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Capítulo 1

Introdução

Introdução
Agradecemos sua escolha da câmera a infravermelho IR FlexCam® portátil
(daqui em diante mencionada como “câmera”). Esta câmera consagrada é
totalmente radiométrica e é uma das soluções mais avançadas e, ao mesmo
tempo, de uso mais intuitivo e simples disponível. 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.
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 apresentam um detector com resolução de 320 x 240. Consulte o
Apêndice D para ver os recursos específicos de cada modelo de câmera.
Esta câmera oferece alta capacidade e é fácil de usar em vários tipos de
aplicações, entre as quais:
Manutenção preditiva
•

Sistemas elétricos – detecção de sobrecargas de circuitos antes
que ocorram
• Sistemas mecânicos – redução do tempo de paralisação e prevenção
de falhas.
• Empresas de fornecimento de energia, água e esgoto – monitoração eficaz
e precisa de subestações, linhas de transmissão, etc.
Engenharia civil
• Telhados – detecção rápida e eficiente de saturação de água.
• “Envelope” de construção – inspeções elétricas a infravermelho em
instalações residenciais e comerciais.
1-1
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•
•

Detecção de umidade – identificação da fonte de umidade e de mofo.
Reformas – avaliação de consertos para garantir que a área esteja
completamente seca.
Pesquisa e desenvolvimento
• Visualização e quantificação de padrões de calor gerados, para fins de
melhoria de produtos e processos usados para produzi-los.
Monitoração de processos
• Monitoração e observação das temperaturas de processos em tempo real.
Recomendamos ler atentamente este manual para poder aproveitar ao máximo
as diversas funções oferecidas pela câmera. Este manual foi elaborado para
explicar os aspectos mais importantes da câmera e como usar os recursos deste
sistema. Ele contém instruções de como capturar imagens de alta qualidade;
contudo, a termografia é um campo sofisticado que geralmente requer
treinamento especial, o que não é tratado neste manual. Para obter informações
sobre treinamento em termografia, entre em contato com a Fluke Corporation.

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 na Internet: www.fluke.com.
Para registrar o produto, acesse o site http://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.

Informações de segurança
Use a câmera somente conforme especificado neste manual.
Indicações de WCuidado referem-se a condições perigosas ou ações que
podem causar lesão física ou morte.
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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.

•

A câmera vem calibrada de fábrica. Recomenda-se aferir a
calibração da câmera cada 2 anos. Alguns programas
ISO 9000 exigem aferições mais freqüentes para fins de
certificação. Entre em contato com a Fluke para saber
mais a esse respeito.

•

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

*WCuidado
•

A câmera tem uma mira laser Classe 2. Consulte o
diagrama apresentado no Apêndice B 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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Consulte a Tabela 1-1 para ver a lista dos símbolos usados neste manual.
Tabela 1-1. 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 1-1 e descritos na
Tabela 1-2 estiver faltando ou apresentar algum dano, entre em contato com
um representante de atendimento ao cliente da Fluke.
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1

3

5

4

7
6

10
8

9
15

14
11

12

13

16

eii001.eps

Figura 1-1. Acessórios fornecidos
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Tabela 1-2. Acessórios fornecidos
Número

1-6

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) ou equivalente

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)

Introdução

1

Trocar e instalar a bateria

Trocar e instalar a bateria
Carregue as baterias durante 3 horas antes de usá-las. Use somente as baterias
recarregáveis fornecidas. A bateria está totalmente carregada quando o LED
verde no carregador estiver aceso.
Instale a bateria carregada na fenda encontrada na parte inferior da câmera,
conforme mostrado na Figura 1-2.
Observação
Pode-se usar a fonte de alimentação CA auxiliar para conectar a
câmera a uma tomada CA até que pelo menos uma das baterias
seja carregada.

eii002.eps

Figura 1-2. Instalação da bateria

Ligar a câmera
Com a bateria carregada ou a fonte de alimentação de CA conectada à câmera,
pressione D conforme mostrado na Figura 1-3. D acende, em verde, e a
tela inicial aparece após cerca de 10 segundos.
Observação
Depois de ligar a câmera, é necessário aguardar a inicialização e
aquecimento, cerca de 30 segundo, para obter imagens nítidas e bem
definidas em tempo real. A exatidão da medição de temperatura
alcança a especificação definida cerca de 3 minutos após a câmera
ser ligada.
Observação
Por causa da capacidade térmica das lentes opcionais de 54 mm, é
necessário um período de aquecimento de 30 minutos para obter a
melhor medição de temperatura.
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Liga/Desliga
F2
F3

enj003.eps

Figura 1-3. Ligar e desligar

Inserir cartão de memória
1.

Retire a tampa e gire-a, conforme mostrado na Figura 1-4.

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 1-4. Inserção do cartão da memória
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Foco
Retire a tampa de proteção da lente, mire a lente no alvo e gire-a manualmente
com o dedo, conforme mostrado na Figura 1-5, até que a imagem fique
em foco.

eii005.eps

Figura 1-5. Focalização da câmera

Ajustar o nível de temperatura e amplitude
1.

Pressione G conforme mostrado na Figura 1-6 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.

Nível e amplitude
enj006.eps

Figura 1-6. Ajuste do nível e amplitude
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Ajuste do nível de mescla da IR-Fusion

®

Observação
®

A mesclagem de IR-Fusion é desativada com as lentes de 10 e
54 mm opcionais.
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 1-7, deslize a barra do nível de mescla de IR-Fusion® contida na
caixa de diálogo até o nível desejado.

3.

Toque no disparador (

) para reter os ajustes feitos.
Controlador de mouse

F1
F2
F3

Nível e amplitude
enj007.eps

Figura 1-7. Ajuste do nível de mescla de IR-Fusion®

Capturar imagem
1.

Toque uma vez no disparador
a imagem.

2.

Reveja a imagem e as configurações da câmera.

1-10

(mostrado na figura 1-8) para congelar
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3.

1

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.

Disparador
enj008.eps

Figura 1-8. Captura de imagem

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 gerenciálas facilmente

•

Otimizar e analisar imagens de infravermelho e luz visível

•

Criar e imprimir relatórios detalhados, de qualidade profissional, com
dados relevantes das imagens.
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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 disco com software SmartView na unidade de CD-ROM.
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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Capítulo 2

Visão geral da câmera

Introdução
A câmera constitui um sistema compacto e leve; um de seus elementos é o
módulo com tela ampla de 5 polegadas, que pode ser posicionado de modo a
oferecer a melhor visualização conforme situação. O módulo da lente também
pode ser girado para capturar facilmente imagens de alvos localizados no teto,
fora da área de visão, localizados sobre objetos mais altos, ou debaixo de
obstáculos baixos ou em locais de difícil acesso. Além disso, pode-se colocar a
câmera em posição mais conveniente para análise de imagens ao se trabalhar
no computador, ou montar o sistema em um tripé comum e monitorar
continuamente um local específico. Embora a câmera seja um sistema de
imageamento sofisticado com diversas funções avançadas, é simples de usar; a
operação é à base botões, opções de menu controladas por mouse ou uma
combinação desses dois métodos.
O módulo de luz visível (VLCM) da câmera tem um sensor de luz visível de
1,3 megapixel que oferece maior capacidade de identificação e análise de
anomalias térmicas, bem como imagens de controle de luz visível para fins
de relatório.
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Peças da câmera
As características e controles da câmera são mostrados nas figuras 2-1, 2-2 e
2-3 e descritos na Tabela 2-1.

enj009.eps

Figura 2-1. Vista da parte traseira da câmera

2-2

Visão geral da câmera
Peças da câmera

2

14
15

16
21
19

13
20

17

18
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Figura 2-2. Vista da parte frontal e superior da câmera

22

23
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Figura 2-3. Vista da parte inferior da câmera
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Table 2-1. Descrição de peças da câmera
Item

Descrição

A

Controlador do mouse – usado para controlar a posição do ponteiro
em imagens e menus de texto.

B

Botão E – executa o clique do mouse, isto é, funciona como a
tecla “Enter” em relação ao ponteiro.

C

Botão F – usado para abrir os menus apresentados na tela. Obs.:
toque uma vez em F para abrir um menu instantâneo.

D

Botão de função programável A – pode ser programado para
executar diversas funções de menu; veja Programação dos botões de
função mais adiante neste capítulo.

E

Botão de função programável B – pode ser programado para
executar diversas funções de menu; veja Programação dos botões de
função mais adiante neste capítulo.

F

Botão de função programável C – pode ser programado para
executar diversas funções de menu; veja Programação dos botões de
função mais adiante neste capítulo.

G

Botão D – usado para ligar e desligar a câmera e para colocá-la
no modo suspenso, que consome pouca energia e conservar a carga
da bateria.
Luz verde constante = ligado; luz verde piscando = modo
suspenso ativado.

H

Porta de alimentação auxiliar – porta de conexão para adaptador
CA-CC.

I

Reset – botão embutido para reiniciar a câmera. Use um prendedor
de papel para acionar esse botão. Veja no Apêndice B: Identificação
e solução de problemas.

J

Trava da bateria – para retirar a bateria.

K

Visor de cristal líquido (LCD) – visor com tela colorida de ótima
visibilidade à luz solar para visualizar imagens e acessar as funções
de menu da câmera.

L

Botão G NÍVEL E AMPLITUDE – usado para ajustar a escala da
paleta de cores de acordo com a temperatura mínima e máxima da
imagem atual, e para ajustar o nível de IR-Fusion®.
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Tabela 2-1. Descrição de peças da câmera (continuação)
Item

Descrição

N

Iluminador/Flash – quando ativado, o iluminador ilumina áreas
de trabalho escuras. Quando ativado, o flash ilumina o objeto-alvo
na captura da imagem, para produzir melhor qualidade nas imagens
a luz visível. O iluminador e o flash podem ser ativados ao
mesmo tempo.

O

Lente de luz visível – captura imagens de controle de luz visível.

P

Laser – usado para mirar a câmera no objeto-alvo.

Q

Botão disparador – usado para pausar ou salvar um quadro de
imagem. Também é usado para confirmar mudanças de configuração
(como quando se clica em OK), fechar páginas de menu e voltar ao
modo d digitalização de alvo.

R

Porta de vídeo – conector RCA de vídeo usado para conectar a
câmera a uma TV ou monitor de vídeo.

S

Encaixe de cartão de memória CompactFlash – botão de ejeção e
fenda para cartão de memória CompactFlash.

T

Alça de mão – alça ajustável para maior estabilidade ao
capturar imagens.

U

Encaixe para tira de pescoço – encaixe para colocar a tira de
pescoço ou de ombro.

V

Encaixe para tripé – orifício rosqueado padrão 1/4-20 para montar a
câmera em tripé.

W

Bateria – bateria de lítio-íon de 7 volts para alimentação principal
de energia.
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Tela da câmera
Os recursos e controles da tela da câmera são mostrados nas figuras 2-4, 2-5 e
2-6 e descritos na Tabela 2-2.
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Figura 2-4. Tela da camera – Exemplo 1
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Figura 2-5. Tela da camera – Exemplo 2

eii014.eps

Figura 2-6. Tela da camera – Exemplo 3
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Tabela 2-2. Tela – Descrições
Item

Descrição

A

Paleta de cores – paleta usada na imagem exibida; clique para
mudar as opções da paleta de cores.

B

Nível e amplitude – temperaturas máxima, média e mínima da
paleta de cores. Clique nas temperaturas para modificar os limites da
faixa de temperaturas fixas.

C

Temperatura do ponto central – temperatura média do grupo mais
ao centro de quatro pixels.

D

Ponteiro do mouse e temperatura – temperatura no local do
ponteiro do mouse.

E

Nome da imagem – nome da imagem criado a partir de um prefixo
atribuível, da data que a imagem foi adquirida e de um número
seqüencial. Aparece somente ao se visualizarem imagens salvas.

F

Setas de navegação de imagens – aparecem quando a função de
procurar imagem estiver ativada. Clique para passar à próxima
imagem ou à imagem anterior.

G

Ícones de botão programável – ícones para três botões
programáveis: A, B, e C. Clique no ícone para modificar a
função do botão.

H

Emissividade – usado pela câmera para calcular as temperaturas
de alvos e local; clique no número para modificar o valor da
emissividade.

I

Temperatura de fundo – usada pela câmera para calcular as
temperaturas de alvos e local; clique no número para modificar a
temperatura do plano de fundo

J

Data – data atual; clique para modificar a data.

K

Hora – horário atual em formato 24 horas; clique para modificar
a hora.

L

Unidades de temperatura – para exibir as unidades de temperatura;
clique para modificar as unidades.

M

Fonte de alimentação – ícone que indica o tipo de alimentação
(CA ou bateria); clique para ver o tempo restante da carga da bateria.
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Tabela 2-2. Tela – Descrições (cont.)
Item

Descrição

N

Caixa central com temperaturas – caixa central de 50 por 50 pixels
com indicação de temperatura máxima, média e mínima na caixa
(quando ativada).

O

Temperatura do cursor quente – temperatura e local da
temperatura mais quente na imagem; sempre em vermelho (quando
ativada).

P

Temperatura do cursor frio – temperatura e local da temperatura
mais fria na imagem; sempre em azul (quando ativada).

Q

Ponto de análise – temperatura do ponto do marcador na imagem.
É possível acrescentar até 3 áreas de marcador (quando ativado).

R

Área de análise – temperatura mínima, média e máxima da área do
marcador na imagem. É possível acrescentar até 3 áreas de
marcador (quando ativado).

S

PIP (Picture-In-Picture) – as imagens fundidas ou mescladas de luz
visível e infravermelho aparecem no quadrado central da tela; a
imagem de luz visível aparece no resto da tela (quando ativada).

T

Caixa de diálogo de nível de mescla de IR-Fusion® – para
modificar o nível da mescla de IR-Fusion® total (IR) até luz visível total
(VL) e todos os níveis intermediários. Essa caixa é desativada
quando são usadas as lentes opcionais de 10 e 54 mm.
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Botões de função de programação
Qualquer uma das funções descritas na Tabela 2-3 pode ser atribuída a um
dos seguintes botões programáveis: A, B, C (veja no Apêndice F a
lista de configurações padrão). Veja as instruções de programação na
próxima página.
Tabela 2-3. Funções de programação
Item

Descrição
Ponto central / caixa central – para ativar o ciclo do ponto central;
em seguida do ponto central e da caixa central, e, depois desativar
os dois.
Zoom – para passar rapidamente de um grau de ampliação para
outro entre 2x, 4x, 8x e para a exibição normal (as opções de zoom
variam conforme o modelo da câmera; veja o Apêndice D).
Brilho – para passar rapidamente de um ajuste de brilho de tela
para outro entre: “Dim” (baixa intensidade), “Normal” (normal) e
“Bright” (alta intensidade). Cada vez que se aperta o botão da
função, a próxima configuração é ativada.
Anotação – para acessar rapidamente o editor de anotações de
imagem (somente nos modelos TiR3, TiR4, Ti45 e Ti55).
Procurar imagens – para chamar rapidamente as imagens contidas
no cartão de memória CompactFlash.
Procurar nas miniaturas – para procurar rapidamente nas
miniaturas de imagens armazenadas no cartão de memória
CompactFlash.
Paleta visível – para ativar e desativar rapidamente a exibição da
barra de paleta de cores na tela.
Barra de ferramentas de marcadores visível – para exibir
ou ocultar a barra de marcadores usada para adicionar pontos
extras de marcadores visíveis ou áreas à imagem e indicar as
temperaturas correspondentes.
Iluminador – Usado para acender ou apagar rapidamente luz LED.
Quando ligado, a luz permanece acesa; para uso em áreas escuras
de trabalho; a luz se apaga automaticamente após 60 segundos.
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Tabela 2-3. Funções de programação (continuação)
Item

Descrição
Laser – Usado ara ajudar a correlacionar o que está na tela da
câmera com o que se está olhando. O ponto focal do laser é visível
na imagem de controle e pode ser um ponto de referência muito útil
ao examinar a imagem posteriormente.
Iniciar seqüência – para iniciar rapidamente a seqüência de
captura automática (a função de Autocaptura está disponível
somente nos modelos TiR2, TiR4, Ti45 e Ti55).
Parar seqüência – para interromper rapidamente a seqüência
de captura de imagem através da função de Autocaptura
(a função de Autocaptura está disponível somente nos modelos
TiR2, TiR4, Ti45 e Ti55).
Otimização de imagem – para passar rapidamente de uma
configuração de otimização de imagem para outra, entre: “Off”
(desativada) “Normal” (normal), “Medium” (média) e “High” (alta).
Cada vez que se aperta o botão de função, a próxima configuração
é ativada.
PIP (Picture-in-Picture) – Usado para alternar rapidamente entre o
modo de exibição de tela inteira e o modo de exibição PIP.
Recalibrar – para ativar manualmente a função de
calibração interna.

Para programar os botões A, B e C:
1.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre o ícone da
função na barra de tarefas da tela (A, B, C) que deseja programar.

2.

Toque em E. Aparece um menu instantâneo com a lista das tarefas
programáveis.

