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KT-384

Indeks: WMXXKT384

Kamera termowizyjna
  

Opis
Kamera termowizyjna o rzeczywistej rozdzielczości termicznej (radiometryczna) 384 x 288
(jednocześnie mierzona temperatura w 110592 punktach), o wyjątkowo prostej i intuicyjnej obsłudze,
posiada:

wybierany przez użytkownika rodzaj obiektywu (jeden z czterech lub zestaw kilku) –
określane w zamówieniu w zależności od potrzeb (szerokokątny, standardowy, operacyjny,
teleobiektyw),
menu w języku polskim, 
szczegółową instrukcje w języku polskim,
wyświetlacz 3,6”, 640 * 480,
pełną wersje oprogramowania w języku polskim bez ograniczeń stanowisk wraz z
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aktualizacją oprogramowania na stronie www,
pełny serwis firmy Sonel S.A.,
w zestawie zewnętrzny szybki czytnik kart pamięci SD,
w cenie świadectwo wzorcowania oraz pomoc techniczna on-line.
Zgodność kamery termowizyjnej ze standardem EN61326-1.

Kamera rejestruje w trakcie każdego pomiaru również obraz rzeczywisty, posiada funkcję łączenia
obrazu rzeczywistego i termicznego z regulowanym poziomem (oraz zakresem temperatury)
przenikania. Rejestracja odbywa się do pamięci wewnętrznej lub na wymienną kartę SD. Kamera
umożliwia również rejestrację filmów w podczerwieni (na karcie SD lub bezpośrednio do komputera). 
 
  

Dane techniczne

Parametry techniczne kamery KT-384
Rozdzielczość IR 384x288

Temperatura -20..400°C
Rozdzielczość temp. 0,1°
Zakres spektralny 8...14μm

Rozdz. przestrz. (mrad)
Pole pomiarowe (FOV) / ogniskowa - obiektyw

standardowy
21,7° x 16,4° / 25mm

Pole pomiarowe (FOV) / ogniskowa - obiektywy
opcjonalne.

• 40.53°X30.96° / 13mm
• 13.04°X 9.8° / 42mm
• 7.85°X 5.89° / 70mm

Dokładność ±2° lub 2%
Minim. odległość (cm) 20

Laser tak
Ostrość manualna ( + zoom 2x, 4x)

Czułość termiczna 0.08°C @ 30°C
Palety 8

Odświeżanie (Hz) 50/60
Obraz rzeczywisty CMOS Sensor, 1600×1200 pixels, 24bit true

colors
InfraFusion tak
Wideo IR SD, USB

Tryby (punkty) centr, max, min, punkt rosy
Regul. emisyjności 0,1..1
Tabela emisyjności tak
Pamięć wewnętrzna 150MB
Pamięć wymienna SD 4GB

Format plików obrazów JPG
Format plików wideo IRV

Notatka głosowa tak
Komunikacja z PC USB

Wyjście wideo PAL/NTSC
Zasilanie z akumulatora standard AA

Zasilanie z baterii standard AA
Ładowanie w kamerze tak

Praca z zasilacza 12V
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Wyświetlacz 3,6'' TFT LCD
Oprogramowanie PC do analizy. pełne darmowe (j. angielski, polski, niemiecki,

hiszpański, rosyjski)
Temp. pracy. -10°C to 50°C

Temp. przechowywania -20°C to 60°C
Wilgotność 10% to 95%, bez kondensacji
Certyfikaty CE Mark (Europe)
Wibracje 2G, IEC 68-2-6
Wstrząsy 25G, IEC 68-2-29
Rozmiary 252mmx182mmx112mm（z obiektywem 25mm）
Masa (kg) 1kg (z bateriami)
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