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Termal görüntülemenin gücü
FLIR termal kameralar elektrik ve bakım teknisyenlerinin olmazsa olmaz ekipmanlarından 
birisidir.  Hem güvenli uzaklıktan do ru sıcaklık ölçmenize hem de hızlı bir ekilde inceleme 
yapmanıza imkan verir ve böylece hiçbir teknolojinin sa layamadı ı bir yolla problemleri 
görmenizi sa lar. FLIR kameralar enerjinizi bo a harcatmadan küçük problemleri herhangi 
birine veya sisteme ciddi zararlar vermeden bulmanıza yardımcı olur. 

Sizin için do ru kamera hangisi?
 ster termal kamera ile inceleme yapmaya yeni ba lamı bir kullanıcı ister tecrübeli bir 

termograf olun, hangi kamerayı tercih edece inize karar vermek için birden fazla önemli 
faktörü göz önüne almanız gerekmektedir: ne kadar sıklıkla kamerayı kullanmanız gerekti i, 
neyi incelemek istedi iniz, hangi açılardan çalı ma yapaca ınız, hedefin boyutları, çalı ılan 
yüksek sıcaklık de erleri, mesafeler vb... Biz de bu kılavuzu ı
çalı malarınıza en uygun modele karar vermenize yardımcı olması için hazırladık.  

Örne in birçok kullanıcı hareketli lens sistemi sebebiyle T serisi modelimizi tercih eder, bu özelli i  alt denetimlerinde 
yüksekte bulunan sistemler üzerinde ölçüm yaparken kullanım kolaylı ı sa lar. Ayrıca yüksekçözünürlü ü ve de i tirilebilir
lens opsiyonları uzak mesafeden küçük hedefleri kolayca tespit etmenizi sa lar.  Birçok daha kolay çalı malar için
çalı anların  C2 ve E6 model kameralarla donatarak hızlı  ve güvenli kontrol yapmalarını sa lamaktadır. 

Açıkçası,  farklı gereksinimleriniz mutlaka olacaktır ve bu gereksinimlerinizin hepsi bir FLIR termal kamerayla kar ılanabilir.
Her türlü sorunuzda ı size yardımcıSENTEZ'in infrared termogafi uzman

uygulaman za,bütçenize ve

i  letme
ı

kadrosu olmaktan memnuniyet duyacaktır.
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3

MSX olmadan MSX ile

MSX olmadan MSX ile

 
 

MSX: Termal görüntülemenin yeni yöntemi
 

E er kaydetti iniz termal görüntüleri mü terilerinizle veya çalı ma arkada larınızla 
payla mak istiyorsanız, nereye baktı ınızın anla ılması için termal görüntü her zaman tek 
ba ına yeterli olmayabilir.  Bu sebeple FLIR MSX – Çoklu Spektral Dinamik Görüntüleme 
yöntemini geli tirerek kızılötesi ve görünür spektrumları yenilikçi bir yakla ımla bir araya 
getirdi. imdi tüm C2, Ex serisi, Exx serisi ve T serisi kameralarda yerle ik olarak 
bulunan MSX ile alınan tek bir termal foto raf, problemli yerlerin ister ekran ister rapor 
üzerinden kolayca ve kesin olarak anla ılmasını sa lar. Böylece varsayımlara veya ekstra 
foto raflara gerek kalmaz. 

 
Neden MSX’e ihtiyacınız var? 
Çıplak gözle görülebilen sayı, i aret, yazı gibi kritik detayları sıradan bir termal görüntüde görmeniz mümkün 
olmaz ve sıklıkla dijital foto
görüntüyü, gerçek görüntünün içine veya üzerine koymak için çe itli yöntemler geli tirmi lerdi. Ancak bu 
yöntemler sadece kısmi bir çözüm olup ekstra zaman kaybına neden olmaktaydı. Ayrıca termal görüntünün 
kalitesinin kötüle mesine neden olurlardı. 
 

Onu benzersiz kılan nedir? 

MSX tamamiyle farklıdır. FLIR patentli algoritması ile MSX, dahili dijital kamerasıyla kritik detayları alır  ve 
daha sonra gerçek zamanlı FLIR termal görüntünün tamamına bu  detayları tam olarak yerle  tirir. Sonuç: Tek 
bir görüntü ile problemi belirlemek için gerekli tüm tanımlamaları elde etmi  olursunuz.  

 

Sayılar
okunabilir

Daha fazla
detay

Daha fazla
detay

Sayılar
ve etiketler
okunabilir

raf karesi üzerinden referans almanız gerekir.  Termal kamera üreticileri önceleri 



 

Problemli sigorta ba lantısı A ırı ısınan rulman Yüksek gerilim ba lantıproblemi

 

Geni uygulama alanı 
 
FLIR termal kameraları yatırımınızın geri dönü ünü hızlandırmak için çok farklı alanlarda 
kullanabilirsiniz. Birçok mekanik ve elektrik arıza ortaya çıkmadan önce ısınır. Bu problemleri 
erken tespit edip önlem alarak olu abilecek acil durumların önüne geçebilirsiniz. Bu 
örne in haricinde çatıdaki su sızıntıları, proses kontrolleri ve enerji kayıpları gibi birçok 
alanda da kameraları kullanabilirsiniz.  Uygulamalar hakkında daha fazla bilgi almak için 
www.sentezgroup.com.tr internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz ya da SENTEZ'in 

uzman kadrosundan yard m alabilirsiniz.ı

Elektrik 

Gözle görülmeyen problemleri 
ında müdahale edin, 

ız ar ızaların önüne geçin ve 
çalı ma sahanızın emniyetini arttırın. 

bulup zaman
zamans

Mekanik Yüksek gerilim 

A ırı ısınan rulmanları, ba lantı noktalarını
 ve bile enleri, çalı malarınız yarıda

yaratmadankesilmeden veya tehlike 
tespit edin. 

hemen Geni  bir alandaki yüzlerce ba lantıyı
 etkili ve hızlı bir ekilde inceleyerek 

ızaları ve mali kayıpları 
engelleyin. 
beklenmedik ar

www.sentezgroup.com.tr

konusunda  
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Çatı izolasyonu problemi Zemin, duvar ve tavanda nem problemi

Döner fırın yüzey ıcaklıs ı

Yeralt ı buhar sı ı ı ız nt s

 
Bina yalıtımları 

 
Çatı zolasyonu 

 
Fırın, kazan ve daha fazlası 

FLIR kameralar çatılardaki sızıntı

olan alanları bulmanıza nokta tespitlerle 
ımcı olarak tüm çatıda yapaca ını

maliyetli tamiratlar ın önüne geçer. 

 ve rutubet 

yard z

Yalıtım kusurları bulunan alanlar ne kadar

ı görülemeyen 

ından kaynaklanan küflenme
lamadan önce tespit edin

ın. 

küçük olursa olsun  termal kamerayla
kolayl

nem hasarlar
ve çürümeleri ba

 
FLIR termal kameraların bazı modelleri

ıcaklıklardaki çalı malarınızı güvenli 

lar. 
ındaki buhar kaçakları  ve ba ka 

kullanarak bulabilirsiniz. 

2000°C’ye kadar ölçüm yaparak yüksek 
s

mesafeden görüntülemenizi sa
Yeralt
problemleri FLIR termal kamera 

kla tespit edilebilir. Gözle 

ve  onar
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FLIR C2 : TERMAL KAMERANIZ ŞİMDİ CEBİNİZDE  
 
 

Kestirimci/Koruyucu bakım uzmanları ve bina uygulamaları  için tasarlanmış dünyanın ilk cep 
boyutunda termal kamerası FLIR C2 ile gözle görülemeyen yapısal kusurların, sıhhi tesisat 
arızalarının, enerji kayıplarının tespitini kolayca ve dilediğiniz zaman yapabilirsiniz. . 