3.

Coloque o ponteiro sobre a tarefa desejada e selecione-a.

4.

Repita as etapas de 1 a 3.
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Como usar os menus apresentados na tela
A câmera é simples e fácil de usar, semelhante a um computador, isto é, tem
um controlador tipo mouse e botões de seleção usados para escolher itens na
barra de tarefas da câmera e acessar e navegar pelos menus. A maioria das
tarefas pode ser executada de duas maneiras: por meio de um clique no item da
barra de tarefas apresentado na tela ou por meio de um menu apresentado na
tela que contém opções adicionais.
Para selecionar itens na barra de tarefas:
1.

Use o controlador de mouse para colocar o ponteiro sobre o item da barra
de tarefas que quer selecionar.

2.

Toque em E para selecionar o item desejado.

3.

Siga as etapas indicadas na seção deste manual correspondente ao item da
barra de tarefas selecionado.

Para usar as opções de menu apresentadas na tela:
1.

Toque em F. Aparece o menu instantâneo de primeiro nível:
•

Informações da câmera
- Características do modelo (incluindo taxa de atualização,
funções, idiomas)
- Informações referentes a calibração (ex.: tipo de lente)
- Revisão (inclusive versão do sistema operacional, versão do DSP e
do software)

•

Configurações da câmera

•

Procurar imagens

•

Configurações de imagem

•

Fazer anotação na imagem

•

Iniciar seqüência

•

Salvar imagem

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre o item de menu
que quer selecionar.

3.

Toque em E para selecionar o item de menu desejado.
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4.

Use o controlador do mouse e E para posicionar o ponteiro e, em
seguida, selecione a opção desejada nas guias exibidas.

5.

Use o controlador do mouse e o botão para selecionar as funções desejadas
na guia.

6.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.

Como inserir e retirar o cartão de memória
A câmara é fornecida com um cartão de memória CompactFlash que pode ser
retirado e reutilizado para armazenar centenas de imagens. A Figura 2-7
mostra como inserir e retirar o cartão de memória.

eii004.eps

Figura 2-7. Como inserir e retirar o cartão de memória

Observação
Para gravar e armazenar as imagens, o cartão de memória precisa
estar inserido na câmera. Use somente cartões de memória
CompactFlash da marca SanDisk com data de copyright de 2003 ou
mais recente. Não use outras marcas de cartão de memória.
WAtenção
Para evitar perda de imagens em caso de ocorrer um
problema técnico com a câmera ou com o cartão de
memória, transfira regularmente as imagens gravadas no
cartão de memória CompactFlash para um disco rígido do
computador ou outro dispositivo de armazenamento de
backup (ex.: CD-R).
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WAtenção
Para evitar danificar o cartão de memória ou a câmera,
preste atenção para inserir o cartão corretamente. O cartão
deve ser inserido somente de uma maneira; caso contrário,
poderá danificar a câmera.
Para inserir o cartão de memória:
1.

Levante a tampa da fenda de encaixe do cartão de memória.

2.

Coloque o cartão de memória Compact Flash da marca SanDisk no
encaixe, com o lado de conexão voltado para a câmera e a etiqueta com
indicação de MB virada para a parte posterior da câmera.
Observação
Se a câmera estiver ligada, aparecerá a mensagem “Cartão
CompactFlash inserido”.

Para retirar o cartão de memória:
Observação
Para retirar o cartão de memória, a câmera pode estar ligada
ou desligada.
WAtenção
Para evitar danos ou perda de dados, não retire o cartão
de memória enquanto estiver salvando uma imagem.
1.

Levante a tampa do compartimento do cartão de memória.

2.

Pressione firmemente o botão de ejeção do cartão de memória. O cartão
sai parcialmente do compartimento.

3.

Retire o cartão de memória e feche a tampa.

2-14

Capítulo 3

Operação básica

Aquisição e visualização de imagens
A câmera tem 3 modos de operação: digitalizar alvo, pausar/salvar e
exibir/apagar imagens.

Digitalizar alvo
Para digitalizar a área do alvo de interesse:
1.

Pressione D para ligar a câmera.

2.

Retire a tampa da lente e aponte a lente na área-alvo.

3.

Ajuste o foco e visualize a área-alvo na tela.

4.

Toque em G para ajustar o nível de temperatura e amplitude da câmera:
toque em G novamente, conforme necessário, para trazer rapidamente a
área-alvo na tela.

5.

Mova a câmera conforme necessário para visualizar os diversos objetos ou
áreas desejadas.

Pausar/Salvar
Para pausar e depois salvar uma imagem da área-alvo, siga o procedimento de
digitalização de alvo; em seguida, toque rapidamente no disparador ( ). A
palavra “Em pausa” aparece no canto superior esquerdo da tela e a imagem da
área-alvo é pausada, para que se possa analisar a imagem e ver se é aceitável e
deve ser salva. Caso contrário, toque no disparador de novo para voltar ao
modo de digitalização de alvo. Se a qualidade da imagem for aceitável, salve-a
para futuras consultas.
Para salvar uma imagem para futuras consultas, verifique se o cartão de
memória CompactFlash está inserido (veja o Capítulo 2) e siga os
procedimentos descritos em Digitalizar alvo. Quando uma área de interesse
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estiver visível na tela, pressione o disparador até que a ampulheta apareça
(aproximadamente 2 a 3 segundos). Agora e imagem é gravada no cartão de
memória CompactFlash. Veja o tópico Nomes de arquivos de imagens no
Capítulo 6.
O nome da imagem é mostrado no canto superior esquerdo da tela.
Toque no disparador

para voltar ao modo de digitalização de alvo.

Visualizar imagem salva
Para visualizar imagens gravadas no cartão de memória:
1.

Verifique se o cartão de memória está inserido (veja o Capítulo 2); em
seguida, toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre “Procurar
imagem” no menu instantâneo, e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a miniatura da imagem que deseja abrir e clique
duas vezes em E para abri-la.
Se a imagem desejada não estiver na primeira página, coloque o ponteiro
sobre as setas à direita/à esquerda, na parte inferior da tela, e toque em
E quantas vezes for necessário para rolar até a página desejada; depois,
sigas as etapas 3 e 4.

4.

Toque no disparador para fechar a imagem e voltar ao modo de
digitalização de alvo.

5.

Toque no disparador para aceitar a mudança de configuração e voltar ao
modo de digitalização de alvo.

Apagar imagem salva
Para apagar imagens gravadas no cartão de memória, uma de cada vez:
1.

Verifique se o cartão de memória está inserido (veja o Capítulo 2); em
seguida, toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre “Procurar
imagem”, no menu instantâneo, e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a miniatura da imagem que deseja apagar; a
imagem é realçada. Toque em E.
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4.

Coloque o ponteiro sobre o botão “Apagar” na parte inferior da tela e
toque em E. Aparece uma nova caixa de diálogo; selecione Sim para
excluir a imagem, Não para manter a imagem, ou Cancelar para cancelar
a operação e voltar à tela de miniaturas. Se a imagem a ser apagada não
estiver na primeira página, coloque o ponteiro sobre as setas à direita/à
esquerda na parte inferior da tela e toque em E quantas vezes for
necessário para rolar até a página desejada; depois, siga as etapas de 3 a 5.

5.

Toque no disparador para fechar a tela de miniaturas e voltar ao modo
de digitalização de alvo.

Para apagar as imagens gravadas no cartão de memória de uma só vez:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador de mouse para colocar o ponteiro sobre “Configurações
da câmera” no menu instantâneo.

3.

Toque em E.

4.

Coloque o ponteiro sobre a guia “Arquivos” e toque em E.

5.

Coloque o ponteiro sobre “Excluir todas as imagens” e toque em E.

6.

Selecione “Sim”; se não quiser apagar todas as imagens, selecione “Não”
ou “Cancelar”.

7.

Toque no disparador

para voltar ao modo de digitalização de alvo.

Zoom eletrônico
As imagens em visualização normal podem ser ampliadas até 8x (dependendo
do modelo da câmera; veja as especificações no Apêndice D).
Para ativar o recurso de zoom eletrônico:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre “Procurar
imagem” no menu instantâneo e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a guia “Visor” e toque em E.

4.

Coloque o ponteiro sobre as setas para cima e para baixo para aplicar
zoom na imagem; toque em E, conforme necessário, para selecionar a
configuração do zoom.
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Informações sobre a imagem salva
Abra a guia “Informações” na janela do menu “Configurações de imagem”
para ver diversas informações sobre a imagem salva, incluindo: nome do
fabricante, número do modelo da câmera, distância focal da lente e número-f,
modelo e número de série da lente e data de calibração da câmera usada para
captura da imagem. Esta janela/guia também contém a data e a hora da captura
da imagem salva selecionada, bem como as versões de software usadas para
controlar a operação da câmera (OCA) e executar o processamento de dados de
imagem (DSP).
Para visualizar as informações da imagem salva:
1.

Verifique se o cartão de memória está inserido (veja o Capítulo 2); em
seguida, toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre Procurar
imagem no menu instantâneo e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a miniatura da imagem que deseja abrir e clique
duas vezes em E para abri-la.
Se a imagem desejada não estiver na primeira página, posicione o ponteiro
sobre as setas à direita/esquerda na parte inferior da tela e toque em E
quantas vezes for necessário para rolar até a página desejada; depois, siga
as etapas de 3 a 7.

4.

Na imagem aberta, toque em F.

5.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre Procurar
imagem no menu instantâneo e toque em E.

6.

Coloque o ponteiro sobre a guia Informações e toque em E.

7.

Toque no disparador
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Capítulo 4

Análise e otimização de imagens

Definição da emissividade e da temperatura do
plano de fundo
Definir os valores corretos de emissividade e de temperatura de plano de fundo
na câmera é essencial para a exatidão das medições.
Os valores de emissividade definidos na câmera e nas imagens salvas podem
ser ajustados entre 0,01 e 1,00, em incrementos de 0,01. Esse valor, junto com
a temperatura de fundo e a radiação do alvo medida pela câmera, é usado para
calcular as temperaturas dos objetos-alvo. A tabela apresentada no Apêndice C
contém uma lista de valores de emissividade de materiais comuns, e pode ser
usada como guia para definir os valores de emissividade corretos.
Para definir o valor da emissividade para uma imagem contida na câmera:
1.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre o valor de
emissividade na barra de tarefa, e toque em E (veja o Capítulo 2).

2.

Movimente o mouse para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir
o valor.

3.

Toque no disparador
imagem aberta.

para aceitar a mudança de configuração e voltar à

4.

Toque no disparador
de alvo.

novamente para voltar ao modo de digitalização

Para definir a temperatura de fundo de uma imagem contida na câmera.
1.

Para definir a temperatura de fundo de uma imagem contida na câmera,
use o controlador do mouse para colocar o ponteiro no valor de
temperatura de fundo na barra de tarefas e toque em E (veja no
Capítulo 2 a localização do valor de temperatura de fundo na barra
de tarefas).

2.

Movimente o mouse para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir
o valor.
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3.

Toque no disparador
imagem aberta.

4.

Toque novamente no disparador
de alvo.

para aceitar a mudança de definição e voltar à
para voltar ao modo de digitalização

Função de imagem fixa
Também se pode definir a emissividade e os valores de temperatura do plano
de fundo abrindo o menu Configurações de imagem e clicando na guia
Emissividade. Aqui, pode-se ativar ou desativar a função de Imagem Fixa.
Quando essa função está ativada, o mínimo e o máximo da paleta são ajustados
à medida que a emissividade muda e a aparência da imagem permanece a
mesma. Quando esse modo está desativado, o mínimo e o máximo da paleta
permanecem fixos e a renderização de cor da imagem muda de forma
correspondente.
Para ativar/desativar a função de imagem fixa:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre Configurações
da imagem, no menu instantâneo, e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro na guia Emissividade e toque em E.

4.

Coloque o ponteiro sobre a caixa Imagem fixa e toque em E para
assinalá-la ou desassinalá-la. A caixa assinalada significa que a opção
está ativada.

5.

Toque no disparador para aceitar a mudança de definição e voltar ao
modo de digitalização de imagem.
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Como mudar a paleta de cores
Embora todas as paletas de cores da câmera possam ser usadas com qualquer
imagem, algumas paletas funcionam melhor que outras na análise de
determinadas imagens, dependendo da situação.
A paleta de cores pode ser mudada antes de capturar imagens, e também é
possível mudar a paleta de imagens que já estão gravadas no cartão
de memória.
Há 2 métodos para mudar a paleta de cores. Use o controlador do mouse para
colocar o ponteiro sobre a paleta de cores na tela e pressione E
repetidamente para passar de uma opção para outra, entre as 8 opções de paleta.
Ou use o sistema de menus da seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toque em F.
Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre Configurações
da imagem, no menu instantâneo, e toque em E.
Coloque o ponteiro na guia Paleta e toque em E.
Coloque o ponteiro na seta para baixo indicada como Paleta e toque em
E para ver o menu suspenso.
Coloque o ponteiro na opção desejada de paleta e toque em E.
Toque no disparador para aceitar a mudança de definição e voltar ao
modo de digitalização de imagem.

Ajuste de nível e amplitude de temperatura
A paleta de cores é usada para ajudar a visualizar a relação entre temperatura e
cor. A definição da amplitude na faixa mais estreita possível produz as
imagens de qualidade mais alta. Ao usar a função de ajuste manual ou
automático de amplitude e nível, se a função de caixa central estiver ativada, a
temperatura será atualizada de acordo com as temperaturas indicadas na caixa,
e não na imagem inteira. Ao usar essa função, pode-se excluir áreas da imagem
que estiverem muito quentes ou muito frias mas que são de pouco interesse.

Ajuste manual de nível e amplitude
Ao pressionar o botão de nível e de amplitude, a câmera tira uma imagem das
temperaturas mais altas e mais baixas da cena e define os limites mínimo e
máximo da faixa da paleta, de modo que tudo dentro da cena é ajustado na
escala de temperatura entre o mínimo e o máximo, se as temperaturas-alvo
estiverem dentro da faixa de calibração selecionada para a câmera. Se as
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temperaturas-alvo estiverem fora da faixa de temperatura de calibração
selecionada, o alvo será exibido na cor de saturação da paleta atual (veja Como
usar as cores de saturação da paleta, mais adiante neste capítulo).
Observação
Assegure-se de que a faixa de calibração da temperatura esteja
definida corretamente. Veja Definir faixa de calibração da
temperatura, no Capítulo 6). Se o marcador da caixa central estiver
ativado (veja o Capítulo 4), a paleta de cores será ajustada com base
na temperatura mínima e máxima da caixa central, e não nas
temperaturas do restante da imagem.
Para ajustar manualmente a amplitude de temperatura da paleta de cores, toque
em G conforme adequado. É necessário que a função “Manual” esteja ativada
(consulte o procedimento descrito no tópico Ajuste automático de nível
e amplitude).

Ajuste manual de nível e amplitude
Quando a função de ajuste automático de nível e amplitude está ativada, as
temperaturas correspondentes à paleta de cores são atualizadas regularmente de
acordo com a temperatura mínima e máxima atual da imagem e o intervalo de
tempo definido (de ¼ de segundo até 10 segundos).
Para ativar o ajuste automático da amplitude de temperatura da paleta de cores:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Toque em F.
Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro em Configurações de
imagem no menu instantâneo e toque em E.
Coloque o ponteiro na guia Paleta e toque em E.
Coloque o ponteiro sobre a seta para baixo, em Intervalo de ajuste, e
toque em E.
Use o controlador do mouse para rolar até o intervalo desejado, e toque em
E. Selecione “Manual” em vez de selecionar o intervalo, a fim de
ativar a função manual.
Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo digitalização de alvo.

Ajuste arbitrário do nível de temperatura e amplitude
Esta função permite ajustar o nível e a amplitude sem necessidade de
interromper a operação, isto é, durante a digitalização de alvos de interesse
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especial; além disso, permite produzir alto contraste nas faixas de
temperatura dos alvos.
Observação
Assegure-se de que a faixa de calibração da temperatura esteja
definida corretamente. Veja Definir a faixa de calibração da
temperatura, no Capítulo 6. Se o marcador da caixa central estiver
ativado (veja o Capítulo 4), a paleta de cores será ajustada com base
na temperatura mínima e máxima da caixa central, e não nas
temperaturas do restante da imagem.
Para definir o nível e a amplitude como amplitude de temperatura
fixa arbitrária:
1.

2.

Com a paleta de cores sendo exibida na tela, realce um dos 3 valores de
temperatura da paleta (mínimo, máximo ou ponto central).
•

Se realçar a temperatura mínima ou máxima, use a ação de mouse de
ir para cima ou para baixo para mudar a faixa da paleta (amplitude). A
temperatura do ponto central (nível) muda de forma correspondente.

•

Se for realçada a temperatura do ponto central (nível), use a ação de
mouse de ir para cima e para baixo para mudar a temperatura do
ponto central de forma correspondente e, ao mesmo tempo, manter a
faixa (amplitude) constante. Use a ação de mouse de ir para a
esquerda ou para a direita para mudar a faixa (amplitude) da paleta,
deixando o ponto central (nível) como está.

