FLIR
RESEARCH
STUDIO

Software de análise térmica para
aplicações científicas e de pesquisa

CONECTAR – VISUALIZAR – GRAVAR – ANALISAR

Um software de análise projetado para
complementar o seu trabalho
O FLIR Research Studio oferece aos usuários uma maneira rápida e
eficiente de exibir, gravar, analisar e relatar dados térmicos precisos.
Com uma interface gráfica do usuário simples e intuitiva e um conjunto
exclusivo de recursos, usuários de todos os níveis podem facilmente
gravar e avaliar dados térmicos de diferentes câmeras FLIR e fontes
gravadas simultaneamente.

FLUXO DE TRABALHO
1. Controle as câmeras conectadas
2. Ajuste termicamente a imagem
Selecione as paletas

Ajuste o nível/amplitude
Analise regiões específicas com o zoom digital

3. Grave dados

Instalação e controle intuitivos e amigáveis ao
usuário

Tire instantâneos de imagens individuais ou de sequências de vídeo
em infravermelho

• Instale rapidamente com conexão de câmera plug-and-play

4. Reproduza e analise dados

• Comece a análise sem perder tempo com um fluxo de trabalho
simplificado

5. Exporte dados para formatos de terceiros

• Entregue projetos a qualquer hora, graças às instruções fáceis de
seguir
• Compatível com as principais plataformas: Windows, MacOs, Linux

ROIs – Ponto, Linha, Caixa, Círculo
Análise – Tabela de estatísticas, Perfil da linha, Gráfico temporal
Arquivos CVS e JPG/PNG/BMP/TIFF e vídeos MPEG4

6. Compartilhe dados

Salve e abra espaços de trabalho
Visualize imagens e filmes no aplicativo para reprodução gratuito

• Disponível em 22 idiomas

Ferramentas de análise com diversos recursos
• Realize medições térmicas em objetos de qualquer forma ou tamanho
• Analise dados com perfil de linha e gráficos de tempo vs. temperatura
• Gere ambos os tipos de gráfico simultaneamente a partir de diferentes
câmeras conectadas e dados gravados
• Entenda melhor o que é desvio e impacto térmico com a ajuda do
Frame Subtraction
• Compartilhe dados e reduza o tempo de análise para eventos repetidos
usando os espaços de trabalho
• Revise e abra arquivos usando a faixa de coleta rápida

Comparação entre pneus térmicos

FLIR

RESEARCH STUDIO™

Fluxo de trabalho
simplificado
– Conectar
– Visualizar
– Gravar
– Analisar
– Exportar

Conecte várias
câmeras e abra
vários arquivos
gravados na mesma
guia ou crie novas
guias

Compare os dados de
diferentes arquivos
gravados e/ou câmeras
conectadas no mesmo
gráfico

Gere simultaneamente perfis
de linha e gráficos de tempo vs.
temperatura para várias entradas
de câmera
Reduza o tempo de análise
e elimine a confusão ao
compartilhar dados através da
criação e compartilhamento de
espaços de trabalho

Isole regiões de interesse (ROIs)
específicas para análise térmica
ou correção de emissividade

DEMONSTRAÇÕES E TREINAMENTO
Para ver o FLIR Research Studio em ação, assistir às demonstrações ou
ver os vídeos de tutorial, visite FLIR.com/research-studio
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