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KORLÁTOZOTT GARANCIA ÉS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS 
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megváltoztattak, elhanyagoltak, beszennyeztek, vagy amely véletlen baleset, illetve nem 
szokásos üzemeltetés vagy kezelés miatt megkárosodott. A Fluke garantálja, hogy a 
szoftver lényegileg funkcionális specifikációinak megfelelően fog működni 90 napig, és 
hogy az megfelelően rögzített hibamentes hordozóra. A Fluke nem garantálja, hogy a 
szoftver hibamentes lesz, vagy hogy megszakítás nélkül fog működni. 
A Fluke engedélyezett viszonteladók új és használatlan termékek esetén ezt a garanciát 
nyújtják kizárólagosan végfelhasználóknak, de nem jogosultak a Fluke nevében a 
garancia mértékét bővíteni vagy ettől eltérő garanciát nyújtani. Garanciális támogatás 
csak akkor áll rendelkezésre, ha a terméket engedélyezett Fluke forgalmazónál 
vásárolták, vagy ha a vásárló megfizette az érvényes nemzetközi árat. A Fluke fenntartja 
annak jogát, hogy a javítási és cserealkatrészek importálási költségét felszámítsa abban 
az esetben, ha a terméket nem a vásárlás országában adják be javításra. 
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márkaszervizközponttal és kérjen visszaküldési engedélyre vonatkozó információt, majd 
küldje vissza a terméket ennek a szervizközpontnak, a nehézség leírásával, illetve előre 
fizetett postai és biztosítási költséggel (díjmentesen a célpontig). A Fluke semmilyen 
felelősséget sem vállal a szállítás alatti károsodásért. A garanciális javítást követően a 
Fluke a terméket visszaküldi a vevőnek, előre fizetett szállítással (díjmentesen a 
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vonatkozóan, majd ennek jóváhagyását kéri a munka megkezdése előtt. A javítást 
követően a terméket visszaküldik a vásárlónak előre fizetett szállítás mellett, majd a 
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EZ MINDEN EGYÉB, KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIA HELYÉRE LÉP, 
TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ 
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT GARANCIA HELYÉRE IS. A FLUKE 
NEM FELELŐS SEMMILYEN SPECIÁLIS, KÖZVETETT, VÉLETLEN VAGY 
KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, TÖBBEK KÖZÖTT AZ 
ADATVESZTÉSÉRT SEM, BÁRMI LEGYEN IS A KIVÁLTÓ OK VAGY ELMÉLET. 
Mivel egyes országok vagy államok nem engedélyezik a beleértett garancia fogalmának 
korlátozását, illetve a véletlenszerű vagy következményes károsodás kizárását vagy 
korlátozását, ezen garancia korlátozásai vagy kizárásai esetleg nem érvényesek minden 
vásárlóra. Ha ezen garancia bármely feltételét bíróság vagy más jogosult döntéshozó 
hatóság érvénytelennek vagy betartathatatlannak ítéli, az ilyen fenntartás nem 
befolyásolja a többi feltétel érvényességét vagy betartathatóságát. 
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Bevezetés 
A Fluke Ti32, TiR32, Ti29, TiR29, Ti27, and TiR27 típusú kézi hőkamera (a 
továbbiakban: „kamera”) megelőző és előrejelző karbantartásra, berendezések 
hibáinak felderítésére, javítások ellenőrzésére, épületek vizsgálatára, 
helyreállítási és remediációs munkálatokhoz, energetikai felmérésekhez és 
időjárási hatásokkal szembeni védelemre használatos. A Ti32, Ti29 és Ti27 
típusok elsősorban ipari és kereskedelmi berendezések karbantartására, a 
TiR32, TiR29 és TiR27 pedig épületek falainak ellenőrzésére és 
épületdiagnosztikára alkalmasak. 

A Ti32, Ti29 és Ti27 készülékek -20 °C és +600 °C közötti, a Ti32, Ti29 és 
Ti27 pedig a -20 °C és a +150 °C közötti hőmérsékletek mérésére alkalmasak. 
A hőkép a számos általánosan használt színpaletta bármelyikével és az Ultra 
Contrast™ színpalettákkal is megjeleníthető. 

Az összes típus a kizárólag a Fluke készülékeihez elérhető IR-Fusion® 

technológiát használja, melynek segítségével teljes (640 X 480 képpontos) 
vizuális képek jeleníthetők meg, keverhetők és tárolhatók az egyes infravörös 
képekhez. A hőképek és a vizuális képek egyszerre jeleníthetők meg teljes 
hőképként vagy kép-a-képben (PIP) formátumú képként számos keverési 
móddal. 

A hőképek és a vizuális képek megjelennek a kamera LCD kijelzőjén, és 
cserélhető SD-memóriakártyára menthetők. A képek számítógépre történő 
átvitele az SD-memóriakártya eltávolítása, majd a mellékelt többformátumú 
USB-kártyaolvasóval a számítógéphez csatlakoztatása útján lehetséges. A 
SmartView® szoftverrel elemzések és jelentések készíthetők a mentett 
képekhez. 

A kamera áramforrásaként a két mellékelt, terepen cserélhető, újratölthető, 
lítiumionos intelligens akkumulátor valamelyike használható, mindkettő 
legalább 4 óra folyamatos működést tesz lehetővé. 

A kamerák a fent említett funkciókon kívül hangfelvételi lehetőséget nyújtanak 
a mentett képek kommentálása érdekében, lehetővé teszik az emissziós és az 
áteresztési tényező korrekcióját, háttérhőmérséklet-kompenzációt biztosítanak, 
és még számos egyéb egyszerűen használható hasznos funkciót kínálnak. 



Ti32, TiR32, Ti29, TiR29, Ti27, TiR27  
Felhasználói útmutató 

2 

Kapcsolatfelvétel a Fluke vállalattal 
A Fluke vállalattal az alábbi telefonszámok valamelyikén léphet kapcsolatba: 

• USA: 1-800-760-4523 

• Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 

• Európa: +31 402-675-200 

• Japán: +81-3-3434-0181 

• Szingapúr: +65-738-5655 

• Tetszőleges helyről: +1-425-446-5500 

Meglátogathatja a Fluke webhelyét is a www.fluke.com címen. 
A termék regisztrálásához keresse fel a http://register.fluke.com webhelyet. 
A felhasználói útmutató legújabb kiegészítésének megtekintéséhez, 
kinyomtatásához vagy letöltéséhez látogasson el a 
http://us.fluke.com/usen/support/manuals webhelyre. 

Biztonsági információk 
A kamerát csak az útmutatóban leírt módon használja. Az 1. táblázatban 
megtalálja a kamerán és az útmutatóban használt szimbólumok magyarázatát. 

A Figyelmeztetés felirat olyan veszélyes helyzetekre és műveletekre hívja fel 
a figyelmet, amelyek testi sérülést vagy halált okozhatnak. 

A Vigyázat felirat olyan helyzetekre és műveletekre hívja fel a figyelmet, 
amelyek a kamera sérülését vagy végleges adatvesztést okozhatnak. 

W Figyelmeztetés 
A személyi sérülések megelőzése érdekében: 
• Nézze meg az adott hőmérsékletekre vonatkozó 

emissziós tényezőket. A visszaverő felületű tárgyakkal 
mért hőmérséklet alacsonyabb a ténylegesnél. Az ilyen 
tárgyak esetében számolni kell az égés kockázatával. 

• A terméket kizárólag a megadott célra használja, mert 
biztonsági funkció egyébként sérülhetnek. 

• Az akkumulátorok gyúlékony vagy robbanásveszélyes 
anyagokat is tartalmazhatnak. Ha vegyszer éri a testét, 
mossa le és forduljon orvoshoz. 

• Mindig tartsa be a kézikönyvnek az akkumulátorok 
kezelésére és töltésére vonatkozó útmutatásait. 
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1. táblázat: Szimbólumok 

Szimbólum Leírás Szimbólum Leírás 

E Az akkumulátor állapota. b Az akkumulátor 
töltődik. 

P 
Megfelel az Európai Unió 
és az Európai 
Szabadkereskedelmi 
Társulás előírásainak. W 

Fontos információ. 
Lásd a felhasználói 
útmutatót. 

A A kamera csatlakoztatva 
van az 
akkumulátortöltőhöz. 

e Hangfelvétel tartozik a 
megjelenített képhez. 

O Bekapcsolás/kikapcsolás f A kamera alvó 
állapotban van. 

; Megfelel a vonatkozó 
ausztrál szabványoknak. ) 

Megfelel a vonatkozó 
kanadai és egyesült 
államokbeli 
szabványoknak. 

´ 
A kamera lítiumionos akkumulátort tartalmaz. Ne helyezze 
szilárdhulladék-tárolóba. Az elhasználódott akkumulátorokat 
hivatásos újrahasznosítóra vagy veszélyeshulladék-
feldolgozóra kell bízni a helyi előírásoknak megfelelően. 
Újrahasznosítási információkért lépjen kapcsolatba a Fluke 
hivatalos ügyfélszolgálatával. 

~ 
A terméket ne helyezze nem szelektív lakossági 
hulladéktárolóba. Újrahasznosítási információkért keresse fel a 
Fluke webhelyét. 

A kamera kicsomagolása 
Óvatosan csomagolja ki az alábbi tartozékokat: 
• Thermal Imager 
• AC-adapter 
• Kétrekeszes töltő 
• Két lítiumionos intelligens akkumulátor 
• Ellenálló hordtáska 
• SD-memóriakártya 
• Többformátumú USB memóriakártya-olvasó 
• Puha hordtáska 
• Kamera kézszíja (balkezes vagy jobbkezes használatra) 
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• Felhasználói útmutató (több nyelven) 
• SmartView® szoftver 
• Jótálláshoz szükséges regisztrációs kártya 

Megjegyzés 
A Fluke a mellékelt SD-memóriakártya használatát ajánlja a 
kamerához. A Fluke nem vállal felelősséget az eltérő típusú vagy 
kapacitású utángyártott SD-memóriakártyák használatáért és 
megbízhatóságáért. 