Toque no disparador para fazer a seleção, confirmar a mudança de
configuração e voltar ao modo digitalização de alvo.

O nível e a amplitude também podem ser definidos por meio do sistema
de menus.
Para definir o nível e a amplitude por meio do sistema de menus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toque em F.
Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro em Configurações de
imagem no menu instantâneo e toque em E.
Coloque o ponteiro na guia Paleta e toque em E.
Coloque o ponteiro sobre a seta para baixo, em Intervalo de ajuste, e toque
em E.
Use o controlador do mouse para rolar até “Manual” e toque em E.
Coloque o ponteiro sobre um dos seguintes itens:
• as setas direita/esquerda de temperatura máxima da faixa da paleta
(repita para mudar a temperatura mínima).
4-5

TiR2,TiR3,TiR4,Ti40,Ti45,Ti50,Ti55
Manual do Usuário

7.
8.

ou
• a temperatura do ponto central da faixa da paleta (repita para mudar a
temperatura correspondente à amplitude).
Use o controlador de mouse para rolar até as definições de
temperature desejadas.
Toque no disparador para fazer a seleção, confirmar a mudança de
configuração e voltar ao modo digitalização de alvo.

Como usar as cores de saturação da paleta
As cores da paleta da câmera são correlacionadas a medições de temperatura.
Ao se definir a amplitude e o nível da paleta de cores, a faixa completa de
cores é usada para exibir a imagem. Esse mesmo mapeamento de cor de
temperatura é mantido até se definir novamente o nível e a amplitude.
Após definir o nível e a amplitude, se a câmera medir uma temperatura acima
da temperatura máxima da paleta, ou uma temperatura abaixo da temperatura
mínima da paleta, os pixels da imagem que representam esses extremos de
temperatura serão exibidos nas extremidades da paleta. Esses pixels são
chamados de cores de saturação. As cores de saturação padrão, descritas na
Tabela 4-1, aparecem nas extremidades da barra da paleta de cor, e permitem
ver rapidamente quando a temperatura cai fora da faixa atual.
Tabela 4-1. Cores de saturação padrão
Paleta de cores

Cor de saturação
padrão de alta
temperatura

Cor de saturação
padrão de baixa
temperatura

Escala de cinza

Vermelho

Azul

Escala de cinza inversa

Vermelho

Azul

Vermelho / Azul

Branco

Preto

Alto contraste

Azul-esverdeado

Marrom escuro

Metal quente

Branco

Preto

Ironbow

Verde

Marrom claro

Âmbar

Vermelho

Azul

Âmbar, inversa

Vermelho

Azul
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Observação
Com as cores de saturação DESATIVADAS, os extremos de
temperatura são exibidos em cada paleta através de cores próximas
às extremas.
Para mudar, ativar ou desativar a função de cores de saturação:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro em Configurações de
imagem no menu instantâneo e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro na guia Paleta e toque em E.

4.

Coloque o ponteiro sobre a seta para baixo, em Cores de saturação, e
toque em E.

5.

Use o controlador do mouse para rolar até a definição desejada desativada, standard, branco/preto, vermelho/azul e toque em E.

6.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo digitalização de alvo.

Como usar marcadores de temperatura na tela
Pode-se anotar imagens com vários tipos de marcadores para facilitar a
interpretação e a análise. Por exemplo, pode-se realçar determinadas áreas de
interesse na imagem ou realçar objetos críticos cuja temperatura mínima,
máxima ou média precisa estar dentro de uma faixa específica.
Use as seguintes opções básicas de marcadores:
• 4 temperaturas padrão de pontos focais: quente, frio e pontos centrais,
cada um marcado pelo cursor em forma de cruz e o local do ponteiro
marcado pela ponta do cursor.
• Temperatura mínima, máxima e média para a caixa central.
Esses marcadores podem ser ativados para aparecem na tela no modo de
digitalização de alvo ou em uma imagem salva aberta. Com o marcador de
ponteiro ativado, pode-se mover o ponteiro na tela e revelar temperaturas de
pontos focais em qualquer lugar da imagem.
Observação
Para acrescentar marcadores avançados, veja Marcadores de
temperatura definidos pelo usuário no Capítulo 7.
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As funções de pontos e caixas móveis e de detecção automática de
ponto quente e frio estão disponíveis somente nos modelos TiR2, TiR4,
Ti45 e Ti55.
O ponteiro pode mudar de direção à medida que se aproxima da
borda da tela.
Desmarcar a temperatura por meio do mouse elimina apenas os
dígitos de temperatura do ponteiro; o ponteiro propriamente dito
continua a aparecer na tela.
Para ativar/desativar as funções de marcadores de temperatura de ponto focal
no modo de digitalização de alvo ou em uma imagem aberta:
1. Toque em F.
2. Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro em Configurações de
imagem no menu instantâneo e toque em E.
3. Coloque o ponteiro sobre a guia Visor e toque em E.
4. Coloque o ponteiro sobre uma das temperaturas que deseja exibir na
imagem - ponto central, caixa central, cursor de ponto quente, cursor de
ponto frio e toque em E. Quando marcada, a função está ativada.
5. Repita a Etapa 4 conforme necessário para escolher as opções adicionais
de leitura de temperatura, ou para desmarcar as opções que não quiser
exibir na imagem. No modo de digitalização de alvo, pode-se selecionar
Logo apresentado na tela. Se essa opção estiver assinalada, significa que o
logotipo da Fluke aparecerá na tela quando a câmera estiver no modo de
digitalização de alvo.
6. Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar ao
modo de digitalização de alvo ou à imagem aberta. Na imagem aberta, toque
no disparador de novo para voltar ao modo de digitalização de alvo.
Para ativar/desativar as leituras de temperatura de ponto central e de caixa
central no modo de digitalização de alvo ou em uma imagem aberta:
1. Ative as funções Ponto central/Caixa central após efetuar os
procedimentos de ativar/desativar os marcadores de temperatura de ponto
focal, conforme descrito no tópico Como usar marcadores de temperatura
na tela.
2. Atribua a função Ponto central/Caixa central a um botão programável
(veja o Capítulo 2).
3. Toque em A, B ou C conforme necessário para passar de uma
opção para outra entre: ponto central, ponto central e caixa central
ativados, ponto central e caixa central desativados.
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Para ocultar ou renomear o ponto central, a caixa central ou os cursores de
ponto frio e de ponto quente no modo de digitalização de alvo ou em uma
imagem aberta:
1. Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre o marcador
desejado e toque em E.
2. Toque em F; aparece um menu instantâneo. Use o controlador do
mouse para colocar o ponteiro sobre a opção desejada: Oculte ou renomeie,
conforme desejar.
• Se selecionar Ocultar, o marcador não aparecerá na tela.
• Se selecionar Renomear, aparecerá o teclado de edição de nome
de marcador.

3.

Digite um novo nome de marcador usando o controlador do mouse
para colocar o ponteiro sobre a letra ou função adequada; em seguida,
pressione E. Repita, conforme necessário.
Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de imagem ou à imagem aberta. Na imagem
aberta, toque no disparador de novo para voltar ao modo de digitalização
de alvo.

Anotações
Observação
Este recurso está disponível somente nos modelos TiR2, TiR4, Ti45
e Ti55.

Adicionar anotações a imagens salvas
A câmera oferece um recurso que permite incluir notas ou anotações nas
imagens tiradas pelo infravermelho. Os arquivos de anotações têm o formato
de nome “notations.txt” e são gravados na memória da câmera. Se um arquivo
de anotações for gravado no cartão de memória, a câmera reconhecerá
primeiro esse arquivo. O arquivo “notations.txt” contém uma lista predefinida
de anotações e categorias de anotações disponíveis.
Anotação é um texto descritivo que pode ser anexado a uma imagem. As
anotações podem ser usadas para guardar informações adicionais junto com a
imagem, como, por exemplo, onde a imagem foi captada, que equipamento ela
representa, e quem efetuou a aquisição. As anotações precisam ser
classificadas em categorias. Uma categoria de anotação é um grupo de
anotações semelhantes. Por exemplo, a categoria de anotação “Equipamento”
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pode conter subcategorias (itens) de anotações como “Fusível”, “Disjuntor”
e “Desconexão”.
Ao inserir um cartão de memória na câmera, o arquivo de anotações informa à
câmera que anotações podem ser aplicadas às imagens capturadas. Pode-se
acrescentar categorias e anotações a imagens salvas.
Para acrescentar uma anotação a uma imagem salva:
1. Toque em F.
2. Use o controlador de mouse para colocar o ponteiro sobre Procurar
imagem no menu instantâneo.
3. Toque em E para selecionar e abrir miniaturas de imagens.
4. Coloque o ponteiro sobre a seta à direita ou à esquerda para rolar até a
página que contém a imagem à qual deseja acrescentar a anotação;
coloque o ponteiro sobre a imagem e clique duas vezes em E
para abri-la.
5. Na imagem aberta, toque em F e, em seguida, selecione Anotação de
imagem no menu instantâneo.
6. Coloque o ponteiro sobre a categoria de anotação que deseja selecionar, no
lado esquerdo da janela do editor de anotações, e toque em E. Os itens
de anotações da categoria selecionada aparecem no lado direito da janela
do editor de anotações.
7. Coloque o ponteiro sobre a caixa, ao lado do item de anotação desejado, e
toque em E. Repita conforme necessário para selecionar outros itens
de anotação.
8. Repita as etapas 6 e 7 conforme necessário para selecionar outras
categorias de anotação.
9. Toque no disparador para aceitar a mudança de definição e voltar à
imagem aberta. Aparece o ícone de anotação na parte superior da imagem.
10. Toque no disparador mais uma vez para voltar ao modo de digitalização
de alvo.
Para excluir, mudar ou adicionar uma categoria de anotação a uma
imagem salva:
1. Abra a imagem desejada e toque em F; em seguida, selecione Anotação
de imagem no menu instantâneo.
2. Coloque o ponteiro sobre a categoria de anotação que deseja mudar ou
excluir, no lado esquerdo da janela do editor de anotações, e toque
em E.
3. Toque em F.
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•

Para excluir, coloque o ponteiro sobre Excluir categoria e toque em
E. A categoria é apagada.
• Para mudar, coloque o ponteiro sobre Mudar categoria e toque em
E. Aparece uma janela com um teclado.
• Coloque o ponteiro sobre o nome da categoria atual e clique duas
vezes em E para realçar o nome. Clique na tecla Del do
teclado apresentado na tela para excluir.
• Digite o novo nome colocando o ponteiro sobre cada letra a ser
digitada e tocando em E. Repita esse procedimento conforme
necessário.
• Toque no disparador para aceitar a mudança de definição e
voltar ao editor de anotações.
• Para adicionar uma nova categoria, coloque o ponteiro sobre Nova
categoria de seleção única ou Nova categoria de seleção múltipla e
toque em E. Aparece uma janela com um teclado.
• Digite o nome da nova categoria colocando o ponteiro sobre cada
letra a ser digitada e tocando em E. Repita, conforme
necessário.
• Toque no botão disparador para aceitar a mudança de definição
e voltar ao editor de anotações. O novo nome aparece no
lado esquerdo.
4. Toque no disparador para voltar à imagem aberta; toque no disparador
novamente para voltar ao modo de digitalização de alvo.
Para acrescentar uma anotação a uma imagem salva:
Observação

1.
2.
3.
4.

As anotações “multi-select” (multi-seleção, isto é, pode-se selecionar
mais de uma por vez) apresentam uma caixa de seleção ao lado do
nome do item; as anotações “single-select” (seleção única, isto é, só
se pode selecionar uma por vez), têm um botão de seleção (círculo)
ao lado do nome do item.
Abra a imagem desejada e toque em F; em seguida, selecione
Anotação de imagem no menu instantâneo.
Coloque o ponteiro sobre a categoria de anotação a que deseja acrescentar
o novo item, e toque em E.
Coloque o ponteiro no lado direito do editor de anotações e toque em F.
Coloque o ponteiro sobre Adicionar novo item e toque em E. Aparece
uma janela com um teclado.
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5.

Digite o novo item de anotação colocando o ponteiro sobre cada letra a ser
digitada e tocando em E. Repita, conforme necessário.
6. Toque no disparador para aceitar a mudança de definição e voltar ao
editor de anotações.
7. Repita as etapas de 3 a 6 conforme necessário para selecionar outros itens
de anotação para a categoria selecionada.
8. Toque no disparador para aceitar a mudança de definição e voltar à
imagem aberta.
9. Toque no disparador mais uma vez para voltar ao modo de digitalização
de alvo.
Para definir a função de anotação de modo que se inicie automaticamente ao
salvar uma nova imagem:
1. Toque em F.
2. Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
câmera no menu instantâneo.
3. Coloque o ponteiro sobre a guia Arquivos e toque em E.
4. Coloque o ponteiro sobre a caixa “Usar assistente de anotação autoiniciada ao salvar nova imagem” e toque em E. A caixa assinalada
significa que a função está ativada.
5. Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo digitalização de alvo.

Como criar listas de anotações no SmartView
Além de gerenciar as anotações por meio do editor de anotações da câmera,
pode-se alterar a lista predefinida e criar os próprios itens e categorias de
anotações por meio do editor de anotações do SmartView (veja o CD do
software SmartView fornecido com a câmera). Após instalar o software
SmartView no computador (veja o Capítulo 1), consulte a Ajuda on-line do
programa para ver as instruções de como criar e editar listas de anotações.
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Módulo de luz visível (VLCM)

Ativar/desativar o módulo de luz visível
Para ativar/desativara o módulo de luz visível da câmera:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
câmera no menu instantâneo e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a guia VLCM e toque em E.
Será necessário colocar o ponteiro sobre a seta à direita ou à esquerda e
tocar em E para rolar até a guia VLCM.

4.

Coloque o ponteiro sobre a caixa Ativar câmera de luz visível, toque em
E para marcar ou desmarcar a caixa. Quando marcada, a função
está ativada.

5.

Toque no disparador para aceitar a mudança de configuração e voltar ao
modo de digitalização de alvo.

Como usar o alinhamento de imagem
O alinhamento de imagem é um ajuste automático feito ao focalizar a lente da
câmera a infravermelho. Esta função só está disponível quando é usada a lente
de 20 mm. A imagem de luz visível e a imagem de infravermelho são
alinhadas de acordo com a distância do foco da lente do infravermelho, para
que possam ser combinadas para fins de visualização e análise. A imagem de
luz visível e a imagem de infravermelho são alinhadas para distâncias de mais
de 50 cm.
A função de alinhamento de imagem é desativada ao se usar a lente opcional
de 10 mm ou de 54 mm. Para garantir o alinhamento correto da imagem com a
lente padrão de 20 mm, é necessário alinhar corretamente a lente ao instalá-la
na câmera. Isso é feito instalando-se a lente de modo que a marca branca de
alinhamento da lente fique alinhada com a marca correspondente na unidade da
câmera, conforme mostrado na Figura 5-1.
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enj021.eps

Figura 5-1. Alinhamento da lente de 20 mm

Foco
Antes de captar imagens usando o módulo de luz visível e a IR-Fusion®, é
importante verificar se o objeto-alvo está em foco. Ao girar a lente de
infravermelho para colocar a câmera em foco, se a mescla de infravermelho for
de menos de 50 %, o nível de mescla de IR-Fusion® passa para 50 %
infravermelho e 50 % de luz visível (VL). Após colocar o objeto-alvo em foco
e parar de girar a lente, o nível de IR-Fusion® volta à configuração definida. Só
é possível ajustar o foco da parte de infravermelho da imagem; o foco da parte
VL é ajustado de fábrica.
Para ajustar o foco da câmera, retire a tampa da lente, mire a lente no alvo e
gire manualmente a lente. Ajuste o foco alinhando as bordas das imagens de
infravermelho e luz visível.
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Ajustar o nível de mescla de fusão IR-VL
®
IR-Fusion
Observação
Esse recurso não está disponível com as lentes de 10 e 54 mm
opcionais.
O nível de mescla de fusão de infravermelho pode ser modificado de
totalmente infravermelho (IR) para totalmente luz visível (VL) ou um ponto
intermediário. Quando o nível de mescla de IR-Fusion® é ajustado totalmente
em infravermelho, 100 % da imagem é IR. Quando o nível de mescla de
IR-Fusion® é ajustado totalmente em luz visível, 100 % da imagem é VL.
Quando o nível de mescla de IR-Fusion® é ajustado em um ponto
intermediário, parte da imagem é IR e parte é VL, formando uma mescla ou
fusão da imagem.
Para ajustar o nível de mescla de fusão IR-VL, use o botão de nível e
amplitude e o controlador do mouse:
1.

Mantenha pressionado G até que a caixa de diálogo nível de IR-Fusion®
apareça na parte inferior da tela.

2.

Ainda com G pressionado, mova o controlador do mouse para a esquerda
ou para a direita do ajuste desejado; ou use E para colocar o ponteiro
sobre a indicação de totalmente IR ou totalmente VR e mover rapidamente
para 100 % infravermelho ou 100 % luz visível, respectivamente.

