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Disclaimers1

1.1 Lahtiütlus
Kõigile ettevõtte FLIR Systems poolt valmistatud toodetele kehtib üheaas-
tane (1) materjali- ja valmistusvigade garantii alates esmaostu kuupäevast,
tingimusel, et neid tooteid on hoitud, kasutatud ja hooldatud nõuetekohaselt
vastavalt ettevõtte FLIR Systems suunistele.

Ettevõtte FLIR Systems poolt valmistatud jahutuseta käeshoitavatele infrapu-
nakaameratele kehtib kaheaastane (2) materjali- ja valmistusvigade garantii
alates esmaostu kuupäevast, tingimusel, et neid tooteid on hoitud, kasutatud
ja hooldatud nõuetekohaselt vastavalt ettevõtte FLIR Systems suunistele ja
kaamera on registreeritud 60 päeva jooksul pärast esmaostu.

Ettevõtte FLIR Systems poolt valmistatud jahutuseta käeshoitavate infrapu-
nakaamerate detektoritele kehtib kümneaastane (10) materjali- ja valmistus-
vigade garantii alates esmaostu kuupäevast, tingimusel, et neid tooteid on
hoitud, kasutatud ja hooldatud nõuetekohaselt vastavalt ettevõtte FLIR Sys-
tems suunistele ja kaamera on registreeritud 60 päeva jooksul pärast
esmaostu.

Ettevõtte FLIR Systems poolt mitte valmistatud, kuid ettevõtte FLIR Systems
poolt esmaostjale pakutavates süsteemides sisalduvatel toodetel on garantii
(kui on), mille annab vaid konkreetne tootja. Ettevõttel FLIR Systems ei ole
nende toodete osas mingisugust vastutust.

Garantii laieneb vaid esmaostu sooritajale ega ole edasiantav. Garantii ei ole
kohaldatav ühelegi tootele, mida on kasutatud valesti, hooletult, tavatutes
töötingimustes või millega on juhtunud õnnetus. Kuluosad ei kuulu garantii
alla.

Kui käesoleva garantii alla kuuluval tootel avastatakse viga, tuleks edasise
kahju vältimiseks toote kasutamine koheselt lõpetada. Ostja peab kõikidest
vigadest ettevõtet FLIR Systems koheselt teavitama, vastasel juhul kaotab
garantii kehtivuse.

FLIR Systems parandab või asendab oma äranägemisel tasuta kõik vigased
tooted, kui kontrollimisel selgub, et tegemist on materjali- või valmistusveaga
ning toode tagastatakse ettevõttele FLIR Systems mainitud üheaastase pe-
rioodi jooksul.

Ettevõtte FLIR Systems kohustused ja vastutus piirduvad eelpool loetletud
defektidega.

Ühtegi teist garantiid ei kaasne. FLIR Systems ütleb spetsiaalselt lahti turus-
tatavuse ja teatud otstarbeks sobivuse garantiidest.

FLIR Systems ei vastuta ühegi otsese, kaudse, erilise, juhusliku või kasutami-
sest tuleneva kahju või kaotuse eest, tuginegu see lepingule, lepinguvälisele
kahjule või muule õiguslikule teooriale.

Käesolevat garantiid reguleerib Rootsi seadus.

Käesolevast garantiist tulenevad või sellega seotud vaidlused või nõuded la-
hendatakse lõplikult vahekohtus vastavalt Stockholmi Kaubanduskoja Arbi-
traažiinstituudi reeglitele. Vahekohtu menetlus peab toimuma Stockholmis ja
inglise keeles.

1.2 Kasutusstatistika
FLIR Systems säilitab õiguse koguda anonüümset kasutusstatistikat, mis ai-
tab säilitada ja täiustada meie tarkvara ja teenuste kvaliteeti.

1.3 Muudatused registris
Registri kirje HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
\Lsa\LmCompatibilityLevel muudetakse automaatselt 2. tasemele, kui teenus
FLIR Camera Monitor tuvastab ettevõtte FLIR kaamera, mis on USB-kaabliga
arvuti külge ühendatud. Muudatus tehakse vaid juhul, kui kaamera kasutab
kaugvõrgu teenust, mis toetab võrgupõhiseid sisselogimisi.

1.4 USA valitsuse määrused
Sellele tootele võivad kehtida USA ekspordimäärused. Kõik sellekohased kü-
simused saatke meiliaadressile exportquestions@flir.com.

1.5 Autoriõigus
© 2016, FLIR Systems, Inc. Kõik õigused on kaitstud üle maailma. Ühtki tar-
kvara osa, sealhulgas algkoodi, ei ole lubatud reprodutseerida, edasi anda,
ümber kirjutada ega tõlkida mis tahes keelde või arvutikeelde mis tahes kujul
või viisil, elektroonilisel, magnetilisel, optilisel, käsitsi kirjutatud või muul viisil
ilma ettevõtte FLIR Systems eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Käesolevat juhendit ei tohi täielikult või osaliselt kopeerida, paljundada, re-
produtseerida, tõlkida või edastada mis tahes elektroonilise kandja või masi-
na poolt loetavasse vormi ilma ettevõtte FLIR Systems eelneva kirjaliku
nõusolekuta.

Käesolevatel toodetel olevad nimed ja tähistused on kas registreeritud kau-
bamärgid või ettevõtte FLIR Systems ja/või tema tütarettevõtete kaubamär-
gid. Kõiki siin viidatud kaubamärke, kaubanimesid või ettevõtete nimesid on
kasutatud vaid identifitseerimiseks ning kuuluvad nende vastavatele
omanikele.

1.6 Kvaliteedi tagamine
Kvaliteedi haldamise süsteem, mille alusel käesolevad tooted välja on aren-
datud ja valmistatud, omab standardi ISO 9001 sertifikaati.

FLIR Systems on pühendunud jätkusuutlikule arendusele, mistõttu säilitame
õiguse teha muudatusi ja täiendusi kõikidele toodetele ilma eelneva
etteteatamiseta.

1.7 Patendid
Tooted ja/või nende omadused võivad olla kaitstud ühe või mitme järgmise
patendi ja/või disainipatendiga. Lisaks võivad rakenduda täiendavad taotlu-
ses olevad patendid ja/või taotluses olevad disainipatendid:

000279476-0001; 000439161; 000499579-0001; 000653423; 000726344;
000859020; 001106306-0001; 001707738; 001707746; 001707787;
001776519; 001954074; 002021543; 002058180; 002249953; 002531178;
0600574-8; 1144833; 1182246; 1182620; 1285345; 1299699; 1325808;
1336775; 1391114; 1402918; 1404291; 1411581; 1415075; 1421497;
1458284; 1678485; 1732314; 2106017; 2107799; 2381417; 3006596;
3006597; 466540; 483782; 484155; 4889913; 5177595; 60122153.2;
602004011681.5-08; 6707044; 68657; 7034300; 7110035; 7154093;
7157705; 7237946; 7312822; 7332716; 7336823; 7544944; 7667198;
7809258 B2; 7826736; 8,153,971; 8,823,803; 8,853,631; 8018649 B2;
8212210 B2; 8289372; 8354639 B2; 8384783; 8520970; 8565547; 8595689;
8599262; 8654239; 8680468; 8803093; D540838; D549758; D579475;
D584755; D599,392; D615,113; D664,580; D664,581; D665,004; D665,440;
D677298; D710,424 S; D718801; DI6702302-9; DI6903617-9; DI7002221-6;
DI7002891-5; DI7002892-3; DI7005799-0; DM/057692; DM/061609; EP
2115696 B1; EP2315433; SE 0700240-5; US 8340414 B2; ZL
201330267619.5; ZL01823221.3; ZL01823226.4; ZL02331553.9;
ZL02331554.7; ZL200480034894.0; ZL200530120994.2;
ZL200610088759.5; ZL200630130114.4; ZL200730151141.4;
ZL200730339504.7; ZL200820105768.8; ZL200830128581.2;
ZL200880105236.4; ZL200880105769.2; ZL200930190061.9;
ZL201030176127.1; ZL201030176130.3; ZL201030176157.2;
ZL201030595931.3; ZL201130442354.9; ZL201230471744.3;
ZL201230620731.8.

1.8 EULATerms
• You have acquired a device (“INFRARED CAMERA”) that includes soft-

ware licensed by FLIR Systems AB from Microsoft Licensing, GP or its
affiliates (“MS”). Those installed software products of MS origin, as well
as associated media, printed materials, and “online” or electronic docu-
mentation (“SOFTWARE”) are protected by international intellectual
property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All
rights reserved.

• IF YOU DO NOTAGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT
(“EULA”), DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE.
INSTEAD, PROMPTLYCONTACT FLIR Systems AB FOR INSTRUC-
TIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S) FOR A REFUND.
ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO
THIS EULA (OR RATIFICATION OFANY PREVIOUS CONSENT).

• GRANTOF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following
license:

◦ You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.
◦ NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLE-

RANT. FLIR Systems AB HAS INDEPENDENTLY DETERMINED
HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS
RELIED UPON FLIR Systems AB TO CONDUCT SUFFICIENT
TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE
FOR SUCH USE.

◦ NOWARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is
provided “AS IS” and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SA-
TISFACTORYQUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND
EFFORT (INCLUDING LACKOF NEGLIGENCE) IS WITH YOU.
ALSO, THERE IS NOWARRANTYAGAINST INTERFERENCE
WITH YOUR ENJOYMENTOF THE SOFTWARE OR AGAINST
INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES
REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WAR-
RANTIES DO NOTORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING
ON, MS.

◦ No Liability for Certain Damages. EXCEPTAS PROHIBITED BY
LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT,
SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARI-
SING FROM OR IN CONNECTIONWITH THE USE OR PER-
FORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL
APPLY EVEN IFANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PUR-
POSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY
AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOL-
LARS (U.S.$250.00).

◦ Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Di-
sassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disas-
semble the SOFTWARE, except and only to the extent that such
activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding
this limitation.

◦ SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRIC-
TIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only
as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if
the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgra-
de, any transfer must also include all prior versions of the
SOFTWARE.

◦ EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is
subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all ap-
plicable international and national laws that apply to the SOFTWA-
RE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well
as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S.
and other governments. For additional information see http://www.
microsoft.com/exporting/.

1.9 EULATerms
Qt4 Core and Qt4 GUI, Copyright ©2013 Nokia Corporation and FLIR Sys-
tems AB. This Qt library is a free software; you can redistribute it and/or modi-
fy it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your
option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUTANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITYor FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU Lesser General Public License, http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.
html. The source code for the libraries Qt4 Core and Qt4 GUI may be reques-
ted from FLIR Systems AB.
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Ohutusteave2

HOIATUS

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Ärge modifitseerige akut ega võtke seda lahti. Aku sisaldab ohutus- ja kaitseseadmeid, mis võivad kah-
justuse korral põhjustada aku kuumenemise, süttimise või plahvatuse.

HOIATUS

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Kui aku lekib ja akuvedelik satub teile silma, vältige silmade hõõrumist. Loputage silmi rohke veega ja
pöörduge viivitamatult arsti poole. Vastasel korral võib akuvedelik teie silmi kahjustada.

HOIATUS

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Ärge jätkake aku laadimist, kui see ei lae end ettenähtud aja jooksul täis. Laadimise jätkamisel võib aku
kuumeneda, süttida või plahvatada. Võib tekkida vigastusoht.

HOIATUS

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Aku tühjakslaadimiseks tuleb kasutada selleks ettenähtud seadmeid. Vastasel juhul võite vähendada
aku jõudlust või lühendada aku tööiga. Kui te ei kasuta ettenähtud seadmeid, võib akusse siseneda
ebakorrektne elektrivool. See võib põhjustada aku kuumenemise või plahvatuse. Võib tekkida
vigastusoht.

HOIATUS

Enne vedelike kasutamist tuleb läbi lugeda kõik materjali ohutuskaardid ja mahutitel olevad hoiatussil-
did. Vedelikud võivad olla ohtlikud. Võib tekkida vigastusoht.

ETTEVAATUST

Ärge suunake infrapunakaamerat (katikuga või ilma katikuta läätse) tugevate energiaallikate, nt laser-
kiirgust tekitavate seadmete või päikese, poole. See võib kaamera täpsust soovimatult mõjutada. Lisaks
võib see kahjustada kaameras olevat detektorit.

ETTEVAATUST

Ärge kasutage kaamerat temperatuuridel üle +50 °C, kui tehniliste andmete hulgas või kasutaja doku-
mentatsioonis ei ole selle kohta eriteavet. Kõrged temperatuurid võivad kaamerat kahjustada.

ETTEVAATUST

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Ärge ühendage akusid otse auto sigaretisüütajasse, välja arvatud juhul, kui FLIR Systems on lisanud
spetsiaalse adapteri, mille abil akud sigaretisüütajasse ühendada. See võib akusid kahjustada.

ETTEVAATUST

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Ärge ühendage aku positiivset ja negatiivset klemmi omavahel metallesemega (nt traadiga). See võib
akut kahjustada.

ETTEVAATUST

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Vältige aku kokkupuudet mage- või soolase veega ning ärge laske akul märjaks saada. See võib akut
kahjustada.

#T559828; r. AH/34110/35405; et-EE 2



Ohutusteave2

ETTEVAATUST

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Ärge tehke akusse esemetega auke. See võib akut kahjustada.

ETTEVAATUST

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Ärge lööge akut haamriga. See võib akut kahjustada.

ETTEVAATUST

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Vältige aku peale astumist, selle löömist või põrutamist. See võib akut kahjustada.

ETTEVAATUST

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Ärge asetage akusid tulle, selle lähedusse või otsese päikesevalguse kätte. Aku kuumenemisel aktivee-
rub sellesse sisseehitatud ohutusseade, mis võib peatada laadimisprotsessi. Aku kuumenemisel võib
ohutusseade kahjustuda, mis võib põhjustada veelgi suuremat kuumenemist ja akut kahjustada või sel-
le süüdata.

ETTEVAATUST

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Ärge asetage akut tule kohale või tõstke aku temperatuuri kuumusega. See võib kahjustada akut või te-
kitada vigastusi.

ETTEVAATUST

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Ärge asetage akut tulle või selle lähedusse, ahju või teistesse kõrge temperatuuriga kohtadesse. See
võib kahjustada akut või tekitada vigastusi.

ETTEVAATUST

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Ärge jootke otse aku peal. See võib akut kahjustada.

ETTEVAATUST

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Ärge kasutage akut, kui selle kasutamisel, laadimisel või hoiundamisel eritub akust ebatavalist lõhna,
aku on katsudes kuum, muudab värvi või kuju või on ebatavalises seisukorras. See võib kahjustada
akut või tekitada vigastusi. Ühe või mitme nimetatud probleemi ilmnemisel võtke ühendust kohaliku
müügiesindusega.

ETTEVAATUST

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Kasutage aku laadimiseks ainult selleks ettenähtud laadijat. Vastasel korral võite akut kahjustada.

ETTEVAATUST

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Kasutage ainult kaamera tarbeks ette nähtud akut. Vastasel korral võite kaamerat ja akut kahjustada.
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Ohutusteave2

ETTEVAATUST

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Aku laadimistemperatuuride vahemik on ±0 °C kuni +45 °C , kui kasutusjuhendis või tehnilistes andme-
tes pole märgitud teisiti. Aku laadimisel temperatuuril, mis jääb nimetatud vahemikust välja, võib aku
kuumeneda või puruneda. Lisaks võib see vähendada aku jõudlust või lühendada aku tööiga.

ETTEVAATUST

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Aku kasutamiseks ettenähtud temperatuurivahemik on –15 °C kuni +50 °C, kui kasutusjuhendis või teh-
nilistes andmetes pole märgitud teisiti. Aku kasutamine temperatuuril, mis jääb antud vahemikust välja,
võib vähendada aku jõudlust või lühendada aku tööiga.

ETTEVAATUST

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Kui aku pole enam kasutatav, katke enne aku äraviskamist selle klemmid kleeplindi või samaväärse ma-
terjaliga. Vastasel korral võib aku kahjustuda või tekitada vigastusi.

ETTEVAATUST

Kohaldatavus: ühe või mitme akuga kaamerad.

Enne aku paigaldamist eemaldage sellelt igasugune vesi või niiskus. Vastasel korral võite akut
kahjustada.

ETTEVAATUST

Vältige kaamera, kaablite või muude detailide kokkupuudet lahustite või sarnaste vedelikega. See võib
kahjustada akut või tekitada vigastusi.

ETTEVAATUST

Olge infrapunaläätse puhastamisel ettevaatlik. Läätsel on peegeldumisvastane kate, mis võib kergesti
kahjustuda. See võib kahjustada infrapunaläätse.

ETTEVAATUST

Vältige infrapunaläätse liiga intensiivset puhastamist. See võib kahjustada peegeldumisvastast katet.

MÄRKUS

Veekindlusklass on kohaldatav vaid juhul, kui kaamera kõik avad on suletud ettenähtud katete, luukide
või korkidega. See hõlmab ka mäluseadmete, akude ja pistikühenduste pesasid.
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Teade kasutajale3

3.1 Kasutajate foorum

Jagage meie kasutajate foorumis ideesid, probleeme ja infrapuna lahendusi teiste termo-
graafiaga tegelevate inimestega üle maailma. Foorumid asuvad veebiaadressil:

http://www.infraredtraining.com/community/boards/

3.2 Kalibreerimine

Soovitame teil lasta kaamerat kalibreerida üks kord aastas. Kalibreerimise kohta täpse-
ma teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku müügiesindusega.

3.3 Täpsus

Ülimalt täpsete tulemuste saamiseks soovitame teil pärast kaamera sisselülitamist ooda-
ta 5 minutit, enne kui hakkate temperatuuri mõõtma.

3.4 Elektrooniliste jäätmete käitlemine

Nagu enamik elektroonilisi tooteid, nii tuleb ka käesolevat seadet käidelda keskkonnasõ-
bralikul viisil ning vastavalt kehtivatele elektrooniliste jäätmete käitlemise seadustele.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust ettevõtte FLIR Systems kohaliku esindajaga.

3.5 Koolitus

Infrapunatehnoloogia koolituse kohta leiate teavet veebiaadressidelt:

• http://www.infraredtraining.com
• http://www.irtraining.com
• http://www.irtraining.eu

3.6 Dokumentatsiooni uuendamine

Uuendame oma juhendeid mitu korda aastas ja lisaks väljastame muudatuste kohta re-
gulaarselt tootepõhiseid teavitusi.

Uusimad kasutusjuhendid ja teavitused leiate vahekaardilt Download, mis asub
veebiaadressil:

http://support.flir.com

Internetis registreerimisele kulub vaid mõni minut. Allalaadimiste lehelt leiate uusimad
kasutusjuhendid ka meie teistele toodetele ja vananenud toodetele.

3.7 Oluline märkus selle kasutusjuhendi kohta

FLIR Systems annab välja üldisi kasutusjuhendeid, mis käsitlevad mitut sama seeria
kaamerat.

See tähendab, et käesolev kasutusjuhend võib sisaldada kirjeldusi või selgitusi, mis ei
pruugi kehtida konkreetselt teie kaamerale.

3.8 Teatis autoritatiivsete versioonide kohta

Selle väljaande autoritatiivseks versiooniks on ingliskeelne versioon. Tõlkimisvigadest
tingitud erinevuste korral on otsustavaks ingliskeelne tekst.

Kõik hilisemad muudatused viiakse esmalt sisse ingliskeelses versioonis.
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Klienditugi4

4.1 Üldine

Klienditugi asub veebiaadressil:

http://support.flir.com

4.2 Küsimuse esitamine

Klienditoe meeskonnale saavad küsimusi esitada vaid registreerunud kasutajad. Interne-
tis registreerimisele kulub vaid mõni minut. Kui soovite ainult otsida meie teadmistebaa-
sist olemasolevaid küsimusi ja vastuseid, ei pea te end kasutajaks registreerima.

Küsimuse esitamisel veenduge, et teil on käepärast järgmine teave.

