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IR FlexCam Thermal Imager

Introdução
Agradecemos sua escolha da câmera a infravermelho IR FlexCam® portátil
(daqui em diante mencionada como “câmera”).
A IR FlexCam está disponível em 7 modelos. As câmeras TiR2, Ti40 e Ti45
apresentam um detector com resolução de 160 x 120. As câmeras TiR3, TiR4,
Ti50 e Ti55 têm detector com resolução de 320 x 240. O módulo de luz visível
(VLCM) e as funções IR-Fusion® da câmera tornam extremamente fácil
administrar e analisar as imagens capturadas com o sistema e otimizar a
criação de relatórios. A tecnologia exclusiva de imagem de controle e
IR-Fusion® possibilita combinar imagens de luz visível – como as de uma
câmera digital normal – e imagens a infravermelho, criando uma imagem
individual com alto nível de detalhes. Isto é especialmente útil em cenas de
pouco contraste em que a temperatura diferencial é mínima e a imagem a
infravermelho parece estar em uma só cor.
Este Guia de Introdução apresenta uma visão geral das funções básicas da
câmera. O CD fornecido com o produto contém o manual do usuário na íntegra.

Como contatar a Fluke
Para contatar a Fluke ligue para:
EUA: 1-800-760-4523
Canadá: 1-800-363-5853
Europa: +31-402-675-200
Japão: +81-3-3434-0181
Cingapura: +65-738-5655
Outros países: +1-425-446-6888
Ou visite o site da Fluke em: www.fluke.com.
Para registrar o produto, acesse o site register.fluke.com.
Para exibir, imprimir ou efetuar o download do suplemento mais recente do
manual, visite o site http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
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Informações de segurança
Use a câmera somente conforme especificado neste manual.
Indicações de XCuidado referem-se a condições perigosas ou ações que
podem causar lesão física ou morte.
Indicações de WAtenção referem-se a condições ou ações que podem
danificar o câmera ou levar à perda permanente de dados.
•

WAtenção
Para evitar danos à câmera, trate-a com cuidado, como
qualquer equipamento de precisão.

•

Esta câmera de infravermelho é um instrumento de
precisão e tem um sensor infravermelho (IR) muito
sensível. Apontar a câmera para fontes de energia intensa,
inclusive dispositivos que emitem radiação laser ou
objetos que refletem irradiação de outros dispositivos,
pode afetar adversamente a câmera e danificar temporária
ou definitivamente o sensor infravermelho.

•

É necessário aguardar 3 minutos até a câmera se aquecer
para que as medições obtidas sejam exatas.

*XCuidado
•

A câmera tem uma mira laser Classe 2. Consulte o
diagrama apresentado no Apêndice B no manual do
usuário para ver o local da abertura do laser.

•

Para evitar danos aos olhos, não aponte o laser
diretamente para os olhos ou indiretamente para
superfícies reflexivas.

•

O uso de controle, ajustes, desempenho ou procedimentos
diferentes dos especificados neste manual pode resultar
em exposição perigosa à radiação laser.

•

Não use a câmera de outra forma que não a especificada
neste manual, caso contrário a proteção fornecida pela
mesma poderá ser afetada.
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Acessórios fornecidos
Tabela 1. Símbolos
Símbolo

*
D

Descrição
Apontador laser da
Classe 2
Símbolo de liga/desliga

Símbolo

Descrição

Hg

Contém mercúrio. Descarte
corretamente.

W

Informações importantes.
Consultar o manual.

P

Conformidade com os requisitos da União Européia e da EFTA
(Associação Européia de Livre Comércio).

~

Não descarte este produto no lixo municipal comum. Para obter
informações de reciclagem, acesse o site da Fluke.

/

Esta câmera contém uma bateria de lítio. A bateria não deve ser
descartada com lixo sólido. As baterias gastas devem ser
descartadas por uma empresa qualificada de reciclagem ou
descarte de materiais e resíduos perigosos, conforme as
regulamentações locais. Entre em contato com o Centro de
Assistência Autorizado Fluke para obter informações sobre
reciclagem.

Acessórios fornecidos
Se algum dos acessórios fornecidos mostrados na Figura 1 e descritos na
Tabela 2 estiver faltando ou apresentar algum dano, entre em contato com um
representante de atendimento ao cliente da Fluke. O Manual do Usuário está
contido no CD-ROM fornecido com a câmera.
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Figura 1. Acessórios fornecidos
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Acessórios fornecidos
Tabela 2. Acessórios fornecidos
Número

Descrição

A

Câmera infravermelho portátil com tampa protetora para lente

B

Maleta da câmera

C

Lenço de limpeza do visor (LCD)

D

2 adaptadores CA ou equivalente

E

Fonte de alimentação CA auxiliar (somente nos modelos TiR2,
TiR4, Ti45 e Ti55)

