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A Sonel (lengyel) cég  felszerelt, négy tagból álló új KT-sorozatú (KT189/385/200/400), a infra-kamera családja, jó minőségű
lencsékkel és modern detektorokkal biztosítja a széles hőmérsékleti, -20... 150... 650°C,  650... 1500°C (opcionális) méréstartományt,
az igen részletes hőképet és a pontos, ±2°C, vagy 2%, mérést. A négy változat lehetőséget ad a felhasználónak, hogy a feladathoz
legjobban illeszkedő típust válassza. A kompakt házba épített nagyméretű 4“-os érintő képernyő  a hozzátartozó adatfeldolgozó
elektronikával jó egyensúlyt biztosít a kis méret és a nagy tudás között, ami fontos tényező a mindennapi használatnál. Az érintő
képernyőn menüvel támogatott, középen elhelyezett navigációs gomb egyszerű és intuitív kezelést biztosít. A kamera a hőképeken
kívül valódi 5 megapixeles fényképek készítésére is alkalmas és a pontos kiértékeléshez különböző képkeverési funkciókat, PIP,
MIF kínál. A használati kényelmet nagy mértékben növeli a beépített LED-es elemlámpa,  és a lézeres célzófény. A 0.01-1.00 között
állítható emissziós tényező, a 8 paletta, a beállítható távolság, relatív nedvesség tartalom és környezeti (visszavert) hőmérséklet,
valamint az AVI, vagy IRV formátumban készíthető IR videó, mind a kiváló hőkép készítését szolgálják. A micro SD kártyára mentett
mért értékek és videók szöveges és 60 s-os hangos megjegyzésekkel egészíthetők ki.
A beépített jegyzőkönyv készítő modul lehetőséget ad a mérési jegyzőkönyv pdf formátumban közvetlenül a kamerából történő
elkészítésére és kinyomtatására. A kommunikációs interfészek, Micro USB2.0, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, Mini HDMI, slot microSD
megbízható kommunikációt biztosítanak a kamera és a számítógép, vagy mofil eszközök között, akár vezeték nélküli összeköt-
tetéssel is.
A 230V-os hálózatról adapteren keresztül tölthető, beépített Li -Ion telep hosszú idejű, több, mint 4 órás folyamatos üzemet biztosít
a kamerának. Mindezeket figyelembe véve a kamera ideális eszköz mind a kezdő, mind a profi hőtérképes szakemberek  számára.

Kamera tulajdonságok
● Nagy-érzékenységű detektorok és széles hőmérsékleti tartomány
● Magas-szintű képanalízis  eszközök
● Intuitív felhasználói interfész
● IR videó felvétel (SD kártyára)
● Beépített jegyzőkönyv készítő funkció
● IR, fénykép, PIP, MIF képalkotási módok
● Beépített 5 Mpx-es fényképezőgép
● Beépített fehér-fényű LED elemlámpa
● Lézeres célzás
● Micro USB2.0, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, Mini HDMI, slot microSD Interfészek
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MŰSZAKI ADATOK
Típus KT-195 KT-385 KT-200 KT-400

Detektor felbontása 192x144 384x288 192x144 384x288
Spektrum tartomány 8~14 um
Pixel méret 25 µm
Hőérzékenység 50 mK 45 mK 50 mK 45 mK
Fókuszálás Fixed fókusz Kézi
IFOV (standard lencse) 3.45 mrad 1.29 mrad 3.45 mrad 1.29 mrad
Minimum fókusztávolság
(standard lencse) 0.5 m

Lencse (látószög/fókusztáv) 37.8°*28.8°/7 mm 28.4°*21.5°/19 mm
37.8°*28.8°/7 mm

(opció: 14.4°*10.8°/19
mm)

28.4°*21.5°/19 mm
(opció: 57.0°*45.0°/8.8

mm
és 13.7°*10.3°/40 mm)

Képernyő 4", kiemelkedő minőségű színes LCD érintő képernyő
Képalkotás módja IR /fénykép/InfraFusion MIF/PiP
Zoom 1.1... 4

Hőmérséklet tartomány Tartomány 1: -20 °C... 150 °C
Tartomány  2: 150 °C... 650 °C

Tartomány  1: -20 °C... 150 °C
Tartomány  2: 150 °C... 650 °C

Tartomány  3: 650 °C... 1500 °C (opció)

Pontosság ±2°C, vagy 2% a leolvasott értékre vonatkoztatva környezeti hőmérséklet 15... 35°C között és az objektum
hőmérséklete >0°C)

Kép  analízis mód 5 pont, 2 vonal, 5 terület. Hőméréskelt kijelzés: min., max., átlag. Izoterma. Hőmérséklet különbség. Riasztási
hőmérséklet. Harmatpont.