• Kaamera mudel
• Kaamera seerianumber
• Sideprotokoll või -meetod kaamera ja teie seadme vahel (nt HDMI, Ethernet, USB või
FireWire)

• Seadme tüüp (PC/Mac/iPhone/iPad/Android-seade jne)
• Ettevõtte FLIR Systems programmide versioon
• Kasutusjuhendi täisnimi, väljaande ja revisjoni number

4.3 Allalaadimised

Klienditoe lehelt saab alla laadida ka järgmist.
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• Püsivara värskendused teie kaamerale
• Programmi värskendused teie PC/Mac'i tarkvarale
• PC/Mac'i tarkvara vabavara- ja prooviversioonid
• Kasutaja dokumentatsioon praegustele ja vananenud toodetele
• Mehaanilised joonised (*.dxf- ja *.pdf-vormingus)
• CAD-andmemudelid (*.stp-vormingus)
• Rakenduslood
• Tehnilised andmelehed
• Tootekataloogid
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Kiirjuhend5

5.1 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Laadige aku. Seda saab teha kolmel erineval viisil.

• Laadige aku FLIRi eraldiseisva akulaadijaga.
• Laadige aku FLIRi toiteadapteriga.
• Laadige aku arvutiga ühendatud USB-kaabliga.
Märkus Kaamera aku laadimine arvutiga ühendatud USB-kaabliga võtab oluli-
selt kauem aega kui laadimine FLIRi toiteadapteriga või FLIRi eraldiseisva
akulaadijaga.

2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitusnuppu .
3. Objektiivikatte avamiseks vajutage objektiivikatte hooba.
4. Suunake kaamera oma huviobjekti poole.
5. Kujutise salvestamiseks tõmmake päästikut.

(Valikulised sammud)

6. Installige arvutisse FLIR Tools.
7. Käivitage FLIR Tools.
8. Ühendage kaamera USB-kaabli abil arvutiga.
9. Importige pildid programmi FLIR Tools.
10. Looge programmis FLIR Tools PDF-vormingus aruanne.
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Lisatarvikute ja teenuste loend6

Product name Part number

Battery T198530

Battery charger incl power supply T198531

Car charger T198532

FLIR Tools+ (license only) T198583

Hard transport case FLIR Ex-series T198528

One year extended warranty for Ex or ix series T199806

Pouch FLIR Ex and ix series T198529

Power supply USB-micro T198534

Tool belt T911093

USB cable Std A <-> Micro B T198533

Märkus FLIR Systems säilitab õiguse lõpetada kaamera mudelite, osade, lisatarvikute
ja muude detailide tootmine või muuta spetsifikatsioone omal äranägemisel ilma eelneva
etteteatamiseta.
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Kirjeldus7

7.1 Kaamera osad

7.1.1 Joonis

7.1.2 Selgitus

1. Digitaalkaamera objektiiv.
2. Infrapunaobjektiiv.
3. Hoob objektiivikatte avamiseks ja sulgemiseks.
4. Päästik piltide salvestamiseks.
5. Aku.

7.2 Klahvistik

7.2.1 Joonis

7.2.2 Selgitus

1. Kaamera ekraan.
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Kirjeldus7

2. Arhiveerimisnupp .
Funktsioon

• Vajutage pildiarhiivi avamiseks.

3. Navigeerimispadi.
Funktsioon

• Vajutage vasakule/paremale või üles/alla, et navigeerida menüüdes, alammenüü-
des ja dialoogiakendes.

• Kinnitamiseks vajutage keskosa.

4. Tühistamisnupp .
Funktsioon

• Vajutage valiku tühistamiseks.
• Vajutage menüüsüsteemis tagasi liikumiseks.

5. Sisse-/väljalülitusnupp
Funktsioon

• Vajutage nuppu , et kaamera sisse lülitada.
• Hoidke nuppu all vähem kui 5 sekundit, et lülitada kaamera puhkerežiimile.
Kaamera lülitub sellisel juhul pärast 48 tundi automaatselt välja.

• Hoidke nuppu rohkem kui 10 sekundit all, et kaamera välja lülitada.

7.3 Ühendused

7.3.1 Joonis

7.3.2 Selgitus

Selle USB mini-B ühenduse otstarve on järgmine.

• Aku laadimine FLIRi toiteadapteriga.
• Aku laadimine arvutiga ühendatud USB-kaabliga.
Märkus Kaamera aku laadimine arvutiga ühendatud USB-kaabliga võtab oluliselt
kauem aega kui laadimine FLIRi toiteadapteriga või FLIRi eraldiseisva akulaadijaga.

• Piltide edastamine kaamerast arvutisse edasiseks analüüsiks programmis FLIR Tools.
Märkus Installige FLIR Tools arvutisse enne piltide edastamist.
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Kirjeldus7

7.4 Ekraanielemendid

7.4.1 Joonis

7.4.2 Selgitus

1. Peamenüü tööriistariba.
2. Alammenüü tööriistariba.
3. Punktimõõtja.
4. Tulemuste tabel.
5. Olekuikoonid.
6. Temperatuuriskaala.
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Kasutamine8

8.1 Aku laadimine

8.1.1 Aku laadimine FLIRi toiteadapteriga

Toimige järgmiselt.

1. Ühendage toitekaabel seinakontakti.
2. Ühendage toitekaabel kaamera USB-ühenduspesaga.

MÄRKUS

Täielikult tühjenenud aku laadimisaeg on 2 tundi.

8.1.2 Aku laadimine FLIRi eraldiseisva akulaadijaga

Toimige järgmiselt.

1. Ühendage eraldiseisev akulaadija seinakontakti.
2. Eemaldage aku kaamerast.

3. Asetage aku eraldiseisvasse akulaadijasse.

MÄRKUS

• Täielikult tühjenenud aku laadimisaeg on 2 tundi.
• Kui sinine LED-tuli vilgub, siis akut laetakse.
• Kui sinine LED-tuli põleb pidevalt, on aku täielikult laetud.

8.1.3 Aku laadimine USB-kaabliga

Toimige järgmiselt.

1. Ühendage kaamera USB-kaabli abil arvutiga.

MÄRKUS

• Kaamera aku laadimiseks tuleb arvuti sisse lülitada.
• Kaamera aku laadimine arvutiga ühendatud USB-kaabliga võtab oluliselt kauem aega kui laadimine

FLIRi toiteadapteriga või FLIRi eraldiseisva akulaadijaga.

8.2 Kaamera sisse- ja väljalülitamine

• Vajutage nuppu , et kaamera sisse lülitada.
• Hoidke nuppu all vähem kui 5 sekundit, et lülitada kaamera puhkerežiimile. Kaa-
mera lülitub sellisel juhul pärast 48 tundi automaatselt välja.

• Hoidke nuppu rohkem kui 10 sekundit all, et kaamera välja lülitada.
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Kasutamine8

8.3 Kujutise salvestamine

8.3.1 Üldine

Kaamera sisemällu saab salvestada palju pilte.

8.3.2 Pildi maht

Kaamera sisemällu saab salvestada umbes 500 pilti.

8.3.3 Nimekuju standard

Piltide nimekuju standardiks on FLIRxxxx.jpg, milles xxxx on kordumatu järjestusosa.

8.3.4 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Kujutise salvestamiseks tõmmake päästikut.

8.4 Pildi vaatamine

8.4.1 Üldine

Pildi salvestamisel talletatakse see kaamera sisemällu. Pildi vaatamiseks saate selle
kaamera sisemälust välja otsida.

8.4.2 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Vajutage arhiveerimisnuppu .
2. Vajutage navigeerimispadjal vasakule/paremale või üles/alla, et valida vaatamiseks

soovitud pilt.
3. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Kuvatakse valitud pilt.
4. Otserežiimile naasmiseks vajutage korduvalt tühistamisnuppu või vajutage arhi-

veerimisnuppu .

8.5 Pildi kustutamine

8.5.1 Üldine

Kaamera sisemälust saab korraga kustutada ühe või mitu pilti.

8.5.2 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Vajutage arhiveerimisnuppu .
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2. Vajutage navigeerimispadjal vasakule/paremale või üles/alla, et valida vaatamiseks
soovitud pilt.

3. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Kuvatakse valitud pilt.
4. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Kuvatakse tööriistariba.
5. Tööriistaribal valige Delete .

8.6 Kõikide piltide kustutamine

8.6.1 Üldine

Kaamera sisemälust saab korraga kustutada ka kõik pildid.

8.6.2 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Kuvatakse tööriistariba.
2. Tööriistaribal valige Settings . Kuvatakse dialoogiaken.
3. Dialoogiaknas valige Device settings. Kuvatakse dialoogiaken.
4. Dialoogiaknas valige Reset options. Kuvatakse dialoogiaken.
5. Dialoogiaknas valige Delete all saved images.

8.7 Temperatuuri mõõtmine punktimõõtjaga

8.7.1 Üldine

Temperatuuri saate mõõta punktimõõtjaga. Kuvatakse temperatuur kohas, kus ekraanil
asub punktimõõtja.

8.7.2 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Kuvatakse tööriistariba.
2. Tööriistaribal valigeMeasurement . Kuvatakse tööriistariba.
3. Tööriistaribal valige Center spot .

Nüüd kuvatakse punktimõõtja asukoha temperatuur ekraani ülemises vasakus
nurgas.

8.8 Ala kõrgeima temperatuuri mõõtmine

8.8.1 Üldine

Saate mõõta ala kõrgeimat temperatuuri. Kuvatakse liikuv punktimõõtja, mis näitab kõr-
geimat temperatuuri.

8.8.2 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Kuvatakse tööriistariba.
2. Tööriistaribal valigeMeasurement . Kuvatakse tööriistariba.
3. Tööriistaribal valige Auto hot spot .

8.9 Ala madalaima temperatuuri mõõtmine

8.9.1 Üldine

Saate mõõta ala madalaimat temperatuuri. Kuvatakse liikuv punktimõõtja, mis näitab ma-
dalaimat temperatuuri.
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8.9.2 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Kuvatakse tööriistariba.
2. Tööriistaribal valigeMeasurement . Kuvatakse tööriistariba.
3. Tööriistaribal valige Auto cold spot .

8.10 Mõõtmistööriistade peitmine

8.10.1 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Kuvatakse tööriistariba.
2. Tööriistaribal valigeMeasurement . Kuvatakse tööriistariba.
3. Tööriistaribal valige No measurements .

8.11 Värvipaleti vahetamine

8.11.1 Üldine

Saate vahetada värvipaletti, mida kaamera kasutab erinevate temperatuuride kuvami-
seks. Teistsugune palett võib hõlbustada pildi analüüsimist.

8.11.2 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Kuvatakse tööriistariba.
2. Tööriistaribal valige Color . Kuvatakse tööriistariba.
3. Valige tööriistaribal uus värvipalett.

8.12 Värvialarmidega töötamine

8.12.1 Üldine

Värvialarme (isoterme) kasutades saab hõlpsalt avastada anomaaliaid infrapunapildil.
Isotermi käsklus rakendab kontrastse värvi kõikidele pikslitele, mille temperatuur on
määratletud temperatuuritasemest kõrgem või madalam.

8.12.2 Piltide näited

Selles tabelis selgitatakse erinevaid värvialarme (isoterme).
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Värvialarm Pilt

Below alarm

Above alarm

8.12.3 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Kuvatakse tööriistariba.
2. Tööriistaribal valige Color . Kuvatakse tööriistariba.
3. Valige tööriistaribal alarmi tüüp:

• Below alarm ;
• Above alarm .

4. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Ekraani allosas kuvatakse lävendi temperatuur.
5. Lävendi temperatuuri muutmiseks vajutage navigeerimispadjal üles/alla.

8.13 Pildirežiimi vahetamine

8.13.1 Üldine

Kaamera saab töötada viiel erineval pildirežiimil.

• Thermal MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging): kaamera kuvab infrapunapildi, millel
on objektide servad esile tõstetud.
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• Thermal: kaamera kuvab täieliku soojuspildi.

• Picture-in-picture: kaamera kuvab digikaamerapildi, mis on kaetud infrapunapildi
raamiga.

• Thermal blending: kaamera kuvab ühildatud pildi, millel on kasutatud infrapuna piksli-
te ja digifoto pikslite segu. Segunemise taset saab reguleerida.

• Digital camera: kaamera kuvab digikaamera pildi.

Hea segunenud pildi (režiimid Thermal MSX, Picture-in-picture ja Thermal blending) ku-
vamiseks peab kaamera teostama reguleerimised, et kompenseerida väikesed digikaa-
mera objektiivi ja infrapunakaamera objektiivi vahelised asendierinevused. Pildi täpseks
reguleerimiseks vajab kaamera joondusvahemaa (st vahemaa objektini) teavet.

8.13.2 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Kuvatakse tööriistariba.
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2. Tööriistaribal valige Image mode . Kuvatakse tööriistariba.
3. Valige tööriistaribal üks järgmistest suvanditest.

• Thermal MSX .
• Thermal .
• Picture-in-picture .
• Thermal blending . Kuvatakse dialoogiaken, kus saate valida segunemise
taseme.

• Digital camera .

4. Kui olete valinud režiimi Thermal MSX, Picture-in-picture või Thermal blending, mää-
rake ka vahemaa objektini, tehes järgmist.

• Tööriistaribal Image mode valige Alignment distance . Kuvatakse dialoogiaken.
• Dialoogiaknas valige vahemaa objektini.

8.14 Temperatuuriskaala muutmine

8.14.1 Üldine

Kaamera saab olenevalt mudelist töötada erinevates temperatuuriskaala režiimides.

• Režiim Auto: selles režiimis toimub kaamera pidev automaatne reguleerimine pildi pa-
rima heleduse ja kontrastsuse saavutamiseks.

• Režiim Lock: selles režiimis lukustatakse kaamera temperatuuriulatus ja temperatuuri
tase.

• RežiimManual: see režiim võimaldab käsitsi reguleerida temperatuuriulatust ja tem-
peratuuri taset.

8.14.2 Millal kasutada režiimi Lock

Tüüpiline olukord, kus oleks otstarbekas kasutada režiimi Lock, on siis, kui otsite tempe-
ratuurianomaaliaid kahe sarnase disaini või konstruktsiooniga esemel.

Näiteks, kui tegemist on kahe kaabliga, millest ühe puhul kahtlustate ülekuumenemist,
toob režiimi Lock kasutamine selgelt välja, milline kaabel on ülekuumenenud. Selle kaa-
bli kõrgem temperatuur ilmneb heledama värvina kõrgema temperatuuri juures.

Kui kasutate selle asemel režiimi Auto, kuvatakse mõlema eseme värvid ühesugusena.

8.14.3 Millal kasutada režiimi Manual

8.14.3.1 Näide 1

Siin on kaks hoone infrapunapilti. Vasakpoolsel, automaatselt reguleeritud pildil muutub
suur temperatuurivahe selge taeva ja köetava hoone vahel õige analüüsi keerukaks.
Hoonet saab põhjalikumalt analüüsida juhul, kui seadistate temperatuuriskaala hoone
temperatuurile lähedastele väärtustele.

Automaatne Manuaalne
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8.14.3.2 Näide 2

Siin on elektriliini isolaatori kaks infrapunapilti. Isolaatori temperatuurikõikumiste analüü-
simise lihtsustamiseks on parempoolse pildi korral temperatuur seadistatud isolaatori
temperatuurile lähedastele väärtustele.

Automaatne Manuaalne

8.14.4 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Kuvatakse tööriistariba.
2. Tööriistaribal valige Temperature scale . Kuvatakse tööriistariba.
3. Valige tööriistaribal üks järgmistest suvanditest.

• Auto .
• Lock .
• Manual .

4. Temperatuuriulatuse ja temperatuuri taseme muutmiseks režiimisManual toimige
järgmiselt.

• Vajutage navigeerimispadjal vasakule/paremale, et valida (esile tõsta) maksimum-
ja/või miinimumtemperatuur.

• Vajutage navigeerimispadjal üles/alla, et muuta esiletõstetud temperatuuri
väärtust.

8.15 Kiirgumise määramine pinna omaduseks

8.15.1 Üldine

Temperatuuride täpseks mõõtmiseks peab kaamera teadma, mis laadi pinda mõõdetak-
se. Valida on võimalik järgmiste pinna omaduste vahel.

• Matt.
• Semi-matt.
• Semi-glossy.

Lisateavet kiirgumise kohta vt jaotisest 16 Termograafilise mõõtmise tööviisid, lk 52.

8.15.2 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Kuvatakse tööriistariba.
2. Tööriistaribal valige Settings . Kuvatakse dialoogiaken.
3. Dialoogiaknas valigeMeasurement parameters. Kuvatakse dialoogiaken.
4. Dialoogiaknas valige Emissivity. Kuvatakse dialoogiaken.
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5. Valige dialoogiaknas üks järgmistest suvanditest.

• Matt
• Semi-matt
• Semi-glossy

8.16 Kiirgumise määramine kohandatud materjaliks

8.16.1 Üldine

Selle asemel, et määrata pinna omaduseks matt, poolmatt või poolläikiv, saate määrata
materjalide loendist kohandatud materjali.

Lisateavet kiirgumise kohta vt jaotisest 16 Termograafilise mõõtmise tööviisid, lk 52.

8.16.2 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Kuvatakse tööriistariba.
2. Tööriistaribal valige Settings . Kuvatakse dialoogiaken.
3. Dialoogiaknas valigeMeasurement parameters. Kuvatakse dialoogiaken.
4. Dialoogiaknas valige Emissivity. Kuvatakse dialoogiaken.
5. Valige dialoogiaknas Custom material. Kuvatakse teadaoleva kiirgumisega materjali-

de loend.
6. Valige loendist materjal.

8.17 Kiirgumise muutmine kohandatud väärtuseks

8.17.1 Üldine

Väga täpsete mõõtmiste puhul võib olla vajalik pinna omaduse või kohandatud materjali
valimise asemel määrata kiirgumine. Samuti peate mõistma, kuidas mõjutavad kiirgumi-
ne ja peegelduvus mõõtmistulemust, selle asemel, et lihtsalt valida pinna omadus.

Kiirgumine on omadus, mis näitab, kui palju kiirgust objektist endast pärineb vastandina
selle peegeldamisele objekti poolt. Madalam väärtus tähistab peegeldatava osa suure-
mat osakaalu ja kõrge väärtus tähistab peegeldatava osa väiksemat osakaalu.

Näiteks on poleeritud roostevaba terase kiirgumise näitaja 0,14, kuid struktureeritud
PVC-põranda oma 0,93.

Lisateavet kiirgumise kohta vt jaotisest 16 Termograafilise mõõtmise tööviisid, lk 52.

8.17.2 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Kuvatakse tööriistariba.
2. Tööriistaribal valige Settings . Kuvatakse dialoogiaken.
3. Dialoogiaknas valigeMeasurement parameters. Kuvatakse dialoogiaken.
4. Dialoogiaknas valige Emissivity. Kuvatakse dialoogiaken.
5. Valige dialoogiaknas Custom value. Kuvatakse dialoogiaken, kus saate määrata ko-

handatud väärtuse.

8.18 Peegeldatud näiva temperatuuri muutmine

8.18.1 Üldine

Selle parameetri abil kompenseeritakse objekti poolt peegeldatav kiirgus. Kui kiirgumine
on madal ja objekti temperatuur erineb oluliselt peegeldatavast temperatuurist, on oluline
õigesti määrata ja kompenseerida peegeldatud näiv temperatuur.

Lisateavet peegeldatud näiva temperatuuri kohta vt jaotisest 16 Termograafilise mõõtmi-
se tööviisid, lk 52.
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8.18.2 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Kuvatakse tööriistariba.
2. Tööriistaribal valige Settings . Kuvatakse dialoogiaken.
3. Dialoogiaknas valigeMeasurement parameters. Kuvatakse dialoogiaken.
4. Valige dialoogiaknas Reflected apparent temperature. Kuvatakse dialoogiaken, kus

saate määrata väärtuse.

