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12 rzeczy, które musisz wiedzieæ,
zanim kupisz kamerê
termowizyjn¹
Przewodnik dla inwestuj¹cych w podczerwieñ

Dwanaœcie rzeczy, które musisz wiedzieæ,
zanim kupisz kamerê termowizyjn¹
Kamery termowizyjne s¹ dostêpne w du¿ym wyborze, pocz¹wszy od tanich
urz¹dzeñ,

zapewniaj¹cych

podstawowe

zobrazowanie,

po

wysoko

wyspecjalizowane kamery naukowe o wysokiej rozdzielczoœci. Znalezienie kamery
odpowiadaj¹cej twoim potrzebom mo¿e wydawaæ siê bardzo ¿mudnym zadaniem.
Z pomoc¹ niniejszej broszury z 12 zagadnieniami, które powinieneœ wzi¹æ pod
uwagê, ³atwiej okreœlisz, do czego bêdziesz u¿ywa³ swojej kamery i w jakim
œrodowisku bêdziesz prowadzi³ przegl¹dy. Zorientuj siê, w jakim kierunku zmierza
technologia podczerwieni i jakie perspektywy otwieraj¹ siê przed tob¹. Innymi
s³owy, nie bierz pod uwagê jedynie bie¿¹cych potrzeb ale wybiegnij w przysz³oœæ
i postaraj siê by twoja inwestycja w kamerê termowizyjn¹ wytrzyma³a próbê czasu.
Jeœli specjalizujesz siê w termomodernizacji, byæ mo¿e wystarczy ci prosta, tania
kamera termowizyjna umo¿liwiaj¹ca wykrycie ubytków w izolacji, wadliwych
uszczelnieñ czy wypaczonych okien. Je¿eli jesteœ audytorem energetycznym
mo¿esz

potrzebowaæ

utworzenie

bardziej

profesjonalnych,

zaawansowanego

dostosowanych

do

modelu

umo¿liwiaj¹cego

indywidualnych

wymagañ

raportów, lub takiej, która umo¿liwia wys³anie obrazów przez mobilne urz¹dzenie
WiFi do agencji subsydiuj¹cej modernizacjê. Je¿eli chcesz przeprowadziæ akcjê
reklamow¹ swoich us³ug, mo¿esz potrzebowaæ kamery o du¿ej rozdzielczoœci.
Jeœli zajmujesz siê remontowaniem budynków lub instalowaniem systemów
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, mo¿e byæ ci potrzebna kamera umo¿liwiaj¹ca
przesy³anie danych z wilgotnoœciomierza, co pozwala lepiej oceniæ rozmiary
uszkodzeñ, wykryæ problemy z zawilgoceniem czy wyciek czynnika ch³odniczego.
Specjaliœci od przegl¹dów eksploatacyjnych tak¿e maj¹ specyficzne potrzeby,
z których wynika, jaka kamera termowizyjna jest im potrzebna. Serwisant mo¿e
potrzebowaæ prostej kamery, by sprawdziæ stan urz¹dzenia pod obci¹¿eniem,
zanim przyst¹pi do naprawy lub by przeprowadziæ szybki przegl¹d po³¹czeñ. Inny
specjalista mo¿e potrzebowaæ kamery o du¿ej rozdzielczoœci, by z bezpiecznego
dystansu sprawdziæ podstacje oraz linie energetyczne i wykonaæ szczegó³owe
pomiary

temperatury.

