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Zobacz więcej z nową kamerą 
termowizyjną U5855A serii TrueIR 



 

Zauważ więcej detali dzięki technologii 
Fine Resolution 
Fine Resolution jest technologią, która przywraca 
detale obiektu przy zwiększaniu rozdzielczości, 
minimalizując przy tym zjawisko rozmycia oraz 
zakłóceń obrazu. Jest to możliwe dzięki 
wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów 
obliczeniowych dokonujących analizy kilku 
kolejnych klatek obrazu, eliminując powstawanie 
niedokładności spowodowanych drżeniem ręki 
operatora. Oprogramowanie wewnętrzne kamery 
synchronizuje oraz koryguje informacje pomiędzy 
obrazami. 

 
 
Kolejne klatki obrazów niskiej rozdzielczości -> Cztery 
razy większa rozdzielczość + eliminacja zakłóceń 
 
Zalety technologii Fine Resolution: 
- Uzyskanie obrazu JPEG IR w rozdzielczości 

320x240 pikseli, o zwiększonej ostrości. 
- Możliwość zaobserwowania detali mierzonego 

obiektu z odległości 10 cm, co jest szczególnie 
przydatne w przypadku precyzyjnego pomiaru 
temperatury małych elementów, znajdujących 
się blisko siebie. 

- Możliwość wykorzystania 4-krotnego 
przybliżenia cyfrowego przy pomiarze obiektów 
w znacznej odległości od kamery, bez utraty 
jakości obrazu termowizyjnego. 

- Możliwość efektywnego wykorzystania kamery 
w wielu branżach takich jak m.in. branża 
przemysłowa, budowlana, elektroniczna, 
elektryczna czy medyczna. 

Przeprowadź więcej pomiarów i analiz 
z poziomu kamery 
Rób zdjęcia termowizyjne przy pomocy 
efektywnych i intuicyjnych w użyciu narzędzi: 
- Konfigurowalne przyciski szybkiego 

dostępu, których funkcje można 
dostosowywać do 
preferencji 
użytkownika. 

- Funkcje umożliwiające 
monitorowanie zmiany 
temperatury w czasie 
pracy badanego 
urządzenia. 

- Funkcje umożliwiające 
analizę obrazu przy 
pomocy szerokiego 
wachlarza opcji 
pomiarowych. 

- Wysoka czułość rzędu 
0,07°C umożliwia 
detekcję 
najmniejszych różnicy 
temperatur aby 
zapewnić 
dokładniejsze wyniki 
odczytu temperatury. 
 

Rysunki obok 
przedstawiają możliwości 
kamery w zakresie śledzenia temperatur:  
- wskazanej, maksymalnej i minimalnej 

za pomocą kursorów,  
- maksymalnej, minimalnej, średniej za 

pomocą prostokątów do zaznaczania 
interesujących obszarów, 

- różnicy temperatur we wskazanych 
miejscach. 

 
 

Przykładowe obrazy termowizyjne 
 
 

 

 
Ergonomia dla komfortu 



 

Zaprojektowana w sposób zapewniający 
największą ergonomię, kamera U5855A pozwala 

wykony
wać 
pomiary 
termowi
zyjne z 
najwięks
zym 

komfortem. Przy wadze zaledwie 746 gram i dobrej 
stabilności idealnie wpasowuje się w dłoń, nie 
powodując dyskomfortu nawet po długim czasie 
użytkowania. Dzięki odpowiedniemu materiałowi 
może być używana za pomocą jednej ręki co 
pozwala na szybszą i efektywniejszą pracę. 

 
Rozkład masy pozwala na stabilne postawienie kamery na podłożu, a 
pasek zamontowany z boku pozwala na pewne trzymanie kamery, 
zmniejszając ryzyko upuszczenia. 

 
Narzędzie do analizy wyników oraz 
tworzenia raportów pomiarowych 
Importuj, analizuj, edytuj oraz prezentuj wykonane 
zdjęcia swoim Klientom za pomocą aplikacji na 
komputery PC. Za jej pomocą możliwe jest 
dokonanie zmiany ustawienia kolorów oraz 
parametrów korekcyjnych, dodawanie alarmów 
lub wybranie jednego z sześciu dostępnych 
narzędzi/wykresów, które pomogą przedstawić 
wyniki badań w bardzo przejrzysty sposób. 
Dodatkowo aplikacja umożliwia generowanie 
raportów za pomocą zaimplementowanych 
standardowych szablonów, które można edytować, 
dopasowując ich wygląd do oczekiwań Klientów. 
 