8.19 Objekti ja kaamera vahelise vahemaa muutmine

8.19.1 Üldine

Temperatuuride täpseks mõõtmiseks peab kaamera teadma, kui pikk on vahemaa kaa-
mera ja objekti vahel.

8.19.2 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Kuvatakse tööriistariba.
2. Tööriistaribal valige Settings . Kuvatakse dialoogiaken.
3. Dialoogiaknas valigeMeasurement parameters. Kuvatakse dialoogiaken.
4. Valige dialoogiaknas Distance. Kuvatakse dialoogiaken, kus saate valida vahemaa.

8.20 Mitteühtsuse korrektsiooni (NUC) teostamine

8.20.1 Mis on mitteühtsuse korrektsioon?

Mitteühtsuse korrektsioon on kaamera tarkvara poolt teostatav pildikorrektsioon, millega
kompenseeritakse detektorielementide erinevaid tundlikkusi ning muid optilisi ja geo-
meetrilisi häireid1.

8.20.2 Millal teostada mitteühtsuse korrektsioon?

Mitteühtsuse korrektsiooni toiming tuleb teostada alati, kui väljundpildile tekib ruumiline
müra. See võib juhtuda keskkonnatemperatuuri muutumisel (nt üleminekul päevaselt öi-
sele tööle ja vastupidi).

8.20.3 Protseduur

Mitteühtsuse korrektsiooni teostamiseks vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit all pildi

arhiveerimise nuppu .

8.21 Seadete muutmine

8.21.1 Üldine

Kaameras saab muuta suurt hulka erinevaid seadeid.

Menüüs Settings leiduvad järgmised seaded.

• Measurement parameters
• Save options
• Device settings

8.21.1.1 Measurement parameters

• Emissivity
• Reflected temperature
• Distance
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8.21.1.2 Save options

• Photo as separate JPEG: selle menüükäskluse valimisel salvestatakse kaamera vi-
suaali digifoto täieliku vaatevälja ulatuses eraldi JPEG-vormingus pildina.

8.21.1.3 Device settings

• Language, time & units

◦ Language
◦ Temperature unit
◦ Distance unit
◦ Date & time
◦ Date & time format

• Reset options

◦ Reset default camera mode
◦ Reset device settings to factory default
◦ Delete all saved images

• Auto power off
• Display intensity
• Demonstration mode: see menüükäsklus lülitab kaamera režiimile, milles kuvatakse
mitmesuguseid pilte ilma igasuguse kasutajapoolse sekkumiseta. See kaamerarežiim
on ette nähtud esitluseesmärkideks või kaamera demonstreerimiseks kaupluses.

◦ Off
◦ Electrical applications
◦ Building applications

• Camera information: see menüükäsklus kuvab mitmesugused kaamera kohta käivad
andmed, nt mudel, seerianumber ja tarkvaraversioon.

8.21.2 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Vajutage navigeerimispadja keskosa. Kuvatakse tööriistariba.
2. Tööriistaribal valige Settings . Kuvatakse dialoogiaken.
3. Valige dialoogiaknas seade, mida soovite muuta, ja kuvage navigeerimispadja abil

täiendavad dialoogiaknad.

8.22 Kaamera värskendamine

8.22.1 Üldine

Meie uusima kaamera püsivara eeliste kasutamiseks on oluline kaamerat värskendada.
Kaamera värskendamiseks kasutage programmi FLIR Tools.

8.22.2 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Käivitage FLIR Tools.
2. Käivitage kaamera.
3. Ühendage kaamera USB-kaabli abil arvutiga.
4. Menüüs Help klõpsake valiku FLIR Tools all Check for updates.
5. Järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.
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9.1 Vaatevälja veebikalkulaator

Kõikide lääts–kaamera kombinatsioonide vaateväljatabelitega tutvumiseks minge veebi-
lehele http://support.flir.com ja klõpsake kaamera mudeli fotol.

9.2 Teatis tehniliste andmete kohta

FLIR Systems säilitab õiguse muuta spetsifikatsioone ilma eelneva etteteatamiseta. Uu-
simaid muudatusi vaadake veebilehelt http://support.flir.com.

9.3 Teatis autoriteetsete versioonide kohta

Selle väljaande autoriteetseks versiooniks on ingliskeelne versioon. Tõlkimisvigadest tin-
gitud erinevuste korral on otsustavaks ingliskeelne tekst.

Kõik hilisemad muudatused viiakse esmalt sisse ingliskeelses versioonis.
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9.4 FLIR E4

P/N: 63901-0101
Rev.: 30746

Üldine kirjeldus

FLIRi Ex-seeria kaamerad on „sihi ja tulista” tüüpi infrapunakaamerad, mis avavad teile juurdepääsu inf-
rapunamaailma. FLIRi Ex-seeria kaamera on soodne asendus infrapuna termomeetrile, pakkudes igas
piksliga temperatuuriteabega infrapunakujutist. Uus MSX ja visuaalsed vormingud muudavad kaamera
kasutamise pretsedenditult lihtsaks.

FLIRi Ex-seeria kaamerad on kasutajasõbralikud, kompaktsed ja töökindlad, sobides kasutamiseks ka
rasketes oludes. Laia vaatevälja tõttu sobivad need ideaalselt ehitustööde rakendusteks.

Eelised

• Lihtne kasutada: FLIRi Ex-seeria kaamerad on täisautomaatsed ja fookusvabad, intuitiivse liidesega
hõlpsaks mõõtmiseks termo-, visuaal- või MSX-režiimis.

• Kompaktne ja töökindel: tänu FLIRi Ex-seeria kaamera kergusele (0,575 kg) ja vöötasku-lisatarviku-
le on seda mugav alati kõikjale kaasa võtta. Kaamera töökindel konstruktsioon talub kukkumist kuni
2 m kõrguselt ja tagab usaldusväärse töö ka rasketes oludes.

• Enneolematult soodne: FLIRi Ex-seeria kaamerad on turu kõige soodsamad infrapunakaamerad.

Kujutis ja optilised andmed

Infrapuna-eraldusvõime 80 × 60 pikslit

Termotundlikkus/NETD < 0,15 °C (0,27 °F) / < 150 mK

Vaateväli (FOV) 45° × 34°

Minimaalne fookuskaugus 0,5 m (1,6 jalga)

Ruumiline eraldusvõime (IFOV) 10,3 mrad

F-arv 1,5

Pildi sagedus 9 Hz

Fookus Fookusvaba

Anduri andmed

Anduri tüüp Fokaaltasandi maatriks (FPA), jahutuseta
mikrobolomeeter

Spektriulatus 7,5–13 µm

Kujutise esitamine

Ekraan 3,0-tolline 320 × 240 värviline LCD-ekraan

Kujutise reguleerimine Automaatne reguleerimine / kujutise lukustamine

Kujutise esitamise režiimid

Kujutise režiimid Soojus-MSX, soojus, soojus-sulanduv,
digitaalkaamera.

Multispektraalne dünaamiline kujutis (MSX) Infrapunakujutis võimendatud detailiesitusega

Mõõtmine

Objekti temperatuurivahemik –20 °C kuni +250 °C (–4 °F kuni +482 °F)

Täpsus ±2 °C (±3,6 °F) või ±2% näidust, kui keskkonna
temperatuur on 10 °C kuni 35 °C (50 °F kuni 95 °
F) ja objekti temperatuur on üle 0 °C (+32 °F)

Mõõtmise analüüs

Punktimõõtja Keskpunkt

Kiirguse korrektsioon Muutuv vahemikus 0,1 kuni 1,0

Kiirgustabel Eelmääratletud materjalide kiirgustabel

Peegeldatud tajutava temperatuuri korrektsioon Automaatne, peegeldatud temperatuuri sisendi
põhjal
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Seadistamine

Värvipaletid Must-valge, raud ja vikerkaar

Seadistamiskäsklused Mõõtühikute, kuupäeva ja kellaaja vormingute ko-
handamine vastavalt kohalikele oludele

Piltide salvestamine

Failivormingud Standardne JPEG, sh 14-bitised mõõtmisandmed

Andmesideliidesed

Liidesed USB-mikro: andmete saatmine personaalarvutis-
se ja Mac-seadmesse ning tagasi

Toitesüsteem

Aku tüüp Taaslaetav liitium-ioonaku

Akupinge 3,6 V

Aku tööaeg Umbes 4 tundi keskkonnatemperatuuril +25 °C
(+77 °F) ja tavapärastes kasutustingimustes

Laadimissüsteem Aku laadimine toimub kaamera sees või spetsiaal-
ses laadijas

Laadimisaeg 90% täituvuse saavutamiseks: 2,5 tundi kaamera
sees, 2 tundi laadijas

Toitehaldus Automaatne väljalülitamine

Vahelduvvoolul töötamine Vahelduvvooluadapter, 90–260 V vahelduvvoolu-
sisend, 5 V alalisvooluväljund kaamerasse

Keskkonna andmed

Töötemperatuuri vahemik –15°C kuni +50°C (+5°F kuni +122°F)

Hoiutemperatuuri vahemik –40°C kuni +70°C (–40°F kuni +158°F)

Niiskus (töö- ja hoiutingimustes) IEC 60068-2-30 / 24 h 95% suhteline niiskus

EMC
• WEEE 2012/19/EÜ
• RoHs 2011/65/EÜ
• C-Tick
• EN 61000-6-3
• EN 61000-6-2
• FCC 47 CFR osa 15 klass B

Korpus IP 54 (IEC 60529)

Põrutus 25 g (IEC 60068-2-27)

Vibratsioon 2 g (IEC 60068-2-6)

Kukkumine 2 m (6,6 jalga)

Füüsilised andmed

Kaamera mass koos akuga 0,575 kg (1,27 naela)

Kaamera suurus (P × L × K) 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5 tolli)

Värv Must ja hall

Sertifikaadid

Sertifikaadid UL, CSA, CE, PSE ja CCC
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Tarneteave

Pakend, tüüp Pappkarp

Pakendi sisu • Infrapunakaamera
• Transpordikohver
• Aku (kaamera sees)
• USB-kaabel
• Toitejuhe/laadija EL-i, UK, USA ja Austraalia

pistikutega
• Kasutaja dokumentatsioon CD-plaadil
• Trükitud dokumentatsioon
• FLIR Toolsi allalaadimise kaart

Pakendi mass 2,9 kg (6,4 naela)

Pakendi suurus 385 × 165 × 315 mm (15,2 × 6,5 × 12,4 tolli)

EAN-13 4743254000995

UPC-12 845188004941

Päritoluriik Eesti

Lisad ja tarvikud

• T911093; Tool belt
• T198528; Hard transport case FLIR Ex-series
• T198530; Battery
• T198531; Battery charger incl power supply
• T198532; Car charger
• T198534; Power supply USB-micro
• T198529; Pouch FLIR Ex and ix series
• T198533; USB cable Std A <-> Micro B
• T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
• T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
• T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB
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9.5 FLIR E5

P/N: 63905-0501
Rev.: 30747

Üldine kirjeldus

FLIRi Ex-seeria kaamerad on „sihi ja tulista” tüüpi infrapunakaamerad, mis avavad teile juurdepääsu inf-
rapunamaailma. FLIRi Ex-seeria kaamera on soodne asendus infrapuna termomeetrile, pakkudes igas
piksliga temperatuuriteabega infrapunakujutist. Uus MSX ja visuaalsed vormingud muudavad kaamera
kasutamise pretsedenditult lihtsaks.

FLIRi Ex-seeria kaamerad on kasutajasõbralikud, kompaktsed ja töökindlad, sobides kasutamiseks ka
rasketes oludes. Laia vaatevälja tõttu sobivad need ideaalselt ehitustööde rakendusteks.

Eelised

• Lihtne kasutada: FLIRi Ex-seeria kaamerad on täisautomaatsed ja fookusvabad, intuitiivse liidesega
hõlpsaks mõõtmiseks termo-, visuaal- või MSX-režiimis.

• Kompaktne ja töökindel: tänu FLIRi Ex-seeria kaamera kergusele (0,575 kg) ja vöötasku-lisatarviku-
le on seda mugav alati kõikjale kaasa võtta. Kaamera töökindel konstruktsioon talub kukkumist kuni
2 m kõrguselt ja tagab usaldusväärse töö ka rasketes oludes.

• Enneolematult soodne: FLIRi Ex-seeria kaamerad on turu kõige soodsamad infrapunakaamerad.

Kujutis ja optilised andmed

Infrapuna-eraldusvõime 120 × 90 pikslit

Termotundlikkus/NETD < 0,10°C (0,27 °F) / < 100 mK

Vaateväli (FOV) 45° × 34°

Minimaalne fookuskaugus 0,5 m (1,6 jalga)

Ruumiline eraldusvõime (IFOV) 6,9 mrad

F-arv 1,5

Pildi sagedus 9 Hz

Fookus Fookusvaba

Anduri andmed

Anduri tüüp Fokaaltasandi maatriks (FPA), jahutuseta
mikrobolomeeter

Spektriulatus 7,5–13 µm

Kujutise esitamine

Ekraan 3,0-tolline 320 × 240 värviline LCD-ekraan

Kujutise reguleerimine Automaatne reguleerimine / kujutise lukustamine

Kujutise esitamise režiimid

Kujutise režiimid Soojus-MSX, soojus, soojus-sulanduv,
digitaalkaamera.

Multispektraalne dünaamiline kujutis (MSX) Infrapunakujutis võimendatud detailiesitusega

Mõõtmine

Objekti temperatuurivahemik –20 °C kuni +250 °C (–4 °F kuni +482 °F)

Täpsus ±2 °C (±3,6 °F) või ±2% näidust, kui keskkonna
temperatuur on 10 °C kuni 35 °C (50 °F kuni 95 °
F) ja objekti temperatuur on üle 0 °C (+32 °F)

Mõõtmise analüüs

Punktimõõtja Keskpunkt

Ala Max/min ruut

Kiirguse korrektsioon Muutuv vahemikus 0,1 kuni 1,0

#T559828; r. AH/34110/35405; et-EE 28



Tehnilised andmed9

Mõõtmise analüüs

Kiirgustabel Eelmääratletud materjalide kiirgustabel

Peegeldatud tajutava temperatuuri korrektsioon Automaatne, peegeldatud temperatuuri sisendi
põhjal

Seadistamine

Värvipaletid Must-valge, raud ja vikerkaar

Seadistamiskäsklused Mõõtühikute, kuupäeva ja kellaaja vormingute ko-
handamine vastavalt kohalikele oludele

Piltide salvestamine

Failivormingud Standardne JPEG, sh 14-bitised mõõtmisandmed

Andmesideliidesed

Liidesed USB-mikro: andmete saatmine personaalarvutis-
se ja Mac-seadmesse ning tagasi

Toitesüsteem

Aku tüüp Taaslaetav liitium-ioonaku

Akupinge 3,6 V

Aku tööaeg Umbes 4 tundi keskkonnatemperatuuril +25 °C
(+77 °F) ja tavapärastes kasutustingimustes

Laadimissüsteem Aku laadimine toimub kaamera sees või spetsiaal-
ses laadijas

Laadimisaeg 90% täituvuse saavutamiseks: 2,5 tundi kaamera
sees, 2 tundi laadijas

Toitehaldus Automaatne väljalülitamine

Vahelduvvoolul töötamine Vahelduvvooluadapter, 90–260 V vahelduvvoolu-
sisend, 5 V alalisvooluväljund kaamerasse

Keskkonna andmed

Töötemperatuuri vahemik –15°C kuni +50°C (+5°F kuni +122°F)

Hoiutemperatuuri vahemik –40°C kuni +70°C (–40°F kuni +158°F)

Niiskus (töö- ja hoiutingimustes) IEC 60068-2-30 / 24 h 95% suhteline niiskus

EMC
• WEEE 2012/19/EÜ
• RoHs 2011/65/EÜ
• C-Tick
• EN 61000-6-3
• EN 61000-6-2
• FCC 47 CFR osa 15 klass B

Korpus IP 54 (IEC 60529)

Põrutus 25 g (IEC 60068-2-27)

Vibratsioon 2 g (IEC 60068-2-6)

Kukkumine 2 m (6,6 jalga)

Füüsilised andmed

Kaamera mass koos akuga 0,575 kg (1,27 naela)

Kaamera suurus (P × L × K) 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5 tolli)

Värv Must ja hall

Sertifikaadid

Sertifikaadid UL, CSA, CE, PSE ja CCC
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Tarneteave

Pakend, tüüp Pappkarp

Pakendi sisu • Infrapunakaamera
• Transpordikohver
• Aku (kaamera sees)
• USB-kaabel
• Toitejuhe/laadija EL-i, UK, USA ja Austraalia

pistikutega
• Kasutaja dokumentatsioon CD-plaadil
• Trükitud dokumentatsioon
• FLIR Toolsi allalaadimise kaart

Pakendi mass 2,9 kg (6,4 naela)

Pakendi suurus 385 × 165 × 315 mm (15,2 × 6,5 × 12,4 tolli)

EAN-13 4743254001114

UPC-12 845188005146

Päritoluriik Eesti

Lisad ja tarvikud

• T911093; Tool belt
• T198528; Hard transport case FLIR Ex-series
• T198530; Battery
• T198531; Battery charger incl power supply
• T198532; Car charger
• T198534; Power supply USB-micro
• T198529; Pouch FLIR Ex and ix series
• T198533; USB cable Std A <-> Micro B
• T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
• T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
• T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB
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9.6 FLIR E6

P/N: 63902-0202
Rev.: 30748

Üldine kirjeldus

FLIRi Ex-seeria kaamerad on „sihi ja tulista” tüüpi infrapunakaamerad, mis avavad teile juurdepääsu inf-
rapunamaailma. FLIRi Ex-seeria kaamera on soodne asendus infrapuna termomeetrile, pakkudes igas
piksliga temperatuuriteabega infrapunakujutist. Uus MSX ja visuaalsed vormingud muudavad kaamera
kasutamise pretsedenditult lihtsaks.

FLIRi Ex-seeria kaamerad on kasutajasõbralikud, kompaktsed ja töökindlad, sobides kasutamiseks ka
rasketes oludes. Laia vaatevälja tõttu sobivad need ideaalselt ehitustööde rakendusteks.

Eelised

• Lihtne kasutada: FLIRi Ex-seeria kaamerad on täisautomaatsed ja fookusvabad, intuitiivse liidesega
hõlpsaks mõõtmiseks termo-, visuaal- või MSX-režiimis.

• Kompaktne ja töökindel: tänu FLIRi Ex-seeria kaamera kergusele (0,575 kg) ja vöötasku-lisatarviku-
le on seda mugav alati kõikjale kaasa võtta. Kaamera töökindel konstruktsioon talub kukkumist kuni
2 m kõrguselt ja tagab usaldusväärse töö ka rasketes oludes.

• Enneolematult soodne: FLIRi Ex-seeria kaamerad on turu kõige soodsamad infrapunakaamerad.

Kujutis ja optilised andmed

Infrapuna-eraldusvõime 160 × 120 pikslit

Termotundlikkus/NETD < 0,06°C (0,11°F) / < 60 mK

Vaateväli (FOV) 45° × 34°

Minimaalne fookuskaugus 0,5 m (1,6 jalga)

Ruumiline eraldusvõime (IFOV) 5,2 mrad

F-arv 1,5

Pildi sagedus 9 Hz

Fookus Fookusvaba

Anduri andmed

Anduri tüüp Fokaaltasandi maatriks (FPA), jahutuseta
mikrobolomeeter

Spektriulatus 7,5–13 µm

Kujutise esitamine

Ekraan 3,0-tolline 320 × 240 värviline LCD-ekraan

Kujutise reguleerimine Automaatne/manuaalne

Kujutise esitamise režiimid

Kujutise režiimid Soojus-MSX, soojus, pilt-pildis, soojus-sulanduv,
digitaalkaamera.

