RECURSOS ESPECIAIS

PARA NECESSIDADES DE
ESPECIALISTAS

PROJETADO PARA
TERMOGRAFISTAS
EXIGENTES

DETECTOR TÉRMICO TRUE HD
Meça objetos a uma distância segura e sem utilizar lente teleobjetiva,
graças ao detector térmico TRUE HD de 1024 × 768 da T1K.

LENTES OSX TM PRECISION HDIR
Confie na exatidão das medições e na resolução de alta fidelidade da óptica
OSX Precision que a FLIR projetou e construiu especificamente para as
câmeras T1K. Com um poderoso alcance e sistema de foco ultrassônico,
você conseguirá um foco confiável e nítido a qualquer distância.

EXCELENTE ERGONOMIA
Inspecione durante o dia todo sem se cansar, graças ao projeto compacto e
ergonômico. A T1K possui um bloco óptico giratório de 120° para que você possa
inspecionar objetos em qualquer ângulo.
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Com opções como configurações por deslizamento de tela (swipe-down), ajuste de zoom ao movimento de pinça
(pinch-zoom) e aprimoramento de imagem ao controle de toque (touch-control), a experiência do usuário da T1K é a
mesma sentida ao usar os smartphones mais recentes. Além disso, o firmware atualizado permite criar e organizar
pastas de trabalho para que você possa otimizar suas tarefas e iniciar relatórios com mais facilidade.

www.flir.com.br
NASDAQ: FLIR

FLIR T1K

RELATÓRIO — SIMPLIFICADO
Analise imagens, ajuste parâmetros e exporte relatórios
personalizados com o FLIR Tools+, agora incluído em todas as
câmeras da série T. Aumente a eficiência e compartilhe dados com
mais rapidez, baixando o aplicativo FLIR Tools Mobile, que permite
conectar e controlar o T1K via Wi-Fi.*
*Somente no modelo T1020

Os equipamentos aqui descritos podem exigir uma autorização do governo dos
EUA para fins de exportação. Qualquer desvio contrário à lei dos EUA é proibido.
Imagens usadas somente para fins de ilustração. As especificações estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio.. ©2018 FLIR Systems, Inc. All rights
reserved 17-3308_INS (rev 05/19)

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para especificações mais
atualizadas, acesse www.flir.com

CÂMERAS TERMOGRÁFICAS HD

APRESENTANDO A
FLIR T1010/T1020

FLIR Vision Processing™
Registre imagens sem ruído e com mais
detalhes por meio da combinação das
tecnologias MSX®, UltraMax ® e algoritmos de
filtragem adaptativa.

MAXIMIZE EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E
DISPONIBILIDADE.

ULTRAMAX ®
RESOLUÇÃO 4X

IMAGEM DINÂMICA MULTIESPECTRAL - MSX®

Falhas em equipamentos podem levar a interrupções, custos mais altos e a uma segurança reduzida,
por isso é importante ter as ferramentas certas para encontrar potenciais problemas antes que as
falhas ocorram.
Pensando nisso, a FLIR projetou a T1010 e a T1020 com resolução de alta definição, exatidão na
medição de temperatura e nitidez de imagem inigualável, para ajudá-lo a solucionar rapidamente falhas
elétricas ou mecânicas, encontrar anomalias térmicas em subestações e linhas de transmissão e
manter os sistemas funcionando corretamente.

Configurável para Atender suas Necessidades

Exclusiva técnica de processamento de imagem

Agilize seu trabalho e capture imagens de qualquer
ângulo—confortavelmente—com botões programáveis e
bloco óptico rotativo

que permite gerar relatórios com imagens que têm
quatro vezes mais pixels, melhorando a exatidão de
temperatura e a resolução térmica.

O aprimoramento de imagens MSX, patenteado
pela FLIR, realça detalhes visuais sobre as imagens
térmicas, na resolução total e em tempo real,
dando perspectiva à cena e permitindo a leitura de
textos e etiquetas.

FLIR T1K EM AÇÃO

Responde tão bem quanto seu Smartphone

Veja mais, Inspecione mais

Óptica FLIR OSX™
Precision HDIR

Evite o ofuscamento da luz solar em condições de intensa
luminosidade, utilizando o visor de alta resolução*

Localize com precisão as
menores anomalias, mesmo a
grandes distâncias, graças às
lentes de alto desempenho

Robusto e Confiável
Com óptica toda revestida
em borracha e uma carcaça
resistente, as câmeras T1K
suportam ambientes agressivos
sem dificuldades

• 2 anos de garantia total de produto
• 5 anos de garantia de bateria
• 10 anos de garantia do detector

*Somente no modelo T1020

Introduza novas ferramentas na tela, navegue pelos
recursos de forma mais intuitiva e configure pastas
de trabalho facilmente com a nova interface gráfica
de usuário (GUI) de resposta rápida. Disponível nos
novos modelos T1010 e T1020 ou você pode baixar
gratuitamente a atualização de firmware através do
suporte ao cliente FLIR em flir.custhelp.com.

EMPRESAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA, CONTAM COM A TERMOGRAFIA PARA MANTER A
ILUMINAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS
Quando a carga elétrica está mais alta, a empresa de serviços públicos investe muitas horas por noite na
inspeção de linhas de distribuição, conexões e equipamentos utilizando uma FLIR T1K. A termografia ajuda a
identificar anomalias térmicas na rede elétrica, antes que falhas ocorram.

Acesse flir.com/T1K para saber mais.