 
 

Opcje dostępne z poziomu aplikacji: 
- Możliwość zmiany ustawień kolorów oraz 
parametrów korekcyjnych takich jak emisyjność, 
temperatura otoczenia, temperatura powietrza, 
i innych. 
- Ustawienie alarmu dla koloru 
- Wybór spośród 6-ciu dostępnych narzędzi analizy 
takich jak: kursor, linia, linia profilowa, obszar, 
histogram czy różnica temperatur. 
- Możliwość wyświetlania obrazu termowizyjnego, 
widzialnego, obu tych obrazów obok 
przedstawionych siebie lub nałożonych na siebie. 
- Możliwość tworzenia raportów bazujących na 
zaimplementowanych formatkach, a następnie 
edycji ich aby spełnić oczekiwania Klienta. 
- Generowanie raportów w formacie pliku Microsoft 
Word lub PDF. 
- 11 dostępnych języków – Angielski, Hiszpański, 
Włoski, Francuski, Niemiecki, Portugalski, Chiński 
uproszczony, Chiński tradycyjny, Japoński, 
Koreański  i Rosyjski. 

 

 
 
 
 
 
Dane techniczne: 



 
Dane techniczne dotyczą używania kamery w zakresie temperatur 0-40°C i po 2 minutach od włączenia kamery, chyba, 
że poniżej opisano inaczej. Charakterystyki dodatkowe – które nie są normowane, opisujące właściwości i wydajność, są 
określone na podstawie testów lub danych wyjściowych. 
 
Dane kamery: 
Parametr Specyfikacja 
Podstawowe funkcje 
Zakres mierzonej temperatury -20°C  do  +350°C 
 Zakres 1: od -20°C do 120°C 
 Zakres 2: od 0°C do 350°C  
Czułość termiczna Zakres 1: 0,07°C (przy 30°C) 
 Zakres 2: 0,1°C (przy 30°C) 
Dokładność  
Przy temperaturze otoczenia  
0-40°C 

±2°C lub ±2% (wyższa wartość) 

Typ detektora Niechłodzona matryca ogn. (a-Si) 
Rozdzielczość detektora 160x120 pikseli 
Rozdzielczość po zastosowaniu 
technologii Fine Resolution 

320x240 (pikseli obrazu termowizyjnego) 

Zakres spektrum 8 – 14 µm 
Częstotliwość odświeżania 9 Hz 
Pole widzenia 28°(poziomo) x 21°(pionowo) 
Rozdzielczość przestrzenna Fine Resolution WYŁ.: 3.1 mrad 
 Fine Resolution WŁ.: 2.1 mrad 
Ogniskowa 10 cm do nieskończoności 
Ustawienie ostrości Manualne 

Przetwarzanie Obrazu 

Parametry korekcji Emisyjność, temperatura odbicia, dystans do obiektu, temperatura otoczenia, 
wilgotność, przepuszczalność 

Korekcja emisyjności 0.1 do 1.0 
 Zdefiniowana tabela wartości emisyjności 
Zoom cyfrowy Współczynnik przybliżenia: 4x (ciągły) 
Palety kolorów Rainbow (tęcza), iris, hot iron, gray (szarość), inverted grey (odwrócona szarość) 
Tryby kamery Obraz termowizyjny, obraz widzialny, obraz w obrazie (picture in picture), nałożone 

obrazy widzialny i termowizyjny (blenda) 
Pomiary i Alarmy  
Pomiary Kursor centralny, 3 ruchome kursory, śledzenie wartości min/max, różnica 

temperatur, 3 ruchome obszary pomiarowe (wartości min/max/średnie) 
Alarmy kolorów Wyższa/niższa temperatura we wszystkich obszarach 
 Strefy alarmu (powyżej/poniżej/wewnątrz/na zewnątrz) 
 