Multispektraalne dünaamiline kujutis (MSX) Infrapunakujutis võimendatud detailiesitusega

Pilt-pildis Infrapuna-ala visuaalsel kujutisel

Mõõtmine

Objekti temperatuurivahemik –20 °C kuni +250 °C (–4 °F kuni +482 °F)

Täpsus ±2 °C (±3,6 °F) või ±2% näidust, kui keskkonna
temperatuur on 10 °C kuni 35 °C (50 °F kuni 95 °
F) ja objekti temperatuur on üle 0 °C (+32 °F)

Mõõtmise analüüs

Punktimõõtja Keskpunkt

Ala Max/min ruut

Kiirguse korrektsioon Muutuv vahemikus 0,1 kuni 1,0
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Mõõtmise analüüs

Kiirgustabel Eelmääratletud materjalide kiirgustabel

Peegeldatud tajutava temperatuuri korrektsioon Automaatne, peegeldatud temperatuuri sisendi
põhjal

Seadistamine

Värvipaletid Must-valge, raud ja vikerkaar

Seadistamiskäsklused Mõõtühikute, kuupäeva ja kellaaja vormingute ko-
handamine vastavalt kohalikele oludele

Piltide salvestamine

Failivormingud Standardne JPEG, sh 14-bitised mõõtmisandmed

Andmesideliidesed

Liidesed USB-mikro: andmete saatmine personaalarvutis-
se ja Mac-seadmesse ning tagasi

Toitesüsteem

Aku tüüp Taaslaetav liitium-ioonaku

Akupinge 3,6 V

Aku tööaeg Umbes 4 tundi keskkonnatemperatuuril +25 °C
(+77 °F) ja tavapärastes kasutustingimustes

Laadimissüsteem Aku laadimine toimub kaamera sees või spetsiaal-
ses laadijas

Laadimisaeg 90% täituvuse saavutamiseks: 2,5 tundi kaamera
sees, 2 tundi laadijas

Toitehaldus Automaatne väljalülitamine

Vahelduvvoolul töötamine Vahelduvvooluadapter, 90–260 V vahelduvvoolu-
sisend, 5 V alalisvooluväljund kaamerasse

Keskkonna andmed

Töötemperatuuri vahemik –15°C kuni +50°C (+5°F kuni +122°F)

Hoiutemperatuuri vahemik –40°C kuni +70°C (–40°F kuni +158°F)

Niiskus (töö- ja hoiutingimustes) IEC 60068-2-30 / 24 h 95% suhteline niiskus

EMC
• WEEE 2012/19/EÜ
• RoHs 2011/65/EÜ
• C-Tick
• EN 61000-6-3
• EN 61000-6-2
• FCC 47 CFR osa 15 klass B

Korpus IP 54 (IEC 60529)

Põrutus 25 g (IEC 60068-2-27)

Vibratsioon 2 g (IEC 60068-2-6)

Kukkumine 2 m (6,6 jalga)

Füüsilised andmed

Kaamera mass koos akuga 0,575 kg (1,27 naela)

Kaamera suurus (P × L × K) 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5 tolli)

Värv Must ja hall

Sertifikaadid

Sertifikaadid UL, CSA, CE, PSE ja CCC
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Tarneteave

Pakend, tüüp Pappkarp

Pakendi sisu • Infrapunakaamera
• Transpordikohver
• Aku (kaamera sees)
• USB-kaabel
• Toitejuhe/laadija EL-i, UK, USA ja Austraalia

pistikutega
• Kasutaja dokumentatsioon CD-plaadil
• Trükitud dokumentatsioon
• FLIR Toolsi allalaadimise kaart

Pakendi mass 2,9 kg (6,4 naela)

Pakendi suurus 385 × 165 × 315 mm (15,2 × 6,5 × 12,4 tolli)

EAN-13 4743254001008

UPC-12 845188004958

Päritoluriik Eesti

Lisad ja tarvikud

• T911093; Tool belt
• T198528; Hard transport case FLIR Ex-series
• T198530; Battery
• T198531; Battery charger incl power supply
• T198532; Car charger
• T198534; Power supply USB-micro
• T198529; Pouch FLIR Ex and ix series
• T198533; USB cable Std A <-> Micro B
• T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
• T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
• T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB
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9.7 FLIR E8

P/N: 63903-0303
Rev.: 30749

Üldine kirjeldus

FLIRi Ex-seeria kaamerad on „sihi ja tulista” tüüpi infrapunakaamerad, mis avavad teile juurdepääsu inf-
rapunamaailma. FLIRi Ex-seeria kaamera on soodne asendus infrapuna termomeetrile, pakkudes igas
piksliga temperatuuriteabega infrapunakujutist. Uus MSX ja visuaalsed vormingud muudavad kaamera
kasutamise pretsedenditult lihtsaks.

FLIRi Ex-seeria kaamerad on kasutajasõbralikud, kompaktsed ja töökindlad, sobides kasutamiseks ka
rasketes oludes. Laia vaatevälja tõttu sobivad need ideaalselt ehitustööde rakendusteks.

Eelised

• Lihtne kasutada: FLIRi Ex-seeria kaamerad on täisautomaatsed ja fookusvabad, intuitiivse liidesega
hõlpsaks mõõtmiseks termo-, visuaal- või MSX-režiimis.

• Kompaktne ja töökindel: tänu FLIRi Ex-seeria kaamera kergusele (0,575 kg) ja vöötasku-lisatarviku-
le on seda mugav alati kõikjale kaasa võtta. Kaamera töökindel konstruktsioon talub kukkumist kuni
2 m kõrguselt ja tagab usaldusväärse töö ka rasketes oludes.

• Enneolematult soodne: FLIRi Ex-seeria kaamerad on turu kõige soodsamad infrapunakaamerad.

Kujutis ja optilised andmed

Infrapuna-eraldusvõime 320 × 240 pikslit

Termotundlikkus/NETD < 0,06°C (0,11°F) / < 60 mK

Vaateväli (FOV) 45° × 34°

Minimaalne fookuskaugus 0,5 m (1,6 jalga)

Ruumiline eraldusvõime (IFOV) 2,6 mrad

F-arv 1,5

Pildi sagedus 9 Hz

Fookus Fookusvaba

Anduri andmed

Anduri tüüp Fokaaltasandi maatriks (FPA), jahutuseta
mikrobolomeeter

Spektriulatus 7,5–13 µm

Kujutise esitamine

Ekraan 3,0-tolline 320 × 240 värviline LCD-ekraan

Kujutise reguleerimine Automaatne/manuaalne

Kujutise esitamise režiimid

Kujutise režiimid Soojus-MSX, soojus, pilt-pildis, soojus-sulanduv,
digitaalkaamera.

Multispektraalne dünaamiline kujutis (MSX) Infrapunakujutis võimendatud detailiesitusega

Pilt-pildis Infrapuna-ala visuaalsel kujutisel

Mõõtmine

Objekti temperatuurivahemik –20 °C kuni +250 °C (–4 °F kuni +482 °F)

Täpsus ±2 °C (±3,6 °F) või ±2% näidust, kui keskkonna
temperatuur on 10 °C kuni 35 °C (50 °F kuni 95 °
F) ja objekti temperatuur on üle 0 °C (+32 °F)

Mõõtmise analüüs

Punktimõõtja Keskpunkt

Ala Max/min ruut

Kiirguse korrektsioon Muutuv vahemikus 0,1 kuni 1,0
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Mõõtmise analüüs

Kiirgustabel Eelmääratletud materjalide kiirgustabel

Peegeldatud tajutava temperatuuri korrektsioon Automaatne, peegeldatud temperatuuri sisendi
põhjal

Seadistamine

Värvipaletid Must-valge, raud ja vikerkaar

Seadistamiskäsklused Mõõtühikute, kuupäeva ja kellaaja vormingute ko-
handamine vastavalt kohalikele oludele

Piltide salvestamine

Failivormingud Standardne JPEG, sh 14-bitised mõõtmisandmed

Andmesideliidesed

Liidesed USB-mikro: andmete saatmine personaalarvutis-
se ja Mac-seadmesse ning tagasi

Toitesüsteem

Aku tüüp Taaslaetav liitium-ioonaku

Akupinge 3,6 V

Aku tööaeg Umbes 4 tundi keskkonnatemperatuuril +25 °C
(+77 °F) ja tavapärastes kasutustingimustes

Laadimissüsteem Aku laadimine toimub kaamera sees või spetsiaal-
ses laadijas

Laadimisaeg 90% täituvuse saavutamiseks: 2,5 tundi kaamera
sees, 2 tundi laadijas

Toitehaldus Automaatne väljalülitamine

Vahelduvvoolul töötamine Vahelduvvooluadapter, 90–260 V vahelduvvoolu-
sisend, 5 V alalisvooluväljund kaamerasse

Keskkonna andmed

Töötemperatuuri vahemik –15°C kuni +50°C (+5°F kuni +122°F)

Hoiutemperatuuri vahemik –40°C kuni +70°C (–40°F kuni +158°F)

Niiskus (töö- ja hoiutingimustes) IEC 60068-2-30 / 24 h 95% suhteline niiskus

EMC
• WEEE 2012/19/EÜ
• RoHs 2011/65/EÜ
• C-Tick
• EN 61000-6-3
• EN 61000-6-2
• FCC 47 CFR osa 15 klass B

Korpus IP 54 (IEC 60529)

Põrutus 25 g (IEC 60068-2-27)

Vibratsioon 2 g (IEC 60068-2-6)

Kukkumine 2 m (6,6 jalga)

Füüsilised andmed

Kaamera mass koos akuga 0,575 kg (1,27 naela)

Kaamera suurus (P × L × K) 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5 tolli)

Värv Must ja hall

Sertifikaadid

Sertifikaadid UL, CSA, CE, PSE ja CCC
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Tarneteave

Pakend, tüüp Pappkarp

Pakendi sisu • Infrapunakaamera
• Transpordikohver
• Aku (2x)
• USB-kaabel
• Toitejuhe/laadija EL-i, UK, USA ja Austraalia

pistikutega
• Akulaadija
• Kasutaja dokumentatsioon CD-plaadil
• Trükitud dokumentatsioon
• FLIR Toolsi allalaadimise kaart

Pakendi mass 3,13 kg (6,9 naela)

Pakendi suurus 385 × 165 × 315 mm (15,2 × 6,5 × 12,4 tolli)

EAN-13 4743254001015

UPC-12 845188004965

Päritoluriik Eesti

Lisad ja tarvikud

• T911093; Tool belt
• T198528; Hard transport case FLIR Ex-series
• T198530; Battery
• T198531; Battery charger incl power supply
• T198532; Car charger
• T198534; Power supply USB-micro
• T198529; Pouch FLIR Ex and ix series
• T198533; USB cable Std A <-> Micro B
• T198583; FLIR Tools+ (download card incl. license key)
• T199233; FLIR Atlas SDK for .NET
• T199234; FLIR Atlas SDK for MATLAB
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Kaamera puhastamine12

12.1 Kaamera korpus, kaablid ja muud detailid

12.1.1 Vedelikud

Kasutage ühte järgmistest vedelikest.

• Soe vesi
• Puhastusvahendi nõrk lahus

12.1.2 Varustus

Pehme lapp

12.1.3 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Leotage lappi vedelikus.
2. Väänake lapist üleliigne vedelik välja.
3. Puhastage detail lapiga.

ETTEVAATUST

Ärge kasutage kaamera, kaablite või muude detailide puhastamiseks lahusteid või sarnaseid vedelikke.
See võib põhjustada kahjustusi.

12.2 Infrapunaobjektiiv

12.2.1 Vedelikud

Kasutage ühte järgmistest vedelikest.

• Poes müüdav läätsepuhastusvedelik, mis sisaldab üle 30% isopropüülalkoholi.
• 96% etüülalkohol (C2H5OH).

12.2.2 Varustus

Vatt

12.2.3 Protseduur

Toimige järgmiselt.

1. Leotage vatti vedelikus.
2. Väänake vatist üleliigne vedelik välja.
3. Puhastage läätse vaid korra ja visake vatt ära.

HOIATUS

Enne vedelike kasutamist tuleb läbi lugeda kõik materjali ohutuskaardid ja mahutitel olevad hoiatussil-
did. Vedelikud võivad olla ohtlikud.

ETTEVAATUST

• Olge infrapunaläätse puhastamisel ettevaatlik. Läätsel on õrn peegeldumisvastane kate.
• Vältige infrapunaläätse liiga intensiivset puhastamist. See võib kahjustada peegeldumisvastast

katet.
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Rakenduse näited13

13.1 Niiskus- ja veekahjustused

13.1.1 Üldine

Sageli võib hoone niiskus- ja veekahjustusi avastada infrapunakaamera abil. Osaliselt on
selle põhjuseks asjaolu, et kahjustatud piirkonnal on erinevad soojusjuhtivuse näitajad,
osaliselt aga seetõttu, et kahjustatud piirkonnal on ümbritsevast materjalist erinev soo-
juse talletamise võime.

Niiskus- ja veekahjustuste ilmnemist infrapunakaameras võivad mõjutada paljud erine-
vad tegurid.

Näiteks kulgeb nende alade soojenemine ja jahtumine erinevas tempos, olenevalt mater-
jalist ja kellaajast. Seetõttu on niiskus- ja veekahjustuste otsimisel oluline kasutada ka tei-
si meetodeid.

13.1.2 Joonis

Alloleval pildil on kujutatud välisseina ulatuslikud veekahjustused, mis on tekkinud vee
tungimisest läbi väliskatte valesti paigaldatud aknapleki tõttu.

13.2 Vigane pistikupesa

13.2.1 Üldine

Olenevalt pistikupesa ühenduse tüübist võib valesti paigaldatud juhe põhjustada lokaal-
se temperatuuritõusu. Seda põhjustab väiksem kontaktpind sisendjuhtme ühenduspunkti
ja pistikupesa vahel ning selle tagajärjeks võib olla tulekahju.

Pistikupesa konstruktsioon võib erinevatel tootjatel olla väga erinev. Seetõttu võivad pisti-
kupesa erinevat laadi vead ilmneda infrapunapildil ühesuguselt.

Lokaalse temperatuuritõusu põhjuseks võib olla ka vale kontakt juhtme ja pesa vahel või
koormuse erinevused.

13.2.2 Joonis

Alloleval pildil on kujutatud kaabli ühendus pistikupesaga, kus ühenduse vale kontakt on
põhjustanud lokaalse temperatuuritõusu.
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Rakenduse näited13

13.3 Oksüdeerunud pistikupesa

13.3.1 Üldine

Olenevalt pistikupesa tüübist ja paigalduskeskkonnast võivad pistikupesa kontaktpinda-
dele tekkida oksiidid. Need oksiidid võivad pistikupesa koormuse ajal põhjustada lokaal-
se takistuse tõusu, mis infrapunapildil paistab lokaalse temperatuuritõusuna.

Pistikupesa konstruktsioon võib erinevatel tootjatel olla väga erinev. Seetõttu võivad pisti-
kupesa erinevat laadi vead ilmneda infrapunapildil ühesuguselt.

Lokaalse temperatuuritõusu põhjuseks võib olla ka vale kontakt juhtme ja pesa vahel või
koormuse erinevused.

13.3.2 Joonis

Alloleval pildil on kujutatud rida kaitsmeid, millest ühe kontaktpinnal vastu kaitsmepesa
on temperatuur tõusnud. Kaitsmepesa palja metallpinna tõttu ei ole temperatuuritõus
seal näha, kuid see paistab kaitsme keraamilisel pinnal.
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13.4 Isolatsioonipuudulikkus

13.4.1 Üldine

Isolatsioonipuudulikkus võib tekkida sellest, et isolatsioonikihi paksus aja jooksul kaha-
neb ega kata seetõttu enam täielikult raamiseina õõnsust.

Infrapunakaamera võimaldab sellise isolatsioonipuudulikkuse ilminguid märgata, kuna
neil on õigesti paigaldatud isolatsioonikihiga võrreldes erinevad soojusjuhtivuse näitajad
ja/või kaamera näitab ala, kus õhk tungib läbi hoone raami.

Hoone kontrollimisel peaks välis- ja sisetemperatuuri vahe olema vähemalt 10 °C. Naas-
tud, veetorud, betoonsambad jms detailid võivad infrapunapildil sarnaneda isolatsiooni-
puudulikkusele. Väikseid erinevusi võib tekkida ka loomulikul teel.

13.4.2 Joonis

Alloleval pildil on katuseserva isolatsioon puudulik. Isolatsiooni puudumise tõttu on õhu-
vool tunginud katusekonstruktsiooni sisse, mis seetõttu võtab infrapunapildil erineva, ise-
loomuliku kuju.

13.5 Tuuletõmbus

13.5.1 Üldine

Tuuletõmbus võib esineda põrandaliistude all, ukse- ja aknapiitade ümber ja lae viimist-
luskihi peal. Sedalaadi tuuletõmbus on sageli nähtav infrapunakaameraga, kuna jahe-
dam õhuvool jahutab ka ümbritsevat pinda.

Hoones tuuletõmbust uurides peaks majas olema alarõhk. Sulgege kõik uksed, aknad ja
ventilatsiooniavad ning laske enne infrapunapiltide tegemist köögi ventilaatoril mõnda
aega töötada.

Tuuletõmbuse infrapunapildil on sageli näha tüüpiline õhuvoolumuster. See õhuvoolu-
muster on selgesti nähtav alloleval pildil.

Pidage silmas, et põrandakütteahelatest tulev soojus võib tuuletõmbusi varjata.

13.5.2 Joonis

Alloleval pildil on kujutatud laeluuk, mille ümber on valest paigaldusest tingitud tugev
tuuletõmbus.
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FLIR Systems loodi 1978. aastal, et rajada teed kõrgtehnoloogiliste infrapunakujutiste
süsteemide arendamises, ning on maailma juhtiv infrapunakujutiste süsteemide projek-
teerija, tootja ja turustaja erinevatele kaubanduslikele, tööstuslikele ja riiklikele rakendus-
tele. Tänaseks hõlmab FLIR Systems viit suurt ettevõtet, millel on ette näidata
silmapaistvaid saavutusi infrapunatehnoloogias alates 1958. aastast. Rootsi AGEMA Inf-
rared Systems (endine AGA Infrared Systems), kolm Ameerika Ühendriikide ettevõtet –
Indigo Systems, FSI ja Inframetrics ja Prantsusmaa ettevõte Cedip.

Alates 2007. aastast on FLIR Systems omandanud mitu anduritehnoloogiate vallas maa-
ilma juhtivat kogemustepagasit omavat ettevõtet:

• Extech Instruments (2007)
• Ifara Tecnologías (2008)
• Salvador Imaging (2009)
• OmniTech Partners (2009)
• Directed Perception (2009)
• Raymarine (2010)
• ICx Technologies (2010)
• TackTick Marine Digital Instruments (2011)
• Aerius Photonics (2011)
• Lorex Technology (2012)
• Traficon (2012)
• MARSS (2013)
• DigitalOptics mikro-optika osakond (2013)
• DVTEL (2015)

Joonis 14.1 Patendi dokumendid 1960. aastate algusest

Ettevõttel FLIR Systems on kolm tootmistehast Ameerika Ühendriikides (Portland, OR,
Boston, MA, Santa Barbara, CA) ja üks Rootsis (Stockholm). Alates 2007. aastast on
neil üks tehas ka Tallinnas, Eestis. Meie rahvusvahelist kliendibaasi toetavad otsemüügi
kontorid Belgias, Brasiilias, Hiinas, Prantsusmaal, Saksamaal, Suurbritannias, Hongkon-
gis, Itaalias, Jaapanis, Koreas, Rootsis ja USA-s koos ülemaailmse esindajate ja turusta-
jate võrgustikuga.

FLIR Systems on infrapunakaamerate tööstuse innovatsiooni eestvedaja. Me ennetame
turunõudlust oma kaamerate pideva täiendamise ja uute kaamerate arendamisega. Uus
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ettevõte on jõudnud tootedisainis ja -arenduses mitme verstapostini, näiteks esimese
akutoitel kaasaskantava kaamera ja esimese jahutuseta infrapunakaamera tutvustamine,
mis on vaid kaks märkimisväärset uuendust paljudest.