A kamera tartozékainak listáját a 2. táblázat tartalmazza. 

2. táblázat: Tartozékok 

Modell Leírás Tartozékszám 
FLK-TI-LENS/WIDE1 Nagy látószögű infravörös objektív 3441183 
FLK-TI-LENS/TELE1 Infravörös teleobjektív 3441176 
FLK-TI-SBP3 Intelligens akkumulátor 3440365 
FLK-TI-SBC3 Töltő/tápegység adapterrel 3440352 

TI-CAR CHARGER 12 V-os, gépkocsiban használható 
töltőadapter 3039779 

Az akkumulátor töltése 
A kamera első használata előtt töltse az akkumulátorokat legalább két és fél 
órán keresztül a mellékelt kétrekeszes töltővel. Az egyes akkumulátorok 
töltöttségi szintje az akkumulátoron látható ötosztatú töltöttségjelzőn kísérhető 
figyelemmel. 

Megjegyzés 
Az új akkumulátorok nincsenek teljesen feltöltve. Kettőtől tíz normál 
feltöltési/lemerülési ciklusra lehet szükség ahhoz, hogy az 
akkumulátor maximális kapacitására töltődjön. 

A kamera akkumulátorának feltöltéséhez válasszon az alábbi lehetőségek 
közül: 

Kétrekeszes töltő 
1. Dugja be az AC-adaptert a fali csatlakozóaljzatba, majd 

csatlakoztassa az egyenáramú kimenetet a töltőhöz. 
2. Helyezze be az egyik vagy mindkét intelligens akkumulátort a töltő 

rekeszeibe. 
3. Töltse az akkumulátorokat addig, amíg a töltésjelzők teljes 

töltöttséget („full”) nem mutatnak. 
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4. Vegye ki az intelligens akkumulátorokat és húzza ki a tápegységet, ha 
az akkumulátorok teljesen feltöltődtek. 

Kamerán található tápegység-csatlakozó 
1. Dugja be az AC-adaptert a fali csatlakozóaljzatba, majd 

csatlakoztassa az egyenáramú kimenetet a kamera tápegység-
csatlakozójához. 

2. Töltse az akkumulátort addig, amíg a kijelzőn látható jelző teljes 
töltöttséget („full”) nem mutat. 

3. Húzza ki a tápegységet, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött. 

Megjegyzés 
A kamerának szobahőmérséklethez közeli állapotban kell lennie a 
töltőhöz való csatlakoztatása előtt. Erről lásd a töltési hőmérséklettel 
kapcsolatos specifikációt. Ne töltse a kamerát hideg vagy meleg 
helyen. A szélsőséges hőmérsékleten való töltés csökkenti az 
akkumulátor töltéstároló képességét. 

Az akkumulátor töltése közben az akkumulátor ikonja A formában jelenik 
meg, ha a kamera működik. A kamera kikapcsolt állapotában a b jelzés 
jelenik meg, amíg csatlakoztatva van az akkumulátor töltője. 
Ne válassza le a töltőt a kameráról, amíg az akkumulátor ikonja teljes 
töltöttséget nem jelez. Ha a kamera ki van kapcsolva, az akkumulátor töltési 
ikonjában négy teli sáv jelenik meg. Ha a kamera be van kapcsolva, kapcsolja 
ki az akkumulátor állapotát jelző ikon megjelenítéséhez. Ha a kameráról 
leválasztja a töltőt a teljes töltöttség kijelzését megelőzően, az akkumulátor 
nem töltődik fel teljesen, így kevesebb ideig lesz használható a készülék. 

Választható 12 V-os, gépjárműben használható töltő 
1. Dugja be a 12 V-os adaptert a gépjármű 12 V-os csatlakozójába, és 

csatlakoztassa a kimenetet a kamera tápegység-csatlakozójához. 
2. Töltse az akkumulátort addig, amíg a kijelzőn látható jelző teljes 

töltöttséget („full”) nem mutat. 
3. Válassza le a 12 V-os adaptert a kameráról, amikor az intelligens 

akkumulátor teljesen feltöltődött. 

W Vigyázat 
A kamerát a károsodása elkerülése érdekében válassza le 
az egyenáramú autós töltőről, mielőtt elindítaná vagy 
másik akkumulátorról indítaná a gépjárművet. 

A kamera be- és kikapcsolása 
A kamera bekapcsolásához tartsa nyomva a középső funkcióbillentyűt (a) két 
másodpercig. 
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Funkciók és vezérlők 
A kamera funkcióit és vezérlőit a 3. táblázat ismerteti. 

3. táblázat: Funkciók és vezérlők 

POWER

Ti SBC3
SMART BATTERY 

CHARGER 3

1

3
4 5

7

2

6

14
15

13

8

9

10

12

11

 
exj01.eps

Elem Leírás 

A LCD kijelző 
B Funkcióbillentyűk (c, a és d) 
C Hangszóró 
D Mikrofon 
E Automatikus háttérvilágítás-érzékelő 
F Kézszíj 
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3. táblázat: Funkciók és vezérlők (folyt.) 

Elem Leírás 

G SD-memóriakártya és tápegység csatlakozója 

H Visszahúzható objektívfedél  

I Vizuális (láthatófény-) kamera  

J Infravörös objektív 

K Fókuszszabályzó gyűrű 

L Képrögzítő nyomógomb (exponálógomb) 

M Cserélhető lítiumionos intelligens akkumulátor (2) 

N Kétrekeszes töltő 

O AC-adapter/tápegység 

A menü használata 
A menük – a három funckióbillentyűvel (c, a és d) együtt – hozzáférést 
biztosítanak a hőképkijelzőhöz és a funkciók beállításaihoz, illetve lehetővé 
teszik a képek mentését és megtekintését: 
• Háttérvilágítás 
• Dátum/idő 
• Emissziós tényező 
• Fájlformátum 
• Magas hőmérsékleti riasztás (Ti32, Ti29, Ti27) vagy harmatpontriasztás 

(TiR32, TiR29, TiR27) 
• A kép melegpontja, hidegpontja és középpontja 
• IR-Fusion® mód 
• Nyelv 
• Objektívválasztás 
• Középérték/mért tartomány 
• Paletta 
• Háttérhőmérséklet-kompenzáció  
• Hőskála 
• Áteresztéskorrekció 
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A menü megjelenítéséhez nyomja meg az a billentyűt. Az egyes funkciós 
funckióbillentyűk (c, a és d) fölött látható szöveg az adott 
funckióbillentyűnek felel meg minden menüképernyőn. 

Nyomja meg az a billentyűt a menük megnyitásához és váltásához. 

A menü automatikusan eltűnik az utolsó funckióbillentyű lenyomását követő 
néhány másodpercen belül, és a kamerán ismét az élő nézet jelenik meg. 

Kilépés a menüből/élő nézet 
A legtöbb menüszerkezetből azonnal visszatérhet az élő nézetre, ha kétszer 
gyorsan lenyomja és felengedi az exponálógombot. 

Alapvető felhasználói beállítások 
A kamera számos beállítása (középérték és mért tartomány, riasztások, 
emissziós tényező, képböngésző és háttérhőmérséklet) rendelkezik egy 
gyorsítófunkcióval, amellyel gyorsan módosítható a kijelölés. Az elérhető 
lehetőségek és a numerikus beállítások közötti gyors váltáshoz nyomja meg és 
tartsa nyomva az c vagy az d billentyűt. A gyorsítás a funckióbillentyű 
felengedésekor ér véget. 

A megjelenített nyelv módosítása 
A kijelzőn megjelenő információ nyelvének módosítása: 

1. Nyomja meg annyiszor az a billentyűt, hogy az F3 funckióbillentyűhöz a 
Beállítások szöveg jelenjen meg. 

2. Nyomja meg a Beállítások feliratú funckióbillentyűt. 

3. A Beállítások menün belül nyomja meg az a, billentyűt (felirata: Menu), 
amíg az F1 funckióbillentyűhöz a Nyelv felirat nem jelenik meg. 

4. Nyomja meg a Nyelv feliratú funckióbillentyűt. 

5. Vigye a kurzort a kívánt nyelvre az Fel vagy Le feliratú funckióbillentyű 
megnyomásával. 

6. Nyomja meg a Kész feliratú funckióbillentyűt a nyelv beállításához. 

7. Folytassa a további elemek beállításával, vagy nyomja meg és engedje fel 
gyorsan kétszer az exponálógombot az élő nézethez való visszatéréshez. 
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A dátum beállítása 
A dátum beállítása: 

1. Nyomja meg az a billentyűt annyiszor, hogy az F3 funckióbillentyűhöz a 
Beállítások szöveg jelenjen meg. 

2. Nyomja meg a Beállítások feliratú funckióbillentyűt. 

3. A Beállítások menün belül nyomja meg az a, billentyűt (felirata: Menu), 
amíg az F1 funckióbillentyűhöz a Dátum felirat nem jelenik meg. 

4. Nyomja meg a Dátum feliratú funckióbillentyűt. 

A dátum két formátumban jeleníthető meg: HH/NN/ÉÉ vagy NN/HH/ÉÉ. 

5. Nyomja meg a kívánt dátumformátummal feliratozott funckióbillentyűt. 

6. Állítsa be a kijelölt dátumelemet az Fel (c) vagy Le (d) 
funckióbillentyűvel. 

7. Nyomja meg a Következő feliratú funckióbillentyűt a következő 
dátumelemre lépéshez. 

8. Nyomja meg a funckióbillentyű Kész feliratú when finished. 

9. Folytassa a további elemek beállításával, vagy nyomja meg és engedje fel 
gyorsan kétszer az exponálógombot az élő nézethez való visszatéréshez. 

Az idő beállítása 
Az idő beállítása: 

1. Nyomja meg az a billentyűt, amíg az F3 funckióbillentyűhöz a 
Beállítások szöveg nem jelenik meg. 

2. Nyomja meg a Beállítások feliratú funckióbillentyűt. 

3. A Beállítások menün belül nyomja meg az a, billentyűt (felirata: Menu), 
amíg az F3 funckióbillentyűhöz a Idő felirat nem jelenik meg. 

