KITS DE CIÊNCIA

FLIR A400/A700™
SERIES
Os kits de ciência FLIR A400 e A700 simplificam a medição de
temperatura para pesquisadores e engenheiros que trabalham
com aplicações em diversas áreas, como eletrônica, aeroespacial,
ciências biológicas e outras. Com conexões simplificadas e
diversas opções de lentes, os usuários conseguem visualizar,
adquirir e analisar rapidamente dados térmicos no software FLIR
Research Studio. Com as câmeras de streaming de imagem FLIR
A400 e A700 como base, o kit padrão oferece uma lente de 24°
com foco automático/remoto e manual, além da opção modo
Macro da FLIR para maior flexibilidade do sistema. O kit profissional
tem as seguintes vantagens: aprimoramento de imagem MSX® que
permite distinguir melhor entre os componentes no produto de
teste; transmissão de dados radiométricos por Wi-Fi para que
você possa eliminar a necessidade de cabos entre câmera e
estação de trabalho; e uma lente para close-up que permite fazer
medições térmicas precisas de componentes pequenos.
www.flir.com/a400-a700-science-kits

ANÁLISE, COLABORAÇÃO E
COMPARTILHAMENTO
SIMPLIFICADOS DE DADOS

INOVAÇÕES E IMAGENS
TÉRMICAS INCOMPARÁVEL

• Adote o fluxo de trabalho simples do
FLIR Research Studio – Conectar➞Visualizar➞
Registrar➞Analisar – para obter e analisar
resultados térmicos rapidamente

• Obtenha medições térmicas corretas com foco remoto
nítido automático e manual

• Verifique se as conexões da câmera estão corretas e
seguras com conectores de bloqueio positivo, tipo M

• Diversas opções de lentes que garantem o número
máximo de pixels no produto em estudo

• Elimine a necessidade de cabos adicionais usando
o padrão Power over Ethernet (PoE)

• Calcule com precisão as temperaturas de objetos
pequenos sem precisar trocar as lentes, usando a opção
modo Macro da FLIR com apenas um toque

• Conecte a câmera à sua estação de trabalho
usando Wi-Fi para controle da câmera, gravação de
dados e análise de imagens*

• Diferencie melhor entre recursos e componentes com a
tecnologia de aprimoramento de imagem patenteada
FLIR MSX®*

• Controle os parâmetros da câmera e a gravação por
E/S digital

Colete e compartilhe dados relevantes com tempo
de aceleração limitado e conexões simples

• Trabalhe em seu sistema operacional preferido e
compartilhe dados com colegas de forma global no
idioma de preferência deles
• Faça o streaming de dados compactados totalmente
radiométricos por Wi-Fi para dispositivos com o FLIR
Research Studio*
*Incluído APENAS nos kits de ciência profissionais

Obtenha dados térmicos precisos em todo o seu
dispositivo e subcomponentes individuais

RECURSOS AVANÇADOS
PARA UMA CONECTIVIDADE
INIGUALÁVEL
Conte com conexões simples e robustas para
começar a usar a câmera em pouco tempo

ESPECIFICAÇÕES
Dados do detector

Kit padrão

Resolução de IV

Kit profissional

320 x 240 ou 640 x 480 pixels

Resolução térmica/NETD

<30 mK a <50 mK, conforme a lente

Matriz de plano focal/faixa
espectral

Microbolômetro não refrigerado

Pitch do detector

24μm ou 12μm

Faixa espectral

7,5 a 14,0 µm

Taxa de quadros

30 Hz

Conforme a lente

Lentes incluídas

24°

24°, 2.0X Macro

Lentes ópticas

2.0X Macro, 6°, 14°, 42°

6°, 14°, 42°

Modo Macro

Incluso

Identificação da lente
Foco
Distância focal mínima

Câmera visual

Contraste de disparo único, motorizado, manual
2.0X Macro: 18 mm (0,71 pol.)
24°: 0,15 m (0,49 ft.)
24° com modo Macro: 17 mm (0,67 pol.)
42°: 0,15 m (0,49 ft.)
14°: 1,0 m (3,28 ft.)
6°: 5,0 m (16,4 ft.)
5 megapixels

Precisão

-20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F)
0 °C a 650 °C (32 °F a 1.202 °F)
300 °C a 2.000 °C (572 °F a 3.632 °F)
±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura
ambiente 15 °C a 35 °C (59 °F a 95 °F), temperatura do
objeto acima de 0 °C (32 °F)

Apresentação da imagem
Dados digitais

Sim

Tipo de conector

M12 de 8 pinos, codificação X, fêmea

Alimentação Ethernet

Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af, classe 3

Comunicação Ethernet

GigE Vision ver. 1.2, compatível com Client API GenICam,
TCP/IP baseado em soquete (proprietário da FLIR)

Tipo de conector

M12 macho de 12 pinos com codificação A
(compartilhado com alimentação externa)

Entrada digital

2x optoisolada, Vin (baixo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V

Saída digital

3x optoisolada, 0 a 48 VCC, máx. 350 mA (diminui para
200 mA a 60 °C). Relé opto de estado sólido, 1× dedicado
como saída para falhas (NF)

Tipo de conector

Opcional

RP-SMA fêmea

Padrão

Opcional

IEEE802.11a/b/g/n

Conexões

Opcional

Peer-to-peer (ad hoc) ou
infraestrutura (rede)

Sistema de alimentação
M12 macho de 12 pinos com codificação A
(compartilhado com E/S digital)

Tipo de conector
Geral

Medição
Faixas de temperatura padrão

Streaming de imagem por
Ethernet

Kit profissional

Wi-Fi (opcional)

Automática

Opcional

Kit padrão

Entrada/saída digital

Dados ópticos e de imagem
Câmera f/#

Gigabit Ethernet

Via estação de trabalho executando o software
Research Studio incluído

Power over Ethernet ou Externa

Tensão externa

18 a 56 V CC, 8 W máx.

Geral
Faixa de temperatura
operacional

–20 °C a 40 °C (–4 °F a 104 °F) (ao ar livre)
40 °C a 50 °C (104 °F a 122 °F)
(montada em uma base refrigerada)
Temperatura máxima da caixa da câmera: 65 °C (149 °F)

Faixa de temperatura de
armazenamento

IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2, –40 °C a 70 °C (–40 °F a 158 °F)
durante 16 horas
IEC 60529, IP 54, IP66 com acessório

Encapsulamento

Streaming de dados digitais

Gigabit Ethernet
(RTSP, GigE Vision)

Gigabit Ethernet
(RTSP, GigE Vision), Wi-Fi

Choque

IEC 60068-2-27, 25 g

Comando e controle

Gigabit Ethernet
(RTSP, GigE Vision)

Gigabit Ethernet
(RTSP, GigE Vision), Wi-Fi

Vibração

IEC 60068-2-6, 0,15 mm de 10 a 58 Hz e
2 g de 58 a 500 Hz, senoidal

Faixa dinâmica

24/48 V CC, máx. 8 W

Fonte de alimentação

16 bits

Modos de imagem no Research Studio

123 x 77 x 77 mm (4,84 x 3,03 x 3,03 pol.)

Tamanho

Infravermelho

0,82 kg (1,8 lb)

Peso (incluindo a lente de 24°)

Sim

Visual

–

Sim

MSX®

–

Sim

Montagem

UNC ¼”-20 nos 2 lados 4x M4 nos 4 lados

Para obter uma lista completa das especificações, acesse
www.flir.com/a400-a700-science-kits
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