Joonis 14.2 1969: Thermovisioni mudel 661.
Kaamera kaalus u 25 kg, ostsilloskoop 20 kg ja
statiiv 15 kg. Kasutaja vajas ka 220 V vahelduv-
voolu generaatorit ja 10 l vedellämmastiku anu-
mat. Ostsilloskoobist vasakul on näha polaroidi
kinnitust (6 kg).

Joonis 14.3 2015: FLIR One – iPhone'i ja Androi-
di mobiiltelefonide lisatarvik, mis kaalub 90 g.

FLIR Systems toodab ise kaamerasüsteemide kõiki olulisi mehaanilisi ja elektroonilisi
komponente. Alates detektori projekteerimisest ja tootmisest kuni läätsede, süsteemi
elektroonika, lõpptestimise ja kalibreerimiseni, kõiki tootmise etappe viivad läbi ja kont-
rollivad meie enda insenerid. Infrapunatehnoloogia spetsialistide asjatundlikkus garan-
teerib teie infrapunakaamera kõikide oluliste komponentide täpsuse ja töökindluse.

14.1 Rohkem kui vaid infrapunakaamera

FLIR Systems mõistab, et meie ülesandeks on teha enamat, kui vaid parimate infrapuna-
kaamera süsteemide tootmine. Meie eesmärgiks on võimaldada kõikidele infrapunakaa-
mera süsteemide kasutajatele produktiivsemat töötamist, pakkudes neile kõige
võimsamat kaamera ja tarkvara kombinatsiooni. Spetsiaalselt ennetavale hooldusele,
teadus- ja arendustegevusele ning protsessijuhtimisele kohandatud tarkvara arendatak-
se ettevõttesiseselt. Enamik tarkvarast on saadaval väga paljudes keeltes.

Pakume oma infrapunakaameratele laia valikut lisatarvikuid, et kohandada teie varustus
ka kõige nõudlikemale infrapunarakendustele.

14.2 Teadmiste jagamine

Kuigi meie kaamerad on loodud väga kasutajasõbralikeks, hõlmab termograafia palju
enamat, kui vaid teadmist, kuidas kaamerat käsitseda. Sellest tulenevalt rajas FLIR Sys-
tems infrapuna koolituskeskuse Infrared Training Center (ITC), iseseisva äriüksuse, mis
pakub sertifitseeritud õppekursusi. ITC kursustel osalemine annab teile tõeliselt praktilise
õppimiskogemuse.

Lisaks on ITC töötajad valmis aitama teid ka rakendustega, pakkudes kõikvõimalikku tu-
ge infrapunateooria praktiliseks rakendamiseks.

14.3 Klientide toetamine

Ettevõttel FLIR Systems on ülemaailmne teenindusvõrgustik, mis hoolitseb teie kaamera
töökorras oleku eest. Kui avastate oma kaameral vea, saate kaamera viia kohalikku hool-
duskeskusesse, kus on olemas kõik vajalikud seadmed ja teadmised, et probleem või-
malikult ruttu lahendada. Seega pole teil vaja saata kaamerat teisele poole maakera või
rääkida kellegagi, kes ei räägi teie emakeelt.

#T559828; r. AH/34110/35405; et-EE 48



Sõnastik15

arvutatud at-
mosfääri
läbilaskvus

Temperatuuri, suhtelise õhuniiskuse ja objekti vahemaa põhjal arvu-
tatud läbilaskvuse väärtus.

atmosfäär Gaasid mõõdetava objekti ja kaamera vahel, tavaliselt õhk.
automaatne
palett

Infrapunapilt kuvatakse värvide ebaühtlase jaotumisega, kuvades
üheaegselt külmad objektid ja soojad objektid.

automaatne
reguleerimine

Funktsioon, mis teostab kaameral sisemise pildikorrektsiooni.

etalontempe-
ratuur

Temperatuur, millega saab võrrelda tavalisi mõõdetud väärtusi.

filter Materjal, mis paistab läbi ainult osadel infrapuna lainepikkustel.

FOV Vaateväli: horisontaalnurk, mis on vaadatav läbi infrapunaobjektiivi.

FPA Fokaaltasandi maatriks: infrapunadetektori tüüp.

hallkeha Objekt, millest väljub igal lainepikkusel fikseeritud murdosa mustke-
ha energiakogusest.

hinnanguline
atmosfääri
läbilaskvus

Kasutaja poolt omistatud läbilaskvuse väärtus, mis asendab arvuta-
tud väärtust.

IFOV Hetke vaateväli: infrapunakaamera geomeetrilise eraldusvõime
mõõt.

infrapuna Nähtamatu kiirgus, mille lainepikkus on umbes 2–13 μm.

IR Infrapuna

isoterm Funktsioon, mis tõstab esile pildi need osad, mis asuvad ühest või
mitmest temperatuuriintervallist kõrgemal, madalamal või nende
vahel.

isotermiline
õõnsus

Pudelikujuline kiirgur ühetaolise temperatuuriga vaadatuna läbi
pudelikaela.

juhtivus Protsess, mille käigus soojus materjalis hajub.

kaksik-isoterm Isoterm, millel on ühe asemel kaks värviriba.
keskkond Objektid ja gaasid, millest väljub kiirgus mõõdetava objekti suunas.

kiirgumine
(kiirgumiste-
gur)

Objektist tuleva kiirguse kogus võrrelduna mustkeha kiirguse kogu-
sega. Number vahemikus 0 kuni 1.

kiirgur Infrapunakiirgust kiirgav seade.

kiirgus Objektist kiirguva energia kogus aja-, pindala- ja nurgaühiku kohta
(W/m2/sr)

kiirgus Protsess, mille käigus kiirgab objekt või gaas elektromagnetilist
energiat.

kiirgusvõimsus Objektist kiirguva energia kogus aja- ja pindalaühiku kohta (W/m2).

kiirgusvõimsus Objektist kiirguva energia kogus ajaühiku kohta (W)

konvektsioon Konvektsioon on soojusülekande režiim, kus vedelik pannakse liik-
uma, kas gravitatsiooni vms jõu mõjul, ja sel moel toimetatakse soo-
jus ühest kohast teise.

Laser LocatIR Kaamera elektriline valgusallikas, mis väljastab laserkiirgust õhuke-
se, kontsentreeritud kiirena punkti kaamera ees asuva objekti teatud
osadel.
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lasersihik Kaamera elektriline valgusallikas, mis väljastab laserkiirgust õhuke-
se, kontsentreeritud kiirena punkti kaamera ees asuva objekti teatud
osadel.

läbilaskvuste-
gur

Gaasid ja materjalid võivad olla rohkem või vähem läbipaistvad. Lä-
bilaskvus on infrapunakiirguse kogus, mis neid läbib. Number vahe-
mikus 0 kuni 1.

läbipaistev
isoterm

Isoterm, mis näitab värvide lineaarset levimist, mitte ei kata pildi esi-
letõstetud kohti.

manuaalne
reguleerimine

Moodus pildi käsitsi reguleerimiseks teatud parameetrite muutmise
teel.

mustkeha Täielikult mittepeegelduv objekt. Kogu kiirgus on tingitud objekti en-
da temperatuurist.

mustkeha
kiirgur

Infrapunakiirgust väljastav mustkeha omadustega objekt, mida kasu-
tatakse infrapunakaamerate kalibreerimiseks.

müra Soovimatu väike häire infrapunapildil.

neeldumine
(neeldumiste-
gur)

Objekti poolt neelatud kiirguse kogus vastuvõetud kiirguse suhtes.
Number vahemikus 0 kuni 1.

NETD Müra ekvivalentne temperatuurierinevus. Infrapunakaamera pildi
mürataseme mõõt.

objekti
parameetrid

Väärtuste komplekt, mis kirjeldab objekti mõõtmise asjaolusid ja ob-
jekti ennast (nt kiirgumine, peegeldatud näiv temperatuur, vahemaa
jne).

objekti signaal Kaamera poolt objektilt saadud kiirguse kogusega seotud kalibreeri-
mata väärtus.

palett Infrapunapildi kuvamiseks kasutatavate värvide komplekt.

peegeldumine Objekti poolt peegeldatud kiirguse kogus vastuvõetud kiirguse suh-
tes. Number vahemikus 0 kuni 1.

pidev
reguleerimine

Funktsioon, mis reguleerib pilti. Funktsioon töötab lakkamatult, regu-
leerides pidevalt heledust ja kontrastsust vastavalt pildi sisule.

piksel Tähendab pildielementi. Üks punkt pildil.

pildikorrektsi-
oon (sisemine
või väline)

Moodus otsepildi mitmesuguste osade tundlikkuse erinevuste kom-
penseerimiseks ning kaamera stabiliseerimiseks.

saturatsiooni
värv

Alad, mis sisaldavad temperatuure väljaspool praegusi taseme/ula-
tuse seadeid, värvitakse saturatsiooni värvidega. Saturatsiooni vär-
vid sisaldavad ülevoolu värvi ja alavoolu värvi. Lisaks on kolmas
punane saturatsiooni värv, mis tähistab kõike detektori poolt satu-
reeritut, mis näitab, et vahemikku tuleks tõenäoliselt muuta.

spektraalne
(kiirgav) kiir-
gusvõimsus

Objektist kiirguva energia kogus aja-, pindala- ja lainepikkusühiku
kohta (W/m2/μm)

suhteline
niiskus

Suhteline niiskus kujutab õhus hetkel leiduva veeauru massi ja satu-
ratsioonitingimustes maksimaalselt leiduda võiva massi suhtarvu.

tase Temperatuuriskaala keskväärtus, tavaliselt väljendatud kui
signaalväärtus.

temperatuurie-
rinevus või
temperatuuri-
de erinevus

Väärtus, mis saadakse ühe temperatuuriväärtuse lahutamisel
teisest.
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temperatuuris-
kaala

Viis, kuidas infrapunapilti praegu kuvatakse. Väljendatud kahe tem-
peratuuriväärtusena, mis piiravad värve.

temperatuuri-
vahemik

Infrapunakaamera praegune üldine temperatuuri mõõtmise piir. Kaa-
meratel võib olla mitu ulatust. Väljendatud kahe mustkeha tempera-
tuurina, mis piiravad praegust kalibreerimist.

termogramm Infrapunapilt

ulatus Infrapunakaamera praegune üldine temperatuuri mõõtmise piir. Kaa-
meratel võib olla mitu ulatust. Väljendatud kahe mustkeha tempera-
tuurina, mis piiravad praegust kalibreerimist.

ulatus Temperatuuriskaala intervall, tavaliselt väljendatud kui
signaalväärtus.

visuaalne Tähistab infrapunakaamera videorežiimi tavalise termograafilise re-
žiimi asemel. Kui kaamera on videorežiimil, jäädvustab see tavalist
videopilti, termograafilised pildid salvestatakse siis, kui kaamera on
infrapunarežiimil.

väline optika Täiendavad objektiivid, filtrid, kuumakaitsekilbid jms, mida saab pai-
galdada kaamera ja mõõdetava objekti vahele.

värvi
temperatuur

Temperatuur, mille jaoks mustkeha värv vastab spetsiifilisele värvile.

õõneskiirgur Pudelikujuline kiirgur neelduva sisemusega, vaadatuna läbi
pudelikaela.
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tööviisid

16

16.1 Sissejuhatus

Infrapunakaamera mõõdab ja pildistab objektist eralduvat infrapunakiirgust. Kuna kiirgus
on objekti pinnatemperatuuri funktsioon, on kaameral võimalik see temperatuur välja ar-
vutada ja kuvada.

Kuid kaamera poolt mõõdetud kiirgus ei sõltu mitte ainult objekti temperatuurist, vaid on
ka kiirgumise funktsioon. Kiirgus pärineb ka ümbritsevast keskkonnast ja objekt peegel-
dab seda. Objekti enda kiirgust ja peegeldatud kiirgust mõjutab ka atmosfääri
neeldumine.

Temperatuuri täpseks mõõtmiseks on seetõttu vaja kompenseerida mitme erineva kiirgu-
sallika mõjud. Kaamera teeb seda otse automaatselt. Kuid kaamerale tuleb edastada
järgmised objekti parameetrid.

• Objekti kiirgumine
• Peegeldatud näiv temperatuur
• Objekti ja kaamera vaheline vahemaa
• Suhteline niiskus
• Atmosfääri temperatuur

16.2 Kiirgumine

Kõige olulisem objekti parameeter, mis tuleb õigesti määrata, on kiirgumine, mis lühidalt
kujutab endast objektist eralduva kiirguse mõõtu võrreldes sama temperatuuriga täiusli-
ku mustkehaga.

Tavaliselt jääb objektide materjali ja pinnatöötluse kiirgumine vahemikku umbes 0,1 kuni
0,95. Kõrgpoleeritud (peegelduvate) pindade puhul langeb väärtus alla 0,1 ning oksü-
deerunud või värvitud pindadel on kiirgumine suurem. Õlivärvide kiirgumine on sõltuma-
ta nähtava spektri värvusest üle 0,9 infrapunas. Inimese naha kiirgumine on 0,97 kuni
0,98.

Mitteoksüdeerunud metallid kujutavad endast äärmuslikku näidet täiuslikust läbipaistma-
tusest ja suurest peegelduvusest, mis eri lainepikkustel suuresti ei muutu. Sellest tulene-
valt on metallide kiirgumine madal – tõustes vaid koos temperatuuriga. Mittemetallide
kiirgumine kipub olema kõrge ja langema koos temperatuuriga.

16.2.1 Näite kiirgumise leidmine

16.2.1.1 1. samm: peegeldatud näiva temperatuuri määramine

Peegeldatud näiva temperatuuri määramiseks kasutage ühte järgnevast kahest
meetodist.
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16.2.1.1.1 1. meetod: otsene meetod

Toimige järgmiselt.

1. Otsige võimalikke peegeldumisallikaid, arvestades et langemisnurk = peegeldusnurk
(a = b).

Joonis 16.1 1 = peegeldumisallikas

2. Kui peegeldumisallikas on punktallikas, neutraliseerige see, kattes näiteks
papptahvliga.

Joonis 16.2 1 = peegeldumisallikas
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3. Mõõtke peegelduva allika kiirguse intensiivsus (= näiv temperatuur) järgmiste
seadetega.

• Kiirgumine: 1,0
• Dobj: 0

Kiirguse intensiivsuse mõõtmiseks saate kasutada ühte kahest järgmisest meetodist.

Joonis 16.3 1 = peegeldumisallikas Joonis 16.4 1 = peegeldumisallikas

Termopaari kasutamine peegeldatud näiva temperatuuri mõõtmiseks ei ole soovitatav
kahel olulisel põhjusel.

• Termopaar ei mõõda kiirguse intensiivsust.
• Termopaar vajab väga head soojuskontakti pinnaga, mis tavaliselt saavutatakse liimi-
misega ja anduri katmisega soojusisolaatoriga.

16.2.1.1.2 2. meetod: peegelmeetod

Toimige järgmiselt.

1. Kortsutage kokku suurem tükk alumiiniumfooliumi.
2. Laotage see alumiiniumfooliumi tükk uuesti laiali ja kinnitage sama suure papptahvli

külge.
3. Asetage papptahvel mõõdetava objekti ette. Jälgige, et alumiiniumfooliumiga külg

oleks suunatud kaamera poole.
4. Määrake kiirgumise väärtuseks 1,0.
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5. Mõõtke alumiiniumfooliumi näiv temperatuur ja kirjutage see üles.

Joonis 16.5 Alumiiniumfooliumi näiva temperatuuri mõõtmine

16.2.1.2 2. samm: kiirgumise määramine

Toimige järgmiselt.

1. Valige koht, kuhu asetada näidis.
2. Määrake ja seadistage peegeldatud näiv temperatuur vastavalt eelkirjeldatud

toimingule.
3. Asetage näidisele tükk kõrge kiirgumisega elektriteipi.
4. Soojendage näidis vähemalt 20 K üle toatemperatuuri. Soojendamine peab olema

võimalikult ühtlane.
5. Fookustage ja automaatreguleerige kaamera ning külmutage pilt.
6. Reguleerige seadeid Level ja Span pildi parima heleduse ja kontrastsuse

saavutamiseks.
7. Seadistage kiirgumise väärtuseks teibi kiirgumine (tavaliselt 0,97).
8. Mõõtke teibi temperatuur, kasutades ühte järgmistest mõõtmisfunktsioonidest.

• Isotherm (aitab määrata nii temperatuuri kui ka selle, kui ühtlaselt on näidis
soojendatud)

• Spot (lihtsam)
• Box Avg (hästi sobiv muutuva kiirgumisega pindade puhul)

9. Kirjutage temperatuur üles.
10. Liigutage mõõtmisfunktsioon näidise pinnale.
11. Muutke kiirgumise seadet, kuni näidul on sama temperatuur, mis eelmisel mõõtmisel.
12. Kirjutage kiirgumise väärtus üles.

Märkus

• Vältige sundkonvektsiooni.
• Otsige soojuslikult stabiilset ümbrust, mis ei tekitaks punktpeegeldusi.
• Kasutage kõrgekvaliteedilist teipi, mis ei oleks läbipaistev ja mille puhul olete kindel
selle kõrges kiirgumises.

• See meetod eeldab, et kasutatava teibi ja näidise pinna temperatuurid on ühesugu-
sed. Kui see nii ei ole, on saadud kiirgumise mõõtmise tulemus vale.

16.3 Peegeldatud näiv temperatuur

Selle parameetri abil kompenseeritakse objekti poolt peegeldatav kiirgus. Kui kiirgumine
on madal ja objekti temperatuur üsna erinev peegeldatavast temperatuurist, on oluline õi-
gesti määrata ja kompenseerida peegeldatud näiv temperatuur.
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16.4 Vahemaa

Vahemaa on kaugus objekti ja kaamera eesmise läätse vahel. Selle parameetri abil kom-
penseeritakse kahte järgmist asjaolu.

• Sihtpunktist lähtuv kiirgus neeldub objekti ja kaamera vahel atmosfääri.
• Kaamera tajub atmosfääri enda kiirgust.

16.5 Suhteline niiskus

Kaamera saab kompenseerida ka asjaolu, et läbilaskvus sõltub atmosfääri suhtelisest
niiskusest. Selleks seadistage suhteline niiskus õigele väärtusele. Lühikeste vahemaade
ja tavalise niiskuse korral võib suhtelise niiskuse tavaliselt jätta vaikeväärtusele 50%.

16.6 Muud parameetrid

Lisaks eelnevale võimaldavad mõned FLIR Systemsi kaamerad ja analüüsiprogrammid
kompenseerida ka järgmisi parameetreid.

• Atmosfääri temperatuur – st kaamera ja sihtobjekti vahelise atmosfääri temperatuur.
• Välise optika temperatuur – st igasuguste kaamera ees kasutatavate väliste objektiivi-
de või klaaside temperatuur.

• Välise optika läbilaskvus – st igasuguste kaamera ees kasutatavate väliste objektiivide
või klaaside läbipaistvus.
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Enne 1800. aastat ei osatud infrapunakiirguse olemasolu elektromagnetspektris isegi
kahtlustada. Infrapunaspektri (infrapuna) olulisus soojuskiirguse liigina on tänapäeval
võib-olla vähem silmapaistev kui 1800. aastal, mil Herschel selle avastas.

Joonis 17.1 Sir William Herschel (1738–1822)

Infrapunakiirgus avastati juhuslikult uue optilise materjali otsingute käigus. Sir William
Herschel, kes oli Inglismaa kuninga Georg III kuninglik astronoom ning juba tuntud kui
uraani avastaja, otsis optilist filtrimaterjali, et vähendada päikese kujutise heledust tele-
skoopides päikesevaatlustel. Erinevate värviliste klaaside näidiste testimisel, mis vähen-
dasid heledust sarnasel viisil, avastas ta, et osad näidised lasid päikese soojust läbi vaid
minimaalselt, samas, kui osad lasid läbi niipalju soojust, et kõigest paarisekundilisel vaat-
lemisel riskis ta silmakahjustusega.