4. Nyomja meg a Idő feliratú funckióbillentyűt. 

A kamera két különböző formátumban tudja megjeleníteni az időt: 24 órás 
és 12 órás formátumban. 

5. Nyomja meg a kívánt időformátummal feliratozott funckióbillentyűt. 

6. Állítsa be a kijelölt időelemet az Fel (c) vagy Le (d) 
funckióbillentyűvel. 
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7. Nyomja meg a Következő funckióbillentyűt a következő időelemre 
lépéshez. 

8. Nyomja meg a Kész feliratú funckióbillentyűt, ha végzett. 

9. Folytassa a további elemek beállításával, vagy nyomja meg és engedje fel 
gyorsan kétszer az exponálógombot az élő nézethez való visszatéréshez. 

A 12 órás formátumhoz kiválasztható, hogy a dátum délelőtti vagy 
délutáni. 

A hőmérséklet mértékegységének módosítása 
A kamera Fahrenheit- és Celsius-fokokban képes megjeleníteni a 
hőmérsékletet. A hőmérséklet mértékegységének módosítása: 
1. Nyomja meg az a billentyűt, amíg az F3 funckióbillentyűhöz a 

Beállítások szöveg nem jelenik meg. 
2. Nyomja meg a Beállítások feliratú funckióbillentyűt. 
3. A Beállítások menün belül nyomja meg az a, billentyűt (felirata: Menu), 

amíg az F3 funckióbillentyűhöz a Mértékegységek felirat nem jelenik 
meg. 

4. Nyomja meg az a billentyűt, amíg a Mértékegységek felirat jelenik 
meg az d billentyűhöz. 

5. Nyomja meg a Mértékegységek feliratú funckióbillentyűt. 
6. Nyomja meg az c billentyűt a Celsius-fokok, illetve az d billentyűt a 

Fahrenheit-fokok használatához. 
7. Nyomja meg a Kész feliratú funckióbillentyűt a mértékegységek 

beállításához. 
8. Folytassa a további elemek beállításával, vagy nyomja meg és engedje fel 

gyorsan kétszer az exponálógombot az élő nézethez való visszatéréshez. 

A Középzóna funkció használata 
A Középzóna funkcióval a felhasználó hőmérséklet-mérési zónát tud 
létrehozni az infravörös kép mint középpont körül. A zóna az infravörös képen 
belül különböző szintekre bővül és szűkül. A kijelölt zónát használva a 
felhasználó a kiválasztott területen belül láthatja a mért hőmérsékletek közelítő 
maximumát (MAX), átlagát (AVG) és minimumát (MIN). 

Megjegyzés 
Ha a Középzóna funkció aktív, és a ponthőmérséklet jelzők is 
engedélyezve vannak, az utóbbiak a nézetnek nem az egész infravörös 
mezőjében, csak a kijelölt középzónában működnek. 
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A Középzóna funkció engedélyezése: 

1. Nyomja meg az F2 billentyűt annyiszor, hogy a Beállítások felirat 
megjelenjen az F3 billentyű fölött. 

2. Nyomja meg a Beállítások feliratú funkcióbillentyűt. 
3. Nyomja meg az F2 billentyűt annyiszor, hogy a Középzóna felirat 

megjelenjen az F3 billentyű fölött. 
4. A Középzóna funkció engedélyezéséhez nyomja meg az Engedélyezés 

feliratú gombot. 
5. A Középzóna funkció letiltásához nyomja meg a Letiltás feliratú 

gombot. 
Engedélyezés után az alábbi módon állítható be a Középzóna mérete: 

1. A Q gombot Középzóna. 
2. A P gombot Középzóna méretének növeléséhez nyomja meg a ox. 
3. Ha megf méretének csökkenéséhez nyomja meg a alálja a Középzóna 

méretét, nyomja meg a Kész gombot a beállítás jóváhagyásához. 
4. Ezután állítsa be a többi elemet a Beállítások menüben, vagy nyomja 

meg és engedje fel gyorsan kétszer az exponálógombot az élő nézethez 
való visszatéréshez. 

A fájlformátum beállítása 
A kamera SD-memóriakártyáján tárolt adatok három különböző 
fájlformátumban menthetők: .bmp, .jpeg és .is2 formátumban. A készülék 
menti ezt a beállítás, így az akkor is érvényben marad, ha a kamerát 
kikapcsolja, majd ismét bekapcsolja. A képek rögzítését megelőzően azonban 
bármikor módosítható egy másik formátumra. 
A fájlformátum módosítása: 

1. Nyomja meg az a billentyűt, amíg az F3 funckióbillentyűhöz a 
Beállítások szöveg nem jelenik meg. 

2. Nyomja meg a Beállítások feliratú funckióbillentyűt. 
3. A Beállítások menün belül nyomja meg az a, billentyűt (felirata: Menu), 

amíg az F1 funckióbillentyűhöz a Fájlformátum felirat nem jelenik meg. 
4. Nyomja meg az a billentyűt, amíg a Fájlformátum felirat nem jelenik 

meg az F3 funckióbillentyű felett. 
5. Nyomja meg a Fájlformátum feliratú funckióbillentyűt. 
6. Nyomja meg az Fel (c) vagy Le (d) feliratú funckióbillentyűt igény 

szerint a bitkép (.bmp), JPEG (.jpeg/.jpg) vagy (.is2) fájlformátum 
kiválasztásához. 

7. Nyomja meg a Kész feliratú funckióbillentyűt, ha végzett. 
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8. Folytassa a további elemek beállításával, vagy nyomja meg és engedje fel 
gyorsan kétszer az exponálógombot az élő nézethez való visszatéréshez. 

A bitkép és a JPEG formátumban csak a kamera kijelzőjén megjelenő képet 
menti a készülék. Az „.is2” formátum az összes radiometrikus adatot, az 
infravörös képet, az IR-Fusion® módú adatokat, a palettainformációkat, 
valamint a teljes vizuális képet, a képernyő-beállításokat és a tárolt képhez 
mentett hangfelvételeket tároló fájlformátum. 
A bitkép (.bmp) és a JPEG (.jpeg/.jpg) formátumú képek átvihetők 
számítógépre, és számos típusú szoftveres és elektronikus dokumentumban 
használhatók. Az „.is2” formátumú képek átvihetők számítógépre további 
elemzés és jelentéskészítés céljából a Fluke SmartView® szoftverrel vagy a 
Fluke vállalaton kívüli, jóváhagyott szoftvergyártóktól származó szoftverrel. A 
SmartView® az .is2 képeket JPEG-, BMP-, GIF-, TIFF- és PNG-fájlokká 
alakítja. Látogassa meg a Fluke webhelyét vagy lépjen kapcsolatba a Fluke 
vállalattal az aktuálisan elérhető szoftverlehetőségekkel kapcsolatos 
információkért. 

A háttérvilágítás beállítása 
A háttérvilágítás automatikusan érzékeltre vagy teljes megvilágításúra állítható 
be. A háttérvilágítás beállítása: 
1. Nyomja meg az a billentyűt, amíg az F3 funckióbillentyűhöz a 

Beállítások szöveg nem jelenik meg. 
2. Nyomja meg a Beállítások feliratú funckióbillentyűt. 
3. A Beállítások menün belül nyomja meg az a, billentyűt (felirata: Menu), 

amíg az F1 funckióbillentyűhöz a Háttérvilágítás felirat nem jelenik 
meg. 

4. Nyomja meg a Háttérvilágítás feliratú funckióbillentyűt. 
5. Nyomja meg az Automatikus vagy Teljes megvilágítás feliratú 

funckióbillentyűt. 
6. Folytassa a további elemek beállításával, vagy nyomja meg és engedje fel 

gyorsan kétszer az exponálógombot az élő nézethez való visszatéréshez. 

Megjegyzés 
Az automatikus érzékelés választása esetén a környezet 
fényviszonyainak megfelelően állítja be a készülék a háttérvilágítás 
fényerejét az akkumulátor kímélése érdekében. 

A megjelenített beállítások megadása 
A kamerával ki tudja választani, hogy az adott lehetőségek közül mely 
információk jelenjenek meg az LCD-n. A vonatkozó beállítások: Az összes 
megjelenítése, Csak az idő/dátum/skála megjelenítése, Csak a skála 
megjelenítése és Csak a kép megjelenítése. 
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• Display All: dátum, idő, skálasáv, akkumulátor működési ideje, emissziós 
tényező, háttérhőmérséklet és opcionális objektív (ha ki van jelölve). 

• Display Date/Time/Scale: a dátum, az idő, a skálasáv és az akkumulátor 
működési idejének megjelenítése. 

• Display Scale: a skálasáv és az akkumulátor működési idejének 
megjelenítése. 

• Display Image Only: csak a látható fény vagy a hőkép, illetve a kettő 
kombinációjának megjelenítése. 

A megjelenítési beállítások módosítása: 

1. Nyomja meg az a billentyűt, amíg az F3 funckióbillentyűhöz a 
Beállítások szöveg nem jelenik meg. 

2. Nyomja meg a Beállítások feliratú funckióbillentyűt. 

3. A Beállítások menün belül nyomja meg az a, billentyűt (felirata: Menu), 
amíg az F3 funckióbillentyűhöz a Megjelenítés felirat nem jelenik meg. 

4. Nyomja meg a Megjelenítés feliratú funckióbillentyűt. 
5. Jelölje ki a megjelenítési beállítást az Fel (c) vagy Le (d) feliratú 

funkcióbillentyűvel. 

6. Nyomja meg a Kész feliratú funckióbillentyűt, ha végzett. 

7. Folytassa a további elemek beállításával, vagy nyomja meg és engedje fel 
gyorsan kétszer az exponálógombot az élő nézethez való visszatéréshez. 