 

FLIR C2 gerçek zamanlı görüntü geliştirme özelliği MSX modu, yüksek termal hassasiyeti, geniş görüş 
açısı ve tam radyometrik görüntü özelliği ile problemli yerleri açıkça tespit  etmenizi sağlar ve yapılan 
onarımları doğrular. 
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CEPTE TAŞIYABİLECEĞİNİZ AVANTAJLAR: 
 

• Cebinizde ve her zaman kullanıma hazır 
 

• Gözünüzün göremediği tüm termal problemleri yakalar 
 
• Otomatik yönlendirme ile görüntülemeyi kolaylaştırır 

2 
• MSX ile sayıları, etiketleri, yazıları çok daha detaylı gösterir 

 

• -10°C’den 150°C’ ye kalibre 

• Doğrult ve çek özelliği ile hızlı radyometrik kayıtlar alır 9 

• Görüntülerin analizi için ücretsiz FLIR Tools programı 

• Herkesin sahip olabilmesi için çok ekonomik   
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                 izolasyon Hataları 

 
Su  Kaçakları 

 
Yalıtım Problemleri  

  

2 

3 

4 

9 

 699 €  
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7 8 Özellikler 
 

1 
 

2 Parlak ve Dokunmatik 3”Ekran   
 

3 Dahili LED Aydınlatma 
 

Tek Tuşla Terml, Dijital ve MSX, 

Formatında Kayıt 
 

4 Kolay Erişilebilir On/Off Tuşu  
 

5  Micro-USB Arayüzü ile Veri Transferi 

6 
6 Dijital Kamera 

 

7 Termal Kamera 
 

8 Kolay ve Hızlı Kullanım 
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 Sıcak Noktalar Yerden Isıtma Arızaları Isı Köprüleri  

 

Hafif ve İnce Tasarım 1 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

8 7 

6 

5 

7 
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*

ÜRÜN DEDEKTOR
GARANTlSl GARANTlSl* *

Ürünü flir internet sitesinde kaydettirdikten sonra

FLIR E4, E5, E6 ve E8

Günümüzde her teknisyen Ex-  
için   
FLIR Ex-serisi termal kameralar ekonomik olup noktasal problemler için  

 
Bu paha biçilemez araçlar gözle görülemeyen elektriks  
kolayca tespit ederek ciddi ve maliyetli   

  

Mükemmel, süper parlak, 3’’ renkli

LCD ekran, MSX görüntü gösterir

Ölçüm parametrelerine ve görüntüleme 

araçlarına çabuk eri im tu ları 

Serbest odak termal ve dijital 
kolayca

rultun ve çekin

ile kamera

do

Koruyucu lens kapa ı

 kolayca açılır ve kapanır. 

Teti e basarak radyometrik

JPEG görüntüleri kaydedin

Güvenebilece iniz sa lamlıkta

2 metreden dü meye dayanıklıdır 

 
fiyatlarla 

www.sentezgroup.com.tr
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• E4 – 4,800 piksel 

• E5 – 10,800 piksel 

• E6 – 19,200 piksel

• E8 – 76,800 piksel 

 E8

 E6 

 E5

E4

 

 
Sınıfında en iyi dört görüntüleyici 

Oldukça uygun fiyatla MSX görüntüleyici 

Otomatik sıcak so uk nokta tespiti 

E6’nın 4 kat ı çözünürlük 

 Kolayca çıkarı

 arj edilebilir batarya 

lan

Hızlı görüntü aktarabilmek için USB çıkı ı 

Raporlama yazılımı ile beraber 

• 

• 

•

• 

• 

E4, E5, E6 ve E8 size ne vaat ediyor? 

MSX – Problemli yerleri,  sayı, i aret, etiket ve di er kritik detaylarla
tirilmi  termal görüntüyle hemen tanımlayın birle

 
Uygulamalarınıza uygun termal çözünürlük seçenekleri – 4,800 piksel

termal görüntüleyiciyeçözünürlüklü E4’den 76,800 piksellik etkileyici E8 
kadar istedi inizi seçin.  
Güvenilir sonuçlar – FLIR’ın üstün termal do rulu u (2% or +/- 2°C) ve geni
 ölçüm yelpazesi size güvenilir sonuçlar sa lar.  
Radyometrik Görüntüler – Yüzlerce termal, MSX ve gerçek görüntüyü termal

ınıza aktarabilece iniz JPEG olarak kaydedin. verileriyle birlikte  bilgisayar
 
Kompakt dizayn – 575 gram a ırlı ı ile tek elle kullanabilece iniz kadar hafif

ım ekipmanınız kadar da ıklıdır. dayanama birçok bak

9
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Geni  ve parlak dokunmatik ekranı kullanıcı için 
analizi kolay hale getirir 

FLIR E40, E50 ve E60

 

Video aktarımı ve foto rafların hızlı payla ımı için FLIR mobil uygulama ile akıllı telefon ve tabletinize ba lantı

 

3.1 MP dijital kamera 

 I ıksız ortamlar için 

ınlatma parlak LED ayd

Termal görüntü üzerinde

aretlemek

aretleyici i 

problemleri i

için lazer 

 
mesafelerden 

 termal inceleme yapan   
teknisyeni iseniz .  
ve uzak mesafelerden  küçük objelerin  

  
  

erinden sorumlu olanlar için dijital görüntü 
 

 

www.sentezgroup.com.tr
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Performans ve görüntüleme özellikleri: 

tirilebilir lensleri De

*

ÜRÜN DEDEKTOR
GARANTlSl GARANTlSl* *

Ürünü flir internet sitesinde kaydettirdikten sonra

 Uzak mesafe ölçümleri için 76.800 piksele

MSX termal görüntüleme  kadar üstün 

2 metreden dü meye dayan

Kolay, tek elle kullanım 

ııkl

• 

• 

• 

•

•

Lens seçenekleri :  E er büyük bir çalı ma sahasındaki  veya yüksekte

yerleri inceliyorsanız, hızınızı
 ve do rulu unuzu arttırmak için 45° geni  açı veya 15° telefoto lens

faydalanabilirsiniz. 

bulunan küçük objelerin üzerindeki problemli 

seçeneklerinden 

Kablosuz ba lantı – Çalı ma sahasında anında raporlama yapıp

ı ma arkada larınıza bu raporları gönderebilirsiniz. Ayr ıca gördüklerinizi

ı gereken di er takım arkada larınızla payla arak 

onların tehlike olu abilecek yerlerden uzak kalmalarını sa layabilirsiniz. 

çal

güvenli mesafede olmas

Dokunmatik ekran– Çalı ma sahasında görüntü üzerinde analiz yapmanıza

ıcaklıklarının üzerindeki yükseli leri belirlemek için 
eket ettirebilir spot ve alan eklenebilir. Tüm veriler radyometrik  

JPEG olarak kaydedilir. 

olanak verir. Referans s
birden fazla har

MeterLink® – FLIR ve Extech multimetre, akım ölçer ve nem ölçer ile

ı ınız verilerinizi kalıcı olarak raporlarınıza ekleyebilirsiniz. Bu termal

er ölçüm verilerini de saklamak için oldukça kullanı lı

 bir teknolojidir. 

ald

görüntü ile birlikte di

Otomatik döndürme  K  göre ekran  
 bir özelliktir.  

En uygun pozisyon için ekran görüntüsünü otomatik olarak ayarlar.   