Personelowi

s³u¿by

utrzymania

ruchu

i elektrykom przyda siê kamera, któr¹ mo¿na zajrzeæ w ciasne zakamarki, pod
silniki, czy unieœæ j¹ do góry, by obejrzeæ wyposa¿enie umieszczone wysoko.
Jak ³atwo zauwa¿yæ, istnieje wiele zastosowañ, funkcji i innych czynników, które
nale¿y rozwa¿yæ przy wyborze kamery. Z pomoc¹ opisanych na tych stronach
„12 rzeczy” oraz listy w³asnych potrzeb bêdziesz móg³ podj¹æ bardziej œwiadom¹
decyzjê o zakupie. Rzecz jasna, ¿e my, we FLIR zawsze chêtnie odpowiemy na
wszelkie twoje pytania i udzielimy ci wskazówek.
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Staramy siê, byœ odnosi³ sukcesy. Co wa¿ne – pomaga nam w tym nasze, blisko 50letnie doœwiadczenie w kamerach termowizyjnych.
Jako przoduj¹cy na œwiecie producent kamer termowizyjnych, wspólnie z ITC,
najwiêksz¹ œwiatow¹ organizacj¹ zajmuj¹c¹ siê szkoleniami w podczerwieni, wiemy
to i owo o zobrazowaniu termowizyjnym. Dlatego mo¿esz byæ pewien, ¿e ta
publikacja pomo¿e Ci w dokonaniu w³aœciwego wyboru.
Je¿eli masz pytanie dotycz¹ce przedstawionych tutaj sugestii, lub chcesz bardziej
szczegó³owo porozmawiaæ o tym, jaka kamera by³aby dla ciebie najlepsza, zadzwoñ
do nas na numer + 01 866 477 3687 lub +48 22 849 71 90
Prosimy zauwa¿yæ, ¿e termin „kamera termowizyjna” jest czêsto u¿ywany zamiennie
ze „kamer¹ na podczerwieñ”.
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# 1. Kup kamerê termowizyjn¹
z najlepsz¹ rozdzielczoœci¹
detektora i jakoœci¹ obrazu na
jak¹ pozwala twój bud¿et.
Wiêkszoœæ kamer termowizyjnych ma mniej
pikseli ni¿ kamery œwiat³a widzialnego, wiêc
zwróæ uwagê na rozdzielczoœæ detektora.
Kamery
termowizyjne
o
wiêkszej
rozdzielczoœci mog¹ mierzyæ mniejsze
obiekty z wiêkszych odleg³oœci i tworzyæ
ostrzejsze obrazy w podczerwieni, co razem
sk³ada
siê
na
bardziej
precyzyjne
i wiarygodne pomiary.
Musisz te¿ pamiêtaæ o ró¿nicy miêdzy
rozdzielczoœci¹ detektora i wyœwietlacza.
Niektórzy producenci chwal¹ siê du¿¹
rozdzielczoœci¹ wyœwietlaczy LCD i ukrywaj¹
nisk¹ rozdzielczoœæ detektora, podczas gdy
to rozdzielczoœæ detektora ma decyduj¹ce
znaczenie.
Na przyk³ad, rozdzielczoœæ wyœwietlacza LCD
mo¿e wynosiæ 640 x 480 lecz jeœli
rozdzielczoœæ detektora podczerwieni wynosi
zaledwie 160 x 120 lub 19200 pikseli,
wówczas rozdzielczoœæ wyœwietlacza nie ma
¿adnego
znaczenia.
Jakoœæ
obrazu
w podczerwieni i danych z pomiaru zale¿¹ od
rozdzielczoœci detektora.
Wy¿sza jakoœæ zobrazowania w podczerwieni
nie tylko zapewnia wy¿sz¹ dok³adnoœæ
wyników, ale u³atwia przedstawienie obrazów
obiektów klientom, szefom, serwisantom czy
firmom
ubezpieczeniowym,
co
mo¿e
przyœpieszyæ
podejmowanie
decyzji
o przeprowadzeniu napraw i remontów.
Lepsza jakoœæ zobrazowania w podczerwieni
pozwala tak¿e na tworzenie bardziej
przejrzystych
raportów
i
u³atwia
reklamowanie twoich us³ug.