Herschel oli peagi veendunud vajaduses luua süsteemne eksperiment, mille eesmärgiks
oli leida materjal, mis vähendaks heledust soovitud määral ja tagaks maksimaalse soo-
juse vähenemise. Ta alustas eksperimenti korrates Newtoni prismakatset, kuid otsis pi-
gem soojusefekti kui visuaalset spektri intensiivsuse levikut. Esmalt tegi ta tundliku
klaaselavhõbetermomeetri kolvi tindiga mustaks ning asus selle kui kiirguse detektoriga
testima spektri erinevate värvide soojusefekti, mis päikesevalguse suunamisel läbi klaas-
prisma moodustus laua peale.

Mustaks tehtud termomeetri aeglasel liigutamisel mööda spektrivärve näitasid tempera-
tuurinäidud stabiilset tõusu alates spektri lillast otsast kuni punaseni. See polnud sugugi
ootamatu, kuna Itaalia uurija Landriani jõudis 1777. aastal sarnase katse käigus võrdle-
misi samale tulemusele. Kuid Herschel oli esimene, kes leidis, et peab olema mingi
punkt, kus temperatuur saavutab maksimumi, ning et spektri nähtava osaga piiratud
mõõtmised seda punkti ei tuvasta.

Joonis 17.2 Marsilio Landriani (1746–1815)

Termomeetri liigutamisel spektri punasest otsast kaugemale tumedasse alasse, avastas
Herschel, et temperatuuri tõus jätkus. Maksimumpunkti jõudmisel selgus, et see asub tu-
blisti spektri punasest otsast kaugemal – tänapäeval kutsutakse seda infrapunakiirguse
lainepikkuseks.

Kui Herschel oma avastuse avalikustas, nimetas ta seda elektromagnetspektri uut osa
termomeetriliseks spektriks. Kiirgust ennast nimetas ta vahel tumedaks soojuseks või
lihtsalt nähtamatuteks kiirteks. Vastupidiselt levinud arvamusele ei olnud Herschel see,
kes võttis kasutusele sõna infrapuna. See sõna hakkas esinema trükitud kirjanduses al-
les 75 aastat hiljem ja siiani pole päris kindel, kes selle esmakordselt kasutusele võttis.
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Herscheli poolt kasutatud klaasprisma tema esialgses eksperimendis tekitas tema ea-
kaaslaste seas mõningaid vastakaid arvamusi infrapunakiirguse lainepikkuse tegeliku
olemasolu kohta. Erinevad uurijad, kes üritasid tema tööd kinnitada, kasutasid suvaliselt
valitud erinevat tüüpi klaase, mille infrapunakiirguse läbilaskvus oli erinev. Hilisemate
eksperimentide käigus jõudis Herschel selgusele klaasi piiratud läbipaistvuse osas seo-
ses äsja avastatud soojuskiirgusega ja oli sunnitud tunnistama, et tõenäoliselt peab infra-
punakiirguse optika kahjuks piirduma üksnes peegelduvate elementidega (st tavalised ja
kõverpeeglid). Õnneks lükati see teadmine 1830. aastal ümber, kui itaalia uurija Melloni
tegi oma suure avastuse, et looduslik kivisool (NaCl), mida oli saadaval piisavalt suurte
kristallidena ning võimaldas valmistada läätsesid ja prismasid, on infrapunakiirguse suh-
tes märkimisväärselt läbipaistev. Selle tulemusena sai kivisoolast infrapunakiirgusoptika
põhimaterjal ja püsis sellena järgmised sada aastat, kuni 1930. aastatel avastati sünteeti-
lise kristalli kasvatamise kunst.

Joonis 17.3 Macedonio Melloni (1798–1854)

Termomeetrid püsisid konkurentsitute kiirguse detektoritena kuni 1829. aastani, mil Nobi-
li leiutas termopaari. (Herscheli enda termomeeter võimaldas näidu lugemist kuni 0,2 °C
ja hilisemad mudelid kuni 0,05 °C.) Siis tuli läbimurre, Melloni ühendas mitu termopaari
järjestikku ja valmistas esimese termopatarei. Uus seade oli soojuskiirguse tuvastamisel
tolle aja parimast termomeetrist vähemalt 40 korda tundlikum, võimaldades tuvastada
inimese kehasoojust kolme meetri kauguselt.

Esimene nn soojuspilt sai võimalikuks 1840. aastal Sir John Herscheli töö tulemusel, kes
oli infrapunakiirguse avastaja poeg ning samuti kuulus astronoom. Õhukese õlikihi erine-
va aurustumise tulemusel soojusega kokkupuutel, oli soojuspilti võimalik näha peegeldu-
va valgusega, kus õlikihi interferents muutis kujutise silmaga nähtavaks. Sir Johnil
õnnestus salvestada algeline soojuspilt ka paberile, mida ta kutsus termograafiks.

Joonis 17.4 Samuel P. Langley (1834–1906)

Infrapuna detektori tundlikkuse täiustamine edenes aeglaselt. Järjekordne suur läbimurre
tuli 1880. aastal Langleylt – selleks oli bolomeetri leiutamine. See koosnes õhukesest
tahmunud plaatinaribast, mis oli ühendatud Wheatstone'i silla ühe haruga, kuhu fokusee-
riti infrapunakiirgus, millele reageeris tundlik galvanomeeter. See instrument olevat olnud
võimeline tuvastama lehma kehasoojust 400 m kauguselt.
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Inglise teadlane Sir James Dewar tutvustas esmakordselt vedelgaaside kasutamist jahu-
tusainetena (nt vedellämmastik temperatuuriga –196 °C) madala temperatuuriga uurin-
gus. 1892. aastal leiutas ta ainulaadse vaakumisolatsiooniga mahuti, kus on võimalik
säilitada vedelgaase mitu päeva. Samal leiutisel põhineb ka tavaline termospudel, mida
kasutatakse kuumade või külmade jookide puhul.

Aastatel 1900–1920 „leiutati” infrapunakiirgus. Mitmeid patente väljastati seadmetele,
mis tuvastasid inimesi, suurtükivägesid, lennukeid, laevu ja isegi jäämägesid. Tänapäeva
mõistes esimesi operatsioonisüsteeme hakati arendama sõja-aastatel 1914–18, kui mõ-
lemal vastaspoolel olid teadusprogrammid, mis olid pühendatud infrapunakiirguse sõjali-
seks rakendamiseks. Need programmid hõlmasid eksperimentaalsüsteeme vaenlase
sissetungi avastamiseks, temperatuuri kaugtuvastust, turvalist sidet ja „lendava torpee-
do” juhtimist. Sellel perioodil testitud infrapuna-otsingusüsteem oli võimeline tuvastama
lähenevat lennukit 1,5 km kauguselt või inimest enam kui 300 m kauguselt.

Kuni selle perioodini põhinesid kõik tundlikumad süsteemid erineval kujul bolomeetri
ideel, kuid kahe sõja vaheline periood tõi kaasa kahe uue revolutsioonilise infrapunade-
tektori loomise: kujutise muundur ja footondetektor. Esmalt tundis sõjavägi suurimat huvi
kujutise muunduri vastu, kuna see võimaldas vaatlejal esimest korda ajaloos sõna otse-
ses mõttes pimedas näha. Aga kujutise muunduri tundlikkus oli piiratud lähedal asuvate
infrapunakiirguse lainepikkustega ja peamisi sõjalisi sihtmärke (vaenlase sõdurid) tuli
valgustada infrapuna otsingukiirtega. Kuna see võis paljastada vaatleja asukoha sarnase
varustusega vaenlase vaatlejale, on täiesti arusaadav, et sõjaväe huvi kujutise muunduri
vastu hääbus.

Nn „aktiivsete” (st otsingukiirtega varustatud) infrapunakujutiste süsteemide taktikalised
sõjalised puudused andsid pärast aastatel 1939–45 kestnud sõda tõuke ulatuslike ja sa-
lajaste sõjaliste infrapunakiirguse teadusprogrammide loomiseks, et leida võimalusi
„passiivsete” (ilma otsingukiirteta) süsteemide loomiseks ülitundliku footondetektoriga.
Sellel perioodil keelasid militaarse salastatuse eeskirjad täielikult infrapunakujutiste teh-
noloogia staatuse avalikustamise. Salastatuse piirangud muutusid leebemaks alles 1950.
aastate keskel, mil sarnased infrapunakuvaseadmed muutusid lõpuks kättesaadavaks
ka mittesõjalistele teadus- ja tööstusharudele.
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18.1 Kirjeldus

Infrapunakiirguse ja sellega seotud termograafia tööviisi teemad on paljudele infrapuna-
kaamera kasutajatele siiamaani uudiseks. Selles jaotises tutvustatakse termograafia teo-
reetilist osa.

18.2 Elektromagnetiline spekter

Elektromagnetiline spekter jaotatakse suvaliselt mitmeks lainepikkuse alaks ehk lainea-
laks, mida eristatakse kiirguse tekitamisel ja tuvastamisel kasutatavate meetoditega.
Elektromagnetilise spektri erinevate lainealade kiirguste vahel ei ole fundamentaalseid
erinevusi. Neile kõigile kehtivad samad füüsikaseadused ja ainsad erinevused tulenevad
erinevatest lainepikkustest.

Joonis 18.1 Elektromagnetiline spekter. 1: röntgenikiirgus; 2: ultraviolettkiirgus; 3: nähtav valgus; 4: infra-
punakiirgus; 5: mikrolained; 6: raadiolained

Termograafias kasutatakse spektri infrapunakiirguse laineala. Lühemate lainepikkuste
osas on piiriks visuaalse taju piirangud, sügavas punases. Pikemate lainepikkuste osas
ühineb see mikrolainete raadiolainepikkustega, millimeetri vahemikus.

Infrapunakiirguse laineala jaotatakse sageli omakorda neljaks väiksemaks lainealaks,
mille piirid on samuti suvaliselt valitud. Nendeks on: lähiinfrapunakiirgus (0,75–3 μm),
keskinfrapunakiirgus (3–6 μm), kauginfrapunakiirgus (6–15 μm) ja ekstrainfrapunakiirgus
(15–100 μm). Ehkki lainepikkuste ühikuks on μm (mikromeeter), kasutatakse lainepik-
kuste mõõtmisel selles piirkonnas sageli muid mõõtühikuid, nt nanomeeter (nm) ja ongs-
tröm (Å).

Erinevate lainepikkuste mõõtmete vahelised suhted on järgmised.

18.3 Mustkeha kiirgus

Mustkehaks nimetatakse objekti, mis neelab kogu talle mõjuva kiirguse mis tahes laine-
pikkustel. Ilmset väärnimetustmust seoses kiirgust kiirgava objektiga selgitab Kirchhoffi
seadus (nimetatud Gustav Robert Kirchhoffi (1824–1887) järgi), mille alusel on kõigi lai-
nepikkuste kogu kiirgust neelata suutev keha samaväärselt võimeline kiirgust kiirgama.
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Joonis 18.2 Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887)

Mustkeha allika konstruktsioon on põhimõtteliselt väga lihtne. Neelduvast matt-materja-
list valmistatud isotermilise õõnsuse ava kiirgusomadused vastavad peaaegu täielikult
mustkeha omadustele. Täiusliku kiirgusneelaja konstrueerimise põhimõtte praktiline ra-
kendus kujutab endast valguskindlat kasti, mille ühes küljes on ava. Igasugune kiirgus,
mis sellest avast siseneb, hajub ja neeldub korduvate peegelduste mõjul, nii et välja pää-
seda võib sellest ainult lõpmata väike murdosa. Ava juures saavutatud pimedus on pea-
aegu võrdne mustkehaga ja peaaegu täiuslik kõikidele lainepikkustele.

Kui taolisele isotermilisele õõnsusele lisada sobilik soojendi, muutub see õõneskiirguriks.
Ühtlase temperatuurini soojendatud isotermiline õõnsus genereerib mustkeha kiirgust,
mille omadused määrab üksnes õõnsuse temperatuur. Selliseid õõneskiirgureid kasuta-
takse sageli laboratooriumites temperatuuri etalonstandardi kiirgusallikana termograafi-
liste instrumentide, nt FLIR Systemsi kaamera, kalibreerimiseks.

Kui mustkeha kiirguse temperatuur tõuseb üle 525 °C, hakkab allikas muutuma nähta-
vaks ega paista silmale enam mustana. See on kiirguri tekkiv punane soojustemperatuur,
mis seejärel muutub temperatuuri edasisel tõusmisel oranžiks või kollaseks. Tegelikult
on objekti nn värvi temperatuuri definitsiooniks temperatuur, milleni mustkeha tuleks soo-
jendada, et saada sama välimus.

Järgnevalt toome kolm avaldist, mis kirjeldavad mustkeha väljastatud kiirgust.

18.3.1 Plancki seadus

Joonis 18.3 Max Planck (1858–1947)

Max Planck (1858–1947) kirjeldas mustkeha kiirguse spektraalset jaotust järgmise
valemiga.

kus:
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Wλb Mustkeha spektraalne kiirguse kiirgusvõimsus lainepikkusel λ

c Valguse kiirus = 3 × 108 m/s

h Plancki konstant = 6,6 × 10–34 džaul-sekundit

k Boltzmanni konstant = 1,4 × 10–23 džauli/K

T Mustkeha absoluutne temperatuur (K)

λ Lainepikkus (μm)

Märkus Tegurit 10–6 kasutatakse, kuna spektraalset kiirgusvõimsust kõverates väljen-
datakse ühikutes vatti/m2, μm.
Laotatuna graafiliselt erinevatele temperatuuridele produtseerib Plancki valem kõverate
perekonna. Järgides mis tahes Plancki kõverat, on spektraalne kiirgusvõimsus null λ = 0
juures, seejärel suureneb kiiresti maksimumini lainepikkusel λmax ja pärast selle läbimist
läheneb uuesti nullile väga pikkadel lainepikkustel. Mida kõrgem on temperatuur, seda
lühemal lainepikkusel maksimum tekib.

Joonis 18.4 Mustkeha spektraalne kiirguse kiirgusvõimsus vastavalt Plancki seadusele, laotatuna erine-
vatele absoluuttemperatuuridele. 1: spektraalne kiirguse kiirgusvõimsus (W/cm2 × 103(μm)); 2: lainepikkus
(μm)

18.3.2 Wieni nihkeseadus

Diferentseerides Plancki valemit λ suhtes ja leides maksimumi, saame:

Wieni valemi (Wilhelm Wieni (1864–1928) järgi), mis väljendab matemaatiliselt tähelepa-
nekut, et termokiirguri temperatuuri tõusuga muutuvad värvid punasest oranžiks või kol-
laseks. Värvi lainepikkus on sama λmax arvutatud lainepikkusega. Hea lähend väärtusele
λmax antud mustkeha temperatuuri jaoks saadakse rusikareegli 3000/T μm rakendamisel.
Seega väga kuuma tähe, nt Siirius (11 000 K), mis kiirgab sinakas-valget valgust, spek-
traalse kiirguse kiirgusvõimsuse tipp tekib nähtamatu ultraviolettspektri piires, lainepikku-
sel 0,27 μm.
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Joonis 18.5 Wilhelm Wien (1864–1928)

Päike (umbes 6000 K) kiirgab kollast valgust, tipp tekib umbes 0,5 μm juures nähtava val-
gusspektri keskel.

Toatemperatuuril (300 K) on kiirguse kiirgusvõimsuse tipp 9,7 μm juures, kauginfrapuna-
kiirgusel, kuid vedela lämmastiku temperatuuril (77 K) tekib peaaegu tähtsusetu koguse
kiirguse kiirgusvõimsuse maksimum 38 μm juures, ekstrainfrapunakiirguse lainepikkustel.

Joonis 18.6 Plancki kõverad laotatuna poollogaritmilistele skaaladele 100 K kuni 1000 K. Punktiirjoon ku-
jutab maksimaalse kiirguse kiirgusvõimsuse geomeetrilist kohta igal temperatuuril vastavalt Wieni nihke-
seaduse kirjeldusele. 1: spektraalne kiirguse kiirgusvõimsus (W/cm2 (μm)); 2: lainepikkus (μm).

18.3.3 Stefan-Boltzmanni seadus

Integreerides Plancki valemi λ = 0 kuni λ = ∞, saame mustkeha kogu kiirguse kiirgus-
võimsuse (Wb)

Stefan-Boltzmanni valemis (Josef Stefani (1835–1893) ja Ludwig Boltzmanni (1844–
1906) järgi), mis sätestab, et mustkeha kogu kiirgumisenergia on proportsionaalne selle
absoluuttemperatuuri neljanda astmega. Graafiliselt kujutab Wb konkreetse temperatuuri
allapoole Plancki kõverat jäävat ala. Võidakse näidata, et kiirguse kiirgusvõimsus inter-
vallis λ = 0 kuni λmax on ainult 25% koguväärtusest, mis kujutab umbes seda kogust päi-
kese kiirgusest, mis asub nähtava valgusspektri piires.
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Joonis 18.7 Josef Stefan (1835–1893) ja Ludwig Boltzmann (1844–1906)

Kasutades Stefan-Boltzmanni valemit inimkeha kiirguse võimsuse arvutamiseks tempe-
ratuuril 300 K ja välispinna pindalal umbes 2 m2, saame 1 kW. Seda energiakadu ei oleks
võimalik taluda, kui seda ei kompenseeritaks ümbritsevate pindade kiirguse neelamise-
ga, toatemperatuuridel, mis ei erine liigselt kehatemperatuurist – või, loomulikult, riiete
kandmisega.

18.3.4 Mitte-mustkeha emitendid

Siiani oleme käsitlenud vaid mustkeha kiirgureid ja mustkeha kiirgust. Kuid reaalsed ob-
jektid ei järgi peaaegu kunagi neid seadusi laiemas lainepikkuse regioonis – ehkki need
võivad läheneda mustkeha käitumisele teatud spektriintervallides. Näiteks võib teatud
liiki valge värv paista täiuslikult valgena nähtava valguse spektris, kuid muutub halliks
umbes 2 μm juures ning üle 3 μm juures on peaaegu must.

Kolm protsessi võivad takistada reaalsel objektil käitumast nagu mustkeha: murdosa lan-
gevast kiirgusest α võib neelduda, murdosa ρ võib peegelduda ja murdosa τ võib läbistu-
da. Kuna kõik need tegurid sõltuvad rohkem või vähem lainepikkusest, kasutatakse
alaindeksit λ, et tähistada nende definitsioonide spektraalset sõltuvust. Seega:

• Spektraalne neelduvus αλ= objekti poolt neelatud spektraalne kiirguse energia suhtes
sellele langevaga.

• Spektraalne peegelduvus ρλ = objekti poolt peegeldatud spektraalne kiirguse energia
suhtes sellele langevaga.

• Spektraalne läbilaskvus τλ = objekti läbiv spektraalne kiirguse energia suhtes sellele
langevaga.

Nende kolme teguri summa tuleb alati lisada tervikule igal lainepikkusel, seega on meil
suhe:

Matt-materjalide puhul τλ = 0 ja suhe lihtsustub:

Teist tegurit, mida nimetatakse kiirgumiseks, vajatakse objekti poolt spetsiifilisel tempe-
ratuuril produtseeritud mustkeha kiirguse kiirgusvõimsuse murdosa ε kirjeldamiseks.
Seega on meil definitsioon:

Spektraalne kiirgumine ελ= objektist lähtuva spektraalse kiirguse energia suhe mustkeha
spektraalse kiirguse energiaga samal temperatuuril ja lainepikkusel.

Matemaatiliselt väljendatuna saab selle kirja panna kui objekti spektraalse kiirgusvõim-
suse suhte mustkeha spektraalse kiirgusvõimsusega järgmiselt:

Üldjoontes on kolme tüüpi kiirgusallikaid, mida eristatakse viiside järgi, kuidas nende
spektraalne kiirgusvõimsus lainepikkuste kaupa erineb.