Otomatik döndürme ekran görüntüsünü en uygun konumda tutar

11
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T420 , T440 ve T460 özellikleri 

 
 

Çizim seçenekleri

MSX ile keskinlik

*

ÜRÜN DEDEKTOR
GARANTlSl GARANTlSl* *

Ürünü flir internet sitesinde kaydettirdikten sonra

FLIR T serisi

 
 termal araçlar, üstün termal görüntüleme ve daha çok termal 

ölçüm yapabilmek için -serisi tam size gör
termografik sistemlerin en üstün  FLIR T-serisi kameralar yüksek 

 ve termal hassasiyetiyle 
 Buna ek olarak hareket ettirilebilir sayesinde yüksek veya 

 r. Bu da size FLIR T-  
örnektir 

 
 termal görüntülemede gelinen en son nokta  

 

Otomatik odaklama ve kay

 

Hassas netlik ayarı 

 

Dijital kamera

ı i aretçi 

MSX ve referans görüntüler için

dahili 3.1 MP dijital kamera 
 
Rahatça 

ısım  

ı u tu t

nlatma ve lazer 
için LED 

ayd

ve MSX 
görüntüler

için hareketli optik k
 görüntüleme yapabilmek

•

• 

• 

•

• 

•

•  

• 

•

Üstün termal görüntüler –  Uzak mesafelerden do ru ölçümler alabilmek için 76,800 
pikselle keskin termal çözünürlük 

 Geli mi  optik teknoloji – Uygulamalarınıza uygun spot boyutu ve görüntüleme için geni
 lens seçenekleri   
  MSX özelli i – Çoklu spektral dinamik görüntüleme dijital görüntü üzerindeki  keskin detayları
 termal görüntü üzerine ekler. Bu sayede problemli yerleri kolay ve kesin bir ekilde bulmanızı
 sa layan ola anüstü detaylara sahip termal görüntüler elde eder   
  Yeniden boyutlandırılabilir P-i-P – Alternatif referans olarak dijital görüntü üzerinde termal bir alan 

tururolu 
  Delta T ve Çoklu ölçüm araçları –Daha detaylı te hisler için sıcaklık farkı, 5 ölçüm noktası

5 alan, izoterm seçenekleri 

,

 
  Termal / Gerçek görüntü üzerine çizim – Dokunmatik ekran arayüzünü kullanarak daireler çizin,

aretlemeler yapın ve notlar ekleyin ya da önceden hazırladı ınız taslakları kullanın*. i 
  Otomatik döndürme –Kamera dikey ya da yatay hangi konumda  olursa  olsun ekran üzerindeki

rmal ölçüm verilerinin yönünü otomatik olarak ayarlar te 

Pusula –Her görüntüye ek konum bilgisi için kameranın yönünü gösterir

 
 A   

 

• Radyometrik video Termal video kaydı ile sıcaklık bilgisiyle beraber her anı analiz edin**.  –

**Sadece T460 için 

*Sadece T440 ve T460 için

www.sentezgroup.com.tr



Hızlı görüntü transferi, payla ımı, i lenmesi

ımı ve uzaktan

Android™ cihazlara FLIR

ve bunlara ek olarak video aktar

kontrol için  Apple® ve 

T600, T620, T640 ve T660 özellikleri 

Zor açılardan

ısım 

 rahat görüntüleme

için hareketli

optik k

 

MSX ile keskinlik

ınlatmalı geni

 butonlar ve 

ayd
joystick  

Görüntülere, kamera özelliklerine

 ve analiz fonksiyonlarına kolay ve h ızlı

 eri im için 3.5’’ parlak dokunmatik ekran 

Arkadan T640 ile ı ık yo unlu unun

u çevre oldu
ko ullarında

ı abilmek için vizör rahat çal

Geni   4.3’’ dokunmatik ekran

ısayesinde yeni ölçüm araçlar

 koymanızı sa lar hızlıca

ın

Hızlı görüntü transferi, payla ımı, i lenmesi

ımı ve uzaktan

Android™ cihazlara FLIR

lantı 

ve bunlara ek olarak video aktar

Tools Mobil Uygulama ile kablosuz ba

Diyopter 

Dijital görüntü için LED

ınlatma ve lazer i aretleyici  ayd

Net referans foto rafları

 için dahili 5 MP dijital kamera 

Manuel odaklama 

Otomatik odaklama ve kayı u tu t

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sınıfında en yüksek çözünürlük -Yüksek çözünürlüklü 640x480(307,200) piksel dedektör, 
ayrıntılı görüntüler olu turur kolayca yorumlanabilen net ve 

Üstün  optik teknoloji –Yeni 7° telefoto lensi de içeren geni  lens seçenekleri ile a ırtıcı

 netlik, do ruluk  ve portatiflikle yüksek ve uzak mesafede bulunan objelerin görüntülenmesini sa lar 
Sürekli otomatik odaklama –Nereyi hedeflerseniz hedefleyin en yüksek netlik, do ruluk ve

olarak odaklar*verimlilikte görüntüyü otomatik 

MSX özelli i – Çoklu spektral dinamik görüntüleme dijital görüntü üzerindeki  keskin detaylar ı
 termal görüntü üzerine ekler. Bu sayede problemli yerleri kolay ve kesin bir ekilde bulmanızı
 sa layan ola anüstü detaylara sahip termal görüntüler elde eder 

Yeniden boyutlandırılabilir P-i-P – Referans olarak dijital görüntü üzerinde termal bir
alan olu turur 
  Daha çok ölçüm aracı – Detaylı raporlama yapabilmeniz için 10 adet ölçüm noktası, 5 adet alan,
ıcaklık farkları için Delta T, izoterm ve daha fazlası s 

  Termal / Gerçek görüntü üzerine çizim – Dokunmatik ekran arayüzünü kullanarak daireler çizin,
aretlemeler yapın ve notlar ekleyin ya da önceden hazırladı ınız taslakları kullanın* i 

  GPS – Dahili GPS her görüntüye otomatik olarak yer bilgisi ekler. 

 
*Sadece T640 ve T660 için 

Otomatik döndürme

Radyometrik video Termal video kaydı ile sıcaklık bilgisiyle beraber her anı analiz edin**.  –• 

**Sadece T660 için 
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HD TERMAL KAMERA FLIR T1K                

50 YILLIK BİRİKİMİN SONUNDA  

OLAĞANÜSTÜ  

KIZILÖTESİ  

PERFORMANS 
 
 

FLIR T1K; 50 yılı aşkın termografi uzmanlığı sayesinde  en 

yüksek performans ile sadece kusursuz ölçüm isteyen 

profesyoneller için geliştirilmiştir.  

FLIR tarafından tasarlanıp geliştirilen yüksek 

hassasiyetli OSX optik sistem geniş açıdan telefotoya 

eşşiz görüntü netliği, detay ve sıcaklık hassasiyeti 

sağlar. 

Dinamik odak kontrolü, sürekli-otomatik odaklama ve  

kullanıcı arayüzü ile FLIR T1K  kullanıcı dostu performans 

çıtasını kesinlikle yükseltiyor. Onun sağlam, ergonomik 

tasarımı ve döner optik  kısmı uzun soluklu ölçümlerde 

kullanıcıya rahat çalışma imkanı verirken, dar ve zor 

açılarda incelemeyi kolaylaştırır. 

 
En kesin sonuçlar, en doğru sıcaklık değerleri, en üstün 
ergonomik yapı ile T1K beklentinize 
kaliteyi sunar.  

GERÇEK UZMANLARIN ARADIĞI 
ÖZELLİKLER 

• Görmenizi kolaylaştırmak için Yüksek Termal Çözünürlük 

• ULTRAMAX™ ile 3.1 MP çözünürlük  

• Sıcaklık ölçümleri için kusursuz doğruluk 

• Sürekli-Otomatik odaklama ile daha fazla verim 

• Endüstriyel standartlara göre 2,5 kat fazla termal 
hassasiyet 

• 2 kat daha fazla ölçüm mesafesi 

• Sıcak noktaları kaçırmamak için Radyometrik video 
kaydı 

• Kendi ihtiyaçlarınız için ayarlanabilir ölçüm fonksiyonları 

 
 
 

TELEFOTO LENSE GEREKSİNİM DUYMADAN GÜVENLİ  MESAFEDEN ÖLÇÜM 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLIR PATENTLİ MSX®  DİJİTAL GÖRÜNTÜLDEKİ KESKİN DETAYLARI 

GÖRMENİZİ SAĞLAR.  