i3 – 60 × 60 pikseli
Maks. temp. 44,0°C

i7 – 120 × 120 pikseli
Maks. temp. 56,2°C

E50 – 240 × 180 pikseli
Maks. temp. 66,8°C

T300 – 320 × 240 pikseli
Maks. temp. 71,4°C

T640 – 640 × 480 pikseli
Maks. temp. 81,1°C
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# 2. Chcesz pokazywaæ innym co odkry³eœ? ZnajdŸ system
z wbudowan¹ kamer¹ œwiat³a widzialnego, z wbudowan¹
lamp¹ oœwietlaj¹c¹ i wskaŸnikiem laserowym.
Nie ma sensu, byœ nosi³ ze sob¹ dodatkowy sprzêt fotograficzny, kiedy wiele
niedrogich kamer termowizyjnych ma wbudowane aparaty cyfrowe 3-5
megapikseli i mo¿e jednoczeœnie rejestrowaæ obrazy w œwietle widzialnym
i w podczerwieni. Cyfrowe fotografie odpowiadaj¹ce obrazom w podczerwieni,
przedstawiaj¹ce rejestrowane przez ciebie elementy pomog¹ ci póŸniej
udokumentowaæ ustalenia i zaprezentowaæ je osobom podejmuj¹cym decyzje,
podaj¹c precyzyjne po³o¿enie zarejestrowanych miejsc. Jeœli wiêc twój klient lub
szef ¿yczy sobie wyczerpuj¹cego sprawozdania, wówczas bêdzie ci potrzebna
kamera termowizyjna wyposa¿ona w kamerê œwiat³a widzialnego. Poza tym
upewnij siê, czy posiada ona lampê oœwietlaj¹c¹, dzia³aj¹c¹ tak¿e jako flesz
podœwietlaj¹cy ciemne miejsca.
Nieocenion¹ pomoc¹ jest te¿ wskaŸnik laserowy, zw³aszcza gdy chcesz wskazaæ
obiekt otoczony przez inne, podobne, takie jak bezpieczniki, lub podejrzane
podzespo³y energetyczne, od których nale¿y zachowaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ.
Œwiat³o lasera jest wyraŸnie widoczne na obrazach w œwietle widzialnym i mo¿e
stanowiæ doskona³y punkt odniesienia. Punkt ten bêdzie te¿ widoczny na
obrazach w podczerwieni i na wyœwietlaczu kamery termowizyjnej. Mo¿esz mieæ
wiêc pewnoœæ, ¿e zebra³eœ wszystkie niezbêdne informacje.

Wbudowana lampa oœwietla
ciemne miejsca zapewniaj¹c
bezpieczeñstwo i lepsz¹ jakoœæ
obrazów widzialnych

