
Specifikace 

Vestavěný optický 

fotoaparát 

Prohlédněte si na snímcích podrobnosti ve viditelném spektru. 

Prolnutí infračervené 

teplotní mapy s vizuálním 

snímkem 

Ano, pět režimů prolínání v přístroji a další možnosti prolínání v 

softwaru SmartView®. 

Možnosti zarovnání Režim NEAR: < 23 cm od cíle 

Režim FAR: > 23 cm od cíle 

Zorné pole 28° x 28° – úzké zorné pole umožňuje zobrazit více podrobností o 

cíli. 

Rozsah měřených teplot −10 °C až +250 °C 

Systém ostření Bez ostření 

Signalizace velmi 

vysoké/nízké teploty 

Při překročení mezní teploty začne blikat signalizace vysoké a nízké 

teploty, která vás upozorní na to, že teplota se nachází mimo 

očekávaný rozsah. 

Časosběrné snímkování Automatické pořizování snímků v nastaveném intervalu umožňující 

sledovat teplotní změny v průběhu času 

Alarm automatického 

sledování 

Získejte poznatky o občasných problémech pomocí automatického 

pořizování snímků při překročení vybrané mezní teploty. 

Značky horkých a studených 

bodů 

Ihned identifikujte nejvyšší a nejnižší teplotu na snímku. 

Software Profesionální software SmartView® vám umožní optimalizovat a 

analyzovat snímky, rychle vytvořit sestavy a exportovat snímky v 

několika formátech. 

Oblast měřených teplot Středový rámeček na obrazovce zobrazuje přesnou oblast měření 

teplot. 

Formát souborů .bmp nebo .is2. Snímky ve formátu .is2 lze upravovat v softwaru 

SmartView®. 

Paměťové médium 4 GB karta microSD, lze uložit až 9 999 snímků. 

Paleta barev 6 v jednotce (Ironbow VT, Horký kov, Obrácená stupnice šedi, 

Stupnice šedi, Vysoký kontrast VT, Duha); 4 další v softwaru 

SmartView® (Modročervená, Vysoký kontrast, Jantar, Inverzní 

jantar). Paleta na snímcích ve formátu .is2 lze změnit v softwaru 

SmartView®. 

Korpus přístroje VT04: kufřík 

VT04A: měkké pouzdro pro snadnou přenosnost 

Typ baterie VT04: nabíjecí baterie Li-Ion 

VT04A: čtyři (4) baterie typu AA 

Výdrž baterií Osm (8) hodin 

Funkce úspory baterií Úrovně jasu obrazovky; automatické ztlumení obrazovky po 

2 minutách; konfigurovatelný časový limit vypnutí 5, 10, 15 nebo 



20 minut 

Ergonomie Tenké a lehké zařízení v kapesní velikosti 

Záruka Dva roky 

 
 