 
 
 
 
 

 

   

T1K Devrim niteliğinde bir korumayla FLIR’ a özgü 2-10  

garantisine sahiptir. 

• 2 YIL işçilik ve parça  

• 10 YIL  IR Dedektör  

 
 
 
 

TÜM ÖLÇÜM ÇALIŞMANIZI GERÇEK ZAMANLI RADYOMETRİK 

VİDEO İLE    KAYIT ALTINA ALIN    
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uygun olarak size en iyi 



 
 
 

GENEL ÖZELLİKLER 

FLIR OSX™ Hassas HDIR Optik     

FLIR OSX  Hassas optik teknoloji 

ile uzak mesafeden çok daha hassas 

çalışmalar yapın.  

 

İhtiyaçlarınıza göre yapılandırın 

Dört adet programlanabilir buton, 

dönebilen optik blok ve  dokunuşunuzla 

ayarlanabilen dinamik odaklama  

 

 

 
Hassas Sıcaklık Ölçümü 

Ani sıcaklık değişimlerinden sonra 

hala aynı hassasiyette doğru 

ölçümler alın. 

 

 

Sağlam ve Güvenilir 

Endüstriyel optik yapı ve sağlam kamera 

muhafazası ile zorlu şartlara dayanımlı 

 

 

 
Aydınlık ir Ortamda Parlamadan Kaçının 

Yüksek çözünürlüklü vizör  gündüz 

koşullarında daha kolay tarama  için 

parlama etkisini engeller 

 

Üstün Görüntü Netliği 

1024 x 768 dedektör çözünürlüğü ile 

geleneksel 640 x  480 kamera 

çözünürlüğünden 2.5 kat daha iyi  

 
    FLIR Görüntü İşleme 

MSX, UltraMax ve görüntü işleme 

algoritması düzgün ve en ayrıntılı 

görüntüleri almanızı sağlar 

 
Son Derece Hassas Kullanıcı Arayüzü  

FLIR’ ın en hızlı ve hassas dokunmatik 

ekranı 

 
Sürekli Otomatik Odaklama 

Hareketlerinize ayak uydurur böylece 

videolar ve fotoğrafları sizin yerinize 

odaklar. 
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İLERİ OPTİK TASARIMLAR: 

• Sadece HD Dedektörler için tasarlanmış özel lensler 

• HDIR optik sistem ile net ve yüksek kaliteli görüntüler 

• Uzak mesafe ölçümler için olağanüstü performans 

• Güçlü odaklama mekanizması 

OPTİK ERGONOMİ: 

• Dönebilen opik tasarım ile rahat ve kolay ölçüm 

• Yoğun gün ışığında inceleme için yüksek çözünürlüklü vizör 

• Dokunuşunuzla ayarlanabilen odak kontrolü 

• Uzun soluklu ölçümler için rahat ve konforlu tasarım 

0° 

9
0
°
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  T-SERİSİ 
    MÜKEMMEL 

   ÇÖZÜNÜRLÜK 
 

UltraMax ve MSX özellikleri FLIR 

T-Serisi termal kameraları kızılötesi 

görüntüde ve temassız sıcaklık 

ölçümünde dünyadaki

en profesyonel, kompakt ve nitelikli 

araç   haline getirir. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ULTRAMAX 
 

Flir’in yeni UltraMax teknolojisi eşsiz 

bir görüntü uygulama tekniğidir. 4 kat 

daha fazla pikselli görüntülerle rapor 

hazırlama olanağı sunar. Küçük 

hedeflere daha hatasız yakınlaştırma 

özelliğiyle her zamankinden daha iyi 

sonuçlar almanızı sağlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

8   yakınlaştırmada bile

rakipsiz çözünürlük ve 

görüntüleme performansı 

 
 
 
 
 

    MSX’siz 

 
 

MSX ÖZELLİĞİ 

FLIR’ın patentli MSX teknolojisi, termal görüntü üzerinde etiket, sayı, yazı gibi 

önemli      görüntü detaylarını göstererek,sıcaklıkdeğerlerine hiç bir zarar 

vermeden hatayı azaltma olanağı sağlar.  

 
 

MSX ile 
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kullanımı
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FLIR elektrik ve mekanik  
ürün yelpazesine sahiptir ?  
birimleri için   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
   

 ve -  

 
güvenli kontroller için ideal 

Infrared   
çok daha verimli ve etkili 

 
  

 
   

n ölçümler için 
Fabrikalar için -  

   

 FLIR Wi- eterLink  
ve dokunmatik ekran  

 
ve yüksek hassasiyet 

lensler 
 

www.sentezgroup.com.tr

 150°C

80 x 60

Tek nokta

Daha kısa

C2 den E8 e hızlı ve kısa mesafe’ ’ E40 dan E60 a yüksek sıcaklık’ ’ 

Çözünürlük

Sıcaklık aralı ı

Analiz araçları

Ölçüm mesafesi

bir

ü
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  üçük motorun  

 bir   
 

 
 -   

 
 

   
 

Ölçüm mesafesi  
 

faktördür.  
emin seçin.  

. 

 

 

Çözünürlük 
 

kadar ölçüm mesafesini de etkiler.  
Uzak mesafeden veya küçük objelerden  

 
yapabilmek  
tercih etmelisiniz. 

analizlerden önce 
analiz yapmak 

  
özelliklerin  

 

 

 
tüm 

göz önüne  FLIR teknolojisinin 
 

 
 

 

 
  

orta ve uzak mesafelerden ölçümler  
için  

 
,  

endüstriyel izolasyon -  
  

  
  

uzak mesafelerden görüntüleme 
 

 

2000°C

1024 x 768

Maksimum özellik seçenekleri

Daha uzak

T420 den T1K ya, yüksek sıcaklık’ ’ 
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 Görüntüleme Özellikleri  

Özellikler s
s
d 

Doğrult ve Çek 

Model C2 E4 E5 E6 E8 

Doğruluk ±2°C veya ±2% ±2°C veya ±2% 

Termal Çözünürlük 
4,800 

(80 × 60) 
4,800 

(80 × 60) 
10,800 

(120 × 90) 
19,200 

(160 × 120) 
76,800 

(320 × 240) 

Termal Duyarlılık <0.10°C <0.15°C <0.10°C <0.06°C 

Sıcaklık Aralığı  −10°C’ den +150°C ye  −20°C den +250°C ye 

Frekans 9 Hz 9 Hz 

Odaklama Serbest Odak Serbest Odak 

Sürekli Otomatik Odaklama   

Ultramax ile Görüntü İşleme   

MSX ( %100 Termal Görüntüde) • • • • • 
Odak Mesafesi 0,15 m 0,50 m 

Görüş Alanı   41°x 31° 45°x 34° 

Lens Seçenekleri   

Ölçüm Araçları Merkez Nokta Merkez Nokta Merkez Nokta; Sıcak/Soğuk Nokta 

Nokta Modu 1 adet Sabit 1 adet Sabit 

Sıcak / Soğuk Alan Modu   • • • 
Resim içinde Resim    Sabit PIP Sabit PIP 

Dahili Dijital Kamera 640x480 640x480 

Ekran Boyutu 3,0
ıı
 Renkli 3,0

ıı
 Renkli 

Dokunmatik Ekran •     

Otomatik Döndürme •     

Renkli Alarm (izoterm)    Altı mavi / Üstü Kırmızı 

Renk Paletleri 4 adet  3 adet ( Demir, Gökkuşağı ve Gri ) 

Lazer işaretleyici+ bulucu(IR Görüntüde)      

Dahili Led Aydınlatma •     

Programlanabilir Tuş   

Dijital Zum   

60 sn Sesli / Yazılı Açıklamalar   

WiFi ile uzaktan Kontrol   

Bluetooth ve Meterlik Bağlantısı   

Dahili Hafıza (500 MB) • • • • • 
SD Karta Radyometrik JPEG   

USB üzerinden PC’ye JPEG aktarımı • • • • • 
USB üzerinden PC’ye video aktarımı • • • • • 
USB ile PC’ ye Radyometrik Video kaydı   

