
AZ-19  
Termal Kamera

Teknik Özellikler
Ekran 3.2’’ TFT ekran
Kızılötesi görüntü 
çözünürlüğü

320x240

Gerçek görüntü çözünürlüğü 300,000 piksel
Alan açısı / en kısa odak 
uzunluğu

56°x42°/ 0.15m

Termal Hassasiyet 0.07°C 
Sıcaklık ölçüm aralığı -20°C … 300°C (-4°F … 572°F)
Ölçüm doğruluğu ±2% digital/ ±2°C
Yayılma Ayarlanabilir 0.01 … 1.0
Termal görüntülerin kare hızı 9Hz
Dalga boyu 8-14um
Renk paleti Gökkuşağı, demir oksit 

kırmızı, soğuk renk, siyah & 
beyaz, beyaz & siyah

Görüntüleme seçeneği Termal görüntünün % 25 adım 
uzunluğunda gerçek görüntü 
ile entegrasyonu

Depolama ortamı Dahili 3G (20 binin üzerinde 
resim saklanır)

Dosya formatı JPG
USB Micro USB 2.0
Güç kaynağı Dahili şarj edilebilir 18650 pil
Otomatik kapanma süresi Seçilebilir: 5 dakika / 20 daki-

ka / otomatik olarak kapan-
mama

Boyut ve ağırlık 90×105×223mm; 389g
Çalışma sıcaklığı 0°C … 45°C
Depolama sıcaklığı -20°C …  60°C
Nem < 85%RH

Geliştirilmiş 320 x 240 çözünürlükle daha fazla ayrıntı görmeyi ve doğruluk okuma imkanı sağlar. Bu ev denetimleri, yangınla mü-
cadele, tarım, elektronik üretimi, trafik, arkeoloji ve diğer herhangi bir işletme, hobi veya bilim için kullanılan profesyonel kalitede 
IR Kızılötesi Termal Görüntüleme cihazıdır. 

5 RENK ÖLÇEK PALETLERİ okumaları daha kullanışlı ve görselleştirmeyi kolaylaştırır. Gökkuşağı, Demir Kırmızısı, Soğuk Renk, Siyah 
Beyaz veya Beyaz ve Siyah arasından seçim yapılabilir. 3,2 “Renkli Ekran, işi daha hızlı ve daha doğru hale getirir. Yüzey sıcaklığı ve 
gerçek zamanlı termal görüntülemenin mükemmel entegrasyonu sayesinde işleri daha kısa sürede yapmamıza olanak sağlar. 

3 GB DAHİLİ HAFIZA KARTI, rahat saklama alanı oluşturmak için üretilmiştir. Dizüstü bilgisayarda, TV’de veya başka bir cihazda 
görüntülemek için mikro USB bağlantısı kullanır. 389 gram ağırlık - bir kilodan az! Taşıma ve depolama sırasında koruma için güzel 
bir seyahat çantası ile birlikte gelir. 
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