Opcionális objektívek behelyezése és használata 
(teleobjektív és nagy látószögű objektív)  
A kamera érzékenysége rendkívüli: ≤50mK (0,05 °C) nagyságú hőmérséklet-
különbségeket is észlel. A minimális mérési tartomány számos üzemmódban 
akár 2 °C is lehet. Különleges paletták vagy palettamódok is alkalmazhatók a 
vizsgált képen belüli nagyon kis hőmérséklet-különbségek erősítésére és 
kiemelésére. A kamera eltérésérzékelő képességének további növelését 
szolgálja a választható távfotó és széles látószögű lencsék alkalmazása. 

Minden eszköz és lehetőség célja az, hogy a kamerával a lehető legtöbb 
helyzetben lehessen kiváló minőségű és radiometriailag pontos infravörös 
képeket készíteni. Egyes különleges helyzetekben azonban a céltárgy által 
kibocsátott infravörös energia olyan kicsi, hogy a kamera a működését 
meghatározó fizikai jellemzők határán van. A kamerát ilyen helyzetekben 
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használva esetenként fénygyűrű vagy fényudvar jelenik meg az infravörös 
képen. Ez nem rendellenes jelenség. 

Jóllehet az ilyen jelenségek elektronikus zaj hozzáadásával vagy az infravörös 
jel további feldolgozásával csökkenthetők, a műszer rendkívüli 
érzékenységének megőrzése érdekében a Fluke nem alkalmazza ezeket a 
megoldásokat. Ha egy jól fókuszált infravörös képen ilyen jelenséget tapasztal, 
biztos lehet abban, hogy annak csupán az az oka, hogy a vizsgált környezetben 
nincs az eltérés vagy probléma jelzésére megfelelő nagyságú hőmérséklet-
különbség. A kamera tulajdonképpen olyan érzékeny, hogy optikailag, 
radiometriailag és elektronikusan „látja magát”. A mérési tartomány 
növelésével, a színpaletta cseréjével vagy hőmérséklet-különbségnek a 
környezetbe való bevitelével az említett jelenségek mindegyike 
megszüntethető úgy, hogy az infravörös kép továbbra is megfelelően 
értékelhető legyen. 

Az opcionális távfotó és széles látószögű lencsék növelik az infravörös 
vizsgálatok rugalmasságát és lehetséges alkalmazásaik számát. 

Opcionális objektív kamerába helyezése és használata: 

1. Amikor a kamera Kikapcsolt állapotban van, helyezze be az opcionális 
objektív belső vezérlőprogramjait tartalmazó SD-memóriakártyát a 
kamera oldalában található kártyaolvasó-nyílásba. 

2. Kapcsolja be a kamerát az a billentyűvel. 

3. Kövesse az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat a megfelelő fájloknak a 
kamera belső memóriájába való telepítéséhez. 

4. A telepítést követően távolítsa el a belső vezérlőprogramokat tartalmazó 
SD-memóriakártyát, és helyezze vissza a képtároláshoz használt szokásos 
SD-memóriakártyát. 

5. Csatlakoztassa az opcionális objektívet a rajta található pont és a kamerán 
található pont egymáshoz illesztésével (lásd: 1. ábra). 

6. Óvatosan helyezze be az opcionális objektívet, majd forgassa az 
óramutató járásával egyező irányba, amíg a megfelelő pozícióban nem 
rögzül. 

Megjegyzés 
Fontos, hogy a megfelelő objektívbeállítást válassza a kamera 
Beállítások/Objektív menüjében. 
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A fehér pontnak a
jelzésekhez kell esnie Fehér pont

Tartsa mozdulatlanul a
fókuszállítót a kiegészítő 
lencse forgatása közben

 
gho04.eps 

1. ábra: Opcionális objektív behelyezése és eltávolítása 
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A kamerához használt objektív kiválasztása vagy módosítása: 
1. Nyomja meg az a billentyűt, amíg az F3 funckióbillentyűhöz a 

Beállítások szöveg nem jelenik meg. 
2. Nyomja meg a Beállítások feliratú funckióbillentyűt. 
3. A Beállítások menün belül nyomja meg az a, billentyűt (felirata: Menu), 

amíg az F3 funckióbillentyűhöz a Lens (Objektív) felirat nem jelenik 
meg. 

4. Nyomja meg a Lens (Objektív) feliratú funckióbillentyűt. 
5. Jelölje ki az objektívet az Fel (c) vagy Le (d) feliratú 

funkcióbillentyűvel. 
6. Nyomja meg a Kész feliratú funckióbillentyűt, ha végzett. 
7. Folytassa a további elemek beállításával, vagy nyomja meg és engedje fel 

gyorsan kétszer az exponálógombot az élő nézethez való visszatéréshez. 
Ha a kamera Megjelenítendő adatok beállítása a Az összes megjelenítése 
értékre van állítva,  szimbólum jelenik meg a nagy látószögű objektív 
kiválasztásakor. A  szimbólum jelenik meg az LCD kijelző alsó részén a 
teleobjektív kiválasztásakor. Az alapállapot a hagyományos objektív 
jelzőszimbólum nélkül. 

Megjegyzés 
A kamerát széles látószögű lencsékre állítva az IR-Fusion® 
technológia le van tiltva. 

W Vigyázat 
Ha nem a megfelelő objektívet választja ki a kamerán, a 
mért hőmérsékletértékek pontatlanok lehetnek. 

Ha már nem kívánja használni az opcionális objektívet, távolítsa el a 
kamerából: 

1. Óvatosan nyomja be az opcionális objektívet, és fordítsa el az óramutató 
járásával ellentétes irányban, amíg a kamerától el nem tudja választani. 

2. Távolítsa el az opcionális objektívet, és tegye vissza a tárolójába az 
objektívsapkát felhelyezve. 

3. Válassza ki a hagyományos objektívet a menürendszer megfelelő 
szakaszában a normál működés visszaállításához. 

Megjegyzés 

Az objektív védelme és élettartama meghosszabbítása érdekében 
minden esetben a védőtáskájában tárolja az opcionális objektívet, és 
ne felejtse el felhelyezni az objektívsapkát. 
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Fókuszbeállítás és képrögzítés 
Fordítsa a kamerát a rögzítendő objektum vagy terület irányába, állítsa be a 
fókusztávolságot a fókuszszabályzó gyűrűvel úgy, hogy az LCD kijelzőn 
látható infravörös kép a lehető legtisztább legyen, majd nyomja meg és 
engedje fel az exponálógombot. A kamerán megjelenik a rögzített kép és egy 
menü. A menü lehetőséget nyújt a kép tárolására, a képbeállítások 
módosítására, valamint az .is2 fájlformátum használata esetén 
hangkommentárok felvételére. A képtárolás visszavonásához és az élő 
nézethez való visszatéréshez nyomja meg és engedje fel az exponálógombot. 

Megjegyzés 
A hőkamera minimális fókusztávolsága (a normál objektívvel) 15 cm 
(körülbelül 6 hüvelyk). A láthatófény-kamera (vizuális kamera) 
minimális fókusztávolsága 46 cm (körülbelül 18 hüvelyk).  

Megjegyzés 
A kamerával egyszerű képként, illetve a további hőmérséklet-elemzést 
lehetővé tevő radiometrikus képként is menthetők a képek. A mentett 
kép formátumának módosításáról az útmutató későbbi, „A 
fájlformátum beállítása” című szakaszában olvashat. 

Megjegyzés 
Amennyiben engedélyezett az IR-Fusion® szolgáltatás, az infravörös 
fókusztávolság módosításakor a kamera egymáshoz igazítja az 
infravörös és a látható fényt rögzítő képeket az LCD kijelzőn. Az 
infravörös kép fókusztávolságának megfelelő beállítása esetén a 
képek csaknem tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Ezzel a 
szolgáltatással könnyedén beállítható az infravörös kép 
fókusztávolsága. A látószögelhajlás és a minimális fókusztávolság 
követelményei miatt az igazított IR-Fusion® technológiájú képek 
minimális fókusztávolsága körülbelül 46 cm (18 hüvelyk). 

A Beállítások feliratú funckióbillentyű Rögzített kép szakaszban történő 
lenyomásával .is2 formátumú fájlok esetén módosíthatja a kép jellemzőit, így a 
palettát, a kép-a-képben lehetőséget és a tartományt. A működés pontos 
részleteiről a megfelelő beállítást ismertető szakaszban tájékozódhat. 

A kamera adatainak mentése 
A kamera a behelyezett SD-memóriakártyára menti a megjelenített adatokat. 
Az SD-memóriakártya behelyezéséről és kivételéről „Az SD-memóriakártya 
cseréje” című szakaszban olvashat. A kamerán beállított fájlformátum 
határozza meg, hogy a mért adatok miként tárolódnak az SD-memóriakártyán. 
A kamera adatainak tárolása: 
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1. Fordítsa a kamerát a célterület irányába, és nyomja meg az 
exponálógombot a kép rögzítéséhez. Ekkor a kamera kimerevíti a kijelzőn 
megjelenített képet, és megnyitja az Képrögzítés menüt. 

2. Nyomja meg a Tárolás feliratú funckióbillentyűt. Ha az SD-memóriakártya 
a kamerában található és elegendő szabad hely van rajta, a kamera menti az 
adatokat. 

W Vigyázat 
Ne távolítsa el az SD-memóriakártyát kép mentése közben, 
mivel ilyenkor elveszhetnek a képadatok. 

Megjegyzés 
Mielőtt ment egy képet, győződjön meg róla, hogy az SD-
memóriakártyán található írásvédelmi zár nyitott állásban van. 

A hőkép módosítása 
A kamera különböző színekkel vagy a szürke különböző árnyalataival jeleníti 
meg a látómezőjébe eső terület hőmérséklet-grádiensét. Kétféle úton 
módosítható, hogy a kamera miként jelenítse meg a képet: a palettával és a 
tartománnyal. 