Değiştirilebilir Emisyon Değeri • • • • • 

PC için FLIR Tools Yazılımı • • • • • 
FLIR Tools Mobil Uyg. ( Wi Fi)   

Pil çalışma Süresi >2,0 saat >4,0 saat 

Koruma Sınıfı IP 54 IP 54 

2 metre düşme dayanımı  • • • • 
Tablo Ekleme   

IR/Görsel Görüntü Üzerine Çizim   

Vizör   

Pusula   

GPS   

Ağırlık (Pil Dahil) 130 g 575 g 
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Performans Yüksek Performans 

E40 E50 E60 T420 T440 T460 

±2°C veya ±2% ±2°C veya ±2%; T460 limitli sıcaklık aralığında ±1°C veya ±1% 

19,200 
(160 × 120) 

43,200 
(240 ×180) 

76,800 
(320 × 240) 

76,800 (320 × 240) 

<0.07°C <0.05°C <0.05°C <0.040°C <0.040°C <0.030°C 

−20°C den +650°C 
−20°C den +650°C ye 
(+1200°C opsiyonel) 

−20°C den +1200°C −20°C den +1500°C ye 

60 Hz 60 Hz 
Manuel Manuel ve Otomatik 

  

 Ultramax ile 640 × 480 piksel ve %50 oranında daha az gürültü 

• 

• 
• • • • • • 

0,40 m  Otomatik odaklama ile 0,40 m; Elle 0,20 m 

25°x 19° 25°x 19° 

15° Telefoto; 45° Geniş açı 6° ve 15° Telefoto; 45° ve 90° Geniş açı; 100μm ve 50μm close up 

Merkez Nokta; sıcak nokta (alanda maks.); soğuk nokta (alanda min) 
Merkez Nokta; sıcak nokta (alanda maks.); soğuk nokta (alanda min) 

Sıcaklık Farkı (Delta T), kullanıcı ön ayarı 

3 adet yerleri değiştirilebilir 5 adet yerleri değiştirilebilir 

3 adet yerleri ve boyutları değiştirilebilir 5 adet yerleri ve boyutları değiştirilebilir; Sesli ve renkli alarm 

Sabit PIP Ölçeklenebilir PIP 

• 
• • • 

3.1 MP 3.1 MP 

3,5
ıı
 ( Dokunmatik ve Renkli ) 3,5

ıı
 ( Dokunmatik ve Renkli ) 

• • • • • • 

• • • • • • 
Altı mavi / Üstü Kırmızı; Aralık Sarı Altı mavi / Üstü Kırmızı; Aralık Sarı 

Kutup, Beyaz sıcak, Siyah Sıcak, Demir,Lav, Gökkuşağı 
ve Gökkuşağı Yüksek kontrast 

Kutup, Beyaz sıcak, Siyah Sıcak, Demir,Lav, Gökkuşağı 
ve Gökkuşağı Yüksek kontrast 

• • • • • • 

• • • • • • 
 

• 

• 

1 adet 

2x 4x 4x 8x 

• • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • 

      

JPEG JPEG JPEG ve Video 

• • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • 
>4,0 saat 

• 
>4,0 saat 

• IP 54 IP 54 

• • •    

   • • • 

    • • 

      

   • • • 

      

880 g 880 g 
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Yüksek Performans HD Performans 

T600 T620 T640 T660 T1K 

±2°C veya ±2%; T660 ve T1K  limitli sıcaklık aralığında ±1°C veya ±1% 

172,800 (480 × 360) 307,200 (640 × 480) 786,432 (1024 × 768) 

<0.040°C <0.030°C <0.030°C <0.020°C 

−40°C den +650°C ye 
−40°C den +650°C ye 
(+2000°C opsiyonel) 

−40°C den +2000°C −40°C den +2000°C ye −40°C den +2000°C ye 

30 Hz 30 Hz 

Manuel ve Otomatik 

  • • • 

 1280 × 960 piksel  

Ultramax ile 1280 × 960 

• 

3.1 MP 

• • • • • 
0,25 m 0.4 m 

25°x 19° 28°x 21° 

  7° ve 15° Telefoto; 45° ve 80° Geniş açı; 100μm, 50μm ve 25μm close up 12°, 28°, 45°, 3x Closeup 

Merkez Nokta; sıcak nokta (alanda maks.); soğuk nokta (alanda min) 
Sıcaklık Farkı (Delta T), kullanıcı ön ayarı 

10 adet yerleri değiştirilebilir 

10 adet yerleri ve boyutları değiştirilebilir; Sesli ve renkli alarm 

• • • • • 
5.0 MP 

4,3
ıı
 (Kapasitif Dokunmatik ve Renkli ) 

• • • •  

• • • • • 
Altı mavi / Üstü Kırmızı; Aralık Sarı 

Kutup, Beyaz sıcak, Siyah Sıcak, Demir,Lav, Gökkuşağı 
ve Gökkuşağı Yüksek kontrast 

• • • • • 

• • • • • 

1 adet 4 Adet  

4x 8x 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

     

JPEG JPEG ve Video 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 
>2,5 saat 

• IP 54 

     

• • • • • 

• • • • • 

  • • • 

 • • • • 

 • • • • 

1300 g 1900 g 
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İLGİLENDİĞİNİZ TÜM 

ENDÜSTRİYEL MODEL 

TERMAL KAMERALARIMIZ 

BU KAPAĞIN ALTINDADIR 

 



GÖRÜNTÜLÜ IR TERMOMETRE  

FLIR TG SERİSİ  

 
 

 
FLIR TG serisi, IR Termometreler ile FLIR' in üstün kızılötesi termal 

kameları arasındaki boşluğu doldurarak; tipik noktasal sıcaklık ölçerlerin 

göremediği termal problemleri görüntülemenizde size avatantaj sağlar. . 

FLIR' in özel  Lepton® mikro termal kamera ile donatılmış olan TH serisi 

ile ısı dağılımlarını inceleyebilir, güvenilir sıcaklık verileri alabilir ve 

raporlama için görüntü kaydedebilirsiniz. 24:1 spot oranı sayesinde 

emniyetli mesafelerden doğru sıcaklık okumaları yapabilirsiniz. Basit 

kullanımı, kolay anlaşılabilir arayüzü ve dual lazer işaretleyicisi ile daha 

hızlı ve daha güvenilir sonuçlar elde edeceksiniz. 

 

 

 

FLIR Lepton termal sensör ile arızaları süratle yakalayın. 

 

 Sıcak noktaları anında gösterir 

 Varsayımları ortadan kaşdırır 

 24:1 spot büyüklüğü oranı ile güvenli mesafe ölçümü mümkün 

kılar. 

 

 

Sade ve Basit : Saniyeler içinde kullanıma hazır 

 

 Özel bir eğitime gerek duymayan sade tuş takımı 

 Görüntü ve verilerin hızlı ve kolay kaydı 

 Veri transferi için çıkarılabilir mikro SD ve mini USB arayüzü 

 

Sağlam ve Güvenilir En zorlu koşullar için tasarlanmış 

 

 2 metre düşme dayanımı 

 FLIR' e özgü 2-10 garantisi 

 Alet çantanızla güvenle taşımanız için kompakt ve dayanıklı, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahat 

Taşınabilir 

Ergonomik 
Tasarım 

2 metre düşme 

dayanımı 

Kullanımı Kolay Kayıt Tuşu 

Tek Seferde Termal Kayıt ve 

Lazerler ile işaretleme 

Dual Lazer 

işaretleyiciler 

Tripod bağlantısı 

FLIR Lepton  
Sensör 

Kullanıcı 
 Dostu Arayüz 

Çıkarılabilir 

micro SD ve 

mini USB 

girişi 

24



Infrared gözünüz asla uyumaz 

 
 
 

 
 

 

FLIR A300 SERİSİ 
Kritik ekipman izlemek için sabit termal görüntüleme kamerası  

 
FLIR A300 serisi gibi monte edilebilen sabit termal görüntüleme kameraları 

kritik ekipmanları ve diğer kıymetli materyellerinizi izlemek için neredeyse her 

yere kurulabilir.Tesisinizde belirli bi bölgede sıcaklık farklılıklarını ölçerek ve 

size anlık geri dönüşler sunarak %100 güvenlik sağlar. Bu sayede önemli ve 

yüksek maliyetli kayıplar vermeden operasyonlarınıza sorunsuz devam 

edebilir ve işçi güvenliğini arttırabilirsiniz. 

