A N A LY S P R O G R A M

FLIR Research
Studio™
FLIR Research Studio-programmet är utvecklat för att jobba
på samma sätt som du. Det har ett förenklat arbetsflöde
för visning, registrering och analys av data från FLIRs
värmekameror. Det specialanpassade användargränssnittet
är lätt att använda – oavsett om din plattform är Windows,
MacOS eller Linux – och bidrar till du snabbare kan utföra
experiment och samla in viktiga data. Flera språkval gör
att du kan förmedla termisk data och resultat till kolleger
världen över på det språk de känner sig bekväma med. Tack
vare möjligheten att spara och dela arbetsytor i datafilen,
kan kolleger visa registrerade data på exakt samma sätt
som du. Det ökar effektiviteten och minskar potentialen för
feltolkning av resultat på grund av dåliga översättningar.
www.flir.com/research-studio

FÖRENKLAT
ANVÄNDARGRÄNSSNITT

FLEXIBLA ANALYSVERKTYG

• Börja analysera direkt med plug and playanslutning till flera kameror

• Utför djupanalyser på live-data och registrerade
data samtidigt

• Dela data och resultat globalt tack vare stöd för
flera plattformar och språk

• Registrera och analysera effektivt
med det enkla arbetsflödet ”anslut
– registrera – analysera”

• Skapa diagram med linjeprofil och tid/
temperatur från flera intresseområden och flera
datafiler

• Förkorta tiden för ytterligare testning och
analys genom att skapa och dela arbetsytor

• Dela enkelt termisk data med kolleger tack vare
alternativ för flera språk och operativsystem

• Visualisera effekterna av temperaturskillnader
och termisk rörelse med Frame Subtraction

Intuitiva kontroller gör att användare på alla nivåer
snabbt kan registrera och analysera termisk data

Det breda utbudet av mätverktyg ger användare
större förståelse av termisk data

DELA DATA OCH RESULTAT
ENKELT

FLIR Research Studio förmedlar tydligt termiska
resultat till både experter och nybörjare på IR

• Exportera data sömlöst till externa format,
inklusive MPEG4-videor och CSV-filer

Välj mellan ett antal tillgängliga layouter för att
optimera hantering av filer och dataanalys

Anslut till flera kameror och öppna flera inspelade filer på samma flik eller skapa nya

Styr en ansluten kamera, finjustera bilden och
anpassa objektparametrar

Jämför data från olika inspelade filer och/eller anslutna kameror inom samma diagram

Spara tid med arbetsytor och direktexport till
vanligt förekommande format. Dela data med den
kostnadsfria Research Studio Player-appen.

Ändra enkelt layout, rikning, platser och namn för flikar och bilder
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