Hagyományos paletta kiválasztása 
A palettamenüben különböző hőmegjelenítési mintázatok közül választhat. A 
Szürkeárnyalatos, Kék-vörös, Kontrasztos, Vasív, Borostyán és Forró fém 
mintázat mindkét kamerán rendelkezésre áll. Hagyományos paletta 
kiválasztása: 

1. Nyomja meg az a billentyűt annyiszor, hogy a Paletta felirat jelenjen 
meg az c billentyű fölött. 

2. Nyomja meg a Paletta feliratú szoftvergombot a rendelkezésre álló 
palettabeállítások – Hagyományos vagy Ultra Contrast – 
megjelenítéséhez. 

3. Nyomja meg a Hagyományos feliratú funckióbillentyűt. 
4. Lépjen a kívánt palettabeállításra az Fel vagy Le feliratú 

funckióbillentyűvel. 
5. Nyomja meg a Kész feliratú funckióbillentyűt a kijelölt paletta 

kiválasztásához. 
6. Várja meg, amíg a főmenü eltűnik, vagy nyomja meg és engedje fel 

gyorsan kétszer az exponálógombot az élő nézethez való visszatéréshez. 
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Ultra Contrast™ paletta kiválasztása 
A fent felsorolt hagyományos paletták mindegyikéhez elérhető Ultra 
Contrast™ paletta. Ultra Contrast™ paletta kiválasztása: 
1. Nyomja meg az a billentyűt annyiszor, hogy a Paletta felirat jelenjen 

meg az c billentyű fölött. 
2. Nyomja meg a Paletta feliratú funckióbillentyűt a rendelkezésre álló 

palettabeállítások – Szabványos vagy Ultra Contrast – 
megjelenítéséhez). 

3. Nyomja meg az Ultra Contrast feliratú funckióbillentyűt. 
4. Lépjen a kívánt palettabeállításra az Fel vagy Le feliratú 

funckióbillentyűvel. 
5. Nyomja meg a Kész feliratú funckióbillentyűt a kijelölt paletta 

kiválasztásához. 
6. Várja meg, amíg a főmenü eltűnik, vagy nyomja meg és engedje fel 

gyorsan kétszer az exponálógombot az élő nézethez való visszatéréshez. 

A tartomány beállítása 
A hőmérséklet (középérték és mért tartomány) megjelenítése beállítható 
automatikusan és manuálisan is. A tartomány beállításához hajtsa végre az 
alábbi műveleteket: 

1. Nyomja meg az a billentyűt annyiszor, hogy a Tartomány felirat 
jelenjen meg az d billentyű fölött. 

2. Nyomja meg a Tartomány feliratú funckióbillentyűt. 
3. Nyomja meg a Manuális feliratú funckióbillentyűt a kamera manuális 

tartománymegadásra állításához, illetve az Automatikus 
funckióbillentyűt az automatikus tartománybeállításhoz. 

Automatikus tartománybeállítású üzemmódban a kamera automatikusan 
meghatározza a középértéket és a mért tartományt az egyes időpillanatokban 
érzékelt infravörös energiaszint alapján. Ha a látómezőjében megváltozik az 
infravörös energia szintje, automatikusan újrakalibrálja magát. A hőskála 
ennek megfelelően módosul, és az LCD kijelző jobb felső sarkában az „Auto” 
felirat látható. 

A kamera manuális tartománybeállítású üzemmódban való használatakor a 
középérték, a mért tartomány és a hőskála beállításai változatlanok maradnak, 
hacsak a felhasználó manuálisan nem módosítja a középértéket és a mért 
tartományt, illetve gyors automatikus újraskálázást nem végez (lásd az alábbi 
szakaszokban). A hőskálához az LCD kijelző jobb felső sarkában a „Manual” 
felirat jelenik meg. 
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Gyors váltás az automatikus és a manuális tartomány 
között 
Amikor NINCS menümódban, nyomja le fél másodpercre, majd engedje fel az 
c billentyűt az automatikus és a manuális tartomány közötti váltáshoz. 

Gyors automatikus újraskálázás 
Amikor a manuális tartománymódban van, és NINCS menümódban, nyomja le 
fél másodpercre, majd engedje fel a(z) c billentyűt a hőkamera látómezőjébe 
eső objektumok középértékének és mért tartományának automatikus 
újraskálázásához. 

Megjegyzés 
A kamera mindig abban a tartománymódban (automatikus vagy 
manuális) kapcsolódik be, amelyben a kikapcsoláskor volt. 

A középérték beállítása (manuálisan) 
Manuális tartománybeállítás esetén megadható a középérték környezetében 
lévő mért tartomány elhelyezkedése a kamera teljes hőmérséklet-tartományán 
belül. A középérték beállítása: 

1. A manuális tartománymódba lépést (lásd: „A tartomány beállítása”) 
követően nyomja meg a Középérték megadása feliratú 
funckióbillentyűt. Ezzel Középérték beállítása üzemmódba állítja a 
kamerát. 

2. Nyomja meg az Fel feliratú funckióbillentyűt a mért tartomány magasabb 
hőmérsékletre csúsztatásához, illetve a Le feliratú funckióbillentyűt az 
alacsonyabb hőmérsékletre csúsztatásához. 

3. A mért tartomány módosításához nyomja meg a Mért tartomány 
megadása feliratú funckióbillentyűt (lásd: „A mért hőmérséklet-
tartomány beállítása”). 

4. Kép rögzítéséhez nyomja meg és engedje fel egyszer az exponálógombot. 
Lásd: 2. ábra. 
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Kamera teljes tartománya

Mért tartományKözépérték

 
gho02.eps 

2. ábra: A teljes és a mért tartomány beállítása 

5. A középérték és a mért tartomány manuális beállításából való kilépéshez 
nyomja meg és engedje fel kétszer az exponálógombot. Ezzel visszatér az 
élő nézethez. 

A kamera ezen a középértéken marad az újabb manuális módosításig vagy a 
kamera automatikus módba való visszaállításáig. 

Megjegyzés 
A képernyő jobb szélén húzódó skála jelzi a tartományt. 

A mért hőmérséklet-tartomány beállítása (manuálisan) 
Manuális tartománybeállítás esetén a mért tartomány beállítása módosítja a 
palettát a kamera teljes tartományán belüli hőmérséklet-tartományon. Lásd: 
2. ábra. A mért hőmérséklet-tartomány módosítása: 
1. A manuális tartománymódba lépést (lásd: „A tartomány beállítása”) 

követően nyomja meg a Mért tartomány megadása feliratú 
funckióbillentyűt. Ezzel Adjusting Span (Mért tartomány beállítása) 
üzemmódba állítja a kamerát. 

2. Nyomja meg az Növelés feliratú funckióbillentyűt a mért hőmérséklet-
tartomány szélesítéséhez, illetve a Csökkentés feliratú funckióbillentyűt 
a szűkítéséhez. 
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3. A középérték módosításához nyomja meg a Középérték megadása 
feliratú funckióbillentyűt (lásd: „A középérték beállítása”). 

4. Kép rögzítéséhez nyomja meg és engedje fel egyszer az exponálógombot. 

5. A középérték és a mért tartomány manuális beállításából való kilépéshez 
nyomja meg és engedje fel kétszer az exponálógombot. Ezzel visszatér az 
élő nézethez. 

A kamera ezen a mért tartományon marad az újabb manuális módosításig vagy 
a kamera automatikus módba való visszaállításáig. 

IR-Fusion és kép-a-képben beállítása 
A kizárólag a Fluke cégtől elérhető IR-Fusion® technológia lehetővé teszi, 
hogy a felhasználó számos módszer közül választva egyesítse a hőképeket a 
vizuális (látható fényt rögzítő) képekkel. A kamera három különböző keverési 
szintre állítható be. A vizuális kép hőképre keverésének beállításán kívül az 
IR-Fusion® menüben választhat a teljes hőkép megjelenítése és a kép-a-képben 
(PIP) megjelenítés között. Az IR-Fusion® szintjének és a kép-a-képben 
megjelenítésnek a beállítása: 
1. Nyomja meg az a billentyűt annyiszor, hogy az IRFusion felirat jelenjen 

meg az d billentyű fölött. 
2. Nyomja meg az IRFusion feliratú funckióbillentyűt az IR-Fusion® menü 

megjelenítéséhez. 
3. Az Fel vagy Le feliratú funckióbillentyűvel lépjen a hat IR-Fusion® 

beállítás valamelyikére. A felső három beállítással kép-a-képben 
megjelenítés választható. Az alsó három beállítás teljes képernyős 
infravörös képet eredményez különböző szintű keveréssel. 

4. Nyomja meg a Kész feliratú funckióbillentyűt, ha végzett. 
5. Várja meg, amíg a főmenü eltűnik, vagy nyomja meg és engedje fel 

gyorsan kétszer az exponálógombot az élő nézethez való visszatéréshez. 

Tárolt képek ellenőrzése és törlése 
Az ellenőrzési módba való belépés és az SD-memóriakártyán tárolt képek 
megtekintése: 

1. Nyomja meg az a billentyűt annyiszor, hogy a Ellenőrzés felirat 
jelenjen meg az c billentyű fölött. 

2. Nyomja meg a Ellenőrzés feliratú funckióbillentyűt a memóriában tárolt 
képek bélyegképeinek áttekintéséhez. 

3. Nyomja meg a Left and Right Arrows (Balra és Jobbra nyíl) feliratú 
funckióbillentyűt a bélyegképek közti navigáláshoz. 
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4. Ha meg szeretné tekinteni egy adott kép részleteit, nyomja meg a 
Kiválasztás feliratú funckióbillentyűt. 

Egyetlen kép törlése az SD-memóriakártyáról: 
1. Hajtsa végre a tárolt képek megtekintését ismertető szakaszban leírt 

lépéseket a kép megjelenítéséhez. 
2. Nyomja meg a Kiválasztás feliratú funckióbillentyűt. 
3. Nyomja meg a Törlés feliratú funckióbillentyűt. 
Az összes kép törlése az SD-memóriakártyáról: 
1. Nyomja meg a Kiválasztás feliratú funckióbillentyűt. 
2. Nyomja meg a Törlés feliratú funckióbillentyűt. 
3. Nyomja meg az Minden kép feliratú funckióbillentyűt. 
4. Az ellenőrzési módból való kilépéshez nyomja meg egyszer az 

exponálógombot. Ezzel visszatér az élő nézethez. 