F

Cabo de manobra CA ou equivalente

G

Tira para pescoço

H

Cabo de vídeo

I

Fonte de alimentação CA

J

Carregador de bateria

K

Cartão de memória Compact Flash

L

2 baterias recarregáveis

M

Leitor de cartões de memória multi-função com adaptador USB

N

Guia de introdução

O

CD com o Software SmartView™ (inclui o manual do usuário do
SmartView)

P

CD com material de referência da FlexCam (manuais do usuário)
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Trocar e instalar a bateria
Carregue as baterias durante 3 horas antes de usá-las. Use apenas o carregador
e as baterias recarregáveis fornecidas com a câmera. A bateria está totalmente
carregada quando o LED verde no carregador estiver aceso. Para começar a
usar, instale a bateria carregada na parte inferior da câmera, conforme a
ilustração da Figura 2.

eii002.eps

Figura 2. Carregar e instalar a bateria

Ligar a câmera
Com a bateria carregada, pressione D conforme mostrado na Figura 3.
D se acende, em verde, e a tela inicial aparece após cerca de 10 segundos.
As imagens tiradas por infravermelho aparecem em cerca de 30 segundos; a
medição da temperatura calibrada aparece em cerca de 3 minutos.

enj003.eps

Figura 3. Ligar e desligar
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Inserir cartão de memória
1.

Retire a tampa e gire-a, conforme mostrado na Figura 4.

2.

Coloque o cartão de memória CompactFlash na fenda, com o lado de
conexão do cartão voltado para a câmera e a etiqueta com indicação de
MB voltada para a parte posterior da câmera.

3.

Veja se a mensagem “CompactFlash Card inserido” aparece na tela
da câmera.

4.

Feche a tampa.

eii004.eps

Figura 4. Inserção do cartão da memória

Foco
Retire a tampa da lente, aponte a lente no alvo, e gire manualmente a lente com
o dedo até focalizar a imagem, conforme mostrado na Figura 5.

eii005.eps

Figura 5. Focalização da câmera

7

TiR2,TiR3,TiR4,Ti40,Ti45,Ti50,Ti55
Guia de Introdução

Ajustar o nível de temperatura e amplitude
1.

Pressione G conforme mostrado na Figura 6 para ajustar automaticamente
o nível de temperatura e a amplitude da câmera.

2.

Pressione G novamente, conforme necessário para ajustar a imagem na
escala correta.
Observação
Repita os ajustes de foco, temperatura e amplitude conforme
necessário até obter a qualidade de imagem desejada.

enj006.eps

Figura 6. Ajuste do nível e amplitude
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Ajustar nível de mescla de IR-Fusion®
Observação
A mesclagem de fusão é desativada com as lentes de 10 e 54 mm
opcionais.
Defina o nível de mesclagem de IR-Fusion® com as seguintes etapas:
1.

Mantenha pressionado G até que apareça na tela a caixa de diálogo do
nível de mescla de IR-Fusion®.

2.

Continue pressionando G e, com o controlador do mouse mostrado na
Figura 7, deslize a barra do nível de mescla de IR-Fusion® na caixa de
diálogo até o nível desejado.

3.

Para reter os ajustes, toque no disparador, conforme mostrado na Figura 8.

Figura 7. Ajuste do nível de mescla de IR-Fusion®

enj007.eps
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Capturar imagem
1.

Toque uma vez no botão disparador para pausar a imagem ao vivo.

2.

Reveja a imagem e as configurações da câmera.

3.

Pressione o disparador por 2 segundos para capturar (gravar) a imagem. O
nome do arquivo da imagem aparece no canto superior esquerdo da tela
indicando que a imagem está gravada no cartão de memória.
Observação
Para gravar e armazenar as imagens, o cartão de memória precisa
estar inserido na câmera.

4.

Toque no disparador para voltar ao modo de digitalização de alvo.

enj008.eps

Figura 8. Captura de imagem

10

IR FlexCam Thermal Imager
Software SmartView para o computador

Software SmartView para o computador
O sistema da câmera vem com um CD que contém o software SmartView™,
que deve ser instalado em um computador. Com o SmartView, em conjunto
com a câmera, pode-se fazer o seguinte:
•

Transferir imagens termográficas para um computador e gerenciá-las
facilmente.

•

Otimizar e analisar imagens de infravermelho e luz visível.

•

Criar e imprimir relatórios detalhados, de qualidade profissional, com
dados relevantes das imagens.

O software de análise de imagens SmartView é compatível com qualquer
computador que rode Microsoft Windows 2000/XP/Vista (32 bits). Este
software é fornecido no CD-ROM do SmartView incluído com a câmera.
Para instalar o software SmartView no computador:
1.

Inicie o computador e feche todos os aplicativos que estiverem abertos.

2.

Coloque o CD-ROM que contém o software SmartView na unidade
de CD.
Se o CD do SmartView não iniciar automaticamente, use o Windows
Explorer para localizar o arquivo “setup.exe” no CD. Inicie o CD clicando
duas vezes no arquivo “setup.exe”.

3.

Siga as instruções apresentadas na tela para efetuar a instalação.
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