3.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.

Para ajustar o nível de mescla de fusão IR-VL IR-Fusion® no menu instantâneo:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
câmera no menu instantâneo e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a guia VLCM e toque em E.
Será necessário colocar o ponteiro sobre a seta à direita ou à esquerda e
tocar em E para rolar até a guia VLCM.

4.

Coloque o ponteiro sobre a barra de ajuste de Totalmente IR/Totalmente
Visível; mantenha pressionado E e mova o controlador do mouse para a
direita ou para a esquerda até o parâmetro desejado.

5.

Toque no botão disparador para aceitar a modificação na configuração e
voltar ao modo de digitalização de alvo.
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Como usar a visualização de tela cheia ou
modo PIP (Picture-in-Picture)
Na visualização de tela cheia, a imagem do objeto-alvo de infravermelho é
mostrada em toda a tela, usando a configuração de mistura de IR-Fusion®
selecionada. Por exemplo, se a configuração de mescla de IR-Fusion® for
totalmente IR, aparece a imagem de infravermelho. Se a configuração de
mescla de IR-Fusion® for totalmente visível, aparece a imagem de luz visível
(VL). Se a mescla de IR-Fusion® estiver ajustada entre essas 2 configurações,
aparece uma imagem mesclada. Os valores de temperatura estão disponíveis
em todas as áreas da tela. O ponto central, a caixa central e os pontos quente e
frio estão disponíveis na visualização de tela cheia; o ponto definido pelo
usuário e os marcadores podem ser editados nesse modo de visualização.
Na visualização de modo PIP, a imagem mesclada ou fundida de
infravermelho/luz visível aparece em um retângulo no centro da tela, A
imagem de luz visível aparece no restante da tela. O ponto central, a caixa
central e os pontos quente e frio estão disponíveis no modo PIP. Os
marcadores da caixa e de pontos definidos pelo usuário podem ser editados
nessa visualização.
As leituras de temperatura estão disponíveis somente na área de imagem de
infravermelho. O campo para visualização da imagem de luz visível é maior do
que o de infravermelho, permitindo assim que a imagem de infravermelho seja
mostrada dentro da imagem de luz visível (PIP, que é a visualização de uma
imagem dentro de outra imagem).
Para selecionar a visualização de tela cheia ou modo PIP:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
câmera no menu instantâneo e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre o botão de seleção tela cheia ou modo PIP,
conforme desejado.

4.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.

Ou, atribua a função PIP a um botão programável (ver Capítulo 2). A seguir,
para alternar entre os modos de tela cheia e PIP, toque em A, B ou C
conforme necessário.
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Ajustar os controles de brilho e cores
Use os controles de brilho e de cores para ajustar a imagem de luz visível de
acordo com sua preferência.
Para obter alta intensidade de brilho ou cores vivas:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
câmera no menu instantâneo e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a guia VLCM e toque em E.
Será necessário colocar o ponteiro sobre a seta à direita ou à esquerda e
tocar em E para rolar até a guia VLCM.

4.

Coloque o ponteiro sobre a caixa Brilho intenso, toque em E para
marcar ou desmarcar a caixa. Quando marcada, a função está selecionada.

5.

Coloque o ponteiro sobre a caixa Cores vivas, toque em E para marcar
ou desmarcar a caixa. Quando marcada, a função está ativada.

6.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.

Como usar o controle do iluminador
A função de iluminador proporciona mais luz para trabalhar em áreas mais
escuras. Se o flash não estiver ativado, mas só a função iluminador, a luz
permanece acesa durante a captura da imagem. O iluminador funciona de
forma contínua a aproximadamente 50 % da potência; o flash funciona a
potência total no instante em que a imagem é captada.
Observação
O iluminador pode ser ativado mesmo quando o flash estiver ativado.
Se as duas funções estiverem ativadas, o iluminador funciona
continuamente enquanto o flash só funciona na captação da imagem.
A função iluminador se desativa depois de 60 segundos. Limite o uso
do iluminador para poupar a energia da bateria.
Atribua a função Iluminador para um botão programável (veja o Capítulo 2).
Assim, para ativar ou desativar o iluminador, bastará tocar em A, B ou
C conforme necessário.
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Como usar o flash de luz visível
Ao trabalhar em áreas mais escuras, ative a função Flash para iluminar o
objeto-alvo e captar imagens de luz visível de melhor qualidade. Quando o
flash é ativado, ele funciona com um clarão de luz quando uma imagem é
captada (o momento em que a imagem é congelada).
Observação
O flash pode ser ativado mesmo quando o iluminador estiver ativado.
Se as duas funções estiverem ativadas, o iluminador funciona
continuamente enquanto o flash só funciona na captação da imagem.
A função de iluminador se desativa após 60 segundos e também pode
ser desligada pressionando-se novamente o botão a função foi
atribuída. Não há tempo definido para o flash se desligar.
Para ativar o flash:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
câmera no menu instantâneo e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a guia VLCM e toque em E.
Será necessário colocar o ponteiro sobre a seta à direita ou à esquerda e
tocar em E para rolar até a guia VLCM.

4.

Coloque o ponteiro sobre a caixa Flash ativado, toque em E para
marcar ou desmarcar a caixa. Quando marcada, a função está ativada.

5.

Toque no botão disparador para aceitar a modificação na configuração e
voltar ao modo de digitalização de alvo.

Gravar imagens de luz visível
Com a câmera no modo de luz visível, é possível gravar simultaneamente uma
imagem de infravermelho e a imagem correspondente de controle em luz
visível. Entretanto, a gravação da imagem em luz visível junto com a imagem
de infravermelho correspondente captada ocupa muito espaço no cartão de
memória CompactFlash; essa função de gravação pode ser ativada ou
desativada, conforme necessário.
Quando essa função estiver ativada, as duas imagens – luz visível e
infravermelho – são captadas. Para visualizar as imagens, use os ajustes de
Totalmente IR ou Totalmente visível ou uma mescla intermediária. Com a
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função de gravação de imagem de controle desativada, somente a imagem de
infravermelho é gravada.
Observação
O controle para gravar ou não as imagens de controle é feito
ativando ou desativando o módulo de luz visível (VLCM) da câmera.
O VLCM deve estar ativado para captar uma imagem de controle de
luz visível; veja Ativar/desativar o módulo da câmera de luz visível no
início deste capítulo.
Para ativar a função de gravação de imagem de controle.
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
câmera no menu instantâneo e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a guia VLCM e toque em E.
Será necessário colocar o ponteiro sobre a seta para a direita ou para a
esquerda e tocar em E para rolar até a guia VLCM.

4.

Coloque o ponteiro sobre a caixa Ativar câmera de luz visível, toque em
E para marcar ou desmarcar a caixa. Quando marcada, a função
está ativada.

5.

Toque no botão disparador para aceitar a modificação na configuração e
voltar ao modo de digitalização de alvo.

Como usar o ponteiro de laser
WCuidado
*Para evitar lesões, use o ponteiro laser da câmera
Classe 2 conforme as instruções.
Use a função de laser para colocar a câmera na melhor posição em relação ao
objeto-alvo. Por exemplo, use o laser para mostrar a um colega a localização
de um problema. O uso correto das configurações dos níveis de mescla de
IR-Fusion® e paleta de cores possibilita que o ponto vermelho do laser esteja
somente na imagem de luz visível.
Atribua a função Laser para um botão programável (veja o Capítulo 2). A
seguir, mantenha pressionado A, B ou C para usar o laser; solte
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quando tiver terminado. Aparece um ícone na tela para indicar que o laser
está ativado.

Como usar a função de procurar
nas miniaturas
Atribua a função Procurar nas miniaturas a um botão programável (veja o
Capítulo 2).
Use os botões de opção na janela Procurar nas miniaturas para alternar entre
telas com miniaturas de imagem somente IR, fusão e somente VL. A seleção
de uma dessas visualizações não muda o arquivo da imagem; as imagens de
fusão são produzidas de acordo com a configuração do nível de mescla para
cada arquivo de imagem.

Como usar os alarmes de cor
Observação
Este recurso não está disponível na TiR3 nem na Ti50.
A função de alarme de cor permite realçar áreas do objeto-alvo que sejam de
interesse em termos térmicos mesclando de forma seletiva imagens de luz
visível com partes da imagem de infravermelho. Por exemplo, é possível
especificar uma faixa de temperatura. Depois, qualquer temperatura do objetoalvo que estiver dentro ou fora da faixa, dependendo da configuração, será
realçada na cor de infravermelho que corresponder àquela temperatura
(baseada nos parâmetros da paleta de cores).
O realce pode ser determinado para temperaturas dentro ou fora da faixa
especificada. Também é possível indicar que o realce seja apenas para
temperaturas acima ou abaixo de um limite determinado.
Os limites de faixa e limites de alarme de cor podem ser ajustados no menu
exibido na tela.
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Observação
Os alarmes de cor funcionam tanto no modo de exibição de tela cheia
quanto no modo PIP. Com o alarme desativado, a imagem inteira de
infravermelho é mesclada com a imagem de luz visível, de acordo
com a configuração de mescla de IR-Fusion® e seleção de paleta. A
configuração da mesma de IR-Fusion® deve incluir algum
infravermelho (isto é, não ser totalmente VL), de forma que o alarme
de cor esteja visível na tela desde que os objetos na cena satisfaçam o
critério de alarme de cor.

Como usar o menu para ajustar as faixas de alarme
de cor
Para ativar/desativar o alarme na tela:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre Image Settings
(Configurações de imagem) no menu instantâneo e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a guia Alarmes de cor e toque em E. Será
necessário colocar o ponteiro sobre a seta à direita ou à esquerda e tocar
em E para rolar até a guia Alarmes de cor.

4.

Coloque o ponteiro sobre a caixa Ativar alarme na tela, toque em E
para marcar ou desmarcar a caixa. Quando marcada, a função está ativada.

5.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.

Para ajustar os alarmes de cor para temperaturas dentro e fora da faixa
especificada:
6.

Siga as etapas de 1 a 4.

7.

Coloque o ponteiro sobre a caixa de seleção “As temperaturas estão dentro
da faixa especificada” e toque em E. A marca de seleção indica quais
temperaturas dentro da faixa serão usadas.

8.

Se tiver selecionado “Alarme fora da faixa”, coloque o ponteiro sobre a
opção Máx ou Mín, conforme desejado; toque em E para marcar ou
desmarcar a caixa. Quando marcada, a função está ativada.
Se tiver selecionado “As temperaturas estão dentro da faixa especificada”
não será possível modificar as opções Máx ou Mín.

9.

Passe para a etapa 10 para ajustar a faixa de temperatura de alarme ou siga
para a etapa 12, se tiver terminado.
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Para ajustar a faixa de temperatura de alarme de cor (temperaturas máxima
e mínima):
10. Siga as etapas de 1 a 4.
11. Os valores podem ser aumentados ou diminuídos rapidamente para se
aproximarem do valor desejado:
•

Coloque o ponteiro sobre o valor de temperatura Máx ou Mín; toque
em E; a caixa fica realçada. Use o controlador do mouse para baixo
e para cima para ajustar rapidamente o valor em incrementos grandes.
Toque em E de novo para confirmar o valor selecionado.

•

Para aumentar ou reduzir lentamente os valores, um dígito por vez, e
chegar ao valor exato desejado, coloque o ponteiro do mouse sobre as
setas à direita/à esquerda correspondentes; depois, toque em E,
conforme necessário, até atingir o valor desejado.

12. Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.

Como usar a barra de paleta para ajustar as faixas de
alarme de cor
Se tiver ativado os alarmes de cor, os limites de temperatura para o alarme
estarão indicados ao lado da paleta de cores na tela.
Para usar a paleta de cores para ajustar os limites de temperatura do alarme
de cores:
1.

Coloque o ponteiro sobre o limite de temperatura que quer modificar e
depois toque em E para realçar o valor.

2.

Use o controlador do mouse para cima/para baixo para modificar o valor.

3.

Quando tiver alcançado a temperatura desejada, toque no disparador
para confirmar a mudança de configuração e voltar ao modo de
digitalização de alvo.
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Ajustar o brilho da tela
O brilho da tela pode ser ajustado para melhor visualização em diversas
condições de iluminação.
Observação
Para prolongar a duração da bateria, use a menor intensidade de
brilho possível que permita ver as imagens na tela.
Para ajustar o brilho da tela e o tempo de espera para desligamento da alta
intensidade de brilho:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
câmera no menu instantâneo e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a guia Energia e toque em E.

4.

Coloque o ponteiro sobre a seta para baixo, de seleção de brilho da tela, e
faça a sua seleção. Em seguida, coloque o ponteiro sobre a intensidade de
brilho desejada, no menu instantâneo e confirme.

5.

Ao selecionar “brilho intenso”, pode-se também selecionar o tempo-limite
da alta intensidade de brilho: Coloque o ponteiro sobre a seta para baixo,
em Tempo-limite da alta intensidade de brilho, e selecione o intervalo
de tempo desejado.

6.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.

Atribua a função de brilho a um botão programável (veja o Capítulo 2). A
seguir, toque no botão programado, conforme necessário, para ajustar o brilho
da tela.
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Ocultar a barra de tarefas na tela
Para obter mais espaço de visualização a barra de tarefas da tela pode ser
ocultada. Especificamente, pode-se fazer com que a barra de tarefas desapareça
automaticamente dentro de 3 segundos se o ponteiro do mouse passar da linha
inferior da tela ou permanecer parado na barra de tarefas (acima da linha
inferior) por 4 segundos.
Para ativar a função Auto-ocultar barra de tarefas:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador de mouse para colocar o ponteiro sobre Configurações
da imagem no menu instantâneo.

3.

Toque em E.

4.

Coloque o ponteiro sobre a guia Visor e toque em E.

5.

Coloque o ponteiro sobre a caixa Auto-ocultar barra de tarefas e toque
em E. A caixa assinalada significa que a função está ativada.

6.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.

Para exibir novamente a barra de tarefas com a função Auto-ocultar ativada,
use o controlador do mouse para colocar o ponteiro na linha inferior da tela. A
barra de tarefas continua sendo exibida enquanto o ponteiro permanecer na
linha inferior da tela, mesmo com a função Auto-ocultar barra de
tarefas ativada.
Para ocultar a barra de tarefas com a função Auto-ocultar ativada, use o
controlador do mouse para tirar o ponteiro da linha inferior da tela.

Ocultar a paleta de cores na tela
Para obter mais espaço de visualização a paleta de cores da tela pode
ser ocultada.
Para ocultar a paleta de cores:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador de mouse para colocar o ponteiro sobre Configurações
da imagem no menu instantâneo.

3.

Toque em E.
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4.

Coloque o ponteiro sobre a guia Visor e toque em E.

5.

Coloque o ponteiro sobre a caixa Escala de temperatura e toque em E.
A caixa assinalada significa que a função está ativada.

6.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.

Definir as unidades de temperatura
Para definir ou modificar as unidades de temperatura entre Celsius, Fahrenheit
ou Kelvin:
1.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre o símbolo da
unidade de temperatura (ºF, ºK, ºC) na barra de tarefas e toque em E.

2.

Repita até que a unidade desejada ser selecionada.

Definir faixa de calibração de temperatura
A faixa de calibração de temperatura pode ser modificada, conforme
necessário: quanto mais estreita for a faixa, melhor será a qualidade da imagem,
assim o usuário poderá ver variações mínimas de temperatura. Quanto mais
ampla a faixa, menor será a qualidade da imagem; entretanto, o usuário poderá
ver uma faixa maior de variações de temperatura.
Para definir a faixa de calibração de temperatura:
Observação
A faixa de calibração não pode ser modificada em uma imagem
congelada ou gravada. Verifique se a faixa de calibração correta foi
selecionada antes de congelar ou gravar uma imagem. Veja o
Apêndice D para determinar as faixas de temperatura calibrada para
o modelo específico da câmera.
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
câmera no menu instantâneo e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a guia Lente e toque em E.

4.

Coloque o ponteiro sobre o botão de opção da faixa de calibração desejada
e toque em E.

5.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.
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Mudar a seleção de lente
Para mudar a definição de lente para corresponder à lente instalada:
Observação
A seleção de lente não pode ser modificada em uma imagem
congelada ou gravada. Verifique se a lente correta foi selecionada
antes de congelar ou gravar uma imagem.
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
câmera no menu instantâneo e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a guia Lente e toque em E.

4.

Coloque o ponteiro sobre a seta para baixo, de seleção de lente, e faça sua
seleção; em seguida, coloque o ponteiro sobre a lente adequada no menu
instantâneo, e selecione-a.

5.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.

Ajustar data e hora
A câmera tem um relógio e um calendário interno. O calendário é usado para
dar nomes às imagens gravadas. A data e a hora são registradas na imagem
quando ela é gravada (veja o Capítulo 3).
Para mudar a data:
1.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre o campo da data
na barra de tarefas.

2.

Toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a seta para baixo, de seleção de data, e faça sua
seleção. Aparece um calendário mensal.
•

•
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Para mudar o mês e o dia:
•

Coloque o ponteiro sobre as setas à esquerda/à direita e toque em
E, conforme necessário para rolar um mês por vez até chegar
ao desejado.

•

Coloque o ponteiro sobre o dia desejado e toque em E.

Para mudar o ano:
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•

Coloque o ponteiro sobre o ano e toque em E.

•

Coloque o ponteiro sobre as setas para cima/para baixo e toque
em E, conforme necessário para rolar um ano por vez até
chegar ao ano desejado.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.

Para mudar a hora:
1.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre o campo da
hora na barra de tarefas.

2.

Toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre o campo Hora que deseja mudar (hora, minuto
ou segundo, se disponível) e toque em E.

4.

Coloque o ponteiro sobre a seta para cima ou para baixo ao lado do campo
de hora e toque várias vezes em E até chegar no horário desejado.

5.

Repita as etapas 3 e 4 para mudar outros campos.

6.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.

Para mudar o formato da data:
1.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre o campo da data
na barra de tarefas.

2.

Toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a guia Localidade e toque em E.

4.

Coloque o ponteiro sobre a seta para baixo, em Data e faça sua seleção.

5.

Coloque o ponteiro sobre a seta para cima ou para baixo e toque em E
conforme necessário para rolar até o formato de data desejado.

6.

Coloque o ponteiro sobre o formato desejado e toque em E.

7.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.

Para mudar o formato de hora:
1.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre o campo de
hora na barra de tarefas.

2.

Toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a guia Localidade e toque em E.
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4.

Coloque o ponteiro sobre a seta para baixo, para seleção da hora, e faça
sua seleção.

5.

Coloque o ponteiro sobre o formato desejado e toque em E.

6.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.

Mudar o idioma
Para mudar a definição de idioma:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar ponteiro em Configurações da
câmera instantâneo.

3.

Toque em E para selecionar.

4.

Coloque o ponteiro sobre a guia Localidade e toque em E
para selecionar.

5.

Use o controlador do mouse e E para selecionar o idioma desejado no
menu instantâneo Idioma.

6.

Toque no disparador para fazer a seleção, confirmar a mudança de
configuração e voltar ao modo digitalização de alvo.

Salvar e recarregar as configurações
da câmera
As configurações atuais da câmera podem ser gravadas em cartão
CompactFlash (recomendado se a câmera for usada por mais de uma pessoa,
assim cada um pode acessar as próprias configurações em cada câmera) ou na
memória interna da câmera (recomendado no caso de um único usuário).
Quando a câmera é ligada, as configurações tais como a paleta de cores,
unidades de temperaturas, botões de funções programados, etc. que foram
gravadas anteriormente são transferidas do cartão de memória para a memória
da própria câmera. Se não for usado cartão de memória ou se ele estiver em
branco, as configurações de fábrica são carregadas primeiro, seguidas das
configurações internas da câmera que foram salvas anteriormente. As
configurações internas da câmera prevalecem em relação às de fábrica. As
configurações do módulo de luz visível (VLCM) da câmera são gravadas e
carregadas da mesma forma que outras configurações:
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Para gravar as configurações atuais da câmera na memória interna ou em
cartão Compact Flash:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador de mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
câmera no menu instantâneo.

3.

Toque em E.

4.

Coloque o ponteiro na guia Salvar e toque em E.

5.

Coloque o ponteiro em CompactFlash ou Interna na linha Salvar
configurações e toque em E.

6.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.

Para recarregar as configurações da câmera através do cartão de memória ou
transferi-las de outro cartão sem desligar a câmera:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador de mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
câmera no menu instantâneo.

3.

Toque em E.

4.

Coloque o ponteiro na guia Salvar e toque em E.

5.

Coloque o ponteiro em CompactFlash, na linha Carregar configurações de
e toque em E.

6.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.

Para restabelecer as configurações de fábrica:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador de mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
câmera no menu instantâneo.

3.

Toque em E.

4.

Coloque o ponteiro sobre a guia Salvar e toque em E.

5.

Coloque o ponteiro sobre Restabelecer configurações de fábrica e toque
em E.

6.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.
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Nomes de arquivos de imagens
Ao salvar uma imagem, o nome da mesma aparece no canto superior esquerdo
da tela.
Os nomes de imagens são semelhantes a: IR00020060515_0001
•

IR é o prefixo (o prefixo atribuído à imagem é baseado no último prefixo
atribuído e armazenado nas configurações da câmera.)

•

20060515 é a data, em formato de 8 algarismos

•

0001 é a seqüência numérica de 4 algarismos

Mudar o prefixo do nome do arquivo
da imagem
Para mudar o prefixo usado no nome da imagem gravada:
Observação
Esta mudança só afeta as imagens novas gravadas no cartão de
memória, e não o prefixo de imagens gravadas anteriormente.
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador de mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
câmera no menu instantâneo.

3.

Toque em E.

4.

Coloque o ponteiro sobre a guia Arquivos e toque em E.

5.

Coloque o ponteiro sobre Editar e toque em E para abrir o Editor
de prefixos.

6.

Selecione e clique em até 5 caracteres alfanuméricos de uma só vez.
Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
à janela de configurações da câmera.

7.

Toque no disparador
de alvo.
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Reiniciar a seqüência numérica do nome de
arquivo da imagem
Para mudar a seqüência numérica que faz parte do nome de arquivo da
imagem gravada:
Observação
Se desejar usar uma seqüência numérica para a imagem B que já está
sendo usada para a imagem A, a câmera seleciona automaticamente
outra seqüência numérica (a mais baixa possível) para a imagem B, e
não sobregrava nem apaga a imagem A.
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador de mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
câmera no menu instantâneo.

3.

Toque em E.

4.

Coloque o ponteiro sobre a guia Arquivos e toque em E.

5.

Coloque o ponteiro sobre Reiniciar e toque em E para reiniciar a
seqüência de números em 0000.

6.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.

Selecionar as opções de saída de vídeo
Por meio da porta de vídeo e do cabo de vídeo. pode-se exibir em um televisor,
projetor ou monitor imagens vivas, pausadas ou salvas. Também se pode
gravar imagens em um gravador de vídeo.
A saída de vídeo pode ser ajustada para NTSC, PAL ou desativada.
Observação
Desative a função de saída de vídeo quando não estiver sendo usada,
para economizar a carga da pilha.
Para selecionar sinal NTSC ou PAL e ativar/desativar a saída de vídeo:
1.

Conecte o cabo de vídeo (a extremidade com o supressor cilíndrico de
ruído) na porta de vídeo da câmara; conecte a outra extremidade do cabo
na TV, projetor, monitor ou gravador de vídeo.

2.

Toque em F na câmera.
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3.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
câmera no menu instantâneo.

4.

Toque em E.

5.

Coloque o ponteiro sobre a guia Localidade e toque em E.

6.

Coloque o ponteiro sobre o botão de sinal de vídeo PAL ou NTSC e
selecione o desejado. O círculo preto indica que a configuração
está ativada.

7.

Coloque o ponteiro sobre a guia Energia e selecione-a.

8.

Coloque o ponteiro sobre o botão Saída de vídeo ativada e selecione-o. A
caixa assinalada significa que a função está ativada. Quando não usar esta
função, desative-a para conservar carga da pilha.

9.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.
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Otimizar imagem
A função de otimização da imagem pode ser usada para melhorar a nitidez da
imagem de alvos nas varreduras ao vivo bem como nas imagens salvas
enquanto esta função estiver ativada. A qualidade da imagem melhora com
cada otimização efetuada; entretanto, o tempo de resposta aumenta
proporcionalmente. Por exemplo, as imagens com otimização “Normal” são
atualizadas a uma velocidade maior do que as imagens com otimização “Alta”.
Observação
Os parâmetros mais altos têm mais probabilidade de mostrar pontos
obscuros em alvos móveis. A otimização não pode ser aplicada em
imagens após elas serem congeladas ou gravadas. Para otimizar uma
imagem, ative esta função antes de digitalizar áreas-alvo e salvar
as imagens.
Para ajustar o nível de otimização da imagem:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
imagem no menu instantâneo e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre “Nenhuma”, “Normal”, “Média” ou “Alta” e
toque em E.

4.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo digitalização de alvo.

Como usar a Autocaptura
Observação
Este recurso está disponível somente nos modelos TiR2, TiR4, Ti45
e Ti55.
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Com a função Autocaptura, é possível gravar uma seqüência de várias imagens;
basta especificar o número de imagens para capturar e o intervalo de tempo
entre as imagens. Use a função Autocaptura para digitalizar diversas áreas-alvo
e salvar rapidamente as imagens.
Observação
O número de imagens que são efetivamente salvas depende da
capacidade do cartão de memória.
A seqüência da autocaptura pode ser definida para ser acionada manualmente
ou por temperatura. No acionamento manual, a câmera inicia a captação das
imagens imediatamente após a função ser ativada. Ou, pode-se selecionar um
único ponto de medição de temperatura (ex.: cursores quente e frio, ponto
central, ponto do mouse e até 3 pontos definidos pelo usuário) ou as
temperaturas mínima, máxima ou média de qualquer marcador (caixa central
mais até 3 áreas definidas pelo usuário) para disparar a seqüência de captação
de imagem.
Observação
Ao usar a função autocaptura com o módulo de luz visível (VLCM), a
velocidade na qual as imagens são captadas é substancialmente
reduzida se forem incluídas imagens de luz visível. Se o módulo
VLCM for desligado, a velocidade das imagens captadas será
aproximadamente 1 imagem a cada 1 a 2 segundos nas câmeras de
160 x 120, e 1 imagem a cada 2 a 3 segundos nas câmeras de 320 x
240. Com o modo VLCM ativado, a velocidade das imagens captadas
é aproximadamente 7 segundos.
Para acionar manualmente a função autocaptura:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro em Configurações de
imagem no menu instantâneo e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a guia PIC e toque em E.

4.

Coloque o ponteiro sobre as setas à direita ou à esquerda, próximas a
Máx. de imagens para definir o número de imagens que deseja captar
em seqüência.

5.

Coloque o ponteiro sobre a seta à direita ou à esquerda próxima a
intervalo, em segundos para definir o número de segundos
entre as imagens.

6.

Coloque o ponteiro sobre o botão de opção Manual e faça sua seleção.
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Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.

Para acionar a função de autocaptura com base na definição de temperatura:
1.

Toque em F,depois use o controlador do mouse para colocar o ponteiro
em Configurações da imagem no menu instantâneo.

2.

Toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a guia PIC e toque em E.

4.

Coloque o ponteiro sobre a seta à direita ou à esquerda ao lado de Máx. de
imagens e toque e segure E pelo tempo que for preciso para definir o
número de imagens que deseja captar em seqüência.
Clique em Verificar espaço para ver quantas imagens ainda podem ser
gravadas no cartão de memória.

5.

Coloque o ponteiro sobre a seta à direita ou à esquerda ao lado de
intervalo em segundos e mantenha pressionado E pelo tempo
necessário para definir o número de segundos entre as imagens.

6.

Coloque o ponteiro sobre o botão de opção Temperatura e faça
sua seleção.

7.

Selecione o ponto de medição no menu instantâneo (mouse, ponto central,
caixa central, cursor quente, cursor frio e pontos definidos pelo usuário, e
áreas da lista suspensa; para áreas, selecione entre Min (mínimo), Avg
(média) e Max (máximo).

8.

Selecione o botão de opção Acima ou Abaixo.

9.

Use a seta à direita/à esquerda para definir o ponto de temperatura para
o acionamento.

10. Assinale a caixa “Salvar todas as imagens depois do disparo” se quiser
salvar todas as imagens após o disparo inicial; não selecione a caixa se
quiser salvar apenas as imagens que satisfaçam o critério de acionamento.
(Quando a caixa “Salvar todas as imagens depois do disparo” está
assinalada, a captação da imagem é efetuada após cada intervalo de tempo
após o disparo inicial, mesmo se ocorrerem mudanças na temperatura. Se
a opção não for assinalada, as imagens serão captadas após cada intervalo
de tempo somente se a condição de temperatura especificada ocorrer.)
11. Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo digitalização de alvo.
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Como usar os marcadores de temp. definidos
pelo usuário na tela
Observação
Este recurso está disponível somente nos modelos TiR2, TiR4, Ti45
e Ti55.
Além dos marcadores básicos de temperatura apresentados na tela (veja o
Capítulo 4), a câmera IR-FlexCam oferece as seguintes opções avançadas de
marcador no modo de digitalização de alvo e na imagem salva aberta:
•

Até 3 temperaturas de ponto focal definidas pelo usuário, marcadas com
um cursor em cruz.

•

Até 3 marcadores de área definidos pelo usuário, indicados por uma caixa
de tamanho personalizado.

Para ativar a temperatura de ponto focal definida pelo usuário e os marcadores
de área:
1.

Atribua a função visível da barra de ferramentas de marcadores a um
botão programável (veja o Capítulo 2).

2.

No modo de digitalização de alvo ou em uma imagem aberta, toque no
botão programável; a barra de ferramentas de marcadores aparece no canto
superior esquerdo da tela.

Para adicionar os marcadores de temperatura de ponto focal na tela usando o
modo de digitalização de imagem ou uma imagem aberta:
1.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre o ícone da cruz
na barra de tarefas de marcadores.

2.

Toque em E.

3.

Use o controlador do mouse para colocar o cursor em cruz sobre o ponto
focal desejado na imagem.

4.

Toque em E para colocar um marcador de temperatura do ponto focal
O nome do marcador, seguido pela temperatura do ponto focal, aparece
na tela.

5.

Repita as etapas 3 e 4 para adicionar mais 2 marcadores de temperatura de
ponto focal.
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Selecione o ícone de retângulo na barra de ferramentas de marcadores para
adicionar marcadores de área (veja os procedimentos descritos abaixo) ou
toque no botão programável para fechar a barra de ferramentas de
marcadores e voltar ao modo de digitalização de alvo ou à imagem aberta.
Na imagem aberta, toque no disparador de novo para voltar ao modo de
digitalização de alvo.

Para adicionar os marcadores de área na tela, a partir do modo de digitalização
de alvo ou de uma imagem aberta:
1.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre o ícone do
retângulo, na barra de ferramentas de marcadores.

2.

Toque em E.

3.

Use o controlador do mouse para mover o ponteiro para a área desejada
na imagem.

4.

Toque em E para posicionar o ponto de partida e, a seguir, use o
controlador do mouse para cima/baixo/esquerda/direita para arrastar o
marcador de retângulo sobre a área desejada. Continue movendo o
controlador do mouse, conforme necessário, até obter o tamanho de
retângulo desejado.

5.

Toque em E para finalizar o marcador de área; o nome do marcador,
seguido das temperaturas mínima, média e máxima da área, que aparecem
na tela.

6.

Repita as etapas de 3 a 5 para adicionar até mais 2 marcadores de área.

7.

Selecione o ícone de cruz na barra de ferramentas de marcadores para
adicionar marcadores de temperatura de ponto focal (veja os
procedimentos no início deste Capítulo), ou toque no botão programável
para fechar a barra de ferramentas de marcadores e voltar ao modo de
digitalização de alvo ou à imagem aberta. Na imagem aberta, toque no
disparador de novo para voltar ao modo de digitalização de alvo.

Para modificar a emissividade ou o valor da temperatura de segundo plano
correspondente à temperatura de ponto focal ou aos marcadores de área, a
partir do modo de digitalização de alvo ou de uma imagem aberta:
1.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre o ícone da cruz
ou do retângulo na barra de tarefas de marcadores; toque em E.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre as setas para
cima/para baixo na barra de ferramentas de marcadores; toque em E,
conforme necessário, para rolar até a temperatura de ponto focal desejada
ou o nome do marcador da área.
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3.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre o valor de
emissividade (caixa esquerda ao lado das setas para cima/para baixo) ou
sobre o valor da temperatura de segundo plano (caixa direita ao lado do
botão X de fechamento de janela); toque em E.

4.

Use o controlador do mouse para ajustar o valor para cima ou para baixo,
conforme desejado; toque em E.

5.

Repita as etapas de 1 a 4, conforme necessário.

6.

Toque no botão programável para fechar a barra de ferramentas de
marcadores e voltar ao modo de digitalização de alvo ou à imagem aberta.
Na imagem aberta, toque no disparador de novo para voltar ao modo de
digitalização de alvo.

Para eliminar, mudar o nome ou anotar a temperatura do ponto focal ou os
marcadores de área a partir do modo de digitalização de alvo ou de uma
imagem aberta.
1.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro/cruz sobre o ícone da
cruz ou do retângulo; toque em E.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre o ponto do
marcador de ponto focal ou ponto do marcador de área que deseja eliminar.
A cruz do mouse pode ser posicionada no marcador do ponto focal ou em
local próximo a ele; para os marcadores de área, a ponta do ponteiro do
mouse deve tocar no marcador de área.

3.