Hangkommentárok hozzáfűzése a mentett 
adatokhoz 
Hangkommentárok csak a mentést megelőzően fűzhetők hozzá a képekhez. A 
képek rögzítését követően megjelenik az Image Capture (Kép rögzítése) menü 
Hangkommentárok hozzáfűzése a képhez: 
1. Nyomja meg az Hang feliratú funckióbillentyűt. 
2. Nyomja meg a Record (Felvétel) feliratú funckióbillentyűt a felvétel 

megkezdéséhez. 
3. Beszéljen a kamera mikrofonnyílásába. Minden egyes képhez legfeljebb 

60 másodpercnyi hanganyag rögzíthető. 
4. Ha végzett a felvétellel, nyomja meg a Ellenőrzés feliratú 

funckióbillentyűt a felvétel meghallgatásához. Ha hangfelvételt tartozik 
egy képhez, akkor a e szimbólum látható a kijelzőn a kép 
megjelenítésekor. A hangkommentár megtartásához lépjen tovább a 
következő műveletre. Egyébként nyomja meg az Append (Hozzáfűzés) 
vagy Replace (Csere) feliratú funckióbillentyűt a felvétel módosításához 
a kép mentését megelőzően. A már a memóriakártyán tárolt 
hangkommentárok csak meghallgathatók, és nem módosíthatók. 

5. Nyomja meg a Back (Vissza) feliratú funckióbillentyűt az Audio 
menühöz való visszatéréshez. 

6. Nyomja meg a Tárolás feliratú funckióbillentyűt a mért adatok és a 
hangkommentárok mentéséhez. 
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Hangkommentárok meghallgatása  
A képpel együtt az SD-memóriakártyán tárolt hangkommentár lejátszása: 

1. Jelölje ki a képet a kamera kijelzőjén a „Tárolt képek ellenőrzése és 
törlése” című szakasz lépéseit követve. 

2. Nyomja meg a Kiválasztás feliratú funckióbillentyűt. 

3. Nyomja meg az Hang feliratú funckióbillentyűt. 

4. Nyomja meg a Ellenőrzés feliratú funckióbillentyűt. 

A kamera lejátssza a mentett hangkommentárt a hangszóróján keresztül. 

Melegpont és hidegpont jelzésének 
engedélyezése/letiltása  
A melegpontok és hidegpontok jelzésének engedélyezése vagy letiltása: 

1. Nyomja meg az a billentyűt annyiszor, hogy a Spot Temp (Hideg- és 
melegpont) felirat jelenjen meg az c billentyű fölött. 

2. Nyomja meg a Spot Temp (Hideg- és melegpont) feliratú 
funckióbillentyűt. 

3. Nyomja meg az Kikapcsolás feliratú funckióbillentyűt a meleg- és 
hidegpontok jelzésének bekapcsolásához, illetve az Bekapcsolás 
feliratú funckióbillentyűt a bekapcsolásukhoz. 

4. Nyomja meg a Kész feliratú funckióbillentyűt a beállítás jóváhagyásához. 

5. Várja meg, amíg a főmenü eltűnik, vagy nyomja meg és engedje fel 
gyorsan kétszer az exponálógombot az élő nézethez való visszatéréshez. 

Pontos hőmérsékletmérés 
A föld minden objektuma infravörös energiát sugároz. A sugárzott energia 
mennyisége elsősorban két tényezőtől függ: az objektum felületi 
hőmérsékletétől és az objektum felületének emissziós tényezőjétől. A kamera 
érzékeli az objektumokból sugárzó infravörös energiát, és ezen adat 
segítségével becsüli az objektumok hőmérsékletét. A legtöbb mért objektum – 
például a festett fém, a fa, a víz, a bőr és a ruházat – igen hatékonyan sugároz 
energiát, így könnyű pontos adatokat kapni. 
A hatékony energiasugárzó (magas emissziós tényezőjű) felületek esetén az 
emissziós tényező becsült értéke 95% (vagy 0,95). Ez a becslés a legtöbb célra 
megfelelő. Ez az egyszerűsítés azonban nem alkalmazható fényes felületekhez 
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vagy festetlen fémhez. Ezek az anyagok nem sugározzák hatékonyan az 
energiát, és alacsony emissziós tényezőjűként sorolhatók be. Az alacsony 
emissziós tényezőjű anyagok hőmérsékletének pontos méréséhez sok esetben 
korrigálni kell az emissziós tényezőt. A legegyszerűbb helyesbítési módszer a 
kamera beállítása a helyes emissziós tényezőre annak érdekében, hogy 
automatikusan kiszámíthassa a korrigált felületi hőmérsékletet. Ha a kamera 
rögzített emissziós tényezőt használ (amely egy adott értékre van beállítva, és 
a felhasználó ezt nem módosíthatja), akkor a kamera által mért adatot szorozni 
kell egy táblázatból kikereshető értékkel a tényleges hőmérséklet pontosabb 
becslése érdekében. 
Attól függetlenül, hogy a kamera képes-e figyelembe venni az emissziós 
tényezőt a hőmérsékletérték kiszámítása során, a 0,60 vagy kisebb emissziós 
tényezőjű felületek hőmérsékletének valóban pontos becslése gyakran 
meglehetősen nehezen hajtható végre jelentős hiba nélkül. Ha lehetséges, 
minden esetben érdemes megváltoztatni vagy javítani a felület emissziós 
tényezőjét, amennyiben pontos hőmérsékletadatokra van szükség. 
A kamerán az emissziós tényező az érték közvetlen megadásával vagy egy 
beépített értékeket tartalmazó táblázattal adható meg. Az emissziós tényezőről 
rendkívül sok információ áll rendelkezésre. Ajánlatos alaposabban 
tanulmányozni ezt a témakört annak érdekében, hogy a kamerával a lehető 
legpontosabb hőmérsékletméréseket végezhesse. 

Megjegyzés 
A hőkamerák csak egy bizonyos felmelegedési idő után képesek a 
legpontosabb hőmérséklet-mérésre és a legjobb képminőség 
előállítására. A felmelegedési idő a típustól és a környezeti 
viszonyoktól függ. Jóllehet a kamerák többsége 3–5 perc alatt teljesen 
felmelegszik, célszerű legalább 10 percet várni, ha az adott feladathoz 
a lehető legpontosabb hőmérséklet-mérésre van szükség. Választható 
lencsék cseréje vagy hozzáadása után a helyzettől függő hosszúságú 
stabilizálási időre lehet szükség. 

Az emissziós tényező beállítása 
A pontos hőmérsékletméréshez elengedhetetlen a kamera beállítása a helyes 
emissziós tényezőre. Az emissziós tényező beállítása: 

1. Nyomja meg az a billentyűt annyiszor, hogy az Emissziós tényező 
felirat jelenjen meg az c billentyű fölött. 

2. Nyomja meg az Emissziós tényező feliratú funckióbillentyűt. 

Ekkor az emissziós tényező beállítható közvetlenül az érték megadásával, 
illetve kiválasztható egy listából, amely néhány gyakori anyag emissziós 
tényezőjét tartalmazza. Kiválasztás a gyakori anyagok listájából: 
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1. Nyomja meg a Táblázat feliratú funckióbillentyűt. 

2. Lépjen a kívánt anyagra a listában az Fel vagy Le feliratú 
funckióbillentyűvel. Az egyes anyagok emissziós tényezője megjelenik a 
képernyőn a különböző anyagok kijelölésekor. 

3. Nyomja meg a Kész feliratú funckióbillentyűt a kijelölt anyag 
kiválasztásához. 

Az emissziós tényező közvetlen beállítása: 

1. Nyomja meg az ε feliratú funckióbillentyűt. 

2. Nyomja meg az Fel vagy Le feliratú funckióbillentyűt a közvetlenül a 
feliratok felett látható emissziós érték növeléséhez vagy csökkentéséhez. 

3. Nyomja meg a Kész feliratú funckióbillentyűt a beállított érték 
kiválasztásához. 

4. Várja meg, amíg a főmenü eltűnik, vagy nyomja meg és engedje fel 
gyorsan kétszer az exponálógombot az élő nézethez való visszatéréshez. 

Megjegyzés 
Ha a kamera Megjelenítendő adatok beállítása a Az összes 
megjelenítése értékre van állítva, az aktuális emissziós beállítást az 
„ε = xx” felirat mutatja. 

A háttérhőmérséklet beállítása 
(háttérhőmérséklet-kompenzáció) 
A háttérhőmérséklet kompenzálása a Háttér lapon állítható be a kamerán. A 
nagyon meleg vagy nagyon hideg objektumok akadályozhatják a mért felület 
vagy objektum hőmérsékletének pontos becslését, különösen akkor, ha a 
felület emissziós tényezője alacsony. A háttérhőmérséklet beállításának 
módosítása javíthatja a hőmérsékletmérés pontosságát. 

1. Nyomja meg az a billentyűt annyiszor, hogy a Háttér felirat jelenjen 
meg az d billentyű fölött. 

2. Nyomja meg a Háttér feliratú funckióbillentyűt. 

3. Állítsa be a háttérhőmérsékletet az Fel vagy a Le feliratú 
funkcióbillentyűvel. 

4. Nyomja meg a Kész funckióbillentyűt, ha végzett. 
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5. Várja meg, amíg a főmenü eltűnik, vagy nyomja meg és engedje fel 
gyorsan kétszer az exponálógombot az élő nézethez való visszatéréshez. 

Megjegyzés 
Ha a kamera Megjelenítendő adatok beállítása a Az összes 
megjelenítése értékre van állítva, az aktuális háttérhőmérséklet-
beállítást a „BG = xx” felirat mutatja. 

