

Riasztási funkció
Testboy Reporter kiértékelő és letöltő szoftver szoftver

3 év garancia

MŰSZAKI ADATOK
● Méréstartomány: -20...  350°C (opcionálisan +1000°C-ig)
● Felbontás: 160 × 120 képpont
● Pontosság: ±2°C vagy ±2% (amelyik nagyobb)
● Emisszivitás állítás: 0.1... 1.0 (0.01 lépésekben)
● Működési hőmérséklet: -15... 50°C
● Tárolási hőmérséklet: -25... 60°C
● Mechanikai védettség: IP 54
● Nedvesség: max 90% lecsapódás nélkül
● Érzékelő: Focal plane elrendezés (FPA), hűtetlen

mikrobolométer
● Képpont mérete/érzékelő mérete: 25 µm | 4x3 mm
● Térbeli felbontás (IFOV): 2,73 mrad
● Hőérzékenység NETD: 0.08°C, 30°C-nál
● Látószög/min fókusztávolság: 25°x19° | 0,5 m
● Frissítési frekvencia: 50 Hz
● Spektrum tartomány: 8... 14 µm
● Fókusz / Zoom: kézi / 2... 4x elektronikus
● LCD: 3.5"-os színes érintő LCD (640× 480 képpont)
● Képfrekvencia: 50/60 Hz
● CCD-kamera: 3 megapixel (+ LED megvilágítás)
● Kijelzés: hőkép és valós kép egymásra vetítve (image fusion

funkció), panoráma nézet
● Mozgatható pont/terület/vonal profil: 5/5/2
● Terület min-max hőmérséklet / terület átlaghőmérséklet:

mindkettő
● Izotermál analízis / hőmérséklet különbség: mindkettő
● Riasztás hang és színváltással
● Színpaletta: 11
● Képjavítás: automatikus és kézi (javítás és fényesség)
● Környezeti hőmérsékleti kompenzáció: automatikus a

felhasználói bevitelnek megfelelően

● Atmoszferikus átvitel korrekció: automatikus a felhasználói
bevitelnek megfelelően

● Beállítási lehetőségek: dátum, idő, hőmérséklet,
mértékegység, nyelv

● Külső memória: MicroSD kártya 8 GB (max. 32 GB)
● Tárolási módok: automatikus és kézi egyedi képek

letárolásához
● File formátum (hőkép): JPEG a mért adatokkal, H.264 video

átvitel hálózaton
● Beszéd hozzáfűzés: max. 60 s / kép
● Táplálás: Li-Ion tölthető telep, max. 3 órás működés egy

töltéssel, bemenet külső DC tápfeszültséghez, intelligens
teleptöltő 10–15 V DC

● Telepkímélő funkció: automatikus kikapcsolás, állítható
alvásmód

● Videó és audió kimenet: PAL/NTSC | 3.5 mm csatlakozó
hüvely

● USB, Bluetooth és hálózati interfész
● Állvány csatlakozó: 1/4”-20
● Lézeres célzófény: Class 2, 1 mW / 635 nm (vörös)
● Méretek / súly: 245 × 105 × 230 mm / 1 kg
● Készülékkel szállítva: hordtáska, 2 telep, teleptöltő hálózati

adapter, USB kábel, lecse takaró, SD kártya, LED takaró,
fülhallgató, audió és videó kábelek, használati útmutató,
Testboy Reporter szoftver

● Külön rendelhető tartozékok: töltő adapter gépkocsihoz,
széles látószögű lencsék, teleobjektív

● Ejtési magasság: 2 m
● Garancia: 3 év
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