
Kolejna generacja
sprzętu do badań i pomiarów

Firma FLIR, od 50 lat pozostająca największym na świecie dostawcą technologii obrazowania termowizyjnego dla klientów z branży 
wojskowej, rządowej i komercyjnej, wprowadza nową linię sprzętu do badań i pomiarów (Test & Measurement – T&M). W nowych produktach 

potwierdzamy nasze dążenie do zapewnienia innowacyjności, jakości i niezawodności.

®



Oto cyfrowy miernik uniwersalny, który pracuje równie intensywnie jak jego użytkownik

Nowe urządzenia FLIR DM93 to wytrzymałe cyfrowe mierniki uniwersalne z zaawansowanym filtrowaniem VFD i 
ekranowaniem, dzięki któremu można dokładnie analizować fale niesinusoidalne i zaszumione sygnały pochodzące ze 
sprzętu sterowanego przemiennikami częstotliwości. FLIR DM93 sprosta najtrudniejszym zadaniom dzięki wyposażeniu 
w tryb niskiej impedancji LoZ, który ogranicza skutki błędnych odczytów w długich obwodach, automatyczne nagrywanie 
danych w celu wykrywania przejściowych zakłóceń, łączność Bluetooth z urządzeniami mobilnymi w celu bezpieczniejszej/
łatwiejszej zdalnej diagnostyki oraz jasne oświetlenie robocze LED, które umożliwia pracę w ciemnych miejscach.

Przygotuj się
na wykrywanie i rozwiązywanie 
problemów z VFD

•  Tryb VFD udostępnia zaawansowane 
funkcje diagnostyczne 

•  LoZ ogranicza występowanie błędów 
powodowanych przez napięcia szczątkowe

•  Niezwykle jasne oświetlenie robocze z 
użyciem dwóch diod LED

•  Łączność z urządzeniami mobilnymi za 
pomocą Bluetooth®

•  Łączność z kamerami termowizyjnymi FLIR 
za pomocą funkcji METERLiNK®

FLIRDM93

Jasne oświetlenie robocze LED oświetla ciemne kon-
trolowane obszary

Precyzyjna diagnostyka urządzeń 
sterowanych przemiennikami 
częstotliwości 

Automatyczna rejestracja 
danych umożliwia wykrywanie 
błędów, które występują w 
sposób nieciągły

Łączność z kamerami termowizyjnymi FLIR za pomocą 
funkcji METERLiNK



Światowej klasy funkcje, która zaspokajają rzeczywiste 
potrzeby
Nowy miernik cęgowy FLIR CM83 do zastosowań przemysłowych służy do 
kompleksowej diagnostyki. Przyrząd jest wyposażony w zaawansowane 
funkcje analizy zasilania, takie jak tryb harmoniczny służący do identyfikacji 
zakłóceń pochodzących z różnych źródeł elektrycznych, tryb odwracania fazy 
do potwierdzania orientacji fazowej systemów trójfazowych w celu łatwiejszej 
diagnostyki i instalacji silników oraz tryb prądów rozruchowych, w którym można 
wykrywać prądy przejściowe podczas rozruchu.  Miernik jest również wyposażony 
w funkcję filtrowania VFD do analizy fal niesinusoidalnych i zaszumionych sygnałów 
pochodzących ze sprzętu sterowanego przemiennikami częstotliwości. FLIR CM83 
okaże się przydatny przy lokalizacji problemów elektrycznych w rozbudowanych 
systemach przemysłowych i handlowo-usługowych.

Analiza zasilania 
i diagnostyka VFD 
w jednym pakiecie

• Zaawansowane funkcje analizy prądu  
•  Niezwykle jasne oświetlenie robocze z użyciem dwóch diod LED
• Łączność z urządzeniami mobilnymi za pomocą Bluetooth®

•  Łączność z kamerami termowizyjnymi FLIR za pomocą funkcji 
METERLiNK®

FLIRCM83

Łączność za pomocą 
funkcji METERLiNK

Analiza problemów z zasilaniem Diagnozowanie problemów w 
środowiskach sterowanych przez 
falowniki

Tryb prądów rozruchowych umożliwiający 
wykrywanie wzrostów natężenia prądu przy rozruchu



Przygotuj się do rozwiązywania problemów ze skomplikowanymi 
systemami 

Nowy FLIR CM78 to wszechstronny, cyfrowy miernik cęgowy 1000 A, który został 
zaprojektowany dla techników wykonujących pomiary temperatury. Przyrząd jest 
szczególnie przydatny przy pracy z urządzeniami przemysłowymi i złożonymi 
maszynami. Za pomocą miernika FLIR CM78 można wykonywać precyzyjne pomiary 
prądu zmiennego i stałego (do 1000 A lub 1000 V). Przyrząd jest wyposażony w 
termometr na podczerwień do szybkiego skanowania gorących punktów i kontroli 
paneli, przewodów i silników. Zastosowanie termozłącza typu K pozwala na 
sprawdzanie lokalnych odczytów temperatury pod kątem zgodności z odpowiednią 
specyfikacją prądu/temperatury.