WskaŸnik laserowy
zaznacza obiekt na
obrazach w œwietle
widzialnym s³u¿¹cych do
porównañ
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# 3. Wybierz kamerê daj¹c¹ dok³adne i powtarzalne wyniki.
Kamery termowizyjne nie tylko umo¿liwiaj¹ ogl¹danie ró¿nic ciep³a, ale mog¹ je tak¿e
mierzyæ. To znaczy, ¿e w ocenie przydatnoœci kamery termowizyjnej du¿e znaczenie
maj¹ dok³adnoœæ i spójnoœæ tych pomiarów.
Najlepiej braæ pod uwagê kamery maj¹ce dok³adnoœæ równ¹ lub lepsz¹ ni¿ +/- 2% (2°C).
Wszystkie kamery FLIR spe³niaj¹ to minimalne kryterium, dziêki temu, ¿e firma sama
wytwarza detektory podczerwieni.
Jednak nie jest to jedyny warunek.
W
celu
uzyskania
poprawnych
i powtarzalnych wyników twoja kamera
powinna posiadaæ wbudowane narzêdzia
umo¿liwiaj¹ce wprowadzanie zarówno
wartoœci „emisyjnoœci” jak i „temperatury
odbitej”.
Kamera termowizyjna, w której w prosty
sposób bêdziesz móg³ wprowadziæ
i skorygowaæ te ustawienia da ci
dok³adne
pomiary
temperatury
niezbêdne, byæ móg³ w³aœciwie wywi¹zaæ
siê ze swojego zadania.
Innymi,
przydatnymi
funkcjami
analitycznymi, które nale¿y wzi¹æ pod
uwagê s¹ liczne, ruchome punkty
pomiarowe
i
obszary
pomiarowe,
umo¿liwiaj¹ce wybranie miejsc pomiaru
temperatury,
odczytanie
jej,
zarejestrowanie w postaci danych
radiometrycznych i wprowadzenie ich do
raportu.
W miarê, gdy bêdziesz nabiera³
doœwiadczenia w pracy ze swoj¹ kamer¹,
funkcje te bêd¹ dla ciebie coraz
wa¿niejsze. Dlatego, zanim podejmiesz
decyzjê o zakupie, sprawdŸ, czy kamera,
któr¹ chcesz kupiæ, ma takie mo¿liwoœci.
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# 4. Szukaj kamery termowizyjnej zapisuj¹cej
i udostêpniaj¹cej pliki w standardowych, powszechnie
obs³ugiwanych formatach.
Wiele kamer termowizyjnych zapisuje obrazy w specjalnych formatach, które
mo¿na odczytaæ i przeanalizowaæ wy³¹cznie z u¿yciem specjalnych programów.
Inne maj¹ mo¿liwoœæ zapisu w formacie JPEG, jednak bez informacji
o temperaturze. Kamery FLIR wyró¿nia to, ¿e zapisuj¹ pliki w formacie JPEG
z pe³nymi danymi o temperaturze. Mo¿esz wiêc wys³aæ pliki emailem do swoich
klientów lub kolegów, nie trac¹c najwa¿niejszych informacji. Radiometryczne
pliki JPEG mo¿na tak¿e importowaæ z kamer wyposa¿onych w WiFi na mobilne
urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce ich edycjê, analizê i wymianê. Nie ma sensu, byœ
traci³ czas na konwersjê obrazów. Za¿¹daj od producenta demonstracji kamery
i sprawdŸ, czy z modelu, którego zakup rozwa¿asz, mo¿na uzyskaæ pliki JPEG
bez skomplikowanych, dodatkowych czynnoœci.
Szukaj tak¿e kamery umo¿liwiaj¹cej strumieniow¹ transmisjê MPEG4 przez
USB do komputerów i monitorów. Jest to szczególnie u¿yteczne w wypadku
obserwacji zjawisk dynamicznych, gdzie ogrzewanie i ch³odzenie zachodzi
bardzo gwa³townie, przy rejestrowaniu dzia³aj¹cych silników i procesów
z udzia³em ruchu. Niektóre kamery posiadaj¹ wyjœcia zespolonego sygna³u
wideo umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie ich kablem do rejestratorów cyfrowych, zaœ
inne maj¹ wyjœcia HDMI. Opracowano tak¿e nowe, mobilne aplikacje
umo¿liwiaj¹ce strumieniow¹ transmisjê wideo przez WiFi. Wszystkie te
mo¿liwoœci u³atwi¹ ci prezentowanie innym swoich ustaleñ i pomog¹ w pracy
w czasie przegl¹dów w podczerwieni i przy opracowywaniu raportów.
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# 5. Rozwa¿ zakup kamery termowizyjnej wspó³pracuj¹cej
przez Bluetooth z miernikami T&M umo¿liwiaj¹cymi
okreœlenie obci¹¿enia elektrycznego i poziomu
wilgotnoœci.
Nowe narzêdzia pomiarowe i testowe, takie jak mierniki rodziny Extech
MeterLink umo¿liwiaj¹ kamerom termowizyjnym pomiary innych parametrów,
ni¿ tylko temperatura, w celu oceny stopnia zawilgocenia i uszkodzeñ
elektrycznych. Mierniki wilgotnoœci i mierniki cêgowe tego typu bezprzewodowo
transmituj¹ wa¿ne dane diagnostyczne, takie jak wilgotnoœæ, natê¿enie
i napiêcie pr¹du oraz rezystancja bezpoœrednio do kamery. Dane s¹
