ThermoVisualizer Plus
Visualização de curvas de temperatura
para a aplicação na engenharia civil,
na engenharia eletrotécnica,
na indústria e nos diagnósticos
pessoais em formato compacto
Rev.0516

–V
 isor a cores de alta resolução 2,8"
para análise
–O
 sensor de infravermelhos permite uma
medição rápida e fácil para a avaliação de perfis
de temperatura
–G
 rande margem de medição de -20°C…250°C
–M
 argem regulável de valores de emissão
de 0,01 a 1,0 para a medição precisa de
características de material
– P onto de medição central para a análise
da temperatura e adicionais marcação de
ponto quente/frio
– Dados de medição sobre cada captação de imagem
–P
 aletes de cores standard selecionáveis:
FERRO, ARCO-ÍRIS, GRANDE CONTRASTE
e ESCALA DE CINZENTOS
–M
 emorização de dados e troca de dados
com o cartão SD intermutável
– Interface de PC integrada via USB2.0 para a
transferência de dados de medição em
tempo real
–C
 omando fácil e uniforme através de teclas
de menu bem acessíveis

DADOS TÉCNICOS
SENSOR IR Sensor Thermoarray,
9 Hz, 8-14 μm
ÓTICA IR Objetiva de infravermelhos
Campo de visão 40° x 40° (FOV)
Focagem Standard 0,5 - 5 m
SENSIBILIDADE TÉRMICA
NETD 0,1°C @ +30°C
MARGEM DE MEDIÇÃO -20°C…250°C
PRECISÃO
± 2°C ou ± 2% do valor medido
VISOR Visor TFT 2,8" a cores
MODOS Imagem de infravermelhos
FORMATO Formato BMP,
até 40.000 imagens
MEMÓRIA
Unidade de cartão Micro SD até 8 GB
LIGAÇÕES Micro SD
OUTROS 4 línguas selecionáveis
TEMPERATURA DE TRABALHO
-20°C…50°C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
-40°C…70°C
HUMIDADE RELATIVA DO AR
10%rH…85%rH, sem condensação
CLASSE DE PROTECÇÃO IP54
ALIMENTAÇÃO DE TENSÃO /
DURAÇÃO OPERACIONAL
4 x AA pilhas alcalinas / aprox. 6 horas
DIMENSÕES
(L x A x P) 75 mm x 234 mm x 97 mm
PESO 0,410 kg (incl. pilhas)

ThermoVisualizer Plus
Visor a cores de 2,8"

Análise de fusíveis
sobrecarregados
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com borracha protetora,
incl. mala de transporte
+ QuickReporting-Software
+ cabo USB
+ cartão Micro SD de 4 GB
+ pilhas

Tamanho da embalagem (L x A x P)
340 x 275 x 120 mm
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