 

Ethernet üzerinden MPEG-4 video ile PC üzerinde canlı görüntüler gösterir.  

Sadece bir kablo ile çalıştırılan 30 Hz,e kadar Ethernet uyumlu 640 x 480 

bağlantı sağlanabilir. Kompozit video çıkışı, PAL ve NTSC uyumlu 

kullanılabilir ve TCP/IP protokolü kullanılarak web üzerinden control edilebilir. 

 
DAHİLİ ANALİZ VE ALARM FONKSİYONLARI 

FLIR A300 nokta, alan ölçümüve sıcaklık farkları gibi standart dahili analiz 
fonksiyonlarını içinde barındırır. Alarmlar bir analiz fonksiyonu olarak, iç 
sıcaklık ve ya dijital giriş olarak başlatılabillir. Kamera otomatik olarak analiz 
sonuçlarını ve termal görüntüleri önceden belirlenmiş bir zamanda ya da 
alarm sırasında e-posta olarak kullanıcıya yollar. Otomatik olarak yollanan 
dosya vey a e-posta FTP ve SMTP işlemcisi ile mümkündür.  

 

KORUYUCU  HOUSING 

FLIR A300 koruyucu housing’iyle beraber sipariş ed ilebilir. Bu koruyucu 

housing FLIR A300’un özelliklerinden herhangi birini etkilemeden IP66’ya 

çevresel şartları arttırır.. Kamera tozlu ya da ıslak koşullarda bu koruyucu 

housing sayesinde kusursuz bir şekilde çalışır. 7, 15, 25, 45 or 90° FOV 

lensleriyle  kalibre edilmiş FLIR A300 kameraları için ayrıca housing 

mevcuttur. Housing’, önceden kamerayla birlikte almamış ve kamerasını toz 

ve suya karşı korumak isteyen kullanıcılar ayrı olarak sipariş verebilir ve 

housing’i kendileri kolayca kurabilir.  

 

 

 

 

 

FLIR AX5 :  Otomasyon uygulamalarınız için 

kompakt ve ekonomik termal kameralar 

 

 Kompakt ve ekonomik 

 GigE Vision standartına uyumluluk 

 GenICam protokol desteği 

 PoE (Ethernet üzerinden güç) 

 -40˚C ile 550 ˚C 

 Termal duyarlılık < 50 mK 
 

 

 
FLIR AX8 : Kritik ekipmanlarınızın 7/24 kontrolü 
için elinizden küçük termal kameralar 

 

 Kolay ve hızlı kurulum 

 Otomatik analiz ve alarm  

 IP ve TCP ye uyumlu 

 Termal ve görsel görüntü  

 -10˚C ile 150 ˚C 

 Termal duyarlılık < 80 mK 
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AR-GE VE BİLİMSEL UYGULAMALAR İÇİN  

FLIR SC SERİSİ 

 

FLIR termal görüntüleme kameraları bilimsel araştırmalar için ideal olan geniş bir ürün yelpazesine 

sahiptir. Bu sayede AR-GE uygulamalarında hayati önem taşıyan esneklik ile eşsiz çözümler sunar. 

Bu çözümleri doğruluk, güvenilirlik, duyarlılık ve yüksek performans ile birleştirerek endüstriyel 

alanlarda, akademik araştırmalarda, tahribatsız muayene ve malzeme testlerinde, savunma ve 

havacılık faaliyetlerinde FLIR AR-GE Serisi kameralar dünya çapında referans cihazlar olarak kabul 

görmekte ve kullanılmaktadır. SENTEZ TERMAL GÖRÜNTÜLEME olarak sizlere en doğru 

konfigürasyonu sunmak için 1996’dan beri konusunda uzman infrared termografi uzmanlarımızla 

birlikte çözüm ortağınız olarak hizmet veriyoruz. 

 

AKADEMİK VE ARAŞTIRMA UYGULAMALARI  

Termal görüntüleme teknolojisinin kullanımı, üniversitelerde hem dersliklerde hem de laboratuvar 

ortamında gün geçtikte daha popüler bir hal almaya başlamıştır. Akademisyenler, ısı transferlerini ve 

termodinamikleri anlatırken termal görüntüleme teknolojisi sayesinde öğrencilerin konuları daha 

kolay bir biçimde anlamasını sağlar. 

 

 
Göz analizi 

 

Fen bilimleri 

Termografi, yüzey sıcaklıklarını temassız ölçmek ve değişimleri 

göstermek için kullanılan bir yöntemdir. Bu alanda başlıca 

uygulamaları; vasküler değerlendirmeler, dokuların durumu, kas 

gerilimlerinin değerlendirilmesi ve kanayan bölgenin tespitidir. 

 

 

 

 

 
Hava Yastığı Testleri  

 

 

Hızlı hareket eden durumlar 

Yüksek hızlı kızılötesi teknolojisi, dinamik sahnelerin belirgin 
hareketlerini göstererek saniyede 10000 kareyi aşan yakalama 
hızıyla eşsiz bir gösterim sunar. Balistik durumlarda, süpersonik 
mermi hareketlerinde, patlayıcıların patladıktan sonra 
mikrosaniyede ısı değişimlerini n gösterilmesinde bu kameralar 
sınıfında rakipsizdir. 
 

 

 
Kızılötesi Mikroskopi  

 

 

 

 

 

Kızılötesi mikroskopi 

Mikroskop ile entegre edilebilen termal kameralar, termal 

görüntüleyici mikroskop adını alır. 3 mikron’a kadar küçük 

numunelerin ısısını ölçebilen bu cihazlar, komponentlerin termal 

performansını ve yarı iletken parçaların temassız 

karakterizasyonunu ölçmeye olanak sağlar. Bu yöntem termal 

kameralarla bilimin en verimli kullanıldığı alanlardan biridir. 
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SAVUNMA & HAVACILIK UYGULAMALARI 
 

Çoğu kişi savunma sanayisinde termal görüntülemeyi “düşmanı görmek” ile ilişkilendirir. Ama 
günümüzde yüksek çözünürlüklü termal görüntüleme kameraları; ateşli silahların, cephanelerin, 
güdümlü füzelerin ve savaş uçaklarının argesinde kullanılmaktadır. Araştırmacılar, termal görüntü 
üzerinde yer alan bilgilerden yola çıkarak hedef tanımlaması ve multispektral kamuflaj araştırma 
gibi konularda karakterizasyon sağlar. 

 

 

Takip sistemleri 

Termal görüntüleme kameraları, az ışıkta görünürlüğü 
sağlayarak ve görüntüyü kirletebilecek ortam şartlarını ortadan 
kaldırarak takip sistemlerini etkileyen olumsuz yönleri yok
eder. Bu sayede hedefin pozisyonu, aralığı ve yüksekliği 
otomatik olarak güncellenir. 

 

  
Savaş  Jeti  

 

 

Target Signature ( Kızılötesi imzalar) 

Kızılötesi imza ile hedefin kızılötesi parlaklığı dalga boyu 
fonksiyonuyla ölçülerek, atmosferde değişen koşullarla birlikte 
sensörlerle hedefin pozisyonu saptanır. Kızılötesi imzalar araç, 
sensör ve kamuflaj sistemlerinin yapımında olmazsa olmaz bir 
araçtır. 

