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FLIR TG297™

FLIR TG297 to jedyne w swoim rodzaju urządzenie diagnostyczne łączące 

dokładność pomiaru z możliwością obrazowania temperatur sięgających 

nawet 1030°C (1886°F).  Teraz możesz zarówno zobaczyć, jak i zmierzyć 

źródło typowych problemów związanych z systemami elektrycznymi i 

mechanicznymi, zdiagnozować awarie i zweryfikować procesy produkcyjne. 

Zbadaj wszystko, od pieca po kuźnię, używając termowizji wzbogaconej o 

FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), która poprawia przejrzystość 

obrazu poprzez nanoszenie szczegółów z kamery wizualnej na obrazy 

termiczne. Zapewnia to perspektywę i kontekst, które są potrzebne do 

dokładnego wykrywania potencjalnych usterek, rozwiązywania problemów 

z naprawami i monitorowania procesów. Rejestruj obrazy, aby zapewnić 

członków zespołu, że maszyny i systemy działają bezpiecznie i z najwyższą 

wydajnością. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika, łączności 

Bluetooth®, możliwości przechowywania do 50,000 obrazów oraz 

akumulatorowi litowo-jonowemu, FLIR TG297 jest gotowy do pracy zaraz 

po wyjęciu z pudełka.

www.flir.com/TG297

WYRAŹNE OBRAZY = ŁATWA 
INTERPRETACJA
Zobacz szczegóły potrzebne do rozwiązywania 
problemów z usterkami i oceny ich wagi

SZYBKA IDENTYFIKACJA 
PROBLEMÓW
 Wyposaż swoją skrzynkę narzędziową w to 
połączenie bezdotykowego pomiaru 
temperatury i kamery termowizyjnej

• Szybsze diagnozowanie problemów dzięki 
opatentowanemu przez FLIR ulepszeniu obrazu 
MSX

• Wyświetlanie i rejestrowanie obrazów termicznych 
lub wizualnych z odczytami temperatury

• Porównaj zapisane obrazy przed i po, aby 
zademonstrować problem i naprawę

• Wyświetlanie obrazów termicznych w preferowanej 
palecie kolorów na jasnym 2,4-calowym kolorowym 
wyświetlaczu

• Zobacz różnicę, jaką można osiągnąć dzięki 
wbudowanej kamerze o rozdzielczości 160 × 120 
pikseli w podczerwieni (19 200 pikseli).

• Filtr wysokotemperaturowy umożliwia kamerze 
pomiar i obrazowanie temperatur do 1030°C 

• Podczas analizy obiektów o wysokiej tempera-
turze praca odbywa się z bezpiecznej odległości 
dzięki skupieniu plamki 30:1

•  Zidentyfikuj dokładny obszar, który mierzysz  za 
pomocą wskaźnika kołowego laserowego

PEWNA PRACA W TRUDNYCH 
WARUNKACH
TG297 można zabrać ze sobą wszędzie dzięki 
przenośnej konstrukcji i ochronnej obudowie IP54

• Pracuj bezpiecznie i bez obaw, wiedząc, że 
kamera termowizyjna wytrzyma upadek z 
wysokości 2 metrów

• Zajrzyj w ciemne i trudno dostępne miejsca 
dzięki jasnej latarce LED

• Znajdź tę kompaktową, wytrzymałą kamerę w 
zatłoczonej torbie narzędziowej, dzięki 
ergonomicznej konstrukcji  uchwytu

• Polegaj na bezpieczeństwie światowej klasy
• Gwarancja FLIR 2-10 
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Obraz i dane optyczne

Rozdzielczość detektora IR 160 × 120 pikseli

Cyfrowe wzmocnienie obrazu Tak

Czułość termiczna/NETD <70 mK

Pole widzenia (FOV) 57° × 44°

Minimalna odległość ostrości 0.3 m

Skupienie plamki pomiaru 30:1

Częstotliwość obrazu 8.7 Hz

Ustawianie ostrości Ostrość stała

Typ detektora / zakres spektralny Niechłodzony mikrobolometr / 7.5–14 µm

Piksel detektora 12 μm

Prezentacja obrazu

Rozdzielczość wyświetlacza 320 × 240 pikseli

Wyświetlacz 2.4 cala, portret

Palety kolorów Iron , Rainbow, White hot, Black hot, Arctic, Lava

Dostrojenie obrazu Automatyczne

Tryby obrazów MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging) 
Wizualny z odczytem temperaruty

Galeria Tak

Pomiar i analiza

Zakres pomiarowy -25°C do +1030°C

Dokładność pomiaru -25°C do 50°C: do ±3°C
50 do 100°C: ±1.5°C lub
±1.5%, cokolwiek jest większe
100°C do 500°C: ±2.5°C lub
± 2.5% cokolwiek jest większe
500°C do 1030°C: ±3° lub
±3%, cokolwiek jest większe

Rozdzielczość pomiaru temperatury 0.1°C

Powtarzalność ±1% odczytu lub ±1°C, cokolwiek jest większe

Czas odpowiedzi 150 ms

Pomiar pirometryczny Ciągły skaning

Minimalna odległość pomiaru 0.26 m

Punkt pomiarowy Centralny punkt Wł./Wył.

S P E C Y F I K A C J A  

Ustawienia

Ustawiane funkcje Lokalne dostosowanie jednostek, języka, daty 
i formatów czasu. Jasność ekranu (wysoka, 
średnia, niska) Galeria, usuwanie zdjęć

Korekcja emisyjności Tak: 4 wstępnie ustawione poziomy z możliwością 
indywidualnej regulacji w zakresie  0.1-0.99

Rejestracja obrazów i kamera wizyjna

Pojemność karty pamięcu (4 GB ) 50,000 obrazów

Format obrazu JPEG z/ danymi temperaturowymi w punkcie

Rozdzielczość kamery wizyjnej 2 MP (1600 × 1200 pikseli)

Pole widzenia (FOV) 71° × 56°, dostosowany do obiektywu kamery IR

Oświetlenie i laser

Latarka 100 lumenów, LED, opcja wł./wył.

Laser klasa 1 Pokazuje punkt środkowy i zakreśla okrągły 
obszar pomiaru, aby wskazać wielkość

Interfejsy transmisji danych

Bluetooth® BLE

USB Typ-C: transfer danych, zasilanie

Dodatkowe dane

Typ baterii 3.7 V Li-ion, wielokrotnego ładowania

Czas pracy baterii 5 h 

Czał ładowania baterii 4 h do 90%

Zarządzanie zasilaniem Ustawiane: Wył. 5 min, 15 min, 30 min

Szokk/wibracje 25 g (IEC 60068-2-27); 2 g (IEC 60068-2-6)

Upadek Zaprojektowany do upadku z 2 m

Waga 0.394 kg

Wymiary (Dł. × Szer. × Wys.) 210 × 64 × 81 mm

Zawartość opakowania

Kamera, smycz na rękę, kabel  USB, pokrowiec, drukowana dokumentacja

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR: Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski 
ul. Rakowiecka 39A/3,  02-521 Warszawa
tel.: +48 22 849 71 90
e-mail: rutkowski@kameryir.com.pl
www.kameryir.com.pl


