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SEEK THERMAL Kompaktowa kamera
termowizyjna Seek Thermal Shot
PRO z poprawą obrazu SeekFusion z
Wi-Fi 320x240px FOV 57°
Cena

3 999,00 zł

Czas wysyłki

20 dni

Numer katalogowy

SQ-AAA

Kod EAN

859356006217

Opis produktu
Przystępne obrazowanie termiczne o wysokiej rozdzielczości z technologią SeekFusion™.
Seek ShotPRO to najbardziej zaawansowana kamera termowizyjna dla profesjonalistów budowlanych. Rób zdjęcia i nagrywaj
filmy oraz analizuj natychmiast dzięki nowym narzędziom do termografii. Dodaj pomiary punktowe i pola temperatury, aby
tworzyć czytelne raporty oszczędzające czas. Precyzyjnie diagnozuj problemy z 16-krotnie wyższą rozdzielczością niż inne
urządzenia o porównywalnej cenie. Przejmij pełną kontrolę nad zdjęciami i filmami, dostosowując połączenie obrazów
widzialnych i termicznych. Udostępniaj i przesyłaj strumieniowo do dowolnego smartfona lub tabletu przez Wi-Fi. Zamontuj na
statywie i przesyłaj strumieniowo transmisję na żywo do współpracowników, aby poradzić sobie z bardziej złożonymi
zadaniami w trudnych warunkach. Seek ShotPRO to trwała i elegancka pomoc ekspercka z zakresu obrazowania termicznego
w kieszeni.
Kieszonkowa i poręczna kamera Seek ShotPRO ma wszystko, czego kiedykolwiek potrzebowałeś od kamery termowizyjnej.
Analiza na urządzeniu
Rób, edytuj i analizuj zdjęcia w locie - wszystko z urządzenia.
SeekFusion ™
Szybsze znajdowanie problemów dzięki regulowanemu łączeniu obrazów widzialnych i termicznych.
Więcej pikseli, większa precyzja
Szesnaście razy więcksza rozdzielczość niż konkurencyje urządzenia. Najlepsza w swojej klasie rozdzielczość termiczna.
Streaming WiFi
Przesyłaj strumieniowo wideo na żywo do dowolnego urządzenia mobilnego w celu współpracy i stałego monitorowania.
Specyfikacja techniczna
Matryca bolometryczna: 320x240 (38400pt)
Pole widzenia (FOV): 57°
Zakres wykrywanych temperatur: od -40°C do +330°C (od -40°F do +626°F)
Precyzja pomiaru temperatury: powyżej 5% (lub 5°C)
Czułość termiczna:
Częstotliwość odświeżania:
Regulacja ostrości obrazu: stała ogniskowa
Zakres długości fali podczerwieni: 7,5-14µm
Mikrobolometr: VOx (Vanadium Oxide)
Technologia łączenia obrazu SeekFusion™
Wbudowane punktowe oświetlenie LED (funkcja latarki i lampy błyskowej)
3 konfigurowalne punkty pomiaru temperatury
3 konfigurowalne obszary pomiaru, ze wskazaniem minimalnej, maksymalnej i średniej temperatury
Blokada i regulacja zakresu temperatur
Automatyczne wskaźniki najwyższej i najniższej temperatury
Palety kolorów: White, Black, Tyrian, Spectra, Iron, Prism, Amber, Hi
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4 wstępne ustawienia emisyjności
Skala wyświetlanej temperatury: °C, °F lub °K
Możliwości zapisu: zdjęcia i wideo
Nośnik pamięci: wbudowana pamięć 4GB
Wyświetlacz: 3.5, kolor
Rozdzielczość wyświetlacza: 648x240pt
Dotykowy ekran pojemnościowy
Interfejs użytkownika: dotykowy wyświetlacz, przycisk włączania, przycisk wyboru trybu zdjęcia/wideo
Akumulator: Li-Poly, 3.7V, długość pracy do maks. 4 godzin
Interfejsy komunikacyjne: Wi-Fi, USB-C
Wi-Fi: strumieniowe przesyłanie danych poprzez aplikację SeekView
Przesyłanie danych przewodowe: kabel USB-USB typ C
Ładowanie: poprzez kabel USB-USB typ C
Nadaje się do użytku w dzień i w nocy
Wbudowane wejście na statyw z gwintem ¼"
Wzmocniona obudowa IP54
Wytrzymały uchwyt pokryty gumą
Wymiary: 140x80x28mm
Waga: 205g
Wymiary opakowania: 180x120x45mm
Waga opakowania: 410g
Kolor: czarny
Skład zestawu
Kamera termowizyjna
Smycz na nadgarstek
Kabel USB-USB typ C
Przewodnik użytkownika (w języku angielskim, francuskim i niemieckim)
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