Dodatkowe informacje 
Parametry Opis 

Pamięć Obsługa kart pamięci SDHC klasy 4 i wyższej (do 32GB)  
Format obrazu Obraz termowizyjny: Radiometryczny JPEG 

Obraz widzialny: JPEG 
Rejestracja obrazu Logowanie IR, widzialne lub nałożone obrazy w zdefiniowanych interwałach (7 

do 3600 sekund) 
Etykiety/adnotacje 3 etykiety do zdjęcia, komentarze, szablony notatek (do ściągnięcia ze strony 

producenta) 
Wejścia/Wyjścia USB 2.0 



 
NTSC/PAL przez kabel wideo (RCA) 

Język Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Japoński, Koreański, Portugalski, 
Rosyjski, Hiszpański, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny 

Wbudowany samouczek Dostępny 
 
Charakterystyka elementów produktu 
Element Opis 

Zasilanie  
Zasilacz Wejście: 50/60 Hz, 100-240VAC (auto), 1.2A 
 Wahania napięcia zasilającego nie mogą przekraczać ±10% wartości nominalnej  
 Wyjście: 12 VDC, 3A 
 Kategoria przepięciowa: I (izolowane źródło niskiego napięcia – podłączone 

do sieci przez zasilacz AC/DC) 
Akumulator Akumulator litowo-jonowy, 7.4 VDC, 2500 mAh 
 Czas pracy na baterii: 4h 
Wyświetlacz 3.5” TFT 
Aparat 3.1 MP 
Wbudowana latarka Dostępna 
Wskaźnik laserowy Klasa 2 
Czas nagrzewania 2 minuty 
Warunki otoczenia  
Temperatura -40°C do 70°C 
Wilgotność 95% przy 40°C 
Wysokość n.p.m Do 2000 m. 
Stopień zanieczyszczenia 2 
Zgodność z normami 
bezpieczeństwa 

Laser: IEC 60825-1:2001/EN 60825-1:2001 (Laser klasy 2) 
IEC 61010-1:2010/EN 61010-1:2010 

Zgodność EMC IEC 61326-1:2005/EN61326-1:2006 
CISPR11:2003/EN55011:2007, Grupa 1 Klasa A 
Kanada: ICES/NMB-001: 4, Czerwiec 2006 
Australia/Nowa Zelandia: AS/NZS CISPR 11:2004 

Wytrzymałość na wstrząsy Testowane wg. IEC 60068-2-27 Ed. 3.0 
Wytrzymałość na wibracje Testowane wg. IEC 60068-2-6 
Montowanie statywu ISO 1222:2010 Standardowy gwint, ¼-20 UNC 
Test upadku 2 m. 
Klasa ochronności 2 
Klasa IP IP 54 
Wymiary 95x250x85 mm 
Waga 0,746 kg (z akumulatorem) 
Gwarancja Szczegółowe warunki dostępne na stronie 

www.keysight.com/go/warranty_terms 
3 lata gwarancji na produkt 
3 miesiące dla akcesoriów standardowych chyba, że określono inaczej 

Cykl kalibracji Co 1 rok 
 
 
  
 Informacje dotyczące zamawiania 

Zestaw standardowy zawiera: 
Zasilacz wraz z przewodem zasilającym 
Akumulator litowo-jonowy 

http://www.keysight.com/go/warranty_terms


 

Karta pamięci SD 
Kabel wideo RCA/RCA - 2m. 
Kabel USB Standard-A – Mini Typ-B – 1m. 
Pasek na rękę 
Walizka transportowa 
Skrócona instrukcja obsługi 
Świadectwo wzorcowania 
 

Akcesoria opcjonalne 
U5751A Zasilacz (z przewodem zasilającym)  

U5752A Akumulator litowo-jonowy 

 
U5753A Zewnętrzna ładowarka akumulatorów (2-miejscowa) 

 
U5761A Kabel wideo RCA/RCA – 2m. 

 
U5762A Kabel USB Standard-A – Mini Typ-B – 1m. 

 
U5771A Walizka transportowa 

 
U5772A Pasek na rękę 

 
Dystrybutor: 

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 
ul. Gen. Wł. Andersa 10  
00-201 Warszawa 
www.merserwis.pl 
dh@merserwis.pl 

http://www.merserwis.pl/
mailto:dh@merserwis.pl