Az áteresztéskorrekció beállítása 
Ha infravörös vizsgálatot végez az infravörös fény által átjárható ablakokon 
(infravörös ablakok/vizsgálóüvegek) keresztül, a mért objektumok által 
kibocsátott infravörös energiának csak egy része jut át hatékonyan az ablak 
optikai anyagán. Ha az ablak áteresztési rátája ismert, módosíthatja az 
áteresztéskorrekciós beállítást a kamerában vagy a SmartView® szoftverben. 
Az áteresztéskorrekciós beállítás módosítása javíthatja a hőmérsékletmérés 
pontosságát. 
1. Nyomja meg az a billentyűt annyiszor, hogy a Transmission 

(Áteresztési tényező) felirat jelenjen meg az d billentyű fölött. 
2. Nyomja meg a Transmission (Áteresztési tényező) feliratú 

funckióbillentyűt. 
3. Az Fel vagy a Le feliratú funkcióbillentyűvel módosítsa annak az 

anyagnak az áteresztési tényezőjét (%), amelyen keresztül a kamerával 
felvételt készít. 

4. Nyomja meg a Kész funckióbillentyűt, ha végzett. 
5. Várja meg, amíg a főmenü eltűnik, vagy nyomja meg és engedje fel 

gyorsan kétszer az exponálógombot az élő nézethez való visszatéréshez. 

Megjegyzés 
Ha a kamera Megjelenítendő adatok beállítása a Az összes 
megjelenítése értékre van állítva, az aktuális áteresztéskorrekciós 
beállítást a „τ = xx” felirat mutatja. 

Hőmérséklet-riasztások beállítása 
A kamerán beállítható a hőmérséklet-riasztási funkció. A Ti32, Ti29, és Ti27 
típusok olyan magas hőmérsékleti riasztással rendelkeznek, amely lehetővé 
teszi, hogy a kamera teljes láthatófényképet jelenítsen meg, és az infravörös 
adatokat csak azokhoz az objektumokhoz vagy területekhez tüntesse fel, 
amelyek a beállított riasztási szintnél magasabb hőmérsékletűek. A TiR32, 
TiR29, és TiR27 modellek olyan harmatpontriasztással rendelkeznek, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a kamera teljes láthatófényképet jelenítsen meg, és az 
infravörös adatokat csak azokhoz az objektumokhoz vagy területekhez 
tüntesse fel, amelyek a beállított harmatpontszintnél alacsonyabb 
hőmérsékletűek. 
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Magas hőmérsékleti riasztás (Ti32, Ti29, Ti27) 
1.  Nyomja meg az a billentyűt annyiszor, hogy az Alarm (Riasztás) felirat 

jelenjen meg az c billentyű fölött. 

2. Nyomja meg az Alarm (Riasztás) feliratú funckióbillentyűt. 

3. Nyomja meg az Engedélyezés feliratú funckióbillentyűt a magas 
hőmérsékleti riasztás engedélyezéséhez. (Nyomja meg a Letiltás feliratú 
funckióbillentyűt a magas hőmérsékleti riasztás letiltásához.) 

4. Ha a magas hőmérsékleti riasztás engedélyezve van, állítsa be az Fel vagy 
a Le funkcióbillentyűvel. 

5. Nyomja meg a Kész funckióbillentyűt, ha végzett. 

6. Várja meg, amíg a főmenü eltűnik, vagy nyomja meg és engedje fel 
gyorsan kétszer az exponálógombot az élő nézethez való visszatéréshez. 

Harmatpontriasztás (TiR32, TiR29, TiR27) 
1. Nyomja meg az a billentyűt annyiszor, hogy az Harmatpont felirat 

jelenjen meg az c billentyű fölött. 

2. Nyomja meg a Harmatpont feliratú funckióbillentyűt. 

3. Nyomja meg az Engedélyezés feliratú funckióbillentyűt a 
harmatpontriasztás engedélyezéséhez.  

4. Nyomja meg a Letiltás feliratú funckióbillentyűt a harmatpontriasztás 
letiltásához. 

5. Ha a harmatpontriasztás engedélyezve van, állítsa be az Fel vagy a Le 
funkcióbillentyűvel. 

6. Nyomja meg a Kész funckióbillentyűt, ha végzett. 

7. Várja meg, amíg a főmenü eltűnik, vagy nyomja meg és engedje fel 
gyorsan kétszer az exponálógombot az élő nézethez való visszatéréshez. 

SmartView szoftver 
A SmartView® a Fluke kameráihoz biztosított szoftver. A képek elemzéséhez, 
a tárolt adatok rendezéséhez és professzionális jelentések készítéséhez 
szükséges funkciókat tartalmaz. A SmartView® lehetővé teszi a 
hangkommentárok számítógépen való meghallgatását. A SmartView® 

használatával az infravörös és látható képek JPEG, BMP, GIF, TIFF és PNG 
formátumú fájlokként exportálhatók. 
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Az SD-memóriakártya cseréje 
Az SD-memóriakártya kamerából történő kivételéhez nyomja be az SD-
memóriakártya szabadon lévő élét, majd engedje el a kártyát. Miután elengedi, 
a kártya részlegesen kipattan. Ezután óvatosan húzza ki a nyílásából. 

Megjegyzés 
Az SD-memóriakártya behelyezhető és eltávolítható a kamera 
működése közben is. 

W Vigyázat 
Ne távolítsa el az SD-memóriakártyát kép mentése közben, 
mivel ilyenkor elveszhetnek a képadatok. 

Az SD-memóriakártya kamerába való behelyezéséhez óvatosan csúsztassa a 
kártyát a nyílásába úgy, hogy a címkézett lapja az LCD kijelző felé essen 
(lásd: 3. ábra). Nyomja be a kártyát, amíg a zárszerkezet bezárul. 

Záródás

 
gho03.eps 

3. ábra: Az SD-memóriakártya behelyezése 
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Karbantartás 
A kamera használatához nem szükséges karbantartás. Bizonyos 
óvintézkedéseket azonban érdemes betartani a kamera lehető legjobb 
működése és hosszabb élettartama érdekében. 

A kamera tisztítása 
A burkolatot nedves ronggyal és kíméletes mosószerrel törölheti le. Ne 
használjon durva felületű anyagot, izopropil-alkoholt vagy oldószereket a 
burkolat vagy az objektív/ablak tisztítására. 

Az infravörös objektív tisztítása 
Megfelelő használat és tárolás esetén a kamera infravörös objektívjét csak 
ritkán kell tisztítani. Ha tisztításra van szükség, kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Kézi légpumpa használatával óvatosan fújjon le minden port és törmeléket 
a lencse felületéről. 

2. Ha a lencse felülete további tisztítást igényel az első lépést követően, 
használjon tiszta, finom szövetű vagy mikroszálas kendőt, híg szappanos 
vízoldattal átnedvesítve. Óvatosan törölje meg a lencse felületét a 
megmaradt foltok, lerakódások és egyéb szennyeződések eltávolításához. 

3. Törölje szárazra a lencsét nedvszívó, tiszta, finom szövetű vagy 
mikroszálas kendővel. 

Megjegyzés 

A kisebb foltok és szennyeződések nem befolyásolják számottevően a 
kamera teljesítményét. A nagyobb karcolások és az infravörös 
objektív védőbevonatának sérülései azonban mind a képminőséget, 
mint a hőmérsékletmérés pontosságát ronthatják. 

Megjegyzés 

Az alkohol, a durva felületű anyagok, az oldószerek és az erős 
tisztítószerek nem csak az infravörös lencse védőbevonatát sérthetik 
meg, hanem az illesztékek anyagát, a gumi alkatrészeket és a 
lencseszerkezet ragasztásait is. A kamera vagy a hőobjektív ilyen 
eszközökkel történő tisztítása esetén a jótállás érvénytelenné válik. 
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Az akkumulátor karbantartása 
A kamera újratölthető, lítiumionos akkumulátorainak legjobb teljesítménye 
érdekében tartsa be az alábbi irányelveket. 

W Vigyázat 
A kamera sérülésének elkerülése érdekében ne hagyja azt 
hőforrás közelében vagy magas hőmérsékletű 
környezetben, például felügyelet nélkül a napon hagyott 
autóban. 

A kamerát ne hagyja a tápegységre/töltőre csatlakoztatva 24 óránál hosszabb 
időig, mert ez az akkumulátor használati idejének megrövidülését okozhatja. 
A használati idejük maximalizálása érdekében töltse a lítiumionos intelligens 
akkumulátorokat legalább 2 óráig minden hatodik hónapban. Használaton 
kívül az akkumulátorok önmaguktól lemerülnek körülbelül hat hónap alatt. A 
hosszú ideig tárolt akkumulátorok teljes kapacitásának eléréséhez 2–10 
feltöltési ciklusra lehet szükség. 
A kamerát kizárólag a Hőmérséklet – Üzemeltetés specifikációnál megadott 
hőmérséklet-tartományon belül használja. 

~W Vigyázat 
Ne égesse el a kamerát vagy az akkumulátort. 
Újrahasznosítási információkért keresse fel a Fluke 
webhelyét. 
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Általános specifikációk 
Hőmérséklet 

Üzemeltetés ........................................................-10 °C – 50 °C (14 °F – 122 °F) 
Tárolás ................................................................-20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F) 

akkumulátorok nélkül 
Töltés...................................................................0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) 

Relatív páratartalom ..............................................10 % – 95 % (kicsapódásmentes) 
Kijelző .....................................................................3,7 hüv. képátló, fekvő tájolás, színes, 

640 x 480 LCD háttérvilágítással 
Vezérlőelemek és beállítási lehetőségek 

Felhasználó által választható hőskála (°C/°F) 
Nyelvválasztás 
Dátum/idő beállítása 
Emissziós tényező kiválasztása 
Háttérhőmérséklet-kompenzáció 
Áteresztéskorrekció 
Felhasználó által kiválasztható melegpont, hidegpont és középpont a képen 
Magas hőmérsékleti riasztás (Ti32, Ti29, Ti27) vagy harmatpontriasztás (TiR32, 
TiR29, TiR27) 
Felhasználó által kiválasztható háttérvilágítás: fényes vagy automatikus 
Adatmegjelenítési beállítás 

Szoftver ..................................................................SmartView® teljes körű elemző és 
jelentéskészítő szoftver 

Energiaforrás 
Akkumulátorok.....................................................Két lítiumionos újratölthető intelligens 

telepcsomag a töltésszintet 
megjelenítő ötosztatú LED-kijelzővel. 
A lítiumionos telepcsomag megfelel az 
ENSZ Tesztek és kritériumok 
kézikönyve III. része 38.3-as 
albekezdésének. 