automatycznie do³¹czane do obrazu w podczerwieni i osadzane
w radiometrycznych plikach JPEG, wspomagaj¹c diagnozê. Dziêki tym bardzo
cennym informacjom mo¿esz ustaliæ, czy sytuacja wymaga natychmiastowej
reakcji i jakie, najlepsze rozwi¹zanie nale¿y zastosowaæ.
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# 6. Nowe aplikacje WiFi dla urz¹dzeñ mobilnych u³atwiaj¹
przekazywanie innym obrazów w podczerwieni i danych.
Wybierz kamerê kompatybiln¹ z t¹ technologi¹.
Teraz mo¿esz bezprzewodowo pod³¹czyæ kamery FLIR serii E i T do iPad'a,
iPhone'a oraz iPod'a firmy Apple. Na przyk³ad, unikalna aplikacja FLIR Viewer
pomaga u¿ytkownikowi zaimportowaæ obrazy w podczerwieni do urz¹dzeñ
mobilnych, by poddaæ je tam analizie, utworzyæ raport i przekazaæ do odbiorców.
Mo¿liwoœæ wys³ania obrazów w podczerwieni i raportów z przegl¹du z jednej czêœci
obiektu do drugiej przez WiFi lub poczt¹ elektroniczn¹ z odleg³ego miejsca pracy,
to ogromna zaleta, zw³aszcza, gdy zale¿y nam na czasie. Pracujemy nad nowymi
aplikacjami dla kolejnych platform mobilnych. Pracujemy te¿ nad nowymi
funkcjami, jak zdalne sterowanie kamer¹, strumieniowa transmisja wideo itd.
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# 7. Upewnij siê, ¿e kupujesz kamerê
dopracowan¹ pod wzglêdem ergonomii,
która uczyni twoj¹ pracê jak
najwygodniejsz¹ i da siê dopasowaæ do
twoich przyzwyczajeñ.
Masa kamery nabiera tym wiêkszego znaczenia im
czêœciej i im d³u¿ej jej u¿ywasz. L¿ejsza kamera
oznacza mniejsze napiêcie ramion i pleców podczas
d³ugotrwa³ych przegl¹dów. Masz do dyspozycji du¿y
wybór kompaktowych, lekkich kamer o prostej
konstrukcji, w nies³ychanie przystêpnych cenach.
Mo¿na je wygodnie umieœciæ w skrzynce, pasie na
narzêdzia, czy w kaburze.
Niektóre modele, takie jak FLIR serii T maj¹ obiektywy,
które mo¿na odchyliæ o 120 stopni. U¿ytkownik mo¿e
wiêc ulokowaæ ekran wyœwietlacza wygodnie przed
sob¹, jednoczeœnie odchylaj¹c blok optyczny w górê lub
w dó³, by obejrzeæ trudno dostêpne obiekty. Jest to
idealne rozwi¹zanie w sytuacji ca³odziennego
przegl¹du wysoko po³o¿onych ci¹gów przewodów,
zagl¹dania za silniki, pod stacje robocze, i ustawiania
kamery pod najró¿niejszymi k¹tami.
Innym wa¿nym aspektem do rozwa¿enia jest
interaktywne sterowanie kamery. Czy wyposa¿ono j¹
w dedykowane klawisze, menu bezpoœredniego
dostêpu, czy te¿ w jedno i w drugie? Jeden lub dwa
dodatkowe klawisze mog¹ sprawiæ, ¿e kamerê ³atwiej
u¿ywaæ ni¿ w wypadku pojedynczego klawisza,
s³u¿¹cego do przedzierania siê przez labirynt opcji
w menu. Klawisze takie powinny byæ dogodnie
rozmieszczone i intuicyjne w u¿yciu. Niektóre kamery
maj¹ wbudowane ekrany dotykowe – kolejne przydatne
rozwi¹zanie umo¿liwiaj¹ce dostêp do funkcji kamery, w
tym wprowadzanie notatek tekstowych i tworzenie
szkiców.
Upewnij siê te¿, ¿e z twoj¹ kamer¹ otrzymasz co
najmniej dwa akumulatory (litowo jonowe lub lepsze)
które mo¿na szybko i ³atwo zamieniæ na miejscu
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# 8. Obraz w obrazie (P-i-P, Picture – in – Picture) oraz fuzja
obrazów, to funkcje, które umo¿liwiaj¹ ci po³¹czenie obrazów
w podczerwieni i w œwietle widzialnym by mo¿na by³o ³atwiej
zrozumieæ raporty z przegl¹dów.
P-i-P umo¿liwia wstawienie wk³adki z obrazem w podczerwieni w zwi¹zany z nim
obraz zarejestrowany w œwietle widzialnym. Pozwala to na jasne wskazanie
miejsca gdzie znajduje siê problem klientom, kolegom czy serwisantom.
Zaawansowane technicznie kamery termowizyjne posiadaj¹ tak¿e funkcjê „fuzji
obrazu” umo¿liwiaj¹c¹ wymieszanie obrazu widzialnego i podczerwonego w jeden,
po³¹czony obraz. Mo¿esz precyzyjnie ustaliæ na ile obraz widzialny ma
przeœwitywaæ spod obrazu w podczerwieni. Funkcjê tê mo¿na wykorzystaæ by
uwypukliæ anomaliê w jakimœ obiekcie, na przyk³ad wybrany odcinek w d³ugim ci¹gu
rur. Funkcja fuzji mo¿e dostarczyæ przekonywuj¹cych obrazów przydatnych do
udokumentowania stanu obiektu, jak i przes³anek do przeprowadzenia naprawy.