Toque em F; aparece um menu instantâneo. Use o controlador do
mouse para colocar o ponteiro sobre a opção desejada: Remover,
Renomear ou Anotar.
•

Se selecionar Remover, o marcador será retirado da tela.

•

Se selecionar Renomear, aparecerá o teclado de edição de nome de
marcador.
•

•

Se selecionar Anotar, aparecerá o editor de anotações.
•

4.
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Digite um novo nome de marcador usando o controlador
do mouse para colocar o ponteiro sobre a letra ou
função adequada; em seguida, pressione E. Repita,
conforme necessário.
Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre as
anotações desejadas (veja o Capítulo 4) e pressione E.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de imagem ou à imagem aberta. Na imagem
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Para mover os marcadores de ponto e de área:
1.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre o texto da
etiqueta do marcador. A seta do ponteiro se transforma em um ponteiro na
forma de uma mãozinha.

2.

Mantenha pressionado E enquanto usa o controlador do mouse para
arrastar o marcador até o novo local.

Para redimensionar os marcadores de área:
1.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre uma borda ou
um canto da área. A seta do ponteiro se transforma em um ponteiro na
forma de uma mãozinha.

2.

Pressione E enquanto usa o controlador do mouse para ajustar o
tamanho do marcador de área, conforme desejado.

Como usar a recalibração interna
A câmera tem um recurso de calibração interna que ajusta automaticamente os
componentes eletrônicos da forma necessária para produzir a máxima
qualidade de imagens, mesmo quando a câmera detecta uma mudança
substancial na temperatura interna ou na temperatura do objeto-alvo. Durante a
calibração interna, às vezes é possível ouvir um som semelhante a um clique
duplo na câmera, e a palavra “Calibrando” aparece na tela. A imagem é
congelada durante 1 a 2 minutos durante o processo de calibração interna.
A calibração interna também pode ser acionada manualmente para fazer
ajustes de acordo com as mudanças ambientais, como, por exemplo, se o
usuário passar de um ambiente extremamente frio para um ambiente quente
(veja Programação dos botões de função no Capítulo 2).
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Capítulo 8

Como cuidar da câmera

Limpeza da lente do infravermelho, VLCM,
tela e invólucro
Para obter o melhor desempenho possível, a câmera deve ser manuseada e
limpa com cuidado, sempre que necessário. Sempre tome cuidado ao tocar na
lente ou na tela do visor. Os elementos da lente são feitos de cristal de
germânio e podem se estilhaçar, rachar ou riscar com facilidade; a tela de
cristal líquido (LCD) é sensível à pressão excessiva. Para proteger a câmera,
sempre coloque a tampa de volta na lente e guarde a câmera quando não
for usada.
WAtenção
Para evitar danos à câmera, use ar comprimido antes de
limpar com pano, para eliminar partículas grandes de pó.
Para limpar a lente do infravermelho, as lentes VLCM e os visores:
•

Limpe a lente cuidadosamente, sem aplicar pressão, usando um pano
macio de algodão ligeiramente umedecido (sem estar pingando) com uma
solução não-abrasiva especial para limpeza de lentes, ou com uma solução
aquosa de sabão de lavar pratos (nunca use solventes).

Para limpar a tela do visor:
•

Limpe levemente a tela do visor com um lenço de limpeza especial para
monitores de computador.

Para limpar o invólucro da câmera:
•

Passe levemente um pano limpo e ligeiramente úmido na parte externa da
câmera. Umedeça o pano com uma solução de água e pequena quantidade
de sabão neutro, se necessário.
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Como usar outras lentes
A câmera é fornecida com uma lente de abertura de f 0.8 e distância focal de
20 mm, que é adequada para a maioria das aplicações. A lente é fabricada em
cristal de germânio e tem um revestimento anti-reflexivo de alta transmissão na
faixa de comprimento de onda de 8 a 14 mícrons. Estão disponíveis duas lentes
extras: uma grande angular com abertura de f 0.8 e distância focal de 10,5 mm
para captar alvos maiores a curta distância, e uma objetiva de abertura f 1.0 e
distância focal de 54 mm para captar alvos menores a distâncias maiores.
Ao trocar as lentes, mude a configuração da seleção de lentes da forma
adequada para a nova lente, conforme descrito no Capítulo 6. Ao instalar a
lente padrão de 20 mm, verifique se o alinhamento está correto. Veja mais
informações no Capítulo 5: Como usar o alinhamento de imagem.
Para obter mais informações sobre pedidos de lentes adicionais ou outros
acessórios, visite o site www.fluke.com.

Como ver informações sobre a câmera e
a bateria
A guia Info, na janela de Informações da Câmera, contém uma lista das
principais características e funções, como a taxa de atualização de
infravermelho, tamanho da imagem de infravermelho (em pixels), capacidade
de zoom, funções de IR-Fusion®, número de série da câmera, versões de
software, descrições de cada lente usada (se houver mais de uma), faixa de
calibração, número de arquivos de imagem no cartão de memória, e quantidade
de memória usada e disponível no cartão de memória.
Para visualizar as informações contidas na guia Informações:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre Informações
da câmera no menu instantâneo e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a guia Informações e toque em E.

4.

Coloque o ponteiro sobre as setas para cima/para baixo para rolar e ver
mais detalhes.

5.

Toque no disparador
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A guia Bateria da janela Informações da câmera mostra a fonte de alimentação,
a carga restante da pilha, o fabricante, o número de série e o número de ciclos
de descarga.
Para visualizar as informações contidas na guia Bateria:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre Informações
da câmera no menu instantâneo e toque em E.

3.

Coloque o ponteiro sobre a guia Bateria e toque em E.

4.

Toque no disparador

para voltar ao modo de digitalização de alvo.

Carregamento das baterias
A câmera é fornecida com um carregador de bateria que funciona com tensão
de 100 a 240 V CA e freqüência de entrada de 50 Hz ou 60 Hz. O carregador
tem uma função de recalibração para poder monitorar corretamente a carga.
Quando a câmera está sendo alimentada pela bateria, aparece um símbolo
correspondente na barra de tarefas da tela. A carga restante da bateria é
indicada conforme mostrado na Tabela 8-1.
Tabela 8-1. Indicadores de carga restante da bateria
Indicador

Carga restante da bateria

Verde

25 % a 100 %

Amarelo

Menos de 25 %

Vermelho constante/piscando

Cerca de 5 minutos até a câmera se
desligar.

Use o controlador do mouse para colocar o ponteiro sobre o ícone da bateria.
Pressione E para ver uma estimativa da carga restante da bateria e o tempo
de funcionamento da câmera.
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Para carregar as baterias da câmera:
Observação
Carregue no mínimo uma bateria por 3 horas antes de usá-la. São
carregadas duas bateria consecutivamente. A segunda bateria
permanece em modo suspenso até a primeira ser carregada.
1.

Conecte a fonte de alimentação CA do carregador de bateria a uma tomada
elétrica. Em outros países que não os EUA, pode ser necessário usar
um adaptador.

2.

Conecte a fonte de alimentação ao carregador de duas baterias.

3.

Insira uma bateria em um dos encaixes do carregador; insira a segunda
bateria (se disponível) no outro encaixe.

Os indicadores luminosos na frente do carregador indicam o estado da carga,
conforme mostrado na Tabela 8-2.
Tabela 8-2. Estado da carga da bateria
Indicador luminoso

Estado da carga

Desligado

Não foi detectada nenhuma bateria

Verde intermitente

Carregando

Verde constante

Totalmente carregada

Amarelo intermitente

Recalibrando

Amarelo/verde

Recalibrada

Amarelo constante

Em espera

Vermelho intermitente

Erro

Recalibrar as baterias
As baterias da câmera devem ser carregadas periodicamente para manter a
precisão do indicador de carga. Se for necessário recalibrar a bateria, aparecerá
um aviso na tela quando a câmera for ligada.
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Observação
A recalibração pode durar até 16 horas. A bateria pode ser
carregada no compartimento direito enquanto a recalibração é feita
no compartimento esquerdo.
Para recalibrar uma bateria:
1.

Insira a bateria no compartimento esquerdo do carregador.

2.

Pressione o botão de recalibrar, na frente do carregador.

Como conservar a carga da bateria
Para conservar a carga da bateria (quando a câmera estiver funcionando à
bateria, não com alimentação CA), a tela automaticamente se desliga e o
sistema entra no modo suspenso após 5 minutos de inatividade (este período
pode ser modificado). A câmera se desliga automaticamente quando o sistema
estiver em modo suspenso por 10 minutos (este período pode ser modificado).
A entrada no modo suspenso também pode ser feita manualmente.
Para passar manualmente de alimentação total para o modo suspenso, toque
uma vez em D. D luz verde piscando.
Para passar manualmente do modo suspenso para alimentação total, toque em
D novamente. D permanece aceso com verde constante.
Para ligar e desligar, mantenha D pressionado durante 4 segundos. D
permanece aceso em verde constante quando ligado; não se acende
quando desligado.
Para mudar o tempo-limite de espera:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador de mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
câmera no menu instantâneo.

3.

Toque em E.

4.

Coloque o ponteiro sobre a guia Energia e toque em E.

5.

Coloque o ponteiro sobre a seta para baixo em Tempo-limite de espera e
pressione E.

6.

Coloque o ponteiro sobre o intervalo de tempo desejado e pressione E.

7.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.
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Para mudar o tempo limite entre a espera e o desligamento:
1.

Toque em F.

2.

Use o controlador de mouse para colocar o ponteiro em Configurações da
câmera no menu instantâneo.

3.

Toque em E.

4.

Coloque o ponteiro sobre a guia Energia e toque em E.

5.

Coloque o ponteiro sobre a seta para baixo, em Tempo-limite de espera
para desligamento, e pressione E.

6.

Coloque o ponteiro sobre o intervalo de tempo desejado e pressione E.

7.

Toque no disparador para confirmar a mudança de configuração e voltar
ao modo de digitalização de alvo.
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Apêndice A

Glossário
Alvo
Objeto fotografado termicamente.
Amplitude
A faixa de temperatura usada para o mapeamento da paleta de cores (escala
de temperatura).
Câmera a infravermelho
Combinação de componentes eletrônicos, lente e detector que produz imagens
de energia do espectro infravermelho, que podem ser visualizadas ou gravadas.
Cores de saturação
Os extremos da paleta de cores usada para mostrar os extremos de temperatura;
por exemplo, uma temperatura superior à temperatura máxima da paleta ou
uma temperatura inferior à temperatura mínima da paleta.
Corpo negro
Teoricamente o corpo negro é o irradiador e absorvedor ideal de energia em
todos os comprimentos de onda eletromagnética, isto é, consiste em um objeto
totalmente não-reflexivo. O termo se origina do fato de que um corpo negro
frio visualmente aparece como preto.
Energia refletida
Toda energia que não é irradiada diretamente do objeto-alvo.
Escala de temperatura
As temperaturas representadas pela paleta de cores (temperaturas da paleta).
Espectro infravermelho
A parte do espectro eletromagnético imediatamente adjacente à luz visível;
aproximadamente, de 0,7 µm até a microonda.
Evento de descarga eletrostática (ESD)
Evento único de transferência rápida de carga eletrostática entre dois objetos,
que geralmente ocorre quando dois objetos com potenciais diferente entram em
contato. A descarga eletrostática ocorre quando um campo eletrostático de alta
intensidade se forma entre dois objetos muito próximos.
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Emissividade
A relação entre a radiância efetiva emitida e a de um corpo negro ideal na
mesma temperatura. Em termos práticos, significa que objetos com
emissividade mais baixa são mais afetados pela radiação do plano de fundo.
Formato de arquivo FAT ou FAT16
FAT em inglês é sigla de “File Allocation Tables” ou tabelas de alocação de
arquivos. A maioria dos sistemas operacionais armazena os arquivos contidos
no computador dividindo-os em pedaços menores e armazenando esses
pedaços em grupos (clusters) separados em disco rígido, disco flexível ou
cartão de memória CompactFlash. O sistema de arquivos FAT possibilita que o
sistema operacional saiba onde estão localizados os arquivos e as seqüências
dos pedaços de cada um, e também permite que o sistema operacional
identifique que clusters não têm nada associado e estão disponíveis para novos
arquivos. Quando o usuário quer ler um arquivo, o sistema de arquivos FAT
também monta cada pedaço do arquivo em uma unidade, possibilitando a
visualização do arquivo inteiro.
Infravermelho, termal
A parte do espectro infravermelho da qual a maioria da energia de calor é
registrada. Essa parte do espectro eletromagnético é definida como de 3 µm até
a microonda. Contudo, a maioria das imagens a infravermelho ocorrem entre
3 µm e 14 µm.
Isoterma
Em terminologia científica geral, uma isoterma é um conjunto de linhas de um
termograma que marca pontos que apresentam a mesma temperatura.
Nível
O valor central da paleta de cores (escala de temperatura).
NTSC
O National Television Standards Committee (NTSC) é o órgão que estabeleceu
o padrão de televisão analógica nos Estados Unidos; este formato também é
conhecido pela sigla “NTSC.” Embora seja um padrão dos EUA, o formato
NTSC foi adotado em outros países, inclusive na Coréia e no Japão.
PAL
Representa “Phase Alternating Line” e é o formato de vídeo analógico usado
para transmissão televisiva na maior parte da Europa - exceto na França,
Bulgária, Rússia, Iugoslávia e alguns outros países da Europa Oriental onde é
usado o formato SECAM — Austrália e alguns países da África e da América
do Sul.
Paleta de cores
A representação das cores das temperaturas (escala de temperatura) na
imagem exibida.
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Radiométrica
A capacidade de medir energia térmica - ou temperatura - e exibi-la na câmera.
Termografia
O uso de termografia a infravermelho, em que as temperaturas de uma grande
variedade de objetos-alvo podem ser medidas remotamente, sem contato. Isso
é feito medindo-se a radiação de energia infravermelha emitida pela superfície
do alvo e convertendo essa medida em uma temperatura superficial
equivalente.
Temperatura do plano de fundo
A temperatura circundante, conforme “vista” pelo objeto-alvo. Em termos
práticos, trata-se geralmente da temperatura ambiente. Em ambiente externo,
esse valor pode ser difícil de calcular, devido aos efeitos de objetos muito
quentes (o sol) e muito frios (céu limpo). Prestar atenção ao local e à direção
da qual o objeto é fotografado ajuda a minimizar os efeitos de objetos muito
quentes e muito frios no plano de fundo.
Temperaturas de paletas
Temperatura máxima, central e mínima (escala de temperatura) da paleta
de cores.
Termograma
Imagem de infravermelho.
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Apêndice B

Identificação e solução
de problemas

Para ver a ajuda relacionada a identificação e solução de problemas, consulte a
Tabela B-1.
Tabela B-1. Dicas para identificação e solução de problemas
Sintoma
A câmera
não liga.

Possível motivo

Possível solução

A bateria não está Instale uma bateria carregada.
instalada.
A bateria não está Carregue a bateria. Veja o
carregada.
Capítulo 8.
O cartão de
memória
CompactFlash
não é o correto.

Use somente cartões de memória
CompactFlash da marca SanDisk
com data de copyright de 2003 ou
mais recente.
WAtenção

Para evitar problemas ao
salvar as imagens, não
use nenhuma outra
marca de cartão de
memória.
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Tabela B-1. Dicas para identificação e solução de problemas (continuação)
Sintoma
A câmera
não liga.

Possível motivo
O cartão de
memória
CompactFlash
está danificado.

Possível solução
Reformate* o cartão de memória:
Coloque o cartão CompactFlash no
leitor de cartão instalado no
computador. Use o Windows Explorer
ou Meu Computador para visualizar o
local da unidade do cartão de memória.
Clique com o botão direito do mouse
na unidade e selecione o formato de
arquivo FAT ou FAT16.
WAtenção
Para evitar perda de dados nas
imagens, não use o formato FAT32.
Não mude nenhuma outra
configuração.

WAtenção
Para evitar a perda de dados das
imagens, antes de reformatar o
cartão de memória transfira as
imagens contidas na memória
interna da câmera para o disco
rígido do computador ou outro
dispositivo de armazenamento
(ex.: CD). A reformatação do
cartão apaga todas as imagens
nele contidas.

A câmera não
está salvando
imagens.

Ocorreu descarga
eletrostática.

Com um prendedor de papel, dê um
reset pressionando o botão adequado.
Veja o Capítulo 2.

O cartão de
memória
CompactFlash não
foi inserido
ou foi inserido
cartão errado.

Use somente cartões de memória
CompactFlash da marca SanDisk
com data de copyright de 2003 ou
mais recente.

WAtenção
Para evitar erros ao salvar as
imagens, não use nenhuma outra
marca de cartão de memória.
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Tabela B-1. Dicas para identificação e solução de problemas (continuação)
Sintoma

Possível motivo

Possível solução

A câmera não
está salvando
imagens.

O cartão de
memória
CompactFlash
está cheio.

Instale um novo cartão de memória
CompactFlash da marca SanDisk;
apague todas as imagens
desnecessárias contidas no cartão
(veja o Capítulo 3); ou transfira as
imagens gravadas no cartão para o
disco rígido do computador ou algum
outro dispositivo de armazenamento
(ex.: CD).

