
Charakterystyka:

  

Oparta na matrycy IR 640x480 (KT-560: 400x300) pikseli 
pozwala na rejestrowanie wysokiej jakości w pełni 
radiometrycznych obrazów IR. Nowy model łączy 
wysokiej jakości parametry pomiarowe z innowacyjnym i 
intuicyjnym oprogramowaniem interface’u opartym na 
nowym systemie operacyjnym tworząc inteligentne 
rozwiązanie w dziedzinie badań termowizyjnych.  Obsługa 
kamery przy pomocy dużego i ruchomego wyświetlacza 
dotykowego jest bardzo wygodna a wraz z wychylną 
częścią korpusu, w której umieszczony jest wysokiej klasy 
obiektyw,  tworzy idealne rozwiązanie wprowadzając na 
nowy pułap wygodę użytkowania kamery, zwłaszcza w 
miejscach gdzie wymagane jest niestandardowe 
trzymanie przyrządu. Mocne oświetlenie zewnętrzne nie 
jest również problemem dzięki zastosowaniu 
wbudowanego wizjera. Kamera oprócz trybu IR, 
wizualnego oraz PIP posiada nowy tryb mieszania 
obrazów, nakładanie konturów obrazu widzialnego na 
obraz IR. Użytkownik ma do dyspozycji zapis zdjęć 
statycznych lub rejestrowanie nagrań wideo. Dostępny 
szereg narzędzi programowych pozwala na analizę obrazu 
już na poziomie kamery, także w trybie obrazu na żywo. 
Każde z zapisanych zdjęć IR można dodatkowo opisać 
notatką tekstową, dodać notatkę dźwiękową lub/i 
graficzną. Kamera dzięki wbudowanemu GPSowi oraz 
kompasowi automatycznie zapisuje lokalizację gdzie 
wykonano zdjęcia. Raport na miejscu umożliwia 
wbudowany edytor raportów w formacie PDF. Kamera 
posiada szereg możliwości połączenia z urządzeniami 
zewnętrznymi, zarówno przewodowo (LAN, USB, HDMI), 
jak i bezprzewodowo (Wi-Fi, Bluetooth).  

Cechy kamery:

ź rozbudowane narzędzia analizy obrazów

ź intuicyjny interfejs użytkownika

ź obrotowy ekran dotykowy 5 cali

ź rejestracja filmów IR (na kartę SD lub na dysk 
komputera)

ź wbudowany moduł raportów

ź nowy tryb łączenia obrazów: MIF

ź wbudowana kamera zdjęć widzialnych:  5 Mpix

ź wbudowane: GPS, cyfrowy kompas, latarka LED, 
wskaźnik laserowy

ź interfejsy: Micro USB2.0 , Wi-Fi, Gigabit Ethernet, Mini 
HDMI i slot SD (KT-670: Bluetooth)

Sonel KT-560 / KT-650 / KT-670Kamery
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Wyposażenie standardowe

- akumulator Li-Ion 2szt

- zasilacz sieciowy 110…230 VAC, 50/60Hz

- karta SD

- pasek

- przewód USB

- przewód LAN

- przewód HDMI

- walizka

- instrukcja obsługi

- oprogramowanie PC

Sonel KT-560 / KT-650 / KT-670

Dane techniczne

Typ

Rodzaj detektora

Zakres spektralny

Czułość termiczna

Obiektyw 
(pole widzenia/ogniskowa)

Wyświetlacz

Wizjer

Tryb obrazu

Zoom

Zakres temperatur

Dokładność

Tryb analizy obrazu

Palety

Współczynnik emisyjności

Korekta pomiaru

Format zapisu zdjęć

Notatki do zdjęć IR

Moduł raportów

Format plików wideo

Wbudowane funkcje

Kom. bezprzewodowa

Interfejsy

Zasilanie

Temp. robocza

Temp. przechowywania

Wilgotność

Odporność 
na wstrząsy/ wibracje

Obudowa

Waga

KT-560

400x300

50mk

KT-650

8~14um

40mk

5", 1280*720, dotykowy LCD wysokiej jakości

1280*960 LCOS

IR/Wizualny/Infrafusion MIF/PiP

o o o o oFiltr 1: -20 C...150 C, Filtr 2: 150 C...800 C, Opcja: 2000 C

±2°C lub 2% odczytu (opcja ±1°C lub 1% odczytu dla zakresu: Filtr 1:-20°C...150°C)

Ustawiany od 0.01 do 1.00 lub z listy materiałów

Ustawiana odległość, wilgotność względna, temp otoczenia (odbita)

JPG lub RAW

Raporty PDF, drukowanie raportów przez WiFi bezpośrednio z kamery

H.264 (z informacją o temp.) 

Kamera zdjęć wizualnych 5MP, latarka LED, GPS, wskaźnik lasorowy, 
mikrofon, głośnik, cyfrowy kompas, czujnik oświetlenia.

Port kart SD, LAN 1 Gb/s, mini HDMI, micro USB 2.0

Akumulator Li-ion (czas pracy >4godzin), wbudowana ładowarka, 

zasilacz AC 110-230 V, 50/60Hz

KT-670

30mk

1...10x

10

640x480

o22.6 *17.1 25mm 
o o(opcja: 42.1 *32.2 /13mm 

o ooraz 10.4 *7.8 /55mm)

o
24.6 *18.5 /25mm

o o(opcja: 45.4 *34.9 /13mm 
o ooraz 11.3 *8.5 /55mm)

o o

1...4x

8

Dźwiękowe (60s), tekstowe, graficzne.

5 punktów, 2 linie, 

5 obszarów. 

Wskazanie temp: min, max, 

średniej. Izotermy. 

Punkt rosy. Alarm temp.

8 punktów, 8 linie, 

8 obszarów. 

Wskazanie temp: min, max, 

średniej. Izotermy. 

Punkt rosy. Alarm temp.

10 punktów, 10 linie, 

10 obszarów. 

Wskazanie temp: min, max, 

średniej. Izotermy. 

Punkt rosy. Alarm temp.

Dźwiękowe (60s), tekstowe,

graficzne, dodatkowe 

zdjęcia wizualne

WiFi WiFi/Bluetooth

-15

o o-40 C...70 C

10%...95%

25G, IEC 60068-2-29/ 2G, IEC 60068-2-6

o oC...50 C

Ip54

ok. 1,3 kg (z akumulatorem) 
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