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MOC TERMOWIZJI W TWOJEJ KIESZENI

Wykrywanie gorących 
rur w ścianach

Kontrole dachów Braki izolacji Kieszonkowy rozmiar
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FLIR C2 to pierwsza kieszonkowa, w pełni funkcjonalna aparat termowizyjny, dostosowana przede wszystkim 
do potrzeb branży budowlanej. Warto ją mieć przy sobie, aby wykrywać emisje ciepła, które wskazują na straty 
energii, wady konstrukcyjne, problemy z siecią wodno-kanalizacyjną, usterki instalacji hydraulicznych, grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz inne – niewidzialne dla nieuzbrojonego oka problemy. 

Prezentacja obrazu termowizyjnego w czasie rzeczywistym w trybie MSX, wysoka czułość, szerokie pole widzenia  
i termogramy zawierające dane pomiarowe, to niezbędne funkcje kamery C2, dzięki którym można ustalić przyczyny 
problemów i przedstawić je klientom.

GŁÓWNE ZALETY:

• Kamera, którą możesz zawsze zabrać ze sobą

• Dostrzega problemy cieplne, niewidoczne dla oka ludzkiego

• Łatwy podgląd dzięki automatycznej orientacji

•  Funkcja MSX ułatwia odczytywanie liczb, etykiet i innych 
elementów

• Rejestracja temperatur od -10°C do 150°C 

•  Zapis pomiarowych obrazów w formacie JPEG, pozwala na  
analizę wykrytych problemów

•  Bezpłatne oprogramowanie FLIR Tools do analizy danych 
i tworzenia raportów

• Atrakcyjna cena, pasująca do każdego budżetu 



Kieszonkowy rozmiar Gorące miejsca instalacji 
elektrycznej

Ciepło z ogrzewania 
podłogowego

Wykrywanie i rozwiązywanie problemów 
z instalacjami hydraulicznymi, grzewczymi, 

wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Lekka i płaska konstrukcja

Jasny 3-calowy, dotykowy ekran

Wbudowane wiatło punktowe LED

Duży przycisk migawki zapisuje obraz termowizyjny, 
widzialny i dane MSX w każdym pliku JPEG

Przycisk włączania/wyłączania jest łatwo dostępny 
i szybko uruchamia urządzenie

Złącze USB Micro-B do przesyłania plików i danych

Aparat światła widzialnego

Aparat termowizyjny

Intuicyjny interfejs użytkownika
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www.flir.com/C2

Specyfikacja

www.flir.com
NASDAQ: FLIR

Eksport opisanych tu urządzeń może wymagać uzyskania pozwolenia 
eksportowego od władz USA. Zabroniony jest ich reeksport, naruszający 
prawo USA. Obrazy i zdjęcia służą wyłącznie celom ilustracyjnym. 
Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.  250315_PL

Parametry obrazu i optyki
Detektor podczerwieni 80 × 60 (4800 pikseli pomiarowych)

Czułość termiczna < 0,10°C

Pole widzenia 41° × 31°

Minimalna odległość ostrego obrazu Termiczna: 0,15 m
MSX: 1 m

Częstotliwość zobrazowania 9 Hz

Ostrość Stała

Zakres widmowy 7,5-14 µm

Wyświetlacz (kolorowy) 3” 320 × 240 pikseli

Automatyczna orientacja Tak

Ekran dotykowy Tak, pojemnościowy

Tryby prezentacji obrazu
Obraz termowizyjny Tak

Obraz widzialny Tak
MSX Tak

Galeria Tak

Pomiar
Zakres mierzonych temperatur Od -10°C do +150°C

Dokładność ±2°C lub 2% odczytu, w zależności od tego, która wartość  
jest większa, w temp. nominalnej 25°C

Analiza
Punkt pomiarowy Wł./wył.

Korekcja emisyjności Tak; matowa/półmatowa/błyszcząca + ustawienia użytkownika

Korekcja pomiaru Pozorna temperatura odbita
Emisyjność

Ustawienia
Palety kolorów Skala szarości, żelazo, tęcza, tęcza wysoki kontrast
Nośnik pamięci Pamięć wewnętrzna mieszcząca przynajmniej 500 zestawów 

obrazów
Format pliku obrazu Standardowy JPEG, z 14-bitowymi danymi pomiarowymi

Przesyłanie sygnału wideo
Niepomiarowy sygnał z kamery 
termowizyjnej

Tak

Sygnał z kamery światła widzialnego Tak

 Aparat cyfrowy
Aparat cyfrowy 640 × 480 pikseli

Aparat cyfrowy, ostrość Stała

Dodatkowe informacje
USB, typ złącza USB Micro-B: Przesyłanie danych między urządzeniem  

i komputerami PC, urządzeniami z systemami iOS i Android
Akumulator Akumulator polimerowy Li-ion 3,7 V

Czas pracy akumulatora 2 godziny

System ładowania Ładowanie w kamerze

Czas ładowania 1,5 godziny

Praca na zasilaniu zewnętrznym Zasilacz sieciowy, wejście 90-260 V pr. przem.
Wyjście 5 V do kamery

Zarządzanie energią Automatyczne wyłączanie
Zakres temperatur pracy Od -10°C do +50°C

Zakres temperatur przechowywa-
nia

Od -40°C do +70°C

Masa (z baterią) 0,13 kg

Wymiary (dł. × szer. × wys.) 125 × 80 × 24 mm

Zawartość systemu
Kamera termowizyjna
Akumulator (wbudowany)
Smycz
Zasilacz/ładowarka z wtyczkami UE, brytyjską, amerykańską, kanadyjską i australijską
Skrócona instrukcja obsługi w wersji drukowanej
Pamięć USB z dokumentacją
Przewód USB

FLIR Portland
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