Zastosowanie miernika 
uniwersalnego zmniejsza 
liczbę potrzebnych 
przyrządów

• Prąd zmienny/stały (do 1000 A lub 1000 V)
•  Termometr na podczerwień ze wskaźnikiem laserowym
• Termozłącze typu K 
•  Łączność z urządzeniami mobilnymi za pomocą Bluetooth®

•  Łączność z kamerami termowizyjnymi FLIR za pomocą 
funkcji METERLiNK®

FLIRCM78

Połączenia z urządzeniami Android w celu zdalnej 
diagnostyki

Jasne oświetlenie robocze z 
użyciem dwóch diodami LED roz-
prasza ciemność

Termometr kierowany laserowo do 
szybkiego skanowania „gorących 
miejsc”

Zintegrowana funkcjonalność cyfrowego miernika  
uniwersalnego gwarantuje wszechstronność zastosowań



Koniec zgadywania, co wymaga szczególnej uwagi 
podczas prac remontowych i naprawczych

Sprawniej wykrywaj wilgoć za pomocą nowego wilgotnościomierza FLIR 
MR77. Ten odporny na uszkodzenia i bogaty w funkcje wilgotnościomierz 
został specjalnie zaprojektowany do wykorzystania przy ważnych projektach 
remontowych i naprawczych. FLIR MR77 może wykorzystywać bezbolcowy 
czujnik lub zewnętrzną sondę z bolcem do dokładnego pomiaru wilgotności na 
głębokości do 1,9 cm pod powierzchnią różnych rodzajów drewna i materiałów 
budowlanych. FLIR MR77 jest wyposażony w czujnik temperatury/wilgotności, 
który można wymieniać samodzielnie, komunikację Bluetooth® z urządzeniami 
mobilnymi oraz funkcję pomiaru temperatury powierzchni za pomocą 
punktowego termometru na podczerwień ze wskaźnikiem laserowym.

Wykrywanie wilgoci
Nowa jakość

• Zintegrowany bezbolcowy czujnik wilgotności
•  Zewnętrzna sonda wilgotności, podłączana za 

pomocą przewodu o długości 76 centymetrów
•  Czujnik temperatury/wilgotności, który może być 

wymieniany przez użytkownika

•  Wbudowany termometr na podczerwień ze 
wskaźnikiem laserowym

•  Alarmy o wysokim/niskim poziomie wilgoci i 
wilgotności

•  Łączność z urządzeniami mobilnymi za pomocą 
Bluetooth®

FLIRMR77
Czujnik temperatury/wilgotności 
można wymienić w terenie

Odczyt wilgotności do głębokości 
1,9 cm pod powierzchnią

Termometr na podczerwień ze 
wskaźnikiem laserowym błyskawicznie 
mierzy temperaturę powierzchni

Komunikacja za pomocą funkcji METER-
LiNK umożliwia dodawanie informacji o 
wilgotności do termogramów uzyskanych 
za pomocą kamer FLIR



 

Poręczny przyrząd do kontroli napięcia oraz praktyczne źródło światła

FLIR VP52 to bezdotykowy detektor napięcia klasy CAT IV, wyposażony w bardzo jasną diodę LED 
do oświetlania słabo oświetlonych miejsc. Takie rozwiązanie sprawdza się znakomicie przy awarii 
zasilania i w przypadkach, gdy miejsce wykonywania pomiaru jest zasłonięte. Inne użyteczne 
funkcje to alarm wibracyjny oraz alarmy z użyciem wielokolorowych diod LED – przydatne 
w przypadku wykonywania przeglądów w hałaśliwych miejscach, oświetlenie pomocnicze 
końcówki pomiarowej za pomocą dwóch diod LED, a także możliwość wyboru pomiędzy wysoką 
i niską czułością w celu wykrywania napięcia w instalacjach przemysłowych, urządzeniach 
niskonapięciowych oraz zabezpieczonych przed dziećmi gniazdach ściennych.

• Alarmy wibracyjne
• Silne oświetlenie miejsca pracy
•  Solidna, wodoodporna konstrukcja, 

spełniająca wymagania CAT IV
FLIRVP52

Urządzenie o podwójnym 
zastosowaniu: Bezdotykowy 
próbnik napięcia i latarka  
robocza

Tryb wysokiej czułości jest przy-
datny do pracy przy systemach 
niskiego napięcia

Małe rozmiary końcówki ułatwiają 
pracę przy gniazdkach zabezpiec-
zonych przed dziećmi. 