Fuzja obrazów

Picture-in-picture (P-i-P)
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# 9. Nie wszystkie programy do tworzenia raportów s¹ takie
same. Wypróbuj je, zanim wybierzesz najlepszy.
Nie sposób wyobraziæ sobie pracy z termowizj¹ bez raportów. Nie mo¿na te¿
wyobraziæ sobie specjalistycznego oprogramowania bez mo¿liwoœci ich
tworzenia. Klienci, od indywidualnych w³aœcicieli domów, po wielkie korporacje
wymagaj¹ udokumentowania ustaleñ z przegl¹du. Obraz w podczerwieni i raport
z przegl¹du stanowi¹ kluczowy element w wielu zastosowaniach: w audytach
energetycznych, przegl¹dach elektrycznych, wykrywaniu wyp³ywu gazów,
analizach izolacji budynków oraz prewencyjnych przegl¹dach eksploatacyjnych.
S¹ one czêsto u¿ywane jako podstawa roszczeñ odszkodowawczych czy
uzasadnienie prac remontowych.
Obecnie, wiêkszoœæ kamer termowizyjnych jest dostarczana z darmowym
oprogramowaniem umo¿liwiaj¹cym przeprowadzenie podstawowej analizy
obrazu i wytworzenie prostego raportu. Dostêpne s¹ tak¿e zaawansowane
programy umo¿liwiaj¹ce g³êbsz¹ analizê i tworzenie bardziej rozbudowanych
raportów. Umo¿liwiaj¹ one pe³ne wykorzystanie wszystkich mo¿liwoœci i funkcji
twojej kamery. Utwórz b³yskawiczny raport w kamerze, lub u¿ywaj¹c kamery
wyposa¿onej w WiFi, w urz¹dzeniu mobilnym. Oprogramowanie do analizy
w podczerwieni mo¿e wykonywaæ wiele ró¿nych zadañ, od prostych pomiarów
punktowych, po zaawansowane kalibracje radiometryczne. Mo¿e tak¿e s³u¿yæ do
analizy danych z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania innych
producentów, jak MatLabTM lub Excel. Warte rozwa¿enia s¹ tak¿e pakiety
oprogramowania opracowane do najró¿niejszych zastosowañ specjalistycznych,
od przegl¹dów budowlanych, po prace badawczo rozwojowe. Byæ mo¿e w twoim
wypadku bêd¹ one najlepszym rozwi¹zaniem.
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# 10. Wybierz kamerê z szerokim zakresem temperatur abyœ
w tym samym obrazie móg³ mierzyæ temperaturê otoczenia
i bardzo gor¹ce miejsca.
Zakres temperatur kamery i jej czu³oœæ tak¿e maj¹ bardzo du¿e znaczenie.
Zakres mówi, jak¹ minimaln¹ i maksymaln¹ temperaturê mo¿e zmierzyæ kamera
(typowe wartoœci to -20 do 1200°C).
Czu³oœæ, to najmniejsza ró¿nica temperatur, któr¹ potrafi wykryæ kamera (na
przyk³ad 0,05°C). Powinieneœ wybraæ kamerê termowizyjn¹ z zakresem
temperaturowym na tyle szerokim, by pokrywa³ temperatury obiektów lub scenerii
z jakimi najczêœciej masz do czynienia. Ponadto, musisz pamiêtaæ
o najmniejszych ró¿nicach temperatur jakie chcia³byœ mierzyæ i wybraæ tak¹
kamerê, która ma czu³oœæ wystarczaj¹c¹, by wykryæ te ró¿nice.