 

 
Helikopter Kızılötesi İmzası 

 

 

 

Dinleme Cihazı ve Bomba Bulunması 

Kızılötesi görüntüleme, ısı farklılıklarını ortaya çıkararak 
gizlenmiş cihazların bulunmasında kullanılır. Isı dağılımlarını göz 
önüne alarak güvenliğiniz sağlanır. 

 

 
Tavan arasına gizlenmiş dinleme cihazı 

 

 

 

Lazer İşaretleme 

Lazer işaretleyiciler belirli bir lazer enerjisi yayarak spesifik bir 
bölgeyi ya da objeyi işaretlemede kullanılır. Bu yöntem 
genellikle yakın kızılötesi kameralarla (NIR) savaş 
mühimmatlarını işaretlemek ve hedef doğrulama işlemi için 
uygulanmaktadır. 

  
  Kamyonda kısa dalga lazer işaretleme 
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ENDÜSTRİYEL AR-GE UYGULAMALARI 
 

Termal görüntüleme kameraları AR-GE çalışması yapan ürün geliştiricileri için projeleri üzerindeki 
ısı dağılımlarını görerek, üzerinde çalışma ve analiz olanağı sunar. Bu sayede tasarım döngüsü 
süresi kısaltılarak, maliyetli ürünün geri çağrılması durumu ortadan kalkar. 

 

 
      Baskı devre kartı 

Elektronik Denetimler 

Baskı devre tasarımları ısı yayılımı yönetiminde zorluklar 
doğurur. Teknolojinin her yönde ilerlemesiyle elektronik 
bileşenlerin küçülmesi doğru orantılı olduğundan ısı 
dağılımlarını kestirmek zorlaşmıştır. Ama FLIR mühendisleri 
termografiyi doğru kullanarak ürettikleri ürünlerle ısı 
görselleştirmesini en uygun biçimde kullanıcıya sunar. 
PCB’ler tasarım halindeyken bile termografinin incelikleri 
kullanılabilir ve sonradan oluşabilecek muhtemel hatalar 
engellenebilir. 
 

 
Otomotiv sektörü 

Otomotiv Sektörü 

Otomotiv endüstrisi; daha verimli, güvenli ve yüksek 

performanslı otomobiller üretebilmek adına AR-GE’ye diğer 

bütün sektörlerden daha fazla önem vermektedir. Güvenilir 

yeni modelleri rakiplerden daha önce pazara sokmak 

otomotiv endüstrisindeki en önemli artı noktalardan biridir. 

Termal görüntüleme; hava yastığı sistemlerinin geliştirilmesi, 

ısıtma ve soğutma sistemlerinin veriminin doğrulanması, 

lastik aşınmalarında ısının etkisinin görülmesi ve daha bir çok 

benzer özelliği test etmek için en güvenilir araçtır. 

 
                      

Ampül testi

 

 

 

Endüstriyel Laboratuvar Testleri 

Ürünleri pazara daha hızlı sunmak. Bu durum bir çok 

sektörde başarının en önemli faktörlerinden biridir. 

Termografiyi ürün tasarım döngüsünün ilk fazlarında 

kullanmak bu yüzden çok önemlidir. Bu sayede model 

doğrulama, hata analizi ve termo elemanlar konularında 

çözümler sağlanır. Kızılötesi sayesinde, şirketler ürünlerinin 

gelişim sürecini kısaltarak, ürün kalitesini de doğru oranda 

arttırır. 

 
   Deney tüpü testi 

 

 

Eczacılık ve İlaç Sektörü 

Yeni ilaçlar kızılötesi yardımıyla geliştirilir. Kimyasal 

reaksiyonlardaki ısı değişimlerine bakan bilim adamları, 

deney tüplerindeki değişimleri gözlemleyerek en uygun 

sonuca ulaşır. 
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TAHRİBATSIZ MUAYENE (NDT) / MALZEME MUAYENESİ 

Tahribatsız muayene tekniği (NDT) hiç bir zarara yol açmadan materyellerin,komponentlerin ve 
sistemlerin özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan yaygın bir metoddur. FLIR kameraların 
sahip  olduğu lock-in termografi özelliği sayesinde 1mK’ya kadar sıcaklık değişimleri gözlenebilir. 

 

 

Kompozit materyeller 

Termal tahribatsız muayene testi sayesinde hedef yüzeylerdeki 
termal değişiklikler kolayca incelenir. Bu yöntem, kompozit 
materyellerin boşluklarını, meydana gelen erozyonları ve 
çatlaklar sebebiyle oluşan su sızıntılarını bularak kullanıcılara 
sunar. 

 
 

  
Malzeme Testleri  

 

 

Çatlak tespiti 

Termal kameranın görüntü yakalamasını titreşimlerin 
frekansıyla ya da bölgeye giren ultrasonik enerjiyle senkronize 
ederek materyellerdeki çatlaklar lock-in termografi yöntemiyle 
tespit edilebilir. Çatlak yüzeydeki sürtünme haliyle ısı yaratır ve 
bu ısı termal görüntüleme kameralarıyla kolayca görülebilir.  
Tahribatsız muayene yöntemi UV radyasyonuna gerek 
duymadan büyük ve tespiti zor bölgelerin incelenmesine olanak 
sağlar 

 
Çatlak Testleri 

 

 

 

Solar hücreler 

Solar hücrelerde bazen paralel devre arızaları oluşur. Hücreleri 
hareketlendirdiğimiz zaman bu arızalar açıkça ortaya çıkar. 
Termal kameralar sayesinde fotolüminans testleri de kolaylıkla 
kullanıcı tarafından uygulanabilir. 

 

 
Güneş Paneli Kontrolleri 

 

 

Stres Analizi 

Stres ve yorgunluk testleri makine mühendisliği ve malzeme 
bilimi alanlarında sıklıkla kullanılan bir test metodudur. Ne 
yazık ki bu metod kompleks yapılarda sınırlı bilgi sunar. Termal 
stres analizi sayesinde geometrik olarak karmaşık 
komponentlerde bile binlerce stres ölçümü eş zamanlı olarak 
kullanıcıya sunulur. Gerilim ölçme aletlerine nazaran bu teknik 
araştırmacılara daha nitelikli bilgi verir. 

 
  Stres Analizleri  

29



  

Tüm teknik detaylar için lütfen infrared  termografi uzmanı kadromuzla iletişime geçin        

ARGE UYGULAMALARI İÇİN BENZERSİZ BİR YAZILIM  
 

FLIR ResearchIR 

ResearchIR, AR-GE ve bilimsel çalışmalar için özel olarak üretilmiş kullanımı kolay ve çok nitelikli 
bir yazılımdır. ResearchIR ile; kameranın PC üzerinden kontrolünü, yüksek hızda veri 
kaydedimini, görüntü analizini ve veri paylaşımını tek bir yazılımda entegre halde bulabilirsiniz. 

 

Önemli Özellikleri: 

 
 Radyometrik video ve  

görüntü analizi 

 Tablo ve grafik oluşturma 

 Görüntü analiz araçları 

 Kullanıcıya göre ön ayarlar 

 Görüntü işleme filtreleri 

 Zamana bağlı grafikler 

 Veri analiz paylaşımı 

 MatLab Uyumluluk 

 Kayıtları herhangi bir lisans 
gerekmeden paylaşabilme – 
Self Viewing Files  

Yazılım Geliştirme Seti 

 

Esnek, nitelikli fonksiyonlara 
sahip SDK ürünü tüm FLIR Ar-
Ge kameraları için mevcuttur. 
SDK sayesinde kullanıcılar 
kendi kodlamalarını yapabilir ve 
kendi yazılımlarıyla kamera 
kontrolü sağlayabilir. 

 

Üçüncü Parti Yazılım Uyumluluğu 

 

FLIR Ar-Ge kameraları, MATLAB 
gibi standart Ar-Ge yazılımlarıyla 
sorunsuz çalışmaktadır. Algoritma 
geliştirme, görüntü analizi ve 
görselleştirme özellikleriyle standart 
bir yazılıma sinyal gönderip 
kullanımı sağlanabilir. 