O sinal de
“aproximado”
(~) precede a
indicação de
temperatura.

A temperatura
medida está fora
da faixa de
calibração
selecionada, e a
exatidão pode
não estar dentro
da exatidão
especificada da
câmera.

Mude a faixa de calibração de
temperatura; Definir faixa de
temperatura de calibração, no
Capítulo 6.

Luz visível e
imagens de
infravermelho
não estão
alinhadas
apropriadamente.

Foco incorreto;
lente opcional;
lente de 20 mm
mal alinhada.

A função de alinhamento da imagem é
desativada quando são usadas as
lentes de 10 e de 55 mm. Ajuste o
alinhamento depois de transferir as
imagens para o software SmartView.
Instale a lente de 20 mm de modo que
a marca branca de alinhamento da
lente fique alinhada com a marca
correspondente na unidade da câmera,
conforme mostrado na Figura 5-1.

Se não conseguir resolver algum problema seguindo as sugestões contidas na
tabela de identificação e solução de problemas:
Reinicie a câmera pressionando D para desligá-la e, em seguida,
pressionando D novamente para ligá-la.
Se isso não resolver o problema:
Entre em contato com a Fluke conforme descrito no Capítulo 1.
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Antes de nos contatar
Para melhor atendê-lo e para minimizar a demora da chamada, tenha à mão as
seguintes informações antes de contatar a Fluke Corporation, para fornecer ao
representante do Atendimento ao Cliente.
•

Versão do OCA, versão do DSP, e versão do MSP
Essa informação pode ser encontrada no menu Info (Informações) da
câmera, na guia Info (veja o Capítulo 8).

•

Número de série e número de peça (módulo da lente giratória; veja a
etiqueta na lateral da câmera, conforme mostrado na Figura B-1).
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Figure B-1. Número de série/número de peça e
localização da certificação do laser
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Valores de emissividade

Use os valores de emissividade apresentados na Tabela C-1 como guia para a
configuração correta de emissividade na câmera.
Tabela C-1. Valores de emissividade de materiais comuns
Material

Temperatura (°C)

Emissividade

Aço galvanizado

0

0,28

Aço, chapa, laminada

0

0,56

Aço, chapa, revestida
em níquel

0

0,11

Aço, intensamente oxidado 0

0,88

Aço, recém-laminado

0

0,24

Aço, superfície áspera

0

0,96

Aço, vermelho enferrujado

0

0,69

Água

0

0,98

Alumínio, intensamente
oxidado

0

0,25

Alumínio, polido

0

0,05

Alumínio, superfície áspera 0

0,07

Amianto, base de ardósia

0

0,96

Amianto, chapa

0

0,96

Amianto, papel

0

0,94
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Tabela C-1. Valores de emissividade de materiais comuns (continuação)
Material

Temperatura (°C)

Emissividade

Amianto, tecido

0

0,78

Argila, cozida

0

0,91

Borracha

0

0,93

Bronze, polido

0

0,10

Bronze, poroso, áspero

0

0,55

Carbono, purificado

0

0,80

Carvão, pulverizado

0

0,96

Chumbo, cinza

0

0,28

Chumbo, lustroso

0

0,08

Chumbo, oxidado

0

0,63

Chumbo, vermelho,
pulverizado

0

0,93

Cobre, lustrado comercial

0

0,07

Cobre, oxidado

0

0,65

Cobre, oxidado até preto

0

0,88

Cobre, polido, recozido

0-17

0,01 a 0,02

Concreto

0

0,54

Crômio, polido

0

0,10

Esmalte

27

0,90

Estanho, lustrado

0

0,05

Ferro fundido, polido

0

0,21

Ferro fundido; fundição
em bruto

0

0,81

Ferro laminado a quente

0

0,77

Ferro, oxidado

0

0,74
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Tabela C-1. Valores de emissividade de materiais comuns (continuação)
Material

Temperatura (°C)

Emissividade

Ferro forjado, polido

0

0,28

Ferro, chapa galvanizada,
lustrada

0

0,23

Ferro, chapa galvanizada,
oxidada

0

0,28

Ferro, lustroso, gravado

0

0,16

Fita elétrica, plástico preto

0

0,95

Fórmica

0

0,93

Gelo

0

0,97

Goma-laca, preta, lustrosa 0

0,82

Goma-laca, preta, opaca

0

0,91

Laca, baquelita

0

0,93

Laca, branca

0

0,87

Laca, preta, lustrosa

0

0,87

Laca, preta, opaca

0

0,97

Latão, opaco, deslustrado

0

0,22

Latão, polido

0

0,03

Mercúrio puro

0

0,10

Negro de fumo

0

0,96

Neve

0

0,80

Níquel puro, polido

0

0,05

Níquel, em ferro fundido

0

0,05

Ouro, polido

0

0,02
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Tabela C-1. Valores de emissividade de materiais comuns (continuação)
Material

Temperatura (°C)

Emissividade

Papel alcatroado

0

0,92

Papel branco

0

0,90

Papel preto lustroso

0

0,90

Papel preto opaco

0

0,94

Platina pura polida

0

0,08

Porcelana vitrificada

0

0,92

Quartzo

0

0,93

Solo congelado

0

0,93

Tijolo, comum

0

0,85

Tijolo, refratário, áspero

0

0,94

Tijolo, vitrificado, áspero

0

0,85

Tinta, acabamento prata

25

0,31

Tinta, óleo, média

0

0,94

Tungstênio

0

0,05

Vidro

0

0,92

Vidro fosco

0

0,96

Zinco, chapa

0

0,20
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Especificações e
dimensões da câmera

A Tabela D-1 apresenta uma lista das especificações técnicas dos modelos
TiR2, Ti45 e Ti40.
Tabela D-1. Especificações das câmeras TiR2, Ti45 e Ti40
Modelo

Modelo Ti45 e TiR2

Modelo Ti40

Desempenho de imageamento
Detector

Microbolômetro não-resfriado, óxido de vanádio (VOX),
matriz de plano focal 1 (FPA) de 160 x 120.

Taxa de
atualização

As câmeras apresentam taxa de atualização de 7,5 Hz ou de
30 Hz. Veja na tela de Informações da Câmera qual é a taxa
de atualização do seu modelo específico.

Banda
espectral

8 µm a 14 µm

Sensibilidade
térmica

≤ 0,080 °C a 30 °C

≤ 0,090 °C a 30 °C

Ajuste do foco Foco manual, ajuste com o dedo
Zoom
eletrônico

2x

Nenhum

Otimização
digital de
imagem

Otimização automática constante
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Tabela D-1. Especificações das câmeras TiR2, Ti45 e Ti40 (continuação)
Modelo

Modelo Ti45 e TiR2

Modelo Ti40

Visor e armazenamento de imagens
Mostrador
digital

5 em alta resolução, 320 x 240, display de cristal líquido
(LCD) proporciona visibilidade à luz solar.

Indicadores
apresentados
na tela

Indicação do estado da bateria, emissividade do alvo,
temperatura de fundo, unidade de temperatura (C/F/K),
data e hora.

Paletas

8 paletas únicas de cores

Meio de
armazenamento

Cartão CompactFlash (capacidade de armazenamento de
centenas de imagens)

Formatos de
arquivos
compatíveis

Dados de medição em 14 bits incluídos. JPEG, BMP,
TIF, PNG exportáveis por meio do software SmartView
para computador.

Controles de
imagem

Nível, amplitude, ajuste automático (contínuo/manual)

Pesquisa de
imagens

Tela cheia e miniaturas

Anotação
otimizada
em texto

Definidas pelo usuário;
incluídas automaticamente
em relatórios.

n/a

Captura
programável
de imagem

A câmera pode ser
programada para capturar
imagens térmicas
automaticamente.

n/a

Características ópticas padrão
Germânio,
20 mm f/0.8

Campo de visão
23° horizontal x 17° vertical (lentes opcionais disponíveis)

Resolução
espacial
(IFOV)

Foco mínimo de 0,15 m; IFOV de 2,6 mrad
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Tabela D-1. Especificações das câmeras TiR2, Ti45 e Ti40 (continuação)
Modelo

Modelo Ti45 e TiR2

Modelo Ti40

Medição de temperatura
Faixas de
temperatura
calibradas

Faixa 1 = -20 °C a 100 °C
(-4 °F a 212 °F)

Faixa 1 = -20 °C a 100 °C
(-4 °F a 212 °F)

As faixas 2, 3 e 4 não estão
disponíveis no modelo TiR2

Faixa 2 = -20 °C a 350 °C
(-4 °F a 662 °F)

Faixa 2 = -20 °C a 350 °C
(-4 °F a 662 °F)
Faixa 3 = 250 °C a 600 °C
(482 °F a 1112 °F)
Faixa 4 = 500 °C a 1200 °C
(932 °F a 2192 °F) (opção)
Precisão

± 2 °C ou ± 2 %, valendo o que for mais alto

Modos de
medição

Pontos e caixas móveis
Ponto central
Temperatura de cursor
Caixa central (mín/máx,
média da área)

Ponto central
Temperatura de cursor.
Caixa central (mín/máx,
média da área)

Detecção automática de
ponto quente e ponto frio
Alarme de cor
Correção de
emissividade

Baseado na entrada feita pelo usuário. Varia de 0,01 a 1,0
(em incrementos de 0,01)
Energia

Tipo de
bateria

Bateria lítio-íon “inteligente”, recarregável, substituível
em campo.

Duração da
bateria em
operação

tipicamente, de 2 a 3 horas de operação contínua para cada
bateria
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Tabela D-1. Especificações das câmeras TiR2, Ti45 e Ti40 (continuação)
Modelo

Carregador
de bateria

Modelo Ti45 e TiR2

Carregador “inteligente” com 2 compartimentos,
alimentado por tomada CA ou com opção de adaptador
de 12 V para automóvel.

Operação CA Adaptador CA 110/220 V CA,
50/60 Hz
Economia de
energia

Modelo Ti40

Opção

Modo de desligamento automático e modo de espera
(especificado pelo usuário).
Interfaces

Saída de
vídeo

Vídeo composto CCIR/PAL ou RS170 EIA/NTSC.
Características físicas

Peso

4,4 libras incluindo a bateria

Dimensões

71 mm x 262 mm x 196 mm (2,8 pol. x 10,5 pol. x 7,7 pol.)

Montagem
em tripé

¼ pol. – 20 UNC
Especificações ambientais

Temperatura
de operação

-10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F)

Temperatura
de armazenamento

-40 °C a +70 °C (-40 °F a 158 °F)

Umidade

Operação e armazenamento, de 10 % a 95 %
sem condensação.

Vibração/
impacto

25G, IEC 68-2-29 / 3G, IEC 68-2-6

Encapsulamento

IP54, IEC 60529

Queda em
trânsito

MIL-STD-810F, Método 516.5, Procedimento IV

Homologações:

Homologação CE (norma EN61326)
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Tabela D-1. Especificações das câmeras TiR2, Ti45 e Ti40 (continuação)
Modelo

Modelo Ti45 e TiR2

Modelo Ti40

Garantia
2 anos, a partir da data da remessa.
Equipamento fornecido
Câmera a infravermelho com lente de 20 mm f/0.8
Cartão CompactFlash
Leitor de cartão USB
Software SmartView™
Alça tiracolo
2 baterias recarregáveis
Maleta de qualidade Premium
Carregador de bateria
Manual do Usuário
Cabo de vídeo
Adaptador CA
Equipamento opcional
Cabo de alimentação de 12 V, automóvel-carregador
Baterias sobressalentes
Anteparo contra o sol
Lente fotográfica teleobjetiva de 54 mm (9 °H x 6 °V)
Lente de 10,5 mm (42 °H x 32 °V)
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Tabela D-1. Especificações das câmeras TiR2, Ti45 e Ti40 (continuação)
Modelo

Modelo Ti45 e TiR2

Faixa ampliada de
temperatura 500 °C a
1200 °C (932 °F a 2192 °F)
com lente de 20 mm

Modelo Ti40

Adaptador CA

Câmera a luz visível
Pixels

1,3 M

Pixels ativos

1280 H x 1024 V

Campo de
visão (FOV –
Field of
Vision)

56° H x 46° V

Sensibilidade

1 lux

Distância
do foco

50 cm até o infinito

Exposição

Automática

Flash
integrado

Manual ou padrão para alta qualidade de imagens a
luz visível

Modo
Iluminador

Iluminação otimizada de imagens de vídeo em áreas escuras

Modos de
IR-Fusion®

• Imagem a infravermelho,
tela cheia mesclada com
imagem visível
• PIP (Picture-in-Picture)
mesclada com
imagem visível
• Modo de alarme
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A Tabela D-2 apresenta uma lista das especificações técnicas dos modelos
TiR3, TiR4, Ti55 e Ti50.
Tabela D-2. Especificações dos modelos TiR3, TiR4, Ti55 e Ti50
Modelo

Modelo Ti55 e TiR4

Modelo Ti50 e TiR3

Desempenho de imageamento
Detector

Microbolômetro não-resfriado, óxido de vanádio (VOX),
matriz de plano focal 1 (FPA) de 320 x 240.

Taxa de
atualização

As câmeras apresentam taxa de atualização de 7,5 Hz ou de
60 Hz. Veja na tela de Informações da Câmera qual é a taxa
de atualização do seu modelo específico.

Banda
espectral

8 µm a 14 µm

Sensibilidade
térmica

≤ 0,050 °C a 30 °C (50 mK)

Ajuste do foco

Foco manual, ajuste com o dedo

Zoom
eletrônico

2x, 4x, 8x
(2x, 4x com IR-Fusion®
ativada)

Otimização
digital de
imagem

Otimização automática constante

≤ 0,070 °C a 30 °C (70 mK)

2x

Visor e armazenamento de imagens
Mostrador
digital

5 em alta resolução, 320 x 240, display de cristal líquido
(LCD) proporciona visibilidade à luz solar.
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Tabela D-2. Especificações dos modelos TiR3, TiR4, Ti55 e Ti50
(continuação)
Modelo

Modelo Ti55 e TiR4

Modelo Ti50 e TiR3

Indicadores
apresentados
na tela

Indicação do estado da bateria, emissividade do alvo,
temperatura de fundo, unidade de temperatura (C/F/K),
data e hora.

Paletas

8 paletas únicas de cores

Meio de
armazenamento

Cartão CompactFlash (capacidade de armazenamento de
centenas de imagens)

Formatos de
arquivos
compatíveis

Dados de medição em 14 bits incluídos. JPEG, BMP,
TIF, PNG exportáveis por meio do software SmartView
para computador.

Controles de
imagem

Nível, amplitude, ajuste automático (contínuo/manual)

Localização de Tela cheia e miniaturas
imagens
Anotação
otimizada
em texto

Definidas pelo usuário;
incluídas automaticamente
em relatórios.

n/a

Captura
programável
de imagem

A câmera pode ser
programada para capturar
imagens térmicas
automaticamente.

n/a

Características ópticas padrão
Germânio,
20 mm f/0.8

Campo de visão: 23 ° horizontal x 17 ° vertical (lentes
opcionais disponíveis)

Resolução
espacial
(IFOV)

Foco mínimo de 0,15 m; IFOV de 1,3 mrad
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Tabela D-2. Especificações dos modelos TiR3, TiR4, Ti55 e Ti50
(continuação)
Modelo

Modelo Ti55 e TiR4

Modelo Ti50 e TiR3

Medição de temperatura
Faixas de
Temperatura
calibrada

Faixa 1 = -20 °C a 100 °C
(-4 °F a 212 °F)

Faixa 1 = -20 °C a 100 °C
(-4 °F a 212 °F)

As faixas 2 e 3 não estão
disponíveis no modelo TiR4

A faixa 2 não está disponível
no modelo TiR3

Faixa 2 = -20 °C a 350 °C
(-4 °F a 662 °F)

Faixa 2 = -20 °C a 350 °C
(-4 °F a 662 °F)

Faixa 3 = 250 °C a 600 °C
(482 °F a 1112 °F)
Precisão

± 2 °C ou ± 2 %, valendo o que for mais alto

Modos de
medição

Pontos e caixas móveis

Ponto central

Ponto central

Temperatura de cursor

Temperatura de cursor

Caixa central (mín/máx,
média da área)

Caixa central (mín/máx,
média da área)
Detecção automática de
ponto quente e ponto frio
Alarme de cor
Energia
Tipo de
pilhas

Bateria lítio-íon “inteligente”, recarregável, substituível
em campo.

Duração da
bateria em
operação

tipicamente, de 2 a 3 horas de operação contínua para cada
bateria
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Tabela D-2. Especificações dos modelos TiR3, TiR4, Ti55 e Ti50
(continuação)
Modelo

Carregador
de bateria

Modelo Ti55 e TiR4

Modelo Ti50 e TiR3

Carregador “inteligente” com 2 compartimentos,
alimentado por tomada CA ou com opção de adaptador
de 12 V para automóvel.