 

Urządzenie o podwójnym 
zastosowaniu: Bezdotykowy 
próbnik napięcia i latarka  
robocza

Komunikacja za pomocą Bluetooth® i METERLiNK® zwiększa 
możliwości diagnostyczne i produktywność

Mierniki FLIR DM93, CM83, CM78 i MR77 mogą komunikować się za pomocą 
Bluetooth® z urządzeniami mobilnymi, dzięki czemu użytkownik może wykonywać 
zdalną diagnostykę łatwiej i bezpieczniej. Za pomocą bezpłatnej aplikacji FLIR Tools 
Mobile® można udostępniać dane innym osobom w miejscu pracy, aby przyspieszyć 
rozwiązywanie problemów, wysyłać uzyskane wyniki pocztą elektroniczną do 
kierowników w celu szybszego podejmowania decyzji oraz tworzyć profesjonalne, 
atrakcyjne graficznie raporty. Oprócz tego nowe urządzenia pomiarowe FLIR są 
zgodne ze standardem METERLiNK, co pozwala na bezprzewodowe wysyłanie 
cennych danych diagnostycznych, takich jak obciążenia elektryczne i wilgotność 
do kamer termowizyjnych FLIR wyposażonych w funkcję METERLiNK, co umożliwia 
dołączanie tych danych do obrazów termowizyjnych.

Łączność 
bezprzewodowa

•  Zdalna diagnostyka
•   Identyfikacja i ocena ilościowa problemów
•   Udostępnianie danych współpracownikom
•   Uzupełnianie raportów z projektu o 

wartościowe informacje

METERLiNK/
Bluetooth

Szybkie importowanie, przetwarzanie i udostępnianie 
obrazów za pomocą oprogramowania FLIR Tools 
Mobile

Za pomocą komunikacji w standardzie METER-
LiNK można dodawać odczyty mierników elektry-
cznych do obrazów termowizyjnych z kamer FLIR



Opisane tu urządzenia mogą wymagać uzyskania pozwolenia eksportowego od władz USA. Zabroniony jest ich reeksport, naruszający prawo USA. Specyfikacje mogą ulec zmianom 
bez uprzedniego powiadomienia. Aktualne specyfikacje są dostępne na naszej witrynie – www.flir.com. ©2013 FLIR Systems, Inc. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są 
znakami towarowymi firmy FLIR Systems, Incorporated. Rysunki i zdjęcia służą wyłącznie celom ilustracyjnym.  2951_PL   (Wersja 9/14)

Więcej informacji na temat nowej linii sprzętu FLIR do badań i pomiarów można znaleźć na witrynie www.flir.com
NASDAQ: FLIR

Kamery termowizyjne FLIR z serii E i T mogą posłużyć 
do wykrywania przeciążeń elektrycznych, przegrzania 
mechanicznego, przenikania wilgoci, nieszczelności, przez 
które przedostaje się powietrze, i wielu innych problemów

Nowe kamery termowizyjne FLIR z serii Ex są wyposażone w kolorowy wyświetlacz 
LCD o przekątnej 3 ", obiektyw szerokokątny, intuicyjne elementy sterowania 
kamerą, które można obsługiwać jedną ręką oraz zintegrowany aparat cyfrowy. 
Nowe kamery FLIR E40, E50 i E60 są wyposażone w kolorowy, dotykowy ekran 
LED o przekątnej 3,5", aparat cyfrowy z oświetleniem LED i wskaźnik laserowy. 
Wreszcie kamery FLIR z profesjonalnej serii T oferują najwyższą rozdzielczość, 
obrotową konstrukcję bloku optycznego, która umożliwia elastyczne obrazowanie 
termowizyjne pod dowolnym kątem oraz wiele innych zaawansowanych funkcji.

Kamery 
termowizyjne FLIR

•   Wykonawcy prac z zakresu docieplania budynków mieszkalnych, 
konserwacji obiektów, serwisowania urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych oraz prac remontowych

•  Specjaliści od utrzymania ruchu, elektrycy, inspektorzy budowlani i 
audytorzy energetyczni

•  Kontrole podstacji i farm słonecznych, wykonawcy dachów oraz 
przemysłowe programy utrzymania ruchu, zorientowane na niezawodność

FLIRSerie E i T

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgia
Tel.: +32 (0) 3665 5100
Faks: +32 (0) 3303 5624
E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems AB
Antennvägen 6
187 66 Täby
Szwecja
Tel.: +46 (0)8 753 25 00
E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems UK
2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
West Malling - Kent
ME19 4AQ
Wielka Brytania
Tel.: +44 (0)1732 220 011
E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems GmbH
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt nad Menem
Niemcy
Tel.: +49 (0)69 95 00 900
E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems France
20, bd de Beaubourg
77183 Croissy-Beaubourg
Francja
Tel.: +33 (0)1 60 37 55 02 
E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Italy
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Włochy
Tel.: +39 (0)2 99 45 10 01
E-mail: flir@flir.com

FLIR Commercial Systems
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madryt)
Hiszpania
Tel.: +34 91 573 48 27
E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems, Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubaj - Zjednoczone Emiraty Arabskie
Tel.: +971 4 299 6898
E-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Russia
6 bld.1, 1st Kozjevnichesky lane
115114 Moskwa
Rosja
Tel.: + 7 495 669 70 72 
E-mail: flir@flir.com