Paletta 8
Emisszivitás Állítható 0.01 - 1.00 között, vagy listából választható
Mérési korrekció Beállítható távolság, relatív nedvesség, környezeti (visszavert) hőmérséklet
Fotó képformátum JPG
Megjegyzések az IR fotókhoz Audió (60 s), szöveg, grafika, fotó
Mérési jegyzőkönyv modul PDF jegyzőkönyv, nyomtatás WiFi-n keresztül
Videó file formátum AVI, IRV (a hőméréskelt információt is beleértve)
Beépített funkciók Vizuális kamera 5 MP, LED elemlámpa, célzó lézer, mikrofon, hangszóró
Vezeték nélküli kommuniká-
ció WiFi

Interfészek MicroSD kártya port, mini HDMI, micro USB 2.0
Táplálás Li-ion telep (működési idő >4 óra), beépített töltő, AC 110-230 V (50/60 Hz) / 12V hálózati adapter
Működési hőmérséklet -10°C... 50°C
Tárolási hőmérséklet -40°C... 70°C
Nedvesség 10% … 95%
Ütés/rázás állóság 30g 11 ms (IEC 60068-2-27) / 10 Hz~150 Hz~10 Hz 0.15 mm (IEC 60068-2-6)
Mechanikai védelem IP54
Súly kb. 0.74 kg (teleppel) kb. 0.84 kg (teleppel)
Méretek (standard
lencsével és teleppel 274 x 97 x 78 mm 274 x 106 x 78 mm 274 x 110 x 78 mm

Készülékkel szállított tartozékok: rendelési kód
● 7.4V 3 Ah Li-ion telep: WAAKU24
● micro-USB adatkábel: WAPRZUSBMICRO
● Csukló szíj: WAPOZPAS4
● HDMI kábel: WAPRZHDMI
● Kesztyű az érintő képernyő kezeléséhez: WAREK1
● microSD 16GB kártya: WAPOZMSD16
● Z13 teleptöltő: WAZASZ13
● Használati útmutató

Külön rendelhető tartozékok: rendelési kód
● KT-195 / 200 / 385 /400 külső teleptöltő: WAZASZ18
● IR 8.8 mm széles látószögű lencse a KT-400-hoz (57.0°x45.0°): WAADAO8X8
● IR 40 mm tele lencse KT-400-hoz (13.7°x10.3°): WAADAO40
● IR 19 mm tele lencse KT-200-hoz (14.4°x40.8°): WAADAO19
● Lencse - nagy hőméréskeltű szűrő 1500°C-ig KT-200, KT-400-hoz: WAADAOF2
● M-11 kamera hordtáska: WAFUTM11
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Sonel ThermoAnalyze szoftver
Analizátor és jegyzőkönyv készítő szoftver (a készülékkel szállítva).
● Lehetővé teszi az emisszivitás beállítását a teljes termogramra, vagy annak különböző részeire  – az együttható külön-külön beállítható

minden egyes kiválasztott területre
● Kiválasztható az analizálni kívánt területek – a terület megjelölhető négyzetesen, oválisan, vagy bármilyen más alakzattal
● A hőmérséklet megnézhető bármelyik ponton – a kurzor mozgatásakor a hőméréskelti és koordináta pontok folyamatosan megjelennek egy

információs négyzetben, a többi mentett adat (maximum hőmérséklet, nedvesség, emisszivitás)megjeleníthető
● InfraFusion technika használata –  egy termogram bármelyik, a felhasználó által választot palettával szuperponálható egy fényképre. A ter-

mogram különböző átlátszósággal szuperponálható a fényképre, lehetővé téve a kérdéses terület optimális megjelenítését, amely különösen
akkor hasznos, amikor a  fénykép és a termogram vizuális összehasonlítása nehézkes.

● A  teljes, vagy kiválasztot terület, szegmens minimum, maximum és átlag hőmérsékleti érték kijelzésének meghatározása (egyenes vonal,
vagy polivonal);

● Egyszerű mérési jegyzőkönyv készítés az összes megkívánt tartalommal - termogramok és a hozzátartozó fényképek
● Az összes karakterisztika pont és elvégzett korrekció mentése, lehetővé téve egy későbbi analízis elvégzését
● Korlátlan szoftver licenc – a szoftver több számítógépen is szimultán használható.

Sonel KT Mobile
A szoftver mobil változata a Sonel gyártmányú hőkamerákhoz. Az alkalmazás lehetővé teszi a hőképek valós-időben történő megtekintését okos-
telefonon, és a kamera távvezérlését a mobil eszközről.

Sonel S.A.
ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, PL
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