# 11. Szukaj kamer z rozbudowanym, wieloletnim
programem gwarancyjnym by chroniæ sw¹ inwestycjê
w d³u¿szej perspektywie.
Renomowani producenci kamer termowizyjnych chc¹
mieæ pewnoœæ, ¿e twoja kamera bêdzie dobrze ci
s³u¿yæ przez wiele lat. Z tego powodu niektórzy z nich
oferuj¹ przed³u¿one gwarancje. Programy, takie jak
gwarancja 2-5-10 firmy FLIR id¹ o krok dalej oferuj¹c
dwuletni¹ gwarancjê na czêœci i wykonanie,
piêcioletni¹ na akumulatory i dziesiêcioletni¹ na
detektor podczerwieni. Jak¹kolwiek kamerê
wybierzesz, upewnij siê, ¿e otrzymasz j¹ z solidn¹
gwarancj¹, która uwolni ciê od zmartwieñ.
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# 12. Upewnij siê, ¿e twoja inwestycja w kamerê termowizj¹
jest wspierana przez powa¿nego producenta zapewniaj¹cego
wsparcie techniczne i szkolenie.
Jakoœæ wsparcia klienta i zakres dostêpnej pomocy technicznej koniecznie
powinny brane pod uwagê przy wyborze kamery.
FLIR nie tylko jest wiod¹cym, œwiatowym producentem kamer termowizyjnych do
zastosowañ komercyjnych, lecz jest tak¿e za³o¿ycielem ITC, najwiêkszej na
œwiecie organizacji zajmuj¹cej siê szkoleniami z dziedziny podczerwieni.
Akredytowane centrum szkoleniowe pomo¿e ci uzyskaæ wiêksze korzyœci z twojej
inwestycji, wp³ynie pozytywnie na twoj¹ karierê zawodow¹ i sprawi, ¿e bêdziesz
przedstawia³ dla twojej firmy wiêksz¹ wartoœæ.
Zawodowi fotografowie przechodz¹ kosztowne szkolenia, co widaæ w efektach ich
pracy. Ta sama zasada sprawdzi siê w twojej dzia³alnoœci jako specjalisty od
termowizji. ITC mo¿e ci w tym pomóc. Certyfikat miêdzynarodowego centrum
szkoleniowego ITC (International Training Center), to dowód na piœmie, ¿e jesteœ
ekspertem w pos³ugiwaniu siê swoj¹ kamer¹ i interpretacji informacji
w podczerwieni jakich ona dostarcza.
Do³¹cz do zajêæ w naszym centrum szkoleniowym, w którymœ z naszych centrów
regionalnych lub zamów szkolenie u siebie w firmie. Mo¿esz te¿ wzi¹æ udzia³
w szkoleniu on-line.

12 rzeczy, które musisz wiedzieæ, zanim kupisz kamerê termowizyjn¹
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„10 najwa¿niejszych rzeczy, które musi mieæ oœrodek
szkoleniowy”.
1. Certyfikat ISO 9001
¯adne inne centrum szkoleniowe na œwiecie nie ma tego certyfikatu –
za wyj¹tkiem ITC!

2. Najlepsze szkolenie w podczerwieni – niezale¿nie od tego
gdzie jesteœ
Niezale¿nie od tego, czy szkolisz siê w naszym centrum, w jednym
z naszych oœrodków regionalnych, w swojej firmie, albo w jednym
z naszych przedstawicielstw rozsianych po ca³ym œwiecie, zawsze
masz dostêp do naszego doborowego personelu, zasobów
i technologii. Oferujemy nawet samodzielne szkolenie przez Internet.

3. Najlepiej wykwalifikowani instruktorzy i niewielka liczba
kursantów w grupie
Mamy wiêcej instruktorów termowizji z certyfikatami ASNT Level III
i BIDT Category 3 ni¿ jakakolwiek inna organizacja szkoleniowa na
œwiecie. Bêdziesz móg³ siê uczyæ siê od specjalistów posiadaj¹cych
najwy¿sze kwalifikacje.

4. Ponad 100 lat doœwiadczenia
Wspólnie, nasi instruktorzy ITC maj¹ ponad stuletnie doœwiadczenie
w praktycznej termografii i posiadaj¹ g³êbok¹ wiedzê teoretyczn¹.

5. Gwarantowane autoryzowane szkolenie FLIR
Je¿eli kupi³eœ kamerê termowizyjn¹ FLIR i zainwestowa³eœ w sw¹
karierê zawodow¹, zostaniesz przeszkolony przez jedyn¹,
autoryzowan¹ przez FLIR organizacjê szkoleniow¹, ucz¹c¹
wykorzystania sprzêtu FLIR.

6. Kolorowe materia³y szkoleniowe
Nasze kolorowe materia³y szkoleniowe przyœpieszaj¹ naukê, a gdy
zakoñczysz szkolenie bêd¹ stanowiæ doskona³e kompendium wiedzy.

7. Mówimy w Twoim jêzyku
Nasi instruktorzy prowadz¹ kursy w ponad 15 ró¿nych jêzykach.

8. Szkolenie praktyczne na naszych komputerach
Zapewniamy
Ci
dostêp
do
komputerów
najnowoczeœniejszych oœrodkach szkoleniowych.

w

naszych

9. Szkolenie z wykorzystaniem symulacji
Zasymulowaliœmy rzeczywiste warunki w laboratoriach centrum,
naszych oœrodków regionalnych i w czasie naszych szkoleñ u klienta,
tak abyœ móg³ zyskaæ doœwiadczenie, które bêdziesz móg³ zastosowaæ
w praktyce.
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10.