• Mustkeha, mille puhul ελ = ε = 1
• Hallkeha, mille puhul ελ = ε = konstant alla 1
• Selektiivne kiirgur, mille puhul ε erineb lainepikkuste kaupa
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Vastavalt Kirchhoffi seadusele on iga materjali puhul keha spektraalne kiirgumine ja
spektraalne neeldumine võrdsed igal määratletud temperatuuril ja lainepikkusel. See
tähendab:

Sellest saame matt-materjali puhul (kuna αλ + ρλ = 1):

Kõrgpoleeritud materjalide puhul ελ läheneb nullile, seega täiuslikult peegeldava materja-
li (st täiusliku peegli) korral on meil:

Hallkeha kiirguri puhul muutub Stefan-Boltzmanni valem:

See sätestab, et hallkeha kogu kiirgumisenergia on sama, mis mustkehal samal tempe-
ratuuril, vähenedes proportsionaalselt väärtusele ε hallkehast.

Joonis 18.8 Kolme tüüpi kiirgurite spektraalne kiirguse kiirgusvõimsus. 1: spektraalne kiirguse kiirgus-
võimsus; 2: lainepikkus; 3: mustkeha; 4: selektiivne kiirgur; 5: hallkeha.

Joonis 18.9 Kolme tüüpi kiirgurite spektraalne kiirgumine. 1: spektraalne kiirgumine; 2: lainepikkus; 3:
mustkeha; 4: hallkeha; 5: selektiivne kiirgur.
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18.4 Infrapuna poolläbipaistvad materjalid

Võtkem mittemetallist, poolläbipaistva keha – ütleme paksu lameda plastist plaadi. Kui
plaati soojendatakse, peab selles tekkiv kiirgus leidma väljapääsu pindadele materjali
seest, kus see osaliselt neeldub. Veelgi enam, kui see saabub pinnale, peegeldub osa
sellest tagasi sisemusse. Tagasipeegelduv kiirgus neeldub taas osaliselt, kuid osa sellest
jõuab teisele pinnale, mille kaudu enamus sellest vallandub; osa sellest peegeldub uues-
ti tagas. Ehkki progresseeruvad peegeldused muutuvad üha nõrgemaks ja nõrgemaks,
tuleb need kõik kokku liita, kui soovitakse leida plaadi kogukiirgusvõimsus. Kui tekkiv
geomeetriline jada liidetakse, saadakse poolläbipaistva plaadi efektiivne kiirgumine kui:

Kui plaat muutub mitteläbipaistvaks, väheneb see valem üksikuks valemiks:

Viimane seos on iseäranis mugav, kuna sageli on lihtsam mõõta peegeldumist kui otsest
kiirgumist.
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Nagu eelnevalt mainitud, võtab kaamera objekti vaadates vastu mitte ainult objekti enda
kiirgust, vaid ka ümbrusest lähtuvat kiirgust, mida objekti pind peegeldab. Mõlemat kiir-
gusosa nõrgendab teatud määral mõõtmisteel olev atmosfäär. Seeläbi lisandub atmos-
fääripoolne kolmas kiirgusosa.

See mõõtmisolukorra kirjeldus, nagu alloleval joonisel näha, on siiani enam-vähem tõe-
pärane reaalsete tingimuste kirjeldus. Kõrvale on jäetud näiteks päikesevalguse hajumi-
ne atmosfääris või väljaspool vaatevälja asuvate intensiivse kiirguse allikate uitkiirgus.
Taolisi häireid on raske koguseliselt väljendada, kuid enamasti on need õnneks eirami-
seks piisavalt väikesed. Kui neid ei saa eirata, on mõõtmiskonfiguratsioon tõenäoliselt
selline, et häire oht on ilmne, vähemalt kogenud kasutajale. Sel juhul peab kasutaja
muutma mõõtmisolukorda nii, et häiret vältida, nt muutes vaatesuunda, varjestades in-
tensiivse kiirguse allikad jne.

Ülaloleva kirjelduse alusel saame kasutada allolevat joonist, et tuletada valem objekti
temperatuuri arvutamiseks kalibreeritud kaamera väljundist.

Joonis 19.1 Üldise termograafilise mõõtmise olukorra skemaatiline esitlus. 1: ümbrus; 2: objekt; 3: atmos-
fäär; 4: kaamera.

Eeldame, et vastuvõetud kiirgusenergia Wmustkeha temperatuuriallikast Tsource lühikesel
vahemaal genereerib kaamera väljundsignaali Usource, mis on proportsionaalne energia
sisendiga (energia lineaarne kaamera). Seejärel saame kirjutada (võrrand 1):

või lihtsustatult:

kus C on konstant.

Kui allikaks on hallkeha kiirgusvõimsusega ε, on vastuvõetud kiirgus järelikult εWsource.

Nüüd saame kirja panna kolm kogutud kiirgusenergia tingimust.

1. Kiirgamine objektist = ετWobj, kus ε on objekti kiirgusvõimsus ja τ on atmosfääri läbi-
laskvus. Objekti temperatuur on Tobj.

#T559828; r. AH/34110/35405; et-EE 67



Mõõtmise valem19

2. Ümbritsevate allikate peegeldatud kiirgamine = (1 – ε)τWrefl, kus (1 – ε) on objekti
peegelduvus. Ümbritsevate allikate temperatuur on Trefl.
Siin on eeldatud, et temperatuur Trefl on ühesugune kõigi kiirgavate pindade puhul
poolsfääri piires objekti pinnal asuvast punktist nähtuna. Mõnikord tähendab see mui-
dugi tegeliku olukorra lihtsustamist. Kuid see lihtsustamine on vajalik, et tuletada töö-
tav valem ning Trefl-ile võib – vähemasti teoorias – omistada väärtuse, mis esindab
keeruka ümbruse tõhusat temperatuuri.

Pidage silmas ka seda, et me oleme eeldanud, et ümbruse kiirgusvõimsus = 1. See
on õige vastavalt Kirchhoffi seadusele: kogu ümbritsevaid pindu tabav kiirgus neel-
dub lõpuks nendes samades pindades. Seega kiirgusvõimsus = 1. (Kuid pidage sil-
mas, et viimase väite puhul tuleb arvestada kogu objekti ümbritseva sfääriga.)

3. Kiirgamine atmosfäärist = (1 – τ)τWatm, kus (1 – τ) on atmosfääri kiirgusvõimsus. At-
mosfääri temperatuur on Tatm.

Nüüd saab kirja panna kogu vastuvõetud kiirgusenergia (võrrand 2):

Me korrutame iga liikme konstandiga C võrrandist 1 ja asendame CW tulemid vastava U-
ga vastavalt samale võrrandile ning saame (võrrand 3):

Lahendage võrrand 3 Uobj jaoks (võrrand 4):

See on üldine mõõtmisvalem, mida kasutatakse kõigi FLIR Systemsi termograafide pu-
hul. Valemi pinged on:
Tabel 19.1 Pinged

Uobj Arvutatud kaamera väljundpinge mustkehale temperatuuriga Tobj, st
pinge, mille saab otse konverteerida tõeliseks vajalikuks objekti
temperatuuriks.

Utot Mõõdetud kaamera väljundpinge tegelikkuses.

Urefl Teoreetiline kaamera väljundpinge mustkehale temperatuuriga Trefl
vastavalt kalibreerimisele.

Uatm Teoreetiline kaamera väljundpinge mustkehale temperatuuriga Tatm
vastavalt kalibreerimisele.

Kasutaja peab arvutamiseks sisestama mitmed parameetriväärtused.

• Objekti kiirgusvõimsus ε
• Suhteline niiskus
• Tatm
• Vahemaa objektini (Dobj)
• Objekti ümbruse (efektiivne) temperatuur või peegeldatud ümbruse temperatuur Trefl
• Atmosfääri temperatuur Tatm
See ülesanne võib mõnikord osutuda kasutajale vägagi raskeks, kuna tavaliselt ei leidu
lihtsaid mooduseid tegelikus olukorras täpsete kiirgusvõimsuse ja atmosfääri läbilaskvu-
se väärtuste väljaselgitamiseks. Kahe temperatuuri leidmine on kergem, kuid eeldusel,
et ümbrus ei sisalda suuri ja intensiivseid kiirgusallikaid.

Sellega seoses tekib loomulikult küsimus: kui oluline on nende parameetrite täpsete
väärtuste teadmine? Kuid võib olla oleks huvitav saada arvamus selle probleemi kohta
juba siin, vaadeldes mõnesid erinevaid mõõtmisjuhtumeid ja võrreldes kolme kiirgustingi-
muse suhtelisi magnituude. See näitab, millal on milliste parameetrite õigeid väärtusi täh-
tis kasutada.
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Allolevad joonised illustreerivad kolme kiirguspanuse suhtelisi magnituude kolme erineva
objekti temperatuuri, kahe kiirgusvõimsuse ja kahe spektrivahemiku puhul: SW ja LW.
Ülejäänud parameetritel on järgmised fikseeritud väärtused.

• τ = 0,88
• Trefl = +20 °C
• Tatm = +20 °C

On ilmselge, et objekti madalate temperatuuride mõõtmine on kriitilisema tähtsusega kui
kõrgete temperatuuride mõõtmine, kuna „häirivad” kiirgusallikad on esimesel juhul suhte-
liselt märksa tugevamad. Kui ka objekti kiirgusvõimsus on madal, on olukord veelgi
keerukam.

Lõpuks peame vastama küsimusele kalibreerimiskõvera ülalpool kõrgeimat kalibreeri-
mispunkti (mida me nimetame ekstrapoleerimiseks) kasutamise lubamise tähtsuse kohta.
Kujutlege, et teatud juhul mõõdame Utot = 4,5 volti. Kaamera kõrgeim kalibreerimispunkt
oli järjekorras 4,1 volti, kasutajale tundmatu väärtus. Seega, isegi kui objekt oli mustkeha,
st Uobj = Utot, teostame me tegelikult kalibreerimiskõvera ekstrapoleerimise, kui konver-
teerime 4,5 volti temperatuuriks.

Eeldame nüüd, et objekt ei ole must, selle kiirgusvõimsus on 0,75 ja läbilaskvus 0,92.
Samuti eeldame, et võrrandi 4 kaks teist tingimust moodustavad kokku 0,5 volti. Uobj ar-
vutamine võrrandiga 4 annab sel juhul tulemuseks Uobj = 4,5 / 0,75 / 0,92 – 0,5 = 6,0.
See on üsna äärmuslik ekstrapoleerimine, eriti kui arvestada, et videovõimendi võib pii-
rata väljundi 5 voldile! Kuid pidage silmas, et kalibreerimiskõvera rakendamine on teo-
reetiline protseduur, milles ei esine mingeid elektroonilisi ega muid piiranguid. Me
usume, et kui poleks olnud mingeid kaamera signaali piiranguid ja kui see oleks olnud
kalibreeritud kaugelt üle 5 voldi, oleks saadud kõver olnud väga sarnane meie reaalsele,
üle 4,1 voldi ekstrapoleeritud kõverale, eeldusel, et kalibreerimisalgoritm põhineb kiirgus-
füüsikal, nagu FLIR Systemsi algoritm. Loomulikult on taolisel ekstrapoleerimisel piirid.

Joonis 19.2 Kiirgusallikate suhtelised magnituudid muutuvates mõõtmistingimustes (SW kaamera). 1: ob-
jekti temperatuur; 2: kiirgusvõimsus; Obj: objekti kiirgus; Refl: peegeldatud kiirgus; Atm: atmosfääri kiirgus.
Fikseeritud parameetrid: τ = 0,88; Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.
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Joonis 19.3 Kiirgusallikate suhtelised magnituudid muutuvates mõõtmistingimustes (LW kaamera). 1: ob-
jekti temperatuur; 2: kiirgusvõimsus; Obj: objekti kiirgus; Refl: peegeldatud kiirgus; Atm: atmosfääri kiirgus.
Fikseeritud parameetrid: τ = 0,88; Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.

#T559828; r. AH/34110/35405; et-EE 70



Kiirgumise tabelid20

Selles jaotises esitletakse infrapunakiirgust käsitlevast kirjandusest ja FLIR Systemsi
poolt teostatud mõõtmistest pärinevate kiirgumisandmete kogumit.

20.1 Viited

1. Mikaél A. Bramson: Infrared Radiation, A Handbook for Applications, Plenum press,
N.Y.

2. William L. Wolfe, George J. Zissis: The Infrared Handbook, Office of Naval Research,
Department of Navy, Washington, D.C.

3. Madding, R. P.: Thermographic Instruments and systems. Madison, Wisconsin: Uni-
versity of Wisconsin – Extension, Department of Engineering and Applied Science.

4. William L. Wolfe: Handbook of Military Infrared Technology, Office of Naval Research,
Department of Navy, Washington, D.C.

5. Jones, Smith, Probert: External thermography of buildings..., Proc. of the Society of
Photo-Optical Instrumentation Engineers, vol.110, Industrial and Civil Applications of
Infrared Technology, June 1977 London.

6. Paljak, Pettersson: Thermography of Buildings, Swedish Building Research Institute,
Stockholm 1972.

7. Vlcek, J: Determination of emissivity with imaging radiometers and some emissivities
at λ = 5 µm. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing.

8. Kern: Evaluation of infrared emission of clouds and ground as measured by weather
satellites, Defence Documentation Center, AD 617 417.

9. Öhman, Claes: Emittansmätningar med AGEMA E-Box. Teknisk rapport, AGEMA
1999. (Emittance measurements using AGEMA E-Box. Technical report, AGEMA
1999.)

10. Matteï, S., Tang-Kwor, E: Emissivity measurements for Nextel Velvet coating 811-21
between –36°C AND 82°C.

11. Lohrengel & Todtenhaupt (1996)
12. ITC Technical publication 32.
13. ITC Technical publication 29.
14. Schuster, Norbert and Kolobrodov, Valentin G. Infrarotthermographie. Berlin: Wiley-

VCH, 2000.

Märkus Allolevas tabelis toodud kiirgumise väärtused on salvestatud lühilaine (SW)
kaameraga. Väärtusi tuleb käsitleda ainult soovituslikena ja kasutada ettevaatusega.

20.2 Tabelid
Tabel 20.1 T: koguspekter; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: materjal; 2: spetsifikatsioon;
3: temperatuur (°C); 4: spekter; 5: kiirgumine: 6: etalon

1 2 3 4 5 6

3M, tüüp 35 Vinüülist elektri-
teip (mitu värvi)

< 80 LW ≈ 0,96 13

3M, tüüp 88 Must vinüülist
elektriteip

< 105 LW ≈ 0,96 13

3M, tüüp 88 Must vinüülist
elektriteip

< 105 MW < 0,96 13

3M, tüüp Super
33+

Must vinüülist
elektriteip

< 80 LW ≈ 0,96 13

Alumiinium anodiseeritud leht 100 T 0,55 2

Alumiinium anodiseeritud, he-
lehall, tuhm

70 SW 0,61 9

Alumiinium anodiseeritud, he-
lehall, tuhm

70 LW 0,97 9

Alumiinium anodiseeritud,
must, tuhm

70 SW 0,67 9

Alumiinium anodiseeritud,
must, tuhm

70 LW 0,95 9
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Tabel 20.1 T: koguspekter; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: materjal; 2: spetsifikatsioon;
3: temperatuur (°C); 4: spekter; 5: kiirgumine: 6: etalon (jätkub)

1 2 3 4 5 6

Alumiinium foolium 27 10 µm 0,04 3

Alumiinium foolium 27 3 µm 0,09 3

Alumiinium kare pind 20–50 T 0,06–0,07 1

Alumiinium karestatud 27 10 µm 0,18 3

Alumiinium karestatud 27 3 µm 0,28 3

Alumiinium kastetud HNO3
sisse, plaat

100 T 0,05 4

Alumiinium kulunud, tugevalt 17 SW 0,83–0,94 5

Alumiinium leht, 4 erinevalt
kriimustatud
näidist

70 SW 0,05–0,08 9

Alumiinium leht, 4 erinevalt
kriimustatud
näidist

70 LW 0,03–0,06 9

Alumiinium nagu saadud, leht 100 T 0,09 2

Alumiinium nagu saadud,
plaat

100 T 0,09 4

Alumiinium oksüdeerunud,
tugevalt

50–500 T 0,2–0,3 1

Alumiinium poleeritud 50–100 T 0,04–0,06 1

Alumiinium poleeritud plaat 100 T 0,05 4

Alumiinium poleeritud, leht 100 T 0,05 2

Alumiinium vaakumladesta-
tud

20 T 0,04 2

Alumiinium valu,
survepuhastatud

70 SW 0,47 9

Alumiinium valu,
survepuhastatud

70 LW 0,46 9

Alumiiniumhü-
droksiid

pulber T 0,28 1

Alumiiniumoksiid aktiveeritud,
pulber

T 0,46 1

Alumiiniumoksiid puhas, pulber
(alumiiniumoksiid)

T 0,16 1

Alumiiniumpronks 20 T 0,60 1

Asbest kiud T 0,78 1

Asbest paber 40–400 T 0,93–0,95 1

Asbest paneel 20 T 0,96 1

Asbest pulber T 0,40–0,60 1

Asbest põrandaplaat 35 SW 0,94 7

Asbest tahvelkivi 20 T 0,96 1

Asfaltkate 4 LLW 0,967 8

Betoon 20 T 0,92 2

Betoon kare 17 SW 0,97 5

Betoon kuiv 36 SW 0,95 7

Betoon läbipääs 5 LLW 0,974 8

Eboniit T 0,89 1

#T559828; r. AH/34110/35405; et-EE 72



Kiirgumise tabelid20

Tabel 20.1 T: koguspekter; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: materjal; 2: spetsifikatsioon;
3: temperatuur (°C); 4: spekter; 5: kiirgumine: 6: etalon (jätkub)

1 2 3 4 5 6

Email 20 T 0,9 1

Email lakk 20 T 0,85–0,95 1

Galvaniseeritud
raud

leht 92 T 0,07 4

Galvaniseeritud
raud

leht, lihvitud 30 T 0,23 1

Galvaniseeritud
raud

leht,
oksüdeerunud

20 T 0,28 1

Galvaniseeritud
raud

tugevalt
oksüdeerunud

70 SW 0,64 9

Galvaniseeritud
raud

tugevalt
oksüdeerunud

70 LW 0,85 9

Graniit kare 21 LLW 0,879 8

Graniit kare, 4 erinevat
näidist

70 SW 0,95–0,97 9

Graniit kare, 4 erinevat
näidist

70 LW 0,77–0,87 9

Graniit poleeritud 20 LLW 0,849 8

Hõbe poleeritud 100 T 0,03 2

Hõbe puhas, poleeritud 200–600 T 0,02–0,03 1

Jää: vt Vesi

Kahhelkivi glasuuritud 17 SW 0,94 5

Kangas must 20 T 0,98 1

Kips 20 T 0,8–0,9 1

Kiudplaat laastplaat 70 SW 0,77 9

Kiudplaat laastplaat 70 LW 0,89 9

Kiudplaat poorne,
töötlemata

20 SW 0,85 6

Kiudplaat saepuruplaat 70 SW 0,75 9

Kiudplaat saepuruplaat 70 LW 0,88 9

Kiudplaat tugev, töötlemata 20 SW 0,85 6

Klaas/valuklaas katteta 20 LW 0,97 14

Krohv 17 SW 0,86 5

Krohv kare pind 20 T 0,91 2

Krohv kipsplaat,
töötlemata

20 SW 0,90 6

Kroom poleeritud 50 T 0,10 1

Kroom poleeritud 500–1000 T 0,28–0,38 1

Krylon Ultra-flat,
must 1602

Tasapinnaline,
must

Toatemperatuur
kuni 175

LW ≈ 0,96 12

Krylon Ultra-flat,
must 1602

Tasapinnaline,
must

Toatemperatuur
kuni 175

MW ≈ 0,97 12

Kuld kõrgpoleeritud 100 T 0,02 2

Kuld poleeritud 130 T 0,018 1

Kuld poleeritud,
hoolikalt

200–600 T 0,02–0,03 1

Kumm pehme, hall, kare 20 T 0,95 1

Kumm tugev 20 T 0,95 1
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Tabel 20.1 T: koguspekter; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: materjal; 2: spetsifikatsioon;
3: temperatuur (°C); 4: spekter; 5: kiirgumine: 6: etalon (jätkub)