Kendine Özgü Özellikleri 

 

 MatLAB ile direkt olarak 

kamera kontrolü ve veri 

aktarımı 

 Filtreleme, bölümlendirme, 

biçimlendirme, istatistik, 

sensör entegre etme, 

kamera kalibrasyonu 

özellikleri 

 Obje tespiti ve izlemesi 

 PC denetimi ile ilgili 

çözümler 

 
 

Farklı sensör tiplerine ve kullanım özelliklerine göre geniş ürün yelpazemizden sizin için 
seçtiklerimiz 

  
 

FLIR Test Kitleri ile  kamera, lens ve 
yazılımı bir arada  

FLIR A655sc sabit termal görüntüleme 
kamerası 

FLIR T1030sc elle taşınabilir termal 
görüntüleme kamerası 

  
 

FLIR A6200sc NIR: InGaAs dedektör 
ile KISA DALGA termal görüntüleme 

FLIR GF335 Taşınabilir ORTA DALGA 
termal görüntüleme kamerası 

FLIR X8400sc serisi: ORTA DALGA 
ve Yüksek Hızlı Infrared Kamera 
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Kaçakları durdurun,tasarruf edin ve çevreyi 
koruyun  

 
 

FLIR GF SERİSİ 
 

Metan ve Uçucu organik bileşik tespiti için gaz 

görüntüleme termal kamerası 

  
FLIR GF-Serisi, petrol ve doğalgaz üretiminde, lojistiğinde ve 

kullanımında ortaya çıkan metan ve uçucu organik bileşikleri, 

(VOC) emisyon kaçaklarını, gıda üretimi, depolanması ve satışı için 

üretilen, endüstriyel soğutma ve kimya, ilaç, otomotiv ve klima 

sistemlerinde kullanılan soğutucu gazları, SF6 ve amonyak gaz 

kaçaklarını, karbonmonoksit emisyonlarını hızlı tespit edebilen 

devrim niteliğinde bir gaz kamerasıdır. FLIR GF-Serisi ile geniş 

alanları tarayabilir ve gerçek zamanlı olarak potansiyel ve olmakta 

olan gaz sızıntılarını bulabilirsiniz. Bu kamera vizör ve LCD 

ekran ile donatılmıştır. Daha hızlı ve yerinde onarımlar için üzerinde 

bulunan GPS verisi sunma özelliğiyle kaçağın tam olarak nerede 

gerçekleştiğini tespit edebilirsiniz. 

GERÇEK ZAMANLI OLARAK HEM GAZ KAÇAKLARINI GÖRÜN HEM DE SICAK NOKTALARI 
 

FLIR GF-Serisi yüksek hassasiyet modu ile gerçek zamanlı olarak en küçük kaçakları bile tespit edebilen rakipsiz bir gaz 

görüntüleme termal kamerasıdır. Emisyonun kesin kaynağını saptar ve hemen onarım için kullanıcıya olanak sağlar. 

Bunun yanında ±1 °C hassasiyet 

kullanabilirsiniz. .   

 

İŞ GÜVENLİĞİNİ ARTTIRIR  
 

GF-Serisi ile gerçekleştirilen tespit denemeleri gaz algılayıcılarla yapılan tespit denemelerinden 9 kat daha hızlıdır. 

Aynı zamanda yakından temas kurmanıza gerek duyulmadığından gaz algılayıcılara göre çok daha güvenlidir. Bu 

sayede gözle görülemeyen zararlı kimyasallara maruz kalma riskini azaltır. Buna ek olarak, geleneksel yöntemler 

kullanılarak ulaşılması ve tespit edilmesi zor olan alanları tarar ve size kesin sonuç verir. Ergonomik dizaynı, parlak 

LCD ekranı ve hareketli  vizörüyle gaz tespiti için rakipsiz bir termal gaz görüntüleme kamerasıdır .  

 

Gaz kaçaklarını onararak , kurumunuzun gaz kaçaklarından kaybettiği zararın önüne geçin ve karınızı arttırın. Aynı 

zamanda yasal uyumlulukları yerine getirip, çevreyi koruyun.GF-Serisi gaz görüntüleme termal kamerası tüm güncel (OGI) 

optik gaz görüntüleme yönetmeliklerine uygundur.. 

 

GF-SERİSİ İLE TESPİT EDİLEBİLİR BAZI GAZLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR   

 

Metenol Metan Benzen Etan Propilen SF6 

Etanol Pentan 1-Penten Izopren Butan Asetik Asit 

Etilbenzen MEK Toluen Propan Oktan NH3 

Heptan Klor Dioksit Ksilen Etilen Heksan FREON -12 
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ile 350 °C’ye kadar sıcaklık ölçebilir ve bu sayede elektriksel ve mekaniksel bakım için de



Güçlü FLIR yazılım  
FLIR Tools 
 

 
  

emin olabilirsiniz. 
 
Önemli özellikler: 

 akt  
,  özelliklerini  

ara  
Radyometrik görüntü üzerinde her noktadan ölçüm yaparak analiz  

 
urun. 

Uzaktan kontrol için USB Video, Ethernet ara yüzlerinden  
 güncelleyin. 

 

 
FLIR Tools Mobil 
 

Wi-Fi ile ya herhangi  
bir T-  
çin görüntülerinizi  
 
Önemli özellikler: 

K . 
 T - Serisi kameralarda, uzaktan kontrol ve  
Görüntüleri analiz edin . 

tespitlerinizi sahadan e- . 
 

 
FLIR Tools+

 
 

 
Önemli özellikler: 

  gö . 
 

  
 . 

Microsoft Word  
 imkan verir. 
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FLIR Hakkında 

E er termal kamera arıyorsanız do ru yerdesiniz. 

FLIR Infrared E itim Merkezi 
Infrared E itim Merkezi (ITC), dünyanı

itim ve termografi sertifikası programlarını sunmaktadır. 
n en önde gelen infrared

 e

Tüm kameralarımız kolay kurulum ve çalı tırma için tasarlanmasına ra men, termal
ın nasıl  görüntüleme konusu, kameran kullanıldı ını bilmekten çok daha fazlasını içerir. 

irket olarak, bilgilerimizi mü terilerimiz Termal görüntüleme teknolojisinde lider ve ba ka ilgili
maktan memnuniyet duyarız.   taraflarla payla

Bu nedenle düzenli kurslar ve seminerler veriyoruz. ı Ayr ca, sizin veya personelinizin termal 
görüntüleme ı ve onun uygulamalar konusunda beceri kazanması için talep üzerine irket içi 

itim de düzenliyoruz.  e

ITC, yalnızca FLIR Systems mü terilerini de il, ka marka kameraların kullanıcılarınıba  da 
ı rusu, lar. Domemnuniyetle kar herhangi bir uygulama icin termal görüntüleme hakkında

ın almaya karar  daha fazla bilgi edinmek isteyen herkesi, kamera sat vermeden önce 
davet ediyoruz.  

   

D  termal üreticisi FLIR ,  
birikimi  
hizmetin  ile  
uygulamalarda bir çok tehlike ve riskler engelleniyor.  
 

  ve el tipi termal kameralar ile 
e elektrik , mekanik , izolasyon , otomasyon , ar-ge , , veterinerlik , 

 , ,  ( öntemleri) ve daha birçok  
   

 
 

 
 

  
 

imizi  

 

her yerde görüyorsunuz.  

 

 

 
 

 

SENTEZ H  

 

 
Termal Kamera    

lider olan FLIR  
 

 
   

Elektrik  Mekanik   ölçüm hizmeti veren SENTEZ IR  
Servis  
 

 OFIL SYSTEMS Korona kameralar  
ve  
  
  
 
SENTEZ firma  

 
 

 
yoluna devam etmektedir. 
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