
Termokamera GTC 400 C Professional

Nekonečné oblasti použitia pre všetky remeslá

Prečo toto náradie?

1.

2.

3.

Presvedčí svojou kvalitou obrazu

Podporuje remeselníka v jeho každodenných úlohách

Je veľmi intuitívny, a tým pádom pre nových užívateľov i ľahko ovládateľný

Dvojitý zdroj nabíjania k dispozícii kedykoľvek–

funguje s 10.8V/12V alebo alkalickými batériami (AA)

Vnútorná pamäť pre uloženie  >500 obrázkov 

(normálne a tepelné)

Integrovaný WIFI hotspot pre rýchly a ľahký 

prenos obrázkov z prístroja GTC 400 C do 

aplikácie Measuring Master. V aplikácii  Measuring 
Master môžete termogramy okomentovať a nastaviť k 

nim značky k označeniu nálezov.

MicroUSB umožňuje ľahký presun dát do počítača, 

softwér GTC určený pre prenos napomáha v 

ľahkej tvorbe reportov. Pre ešte lepšie označenie 

nálezov môžete termogramy v softwéri editovať a 

hneď potom vytvoriť report

Integrovaná vizuálna kamera pre uloženie reálneho 

obrázku spolu s termogramom. Uľahčuje užívateľom 

zapamätať si miesto merania, pokiaľ nie je z 

termogramu zrejmé. Vysvetľovanie pre zákazníkov je 

tiež uľahčené, pretože môžete termogram a reálny 

obrázok zobraziť vedľa seba.

Rozlíšenie infračerveného zariadenia 160x120 pre 

detailnejšie termogramy (19,200 jednotiek merania)

Ochrana IP53 chráni prístroj pred prachom a 

striekajúcou vodou

Veľ ký 3.5” farebný displej zobrazuje komplexné 

výsledky merania
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Termokamera GTC 400 C Professional

Rozlíšenie infračerveného žiarenia (IR) 160x120

NETD (v mK) <50

Merací rozsah (v °C) -10 … +400

Presnosť (v °C) ±3

Stupeň krytia 53

Podpora aplikácií
Áno, pomocou aplikácie Measuring Master

(GTC poskytuje WIFI Hotspot, k nemu sa pripojí MM)

Podporuje aplikáciu TrackMyTools Áno (integrovaný modul TmT)

Zabudovaná obrazovka kamery Áno

Interné úložisko 500 obrázkov (typicky)

Napájanie 12V / 10,8V / 4x AA Alkaline

Životnosť batérie 5h (12V 1,5Ah) / 2h Alkaline

Hmotnosť (v kg) 0,54kg

Rozmery (v mm) 233x95x63

Typ zaostrenia Pevné

Vzdialenosť zaostrenia ≥0.3m

Objednávacie číslo 0.601.083.101

EAN 3165140913515

Predajná cena bez DPH 999,99 €

Rozsah dodávky 1x 1,5 Ah aku, nabíjačka 1230 CV, L-Boxx 136

Nekonečné oblasti použitia pre všetky remeslá