Akkumulátor használati ideje...............................Legalább 4 óra folyamatos használat 
mindkét telepcsomag esetén (50%-os 
fényerőn működtetett LCD kijelző 
mellett) 

Akkumulátor töltési ideje .....................................2,5 óra a teljes töltöttségig 
Akkumulátorok töltése .........................................Ti SBC3 kétcellás akkumulátortöltő: 

10-15 V (egyenáram), 2 A, illetve az 
akkumulátoregység a kamerában is 
tölthető a beépített váltakozó áramú 
adapterrel: 100-240 V (váltakozó áram) 
50/60 Hz, 15 V 2 A. Külön rendelhető 
12 V-os autós töltőadapter. 

Működtetés villamos hálózatról ...........................Működtetés villamos hálózatról a 
mellékelt tápegységgel: 110–240 V-os 
váltakozó áram, 50/60 Hz, 15 V, 2 A 
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Energiatakarékosság.......................................... Alvó mód aktiválása 5 perc inaktivitás 
után 

 Automatikus kikapcsolás 30 perc 
inaktivitás után 

Biztonsági szabványok 
CAN/CSA............................................................ C22.2 No. 61010-1-04, UL STD 

61010-1 (2. kiadás) 
ISA ...................................................................... 82.02.01 

Elektromagnetikus kompatibilitás ...................... Az EN61326-1:2006 szabvány minden 
vonatkozó előírásának megfelel 

Rezgés ................................................................... 0,03 g2/Hz (3,8 g), IEC 68-2-6 
Rázkódás ............................................................... 25 g, IEC 68-2-29 
Leesés.................................................................... 2 méter a normál lencse esetén 
Méret (M x Sz x H) ................................................. 27,7 cm x 12,2 cm x 17,0 cm 

(10,9 hüv. x 4,8 hüv. x 6,7 hüv.) 
Tömeg .................................................................... 1,05 kg (2,3 font) 
Burkolat besorolása ............................................. IP54 
Jótállás .................................................................. 2 év 
Ajánlott kalibrációs ciklus ................................... 2 év (normál használat és 

elhasználódás esetén) 
Támogatott nyelvek .............................................. Cseh, angol, finn, francia, német, 

olasz, japán, koreai, lengyel, portugál, 
orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, 
svéd, hagyományos kínai és török 

Részletes specifikációk 
Hőmérsékletmérés 

Hőmérséklet-mérési tartomány (nincs kalibrálva -10 °C alatt) 

Ti32, Ti29, Ti27............................................... -20 °C – +600 °C 

TiR32, TiR29, TiR27....................................... -20 °C – +150 °C 

Pontosság........................................................... ±2 °C vagy 2 %, amelyik a nagyobb 
(25 °C névleges hőmérsékleten) 

Mérési üzemmódok ............................................ Finom automatikus skálázás és 
manuális skálázás 

Emissziós állandó korrekciója a képernyőn........ Összes modell 

Képernyőn megjelenített háttérhőmérséklet  

Hőmérséklet-kompenzáció ................................. Összes modell 

Átvitel korrekciója a képernyőn........................... Összes modell 

Képkészítési teljesítmény 

Képrögzítési frekvencia ...................................... 9 Hz vagy 60 Hz frissítési frekvencia 
modelltől függően 
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Érzékelő típusa: Hűtés nélküli, mátrixdetektoros (FPA) mikrobolométer 
Ti32 és TiR32 ..................................................320 X 240 pixel 
Ti29 és TiR29 ..................................................280 X 210 pixel 
Ti27 és TiR27 ..................................................240 X 180 pixel 

Hőérzékenység (NETD) 
Ti32.................................................................≤0,045 °C, 30 °C céltárgy-hőmérséklet 

esetén (45 mK) 
TiR32..............................................................≤0,040 °C, 30 °C céltárgy-hőmérséklet 

esetén (40 mK) 
Ti29.................................................................≤0,050 °C, 30 °C céltárgy-hőmérséklet 

esetén (50 mK) 
TiR29...............................................................≤0,045 °C, 30 °C céltárgy-hőmérséklet 

esetén (45 mK) 
Ti27.................................................................≤0,050 °C, 30 °C céltárgy-hőmérséklet 

esetén (50 mK) 
TiR27...............................................................≤0,045 °C, 30 °C céltárgy-hőmérséklet 

esetén (45 mK) 
Infravörös spektrumsáv .......................................8,0 μm – 14 μm (hosszúhullám) 
Vizuális (láthatófény-) kamera.............................2 megapixel 

Minimális fókusztávolság.................................46 cm (kb. 18 hüvelyk) 
Normál infravörös objektív 

Látómező.........................................................23 ° x 17 ° 
Térbeli felbontás (IFOV) 

Ti32, TiR32..................................................1,25 mRad 
Ti29, TiR29..................................................1,43 mRad 
Ti27, TiR27..................................................1,67 mRad 

Minimális fókusztávolság.................................15 cm (kb. 6 hüvelyk) 
Opcionális infravörös teleobjektív 

Látómező.........................................................11,5 ° x 8,7 ° 
Térbeli felbontás (IFOV) 

Ti32, TiR32..................................................0,63 mRad 
Ti29, TiR29..................................................0,72 mRad 
Ti27, TiR27..................................................0,84 mRad 

Minimális fókusztávolság.................................45 cm (kb. 18 hüvelyk) 
Opcionális nagy látószögű infravörös objektív 

Látómező.........................................................46 ° x 34 ° 
Térbeli felbontás (IFOV) 

Ti32, TiR32..................................................2,50 mRad 
Ti29, TiR29..................................................2,86 mRad 
Ti27, TiR27..................................................3,34 mRad 

Minimális fókusztávolság.................................7,5 cm (kb. 3 hüvelyk) 
Fókuszmechanizmus...........................................Manuális, egykezes fókuszállítási 

lehetőség 
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Képmegjelenítés 
Paletták 

Hagyományos................................................. Ironbow (Vasív), Blue-Red (Kék-
vörös), High Contrast (Kontrasztos), 
Amber (Borostyán), Amber Inverted 
(Inverz borostyán), Hot Metal (Forró 
fém), Grayscale (Szürkeárnyalatos), 
Grayscale Inverted (Inverz 
szürkeárnyalatos) 

Ultra Contrast™.............................................. Ironbow Ultra, Blue-Red Ultra, High 
Contrast Ultra, Amber Ultra, Amber 
Inverted Ultra, Hot Metal Ultra, 
Grayscale Ultra, Grayscale Inverted 
Ultra 

Középérték és mért tartomány 
Finom automatikus skálázású és manuális skálázású középérték és mért tartomány 
Gyors automatikus váltás a manuális és automatikus mód között 
Gyors automatikus újraskálázás manuális módban 
Minimális mért tartomány manuális módban 

Ti32, Ti29, Ti27 .......................................... 2,5 °C/4,5 °F 
TiR32, TiR29, TiR27................................... 2,0 °C/3,6 °F 

Minimális mérési tartomány (automatikus módban) 
Ti32, Ti29, Ti27........................................... 5 °C/9,0 °F 
TiR32, TiR29, TiR27................................... 3,0 °C/5,4 °F 

IR Fusion® információk 
Vizuális és infravörös kép keverése 
Kép-a-képben (PIP) ....................................... Háromszintű, képernyőn végezhető 

infravörös keverés az LCD kijelző 
közepén megjelenítve 

Teljes képernyős (PIP kikapcsolva) ............... Háromszintű, képernyőn végezhető 
infravörös keverés az LCD kijelző 
közepén megjelenítve 

Színriasztások 
Magas hőmérsékleti riasztás ...................... Felhasználó által beállítható a Ti32, 

Ti29 és Ti27 modelleken 
Harmatpont................................................. Felhasználó által beállítható a TiR32, 

TiR29 és TiR27 modelleken 
Az összes modell lehetővé teszi, hogy a felhasználó a rögzített képeken a mentés előtt 
módosítsa a palettát, az alfakeverést, a középértéket, a mért tartományt, az IR-Fusion® 

módot, az emissziós tényezőt, a háttérhőmérséklet-kompenzációt és az 
áteresztésitényező-korrekciót. 
Hangkommentár ................................................... Legfeljebb 60 másodperces felvételi 

idő képenként, a kamerán 
visszajátszható 
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Képrögzítés és adattárolás 
Képrögzítési, ellenőrzési és mentési  
mechanizmus ......................................................Egykezes képrögzítés, ellenőrzési és 

mentési lehetőség (exponálógomb és 
három billentyű) 

Tárolási adathordozó...........................................SD-memóriakártya – a 2 GB méretű 
memóriakártyán tárolható legalább 
1200 teljesen radiometrikus (.is2) 
infravörös kép csatolt vizuális képpel 
és egyenként 60 másodperces 
hangkommentárral, illetve 3000 
egyszerű (.bmp) kép. A képek 
átvihetők számítógépre a mellékelt 
többformátumú USB-kártyaolvasóval. 

Fájlformátumok....................................................Nem radiometrikus (.bmp vagy .jpg) 
vagy teljesen radiometrikus (.is2) 

 A nem radiometrikus (.bmp és .jpg) 
fájlokhoz nem szükséges 
elemzőszoftver. 

Exportálható fájlformátumok a  
SmartView® szoftverrel ........................................JPEG, JPG, JPE, JFIF, BMP, GIF, 

DIP, PNG, TIF és TIFF 
Memória áttekintése ............................................Bélyegképnézetes navigáció és a 

kijelölt kép ellenőrzése 
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