FLIR ONE Pro Värmekamera 160x120 pixlar för Android (micro
USB)
Kom ihåg att kontrollera kompatibilitetslistan - Termografera med din SmartPhone...
EAN 0812462024407 / E - NR 4201947
Så är den nya FLIR ONE Pro (generation 3) här.
Kontrollera kompatibilitetslistan så du är säker på att din SmartPhone eller Tablet är
kompatibel med FLIR ONE Pro.
Vill du se om termografering är något för dig? Med den nya, smidiga värmekameran FLIR
ONE Pro och en SmartPhone är du i gång, utan att det kostar en förmögenhet.
Ladda ner FLIR One-appen, fäst FLIR ONE Pro i botten av din Smartphone och du är redo
att ta värmebilder – genialiskt och enkelt. FLIR ONE Pro-kameran har en 160x120 pixlars
detektor, och är utrustad med sitt eget batter, som laddas via USB - på det sättet tömmer
du inte batteriet i din telefon.
FLIR har utvecklat en helt ny, intelligent bildoptimering till FLIR ONE Pro, som de kallar
VividIR. FLIR one Pro med VividIR ger dig den bästa och skarpaste värmebilden, som är
möjligt att få av en 160x120 pixlars detektor - bildkvaliteten kan jämföras med det du får
av väsentligt större och dyrare värmekameror.
FLIR ONE Pro har både digital och infraröd kamera inbyggt - när de två bilderna
kombineras med funktionen MSX, framhävs konturerna i värmebilden, och man uppnår en
imponerande bildskärpa.
Längden på kontakten i FLIR One Pro kan justeras upp till 4mm, så du alltid har en perfekt
anslutning, även om du har ett fodral på telefonen.
I den nye FLIR ONE-appen hittar du många, smarta funktioner, som också känns igen från
de större värmekamerorna från FLIR - appen är självklart gratis att ladda ner.
FLIR ONE App tar både både termografisk video, stillbilder och time lapse. Du väljer själv
din favorit färgpallett - Grå, Varm, Kall, Iron, Rainbow, Kontrast, Artic och Lava.
FLIR ONE levereras komplett och klar för användning med en skyddskappa, handledsrem,
USB laddkabel och dokumentation. Du skall själv ha en kompatibel SmartPhone, där du
har installeret appen.

Tekniska Data:
IR-upplösning:

160x120 pixlar

MSX- / foto-upplösning:

1440x1080

Känslighet:

0,15°C

FOV:

55x43°

Fokus:

Fokusfri (fixed focus)

Närgräns IR:

15cm

Närgräns foto/MSX:

30cm

Temperaturområde:

-20...400°C

Noggrannhet:

±3°C eller ±5%

Uppdatering:

8,7Hz

Bildförbättring:

VividIR och MSX

System:

Android

Interface:

USB micro (male)

Drop specifikation:

1,8 meter

Upptagningsfunktioner:

Video, still och time lapse

Filformat:

Radiometrisk JPG (stillbilder)
MPEG-4 (video)

Batteri:

Uppladdningsbart via USB

Batteri drifttid:

Ca. 1 timme vid full laddning

Batteri laddtid:

Ca. 40 minuter för full
uppladdning

Mått:

68x34x14mm

Vikt:

36,5g

Tilbehör
EAN

E-NR

Produkt

5706445880454

4201039

FLIR Tools + (licens) P/N T198583