Dodatkowe mo¿liwoœci pog³êbiania wiedzy: InfraMation.
Najwiêksza na œwiecie konferencja o zastosowaniach
podczerwieni.
Nasza coroczna konferencja jest wype³niona okazjami do nauki
i zapoznania siê z nowoœciami, dziêki którym bêdziesz na bie¿¹co
z najnowszymi innowacjami i aplikacjami w szybko zmieniaj¹cym siê
œwiecie termografii.
Szczegó³y znajdziesz poni¿ej. Pe³ne opisy kursów, najœwie¿sze
harmonogramy i inne informacje znajduj¹ siê w witrynie internetowej ITC
www.infraredtrainign.com.
Mo¿esz te¿ zadzwoniæ na nr + 01 866 477 3687 lub + 48 22 849 71 90

Inframation
WeŸ udzia³ w najwiêkszej na œwiecie konferencji zastosowañ
podczerwieni
Kamery FLIR s¹ bram¹ do œwiata nowych mo¿liwoœci. Dostarczaj¹ one
operatorom innowacyjnych sposobów rozwi¹zywania problemów technicznych
które w przesz³oœci by³y zwyczajnie niewidoczne. To ekscytuj¹ca technologia,
a nowe pomys³y i zastosowania pojawiaj¹ siê niemal codziennie.
Doskona³ym sposobem aby byæ na czasie jest Inframation, wydarzenie dla
ka¿dego, kto chce dowiedzieæ siê wiêcej o technologii w podczerwieni
i zastosowaniach termowizji. Do³¹cz do nas i ucz siê od ekspertów
poruszaj¹cych takie zagadnienia jak prewencyjne przegl¹dy eksploatacyjne,
badania i rozwój, audyty energetyczne w podczerwieni, monitorowanie
procesów i sterowanie czy badania nieniszcz¹ce.
B¹dŸ w kontakcie z nowoœciami i przed³u¿ swój certyfikat. Zbieraj punkty
potrzebne do przed³u¿enia certyfikatu Level I, II i III, zdobywaj¹c wiedzê
o najnowszych technikach analizy w podczerwieni i innowacyjnych sposobach
wykorzystania technik termowizyjnych.
W celu uzyskania bli¿szych informacji o tegorocznej konferencji odwiedŸ
www.inframation.org, www.kameryir.com.pl lub zadzwoñ na nr + 01 866 477
3687lub + 48 22 849 71 90
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Podsumowanie
W tej broszurce zawarliœmy garstkê podstawowych informacji, które powinieneœ
wzi¹æ pod uwagê, wybieraj¹c now¹ kamerê. Teraz pora, byœ odrobi³ pracê
domow¹. Utwórz listê niezbêdnych cech kamery oraz listê „¿yczeñ”, czyli funkcji,
które twoim zadaniem s¹ poza pu³apem twojego bud¿etu, lecz mog³yby ci siê
przydaæ w przysz³oœci. Zapisz listê pytañ o okreœlone parametry kamery istotne
w aplikacji w jakiej chcesz jej u¿yæ. I poproœ o demonstracjê kamer w twoim
œrodowisku pracy. Dlaczego? Kamera termowizyjna mo¿e pracowaæ dobrze
w klimatyzowanej sali konferencyjnej, ale powinieneœ przekonaæ siê, jak ta
kamera bêdzie siê sprawowaæ w warunkach, w jakich pracujesz na co dzieñ.
Eksperci produktów firmy FLIR, specjaliœci od wsparcia technicznego
i oprogramowania, in¿ynierowie sprzeda¿y, specjaliœci od zastosowañ oraz
powiêkszaj¹ca siê grupa doskona³ych partnerów zajmuj¹cych siê dystrybucj¹
z przyjemnoœci¹ odpowiedz¹ na wszelkie twoje pytania. Zadzwoñ do nas,
a po³¹czymy ciê z w³aœciwym rozmówc¹.
Dzwoñ na + 01 866 477 3687 lub +48 22 849 71 90
OdwiedŸ www.flir.com lub www.kameryir.com.pl.
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