1 2 3 4 5 6

Lakk 3 värvi pihustatud
alumiiniumile

70 SW 0,50-0,53 9

Lakk 3 värvi pihustatud
alumiiniumile

70 LW 0,92–0,94 9

Lakk Alumiinium kare-
dal pinnal

20 T 0,4 1

Lakk bakeliit 80 T 0,83 1

Lakk kuumuskindel 100 T 0,92 1

Lakk must, läikiv, pi-
hustatud rauale

20 T 0,87 1

Lakk must, matt 100 T 0,97 2

Lakk must, tuhm 40–100 T 0,96–0,98 1

Lakk valge 100 T 0,92 2

Lakk valge 40–100 T 0,8–0,95 1

Liiv T 0,60 1

Liiv 20 T 0,90 2

Liivakivi kare 19 LLW 0,935 8

Liivakivi poleeritud 19 LLW 0,909 8

Lubi T 0,3–0,4 1

Lumi: vt Vesi

Magneesium 22 T 0,07 4

Magneesium 260 T 0,13 4

Magneesium 538 T 0,18 4

Magneesium poleeritud 20 T 0,07 2

Magneesiumpul-
ber

T 0,86 1

Messing hõõrutud 80-tera-
lise smirgliga

20 T 0,20 2

Messing kõrgpoleeritud 100 T 0,03 2

Messing leht, rullitud 20 T 0,06 1

Messing leht, töödeldud
smirgliga

20 T 0,2 1

Messing oksüdeerunud 100 T 0,61 2

Messing oksüdeerunud 70 SW 0,04–0,09 9

Messing oksüdeerunud 70 LW 0,03–0,07 9

Messing oksüdeerunud
600 °C juures

200–600 T 0,59–0,61 1

Messing poleeritud 200 T 0,03 1

Messing tuhm, tuhmistatud 20–350 T 0,22 1

Molübdeen 1500–2200 T 0,19–0,26 1

Molübdeen 600–1000 T 0,08–0,13 1

Molübdeen filament 700–2500 T 0,1–0,3 1

Muld kuiv 20 T 0,92 2

Muld veega
küllastunud

20 T 0,95 2

Mört 17 SW 0,87 5
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Tabel 20.1 T: koguspekter; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: materjal; 2: spetsifikatsioon;
3: temperatuur (°C); 4: spekter; 5: kiirgumine: 6: etalon (jätkub)

1 2 3 4 5 6

Mört kuiv 36 SW 0,94 7

Nahk inimene 32 T 0,98 2

Nahk pargitud T 0,75–0,80 1

Nextel Velvet
811-21 must

Tasapinnaline,
must

–60...150 LW > 0,97 10 ja
11

Nikkel elektrolüütiline 22 T 0,04 4

Nikkel elektrolüütiline 260 T 0,07 4

Nikkel elektrolüütiline 38 T 0,06 4

Nikkel elektrolüütiline 538 T 0,10 4

Nikkel galvaaniliselt kae-
tud, poleeritud

20 T 0,05 2

Nikkel helematt 122 T 0,041 4

Nikkel kaubanduslikult
puhas, poleeritud

100 T 0,045 1

Nikkel kaubanduslikult
puhas, poleeritud

200–400 T 0,07–0,09 1

Nikkel oksüdeerunud 1227 T 0,85 4

Nikkel oksüdeerunud 200 T 0,37 2

Nikkel oksüdeerunud 227 T 0,37 4

Nikkel oksüdeerunud
600 °C juures

200–600 T 0,37–0,48 1

Nikkel poleeritud 122 T 0,045 4

Nikkel rauale galvaanili-
selt kaetud,
poleerimata

20 T 0,11–0,40 1

Nikkel rauale galvaanili-
selt kaetud,
poleerimata

22 T 0,11 4

Nikkel rauale galvaanili-
selt kaetud,
poleeritud

22 T 0,045 4

Nikkel traat 200–1000 T 0,1–0,2 1

Nikkeloksiid 1000–1250 T 0,75–0,86 1

Nikkeloksiid 500–650 T 0,52–0,59 1

Nikroom liivapritsitud 700 T 0,70 1

Nikroom rullitud 700 T 0,25 1

Nikroom traat,
oksüdeerunud

50–500 T 0,95–0,98 1

Nikroom traat, puhas 50 T 0,65 1

Nikroom traat, puhas 500–1000 T 0,71–0,79 1

Paber 4 erinevat värvi 70 SW 0,68–0,74 9

Paber 4 erinevat värvi 70 LW 0,92–0,94 9

Paber kaetud musta
lakiga

T 0,93 1

Paber kollane T 0,72 1

Paber must T 0,90 1

Paber must, tuhm T 0,94 1

#T559828; r. AH/34110/35405; et-EE 75



Kiirgumise tabelid20

Tabel 20.1 T: koguspekter; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: materjal; 2: spetsifikatsioon;
3: temperatuur (°C); 4: spekter; 5: kiirgumine: 6: etalon (jätkub)

1 2 3 4 5 6

Paber must, tuhm 70 SW 0,86 9

Paber must, tuhm 70 LW 0,89 9

Paber punane T 0,76 1

Paber roheline T 0,85 1

Paber sinine, tume T 0,84 1

Paber valge 20 T 0,7–0,9 1

Paber valge, 3 erinevat
läiget

70 SW 0,76–0,78 9

Paber valge, 3 erinevat
läiget

70 LW 0,88–0,90 9

Paber valge, trüki 20 T 0,93 2

Plaatina 100 T 0,05 4

Plaatina 1000–1500 T 0,14–0,18 1

Plaatina 1094 T 0,18 4

Plaatina 17 T 0,016 4

Plaatina 22 T 0,03 4

Plaatina 260 T 0,06 4

Plaatina 538 T 0,10 4

Plaatina lint 900–1100 T 0,12–0,17 1

Plaatina puhas, poleeritud 200–600 T 0,05–0,10 1

Plaatina traat 1400 T 0,18 1

Plaatina traat 500–1000 T 0,10–0,16 1

Plaatina traat 50–200 T 0,06–0,07 1

Plast klaaskiud-lami-
naat (trükkplaat)

70 SW 0,94 9

Plast klaaskiud-lami-
naat (trükkplaat)

70 LW 0,91 9

Plast polüuretaan-
isolatsiooniplaat

70 LW 0,55 9

Plast polüuretaan-
isolatsiooniplaat

70 SW 0,29 9

Plast PVC, plastpõrand,
tuhm,
struktureeritud

70 SW 0,94 9

Plast PVC, plastpõrand,
tuhm,
struktureeritud

70 LW 0,93 9

Plii läikiv 250 T 0,08 1

Plii oksüdeerumata,
poleeritud

100 T 0,05 4

Plii oksüdeerunud
200 °C juures

200 T 0,63 1

Plii oksüdeerunud,
hall

20 T 0,28 1

Plii oksüdeerunud,
hall

22 T 0,28 4

Plii punane 100 T 0,93 4
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Kiirgumise tabelid20

Tabel 20.1 T: koguspekter; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: materjal; 2: spetsifikatsioon;
3: temperatuur (°C); 4: spekter; 5: kiirgumine: 6: etalon (jätkub)

1 2 3 4 5 6

Plii punane,
pulber

100 T 0,93 1

Portselan glasuuritud 20 T 0,92 1

Portselan valge, läikiv T 0,70–0,75 1

Pronks fosforpronks 70 SW 0,08 9

Pronks fosforpronks 70 LW 0,06 9

Pronks poleeritud 50 T 0,1 1

Pronks poorne, kare 50–150 T 0,55 1

Pronks pulber T 0,76–0,80 1

Puit 17 SW 0,98 5

Puit 19 LLW 0,962 8

Puit alus T 0,5–0,7 1

Puit hööveldatud 20 T 0,8–0,9 1

Puit hööveldatud
tamm

20 T 0,90 2

Puit hööveldatud
tamm

70 SW 0,77 9

Puit hööveldatud
tamm

70 LW 0,88 9

Puit mänd, 4 erinevat
näidist

70 SW 0,67–0,75 9

Puit mänd, 4 erinevat
näidist

70 LW 0,81–0,89 9

Puit valge, niiske 20 T 0,7–0,8 1

Puit vineer, sile, kuiv 36 SW 0,82 7

Puit vineer, töötlemata 20 SW 0,83 6

Raud ja teras elektrolüütiline 100 T 0,05 4

Raud ja teras elektrolüütiline 22 T 0,05 4

Raud ja teras elektrolüütiline 260 T 0,07 4

Raud ja teras elektrolüütiline,
hoolikalt
poleeritud

175–225 T 0,05–0,06 1

Raud ja teras kare, tasapind 50 T 0,95–0,98 1

Raud ja teras kruntleht 950–1100 T 0,55–0,61 1

Raud ja teras kuumrullitud 130 T 0,60 1

Raud ja teras kuumrullitud 20 T 0,77 1

Raud ja teras külmrullitud 70 SW 0,20 9

Raud ja teras külmrullitud 70 LW 0,09 9

Raud ja teras läikiv oksiidikiht,
leht

20 T 0,82 1

Raud ja teras läikiv, söövitatud 150 T 0,16 1

Raud ja teras oksüdeerunud 100 T 0,74 4

Raud ja teras oksüdeerunud 100 T 0,74 1

Raud ja teras oksüdeerunud 1227 T 0,89 4

Raud ja teras oksüdeerunud 125–525 T 0,78–0,82 1

Raud ja teras oksüdeerunud 200 T 0,79 2
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Kiirgumise tabelid20

Tabel 20.1 T: koguspekter; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: materjal; 2: spetsifikatsioon;
3: temperatuur (°C); 4: spekter; 5: kiirgumine: 6: etalon (jätkub)

1 2 3 4 5 6

Raud ja teras oksüdeerunud 200–600 T 0,80 1

Raud ja teras poleeritud 100 T 0,07 2

Raud ja teras poleeritud 400–1000 T 0,14–0,38 1

Raud ja teras poleeritud leht 750–1050 T 0,52–0,56 1

Raud ja teras punase tolmuga
kaetud

20 T 0,61–0,85 1

Raud ja teras roostes, punane 20 T 0,69 1

Raud ja teras roostetanud pu-
nane, leht

22 T 0,69 4

Raud ja teras roostetanud,
tugevalt

17 SW 0,96 5

Raud ja teras rullitud leht 50 T 0,56 1

Raud ja teras rullitud, värskelt 20 T 0,24 1

Raud ja teras sepistatud, hooli-
kalt poleeritud

40–250 T 0,28 1

Raud ja teras tugevalt
oksüdeerunud

50 T 0,88 1

Raud ja teras tugevalt
oksüdeerunud

500 T 0,98 1

Raud ja teras tugevalt roosteta-
nud leht

20 T 0,69 2

Raud ja teras värskelt töödel-
dud smirgliga

20 T 0,24 1

Roostevaba teras leht, poleeritud 70 SW 0,18 9

Roostevaba teras leht, poleeritud 70 LW 0,14 9

Roostevaba teras leht, töötlemata,
mõnevõrra
kriimustatud

70 SW 0,30 9

Roostevaba teras leht, töötlemata,
mõnevõrra
kriimustatud

70 LW 0,28 9

Roostevaba teras liivapritsitud 700 T 0,70 1

Roostevaba teras rullitud 700 T 0,45 1

Roostevaba teras sulam, 8% Ni,
18% Cr

500 T 0,35 1

Roostevaba teras tüüp 18-8,
nahkpoleeritud

20 T 0,16 2

Roostevaba teras tüüp 18-8, oksü-
deeritud 800 °C
juures

60 T 0,85 2

Räbu boiler 0–100 T 0,97–0,93 1

Räbu boiler 1400–1800 T 0,69–0,67 1

Räbu boiler 200–500 T 0,89–0,78 1

Räbu boiler 600–1200 T 0,76–0,70 1

Saepuruplaat töötlemata 20 SW 0,90 6

Savi põletatud 70 T 0,91 1

Smirgel jäme 80 T 0,85 1

Stukk kare, lubi 10–90 T 0,91 1

Stürovaht isolatsioon 37 SW 0,60 7
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Kiirgumise tabelid20

Tabel 20.1 T: koguspekter; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: materjal; 2: spetsifikatsioon;
3: temperatuur (°C); 4: spekter; 5: kiirgumine: 6: etalon (jätkub)

1 2 3 4 5 6

Süsi grafiit, purupind 20 T 0,98 2

Süsi grafiitpulber T 0,97 1

Süsi küünlatahm 20 T 0,95 2

Süsi nõgi 20–400 T 0,95–0,97 1

Süsi puusöepulber T 0,96 1

Tapeet kerge muster,
helehall

20 SW 0,85 6

Tapeet kerge muster,
punane

20 SW 0,90 6

Tellis ahjutellis, korund 1000 T 0,46 1

Tellis ahjutellis,
magnesiit

1000–1300 T 0,38 1

Tellis ahjutellis, nõrgalt
kiirgav

500–1000 T 0,65–0,75 1

Tellis ahjutellis, tugevalt
kiirgav

500–1000 T 0,8–0,9 1

Tellis alumiiniumoksiid 17 SW 0,68 5

Tellis Dinas-kvarts,
ahjutellis

1000 T 0,66 1

Tellis Dinas-kvarts, gla-
suurimata, kare

1000 T 0,80 1

Tellis Dinas-kvarts, gla-
suuritud, kare

1100 T 0,85 1

Tellis kvarts, 95% SiO2 1230 T 0,66 1

Tellis müüritis 35 SW 0,94 7

Tellis müüritis,
krohvitud

20 T 0,94 1

Tellis punane, kare 20 T 0,88–0,93 1

Tellis punane, tavaline 20 T 0,93 2

Tellis põletatud tellis 17 SW 0,68 5

Tellis sillimaniit, 33%
SiO2, 64% Al2O3

1500 T 0,29 1

Tellis tavaline 17 SW 0,86–0,81 5

Tellis veekindel 17 SW 0,87 5

Tellis šamott 1000 T 0,75 1

Tellis šamott 1200 T 0,59 1

Tellis šamott 20 T 0,85 1

Tina lihvitud 20–50 T 0,04–0,06 1

Tina tinatatud plekk 100 T 0,07 2

Tinatatud raud leht 24 T 0,064 4

Titaan oksüdeerunud
540 °C juures

1000 T 0,60 1

Titaan oksüdeerunud
540 °C juures

200 T 0,40 1

Titaan oksüdeerunud
540 °C juures

500 T 0,50 1

Titaan poleeritud 1000 T 0,36 1
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Kiirgumise tabelid20

Tabel 20.1 T: koguspekter; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: materjal; 2: spetsifikatsioon;
3: temperatuur (°C); 4: spekter; 5: kiirgumine: 6: etalon (jätkub)

1 2 3 4 5 6

Titaan poleeritud 200 T 0,15 1

Titaan poleeritud 500 T 0,20 1

Tsink leht 50 T 0,20 1

Tsink oksüdeerunud
400 °C juures

400 T 0,11 1

Tsink oksüdeerunud
pind

1000–1200 T 0,50–0,60 1

Tsink poleeritud 200–300 T 0,04–0,05 1

Tõrv T 0,79–0,84 1

Tõrv paber 20 T 0,91–0,93 1

Valuraud kamakad 1000 T 0,95 1

Valuraud oksüdeerunud 100 T 0,64 2

Valuraud oksüdeerunud 260 T 0,66 4

Valuraud oksüdeerunud 38 T 0,63 4

Valuraud oksüdeerunud 538 T 0,76 4

Valuraud oksüdeerunud
600 °C juures

200–600 T 0,64–0,78 1

Valuraud poleeritud 200 T 0,21 1

Valuraud poleeritud 38 T 0,21 4

Valuraud poleeritud 40 T 0,21 2

Valuraud töödeldud 800–1000 T 0,60–0,70 1

Valuraud töötlemata 900–1100 T 0,87–0,95 1

Valuraud valatud 50 T 0,81 1

Valuraud vedelik 1300 T 0,28 1

Vask elektrolüütiline,
hoolikalt
poleeritud

80 T 0,018 1

Vask elektrolüütiline,
poleeritud

–34 T 0,006 4

Vask kaubanduslik,
lihvitud

20 T 0,07 1

Vask kraabitud 27 T 0,07 4

Vask oksüdeerunud 50 T 0,6–0,7 1

Vask oksüdeerunud
mustaks

T 0,88 1

Vask oksüdeerunud,
must

27 T 0,78 4

Vask oksüdeerunud,
tugevalt

20 T 0,78 2

Vask poleeritud 50–100 T 0,02 1

Vask poleeritud 100 T 0,03 2

Vask poleeritud,
kaubanduslik

27 T 0,03 4

Vask poleeritud,
mehaaniline

22 T 0,015 4

Vask puhas, hoolikalt
ettevalmistatud
pind

22 T 0,008 4
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Kiirgumise tabelid20

Tabel 20.1 T: koguspekter; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: materjal; 2: spetsifikatsioon;
3: temperatuur (°C); 4: spekter; 5: kiirgumine: 6: etalon (jätkub)

1 2 3 4 5 6

Vask sulanud 1100–1300 T 0,13–0,15 1

Vaskdioksiid pulber T 0,84 1

Vaskoksiid punane, pulber T 0,70 1

Vesi destilleeritud 20 T 0,96 2

Vesi härmakristallid –10 T 0,98 2

Vesi jää, kaetud tuge-
va härmatisega

0 T 0,98 1

Vesi jää, sile 0 T 0,97 1

Vesi jää, sile –10 T 0,96 2

Vesi kiht > 0,1 mm
paksune

0–100 T 0,95–0,98 1

Vesi lumi T 0,8 1

Vesi lumi –10 T 0,85 2

Volfram 1500–2200 T 0,24–0,31 1

Volfram 200 T 0,05 1

Volfram 600–1000 T 0,1–0,16 1

Volfram filament 3300 T 0,39 1

Värnits krunt 20 SW 0,93 6

Värnits tammeparkettpõ-
randal

70 SW 0,90 9

Värnits tammeparkettpõ-
randal

70 LW 0,90–0,93 9

Värv 8 erinevat värvi ja
kvaliteeti

70 SW 0,88–0,96 9

Värv 8 erinevat värvi ja
kvaliteeti

70 LW 0,92–0,94 9

Värv Alumiinium, erine-
vas vanuses

50–100 T 0,27–0,67 1

Värv kaadmiumkollane T 0,28–0,33 1

Värv koobaltsinine T 0,7–0,8 1

Värv kroomroheline T 0,65–0,70 1

Värv plast, must 20 SW 0,95 6

Värv plast, valge 20 SW 0,84 6

Värv õli 17 SW 0,87 5

Värv õli, erinevad
värvid

100 T 0,92–0,96 1

Värv õli, hall kruntvärv 20 SW 0,97 6

Värv õli, hall läikvärv 20 SW 0,96 6

Värv õli, must
kruntvärv

20 SW 0,94 6

Värv õli, must läikvärv 20 SW 0,92 6

Värv õlipõhine, keskmi-
selt 16 värvi

100 T 0,94 2

Õli, määrdeõli 0,025 mm õlikile 20 T 0,27 2

Õli, määrdeõli 0,050 mm õlikile 20 T 0,46 2

Õli, määrdeõli 0,125 mm õlikile 20 T 0,72 2
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Kiirgumise tabelid20

Tabel 20.1 T: koguspekter; SW: 2–5 µm; LW: 8–14 µm, LLW: 6,5–20 µm; 1: materjal; 2: spetsifikatsioon;
3: temperatuur (°C); 4: spekter; 5: kiirgumine: 6: etalon (jätkub)

1 2 3 4 5 6

Õli, määrdeõli Ni-põhine õlikile:
ainult Ni-põhine

20 T 0,05 2

Õli, määrdeõli paks kate 20 T 0,82 2
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