
AZ-A2  
Termal Kamera

Teknik Özellikler

Ekran 3.2’’ TFT ekran

Kızılötesi görüntü çözünürlüğü 320x240

Gerçek görüntü çözünürlüğü 640x480 (300,000piksel)

Alan açısı / en kısa odak uzun-
luğu

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 1800 pil

Otomatik kapanma süresi Seçilebilir: 5 dakika / 20 dakika / 
otomatik olarak kapanmama

Boyut ve ağırlık 140×80×28mm; 208g

Çalışma sıcaklığı 0°C … 45°C

Depolama sıcaklığı -20°C …  60°C

Nem < 85%RH

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ İNFRARED DEDEKTÖRLER: AZ-A2, yükseltilmiş piksellere, 76.800 (320 x 240) piksele kadar kızılötesi 
çözünürlük, 3.2 inç renkli ekran ve 0.07 ° C termal hassasiyete sahiptir. Ölçülen noktalarda ince sıcaklık farklılıklarını görmelerine 
ve tespit etmelerine yardımcı olur. Enerji israfını, yapısal kusurları, sıhhi tesisat tıkanıklıklarını ve diğer görünmez sorunlu noktaları 
bulur ve gösterir. 

HIZLI SORUN GİDERME: Kızılötesi termografi, sıcak nokta veya soğuk nokta modellerini görmenizi, sıcaklığı güvenilir bir şekilde 
ölçmenizi ve anında sorun giderme için görüntüleri saklamanızı sağlayan güçlü, güvenli bir yoldur. Sorunları ortaya çıkmadan 
önce tahmin etmenize yardımcı olur. Güç ve masraftan tasarruf etmek için gizli sorunlu alanları hızlı ve doğru bir şekilde bulur ve 
tanımlar. 

CEP TAŞINABİLİR: Kamera boyutları: 140 x 80 x 28mm (5.5 x 3.1 x 1.1 ”), Ağırlık: 208g (0.46lb.). Bu tam özellikli, cep boyutunda 
bir termal kameradır. Yükleniciler, bina endüstrisi uzmanları ve cep boyutunda termal kameraya ihtiyaç duyan herkes için tasar-
lanmıştır. İnce, hafif profil cebinize rahatça sığar, böylece kameranızı her zaman yanınızda tutabilir ve sorunları çözme fırsatını asla 
kaçırmazsınız.

GENİŞ BAKIŞ: AZ-A2’nin daha geniş alan açısı vardır: 56 ° × 42 °, bu da kameranın daha geniş bir görüntü görünümü yakalayabi-
leceği anlamına gelir. İşinizi kolaylaştırmaya yardımcı olur.
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