Operação CA Adaptador CA 110/220 V CA, 50/60 Hz
Economia de
energia

Modo de desligamento automático e modo de espera
(especificado pelo usuário).
Interfaces

Saída de
vídeo

Vídeo composto CCIR/PAL ou RS170 EIA/NTSC.
Características físicas

Peso

4,4 libras incluindo a bateria.

Dimensões

71 mm x 262 mm x 196 mm (2,8 pol. x 10,5 pol. x 7,7 pol.)

Montagem
em tripé

1/4 pol. – 20 UNC
Especificações ambientais

Temperatura
de operação

-10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F)

Temperatura
de armazenamento

-40 °C a +70 °C (-40 °F a 158 °F)

Umidade

Operação e armazenamento, de 10 % a 95 % sem
condensação.

Vibração/
impacto

25G, IEC 68-2-29 / 3G, IEC 68-2-6

Encapsulamento

IP54, IEC 60529
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Tabela D-2. Especificações dos modelos TiR3, TiR4, Ti55 e Ti50
(continuação)
Modelo

Modelo Ti55 e TiR4

Modelo Ti50 e TiR3

Queda em
trânsito

MIL-STD-810F, Método 516.5, Procedimento IV

Homologações:

Homologação CE (norma EN61326)
Garantia

2 anos, a partir da data da remessa.
Equipamento fornecido
Câmera a infravermelho com lente de 20 mm f/0.8
Cartão CompactFlash
Leitor de cartão USB
Software SmartView™
Alça tiracolo
2 baterias recarregáveis
Maleta de qualidade Premium
Carregador de bateria
Manual do Usuário
Cabo de vídeo
Adaptador CA
Equipamento opcional
Cabo de alimentação de 12 V, automóvel-carregador
Baterias sobressalentes
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Tabela D-2. Especificações dos modelos TiR3, TiR4, Ti55 e Ti50
(continuação)
Modelo

Modelo Ti55 e TiR4

Modelo Ti50 e TiR3

Anteparo contra o sol
Lente fotográfica teleobjetiva de 54 mm (9 °H x 6 °V)
Lente de 10,5 mm (42 °H x 32 °V)
Adaptador CA
Câmera a luz visível
Pixels

1,3 M

Pixels ativos

1280 H x 1024 V

Campo de
visão (FOV –
Field of
Vision)

56° H x 46° V

Sensibilidade

1 lux

Distância do
foco

50 cm até o infinito

Exposição

Automática

Flash
integrado

Manual ou padrão para alta qualidade de imagens a
luz visível

Modo
Iluminador

Iluminação otimizada de imagens de vídeo em áreas escuras

Modos de
IR-Fusion®

• Imagem a infravermelho,
tela cheia mesclada com
imagem visível
• PIP (Picture-in-Picture)
mesclada com imagem
visível
• Modo de alarme
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As dimensões da câmera são apresentadas nas Figuras D-1 e D-2.

enj019.eps

Figura D-1. Dimensões da câmera

enj020.eps

Figura D-2. Dimensões da câmera – Altura e largura
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Apêndice E

Recursos e referência

Termografia Nível 1
O nível 1 da aula de termografia é um bom ponto de partida para aprender
todas as habilidades necessárias para o campo de teste da termografia.

Visão geral do treinamento Nível 1
Em cursos de Nível 1 o aluno:
• Aprende a pensar em termos térmicos
• Aprende os conceitos básicos da transferência de calor
• Descobre como usar corretamente um detector a infravermelho
(a câmera)
• Aprende como inspecionar equipamentos elétricos e mecânicos
• Aprende a analisar sistemas de telhados e edificações usando um
sensor a infravermelho
• Aprende a captura imagens corretamente, documentar os resultados e
redigir relatórios
• Recebe dicas profissionais sobre como comercializar a termografia
para clientes internos e externos.

Como organizar um programa de tecnologia
de infravermelho
Para estruturar um programa viável de termograifa, é necessário mais do que
apenas uma câmera a infravermelho. É necessária a câmera certa usada de
forma competente por profissionais qualificados, para fornecer dados de alta
qualidade constantemente.
Deixe a Fluke Corporation ajudá-lo a elaborar um programa de termografia
com sucesso. Para saber mais sobre o programa de treinamento em termografia
E-1
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ou organizar um programa de tecnologia de infravermelho, entre em contato
conosco pelo site www.fluke.com.
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Apêndice F

Configurações predefinidas da
câmera

A Tabela F-1 mostra as configurações predefinidas de fábrica dos modelos
TiR2, Ti45 e Ti40.
Tabela F-1. Configurações predefinidas dos modelos TiR2, Ti45 e Ti40
Configuração

Modelo Ti45 e TiR2

Modelo Ti40

Camera Info - informações da câmera
Informações

Somente para referência

Bateria

Somente para referência
Configurações da câmera

Calendário
Data

Atual

Hora

Atual

Lente

Faixa de
calibração

20 mm/F.8 (definição inicial de fábrica; subsequentemente
são válidas as últimas configurações definidas pelo usuário,
mesmo ao usar “restabelecer as configurações de fábrica”)
-4 °F a 212 °F (definição inicial de fábrica; subsequentemente
são válidas as últimas configurações definidas pelo usuário,
mesmo ao usar “restabelecer as configurações de fábrica”)

Energia
Brilho
da tela

Normal
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Tabela F-1. Configurações predefinidas dos modelos TiR2, Ti45 e Ti40
(continuação)
Configuração

Modelo Ti45 e TiR2

Modelo Ti40

Tempo30 segundos
limite da alta
intensidade
de brilho
Tempolimite do
modo de
espera

5 min.

Tempo limite 10 min.
do modo de
espera até o
desligamento
Saída de
vídeo

Desativada

Arquivos
Prefixo do
arquivo

IR

Seqüência 0
de arquivos
Assistente
de
anotação
autoiniciado

Desativado

Definições regionais
Unidade de F
temperatura
Idioma

Inglês

Sinal de
vídeo

NTSC

F-2
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Tabela F-1. Configurações predefinidas dos modelos TiR2, Ti45 e Ti40
(continuação)
Configuração

Modelo Ti45 e TiR2

Símbolo
decimal:

Ponto

Data

MM-dd-aa

Hora

HH:mm:ss

Modelo Ti40

Mouse
Sensibilidade do
mouse

Rápida

Mudanças
rápidas de
valor

Desativado

Salvar

Somente para referência

Pesquisa de
imagens

Somente para referência

VLCM
Ativar
VLCM

Ativado

Nível de
®
IR-Fusion

100 % infravermelho

Tela
cheia/PIP

PIP

Flash
ativado

Desativado

Alta
intensidade
de brilho

Ativado

Cores vivas Ativado
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Tabela F-1. Configurações predefinidas dos modelos TiR2, Ti45 e Ti40
(continuação)
Configuração

Modelo Ti45 e TiR2

Modelo Ti40

Configurações de imagem
Visor
Ponto
central

Desativado

Caixa central

Desativado

Cursor quente

Desativado

n/a

Cursor - frio

Desativado

n/a

Unidade de
Escala

Ativado

Auto-ocultar
barra de
tarefas

Desativado

Logotipo
apresentado
na tela

Desativado

Temp. de
mouse

Ativado

Aplicar zoom
na imagem

1x

Otimização de
imagem

Normal

Emissividade
Emissividade

F-4

0,95
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Tabela F-1. Configurações predefinidas dos modelos TiR2, Ti45 e Ti40
(continuação)
Configuração

Modelo Ti45 e TiR2

Temperatura
do plano de
fundo

68 °F

Imagem fixa

Desativado

Modelo Ti40

Configurações de imagem
Paleta de cores
Paleta de
cores

Vermelho / Azul

Cores de
saturação

Padrão

Ajuste
automático

Desativado

PIC
Máx. de
imagens:

1

n/a

Intervalo

1 segundo

n/a

Disparador

Manual

n/a

Somente para referência

n/a

Marcadores
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Tabela F-1. Configurações predefinidas dos modelos TiR2, Ti45 e Ti40
(continuação)
Configuração

Modelo Ti45 e TiR2

Modelo Ti40

Alarmes de cor
Ativar alarme
na tela

Desativado

Desativado

VERDADEIRO

n/a

Máx.

Máximo da faixa de calibração

n/a

Mín.

Máximo da faixa de calibração

n/a

Somente para referência

Desativado

As temperaturas estão
dentro da faixa
especificada

Anotação de
imagem

Botões programáveis
A

Ponto central/caixa central

B

PIP

C

Laser
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A Tabela F-2 mostra as configurações predefinidas de fábrica dos modelos
TiR3, TiR4, Ti55 e Ti50.
Tabela F-2. Configurações predefinidas dos modelos TiR3, TiR4, Ti55 e Ti50
Configuração

Modelo Ti55 e TiR4

Modelo Ti50 e TiR3

Informações da câmera
Informações

Somente para referência

Bateria

Somente para referência
Configurações da câmera

Calendário
Data

Atual

Hora

Atual

Lente

Faixa de
calibração

20 mm/F.8 (definição inicial de fábrica; subsequentemente
são válidas as últimas configurações definidas pelo usuário,
mesmo ao usar “restabelecer as configurações de fábrica”)
-20 °C a 100 °C (definição inicial de fábrica;
subsequentemente são válidas as últimas configurações
definidas pelo usuário, mesmo ao usar “restabelecer as
configurações de fábrica”)

Energia
Brilho da tela

Normal

Tempo-limite
da alta
intensidade
de brilho

30 segundos

Tempo-limite
de espera

5 min.

Tempo limite
do modo de
espera até
o desligamento

10 min.
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Tabela F-2. Configurações predefinidas dos modelos TiR3, TiR4, Ti55 e Ti50
(continuação)
Configuração

Saída de
vídeo

Modelo Ti55 e TiR4

Modelo Ti50 e TiR3

Desligado

Arquivos
Prefixo do
arquivo

IR

Seqüência
de arquivos

0

Assistente
Desativado
de anotação
auto-iniciado
Definições regionais
Unidade de
temperatura

F

Idioma

Inglês

Sinal de
vídeo

NTSC

Símbolo
decimal:

Ponto

Data

MM-dd-aa

Hora

HH:mm:ss

Mouse
Sensibilidade do
mouse

Rápida

Mudanças
rápidas de
valor

Desativado

Salvar

Somente para referência

Pesquisar
imagens

Somente para referência
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Tabela F-2. Configurações predefinidas dos modelos TiR3, TiR4, Ti55 e Ti50
(continuação)
Configuração

Modelo Ti55 e TiR4

Modelo Ti50 e TiR3

®

IR-Fusion

Ativar
IR-Fusion®

Ativado

Nível de
®
IR-Fusion

100 % infravermelho

Tela
cheia/PIP

PIP

Flash
ativado

Desativado

Alto brilho

Ativado

Cores vivas

Ativado
Configurações de imagem

Visor
Ponto
central

Desativado

Centralizar
caixa

Desativado

Cursor quente

Desativado

n/a

Cursor - frio

Desativado

n/a

Unidade de
Escala

Ativado

Auto-ocultar
barra de
tarefas

Desativado

Logotipo
Desativado
apresentado
na tela
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Tabela F-2. Configurações predefinidas dos modelos TiR3, TiR4, Ti55 e Ti50
(continuação)
Configuração

Modelo Ti55 e TiR4

Modelo Ti50 e TiR3

Configurações de imagem
Temp. do
mouse

Ativado

Aplicar
zoom na
imagem

1x

Otimização
digital de
imagem

Desligado

Emissividade
Emissividade

0,95

Temperatura do
plano de
fundo

68 °F

Imagem fixa

Desativado

Paleta de cores
Paleta de
cores

Vermelho / Azul

Cores de
saturação

Padrão

Ajuste
automático

Desativado
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Tabela F-2. Configurações predefinidas dos modelos TiR3, TiR4, Ti55 e Ti50
(continuação)
Configuração

Modelo Ti55 e TiR4

Modelo Ti50 e TiR3

PIC
Máx. de
imagens:

1

n/a

Intervalo

1 segundo

n/a

Gatilho

Manual

n/a

Somente para referência

n/a

Marcadores
Alarmes de cor
Ativar
alarme na
tela
As temperaturas estão
dentro da
faixa
especificada

Desativado

VERDADEIRO

Máx.

Máximo da faixa de calibração

Mín.

Mínimo da faixa de calibração

Anotação de
imagem

Somente para referência

Desativado

Botões programáveis
A

Ponto central/caixa central

B

PIP

C

Laser
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Índice remissivo

—A—

—C—

Ajuste arbitrátio do nível de temperatura e
amplitude, 4-4
Alarme de cor, 5-8
alinhamento de imagem, 5-1
amplitude. Ver nível e amplitude
anotações, 2-10, 4-9
adicionar a imagens salvas, 4-9
adicionar novo item de anotação, 4-11
anotação automática, 4-12
excluir, mudar ou adicionar nova
categoria, 4-10
função de anotação automática, 4-12
listas de anotações do smartview, 4-12
área de análise, 2-9
atendimento ao cliente, B-4

captar imagem, 1-10
captura de imagem programável (PIC)
iniciar seqüência, 2-11
parar seqüência, 2-11
captura programável de imagem (PIC)
acionamento manual, 7-2
acionamento por temperatura, 7-3
captura programável de imagem (PIC),
7-2
capturar imagem. See save image mode
and saving images
capturar série de imagens. Veja captura
programável de imagem
cartão de memória. Veja carto de
memória compactflash
cartão de memória compactflash
inserção, 1-8, 2-14
Como carregar as baterias, 8-4
conferir a remessa, 1-4
configurações da câmera
restabelecer configurações de fábrica,
6-7
salvar e recarregar, 6-6
controle do iluminador, 2-10
controle do iluminador, 5-5
controles de brilho e cores, 5-5
controles de cores, 5-5
cor viva. Veja controles de brilho e cores
cores de saturação. Veja cores de
saturação da paleta
cores de saturação da paleta, 4-6
cores de saturação de paleta
ativar/desativar, 4-7

—B—
barra de ferramentas de marcadores, 2-10,
Veja tela, marcadores de temperatura
definidos pelo usuário
bateria
carregamento, 8-3
economia da carga, 8-5
baterias
informações sobre a câmera e a bateria,
8-2
instalação, 1-7
recalibrar, 8-4
botão de nível e amplitude. Veja visão
geral da câmera
botão desliga. Veja visão geral da câmera
botão disparador, 2-5
botão liga. Veja visão geral da câmera
brilho, 2-10, 6-1

Índice remissivo-1
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—D—
dar nome ao arquivo. Veja nomes de
arquivos de imagens
data, 2-8
mudar, 6-4
mudar formato, 6-5
definições de fábrica. Veja configurações
predefinidas
desembalagem, 1-4

—E—
emissividade, 2-8
definição do valor, 4-1
função de imagem fixa, 4-2

—F—
Faixa de calibração. Veja faixa de
calibração de temperatura
faixa de calibração de temperatura
definir, 6-3
faixa de calibração de temperatura, 6-3
flash, 5-6
ativar, 5-6
flash de luz visível, 5-6
foco, 1-9, 5-2
função de imagem fixa
ativação, 4-2
desativação, 4-2
funções de programação, 2-10

—G—
garvar seqüência de várias imagens. Veja
captura programável de imagem
glossário, A-1
gravar imagens de controle, 5-6

—H—
hora, 2-8
mudar, 6-5
mudar formato, 6-5

—I—
Identificação e solução de problemas, B-1
imagem

Índice remissivo-2

dar nome ao arquivo, 6-8
pausar, 3-1
salvar, 3-1
indicador de fonte de alimentação, 2-8
informações de segurança, 1-2
informações sobre a câmera e a bateria
visualização das informações da
bateria, 8-3
visualização das informações da
câmera, 8-2
iniciar seqüência, 2-11, Veja captura de
imagem programável
interruptor. Veja visão geral da câmera
interruptor reiniciar. Veja visão geral da
câmera

—L—
lente
como usar outras lentes, 8-2
modificar seleção, 6-4
lentes de luz visível. Veja visão geral da
câmera
limpeza
corpo da câmera, 8-1
lentes, 8-1
tela do visor, 8-1
logotipo na tela, 4-8

—M—
marcadores de área. Veja marcadores de
temperatura definidos pelo usuário na
tela
marcadores de temperatura. Veja tela,
marcadores de temperatura
marcadores de temperatura definidos pelo
usuário. Veja tela, marcadores de
temperatura definidos pelo usuário
menus, 2-12
opções apresentadas na tela, 2-12
mira do laser
informações de segurança, 1-3
mira do laser, 2-11
modo de digitalização de alvo), 3-1
modo de salvar imagem
excluir imagem salva, 3-2

Índice remissivo (continuação)
modo picture-in-picture, 2-9
modo PIP, 2-11
modo suspenso, 8-5
módulo de luz visível (VLCM)
ativar/desativar, 5-1
Mudar o idioma, 6-6

—N—
name de arquivos de imagens
reiniciar a seqüência numérica do nome
de arquivo da imagem, 6-9
names de arquivos de imagens, 6-8
nível. Ver nível e amplitude
nível de mescla de fusão
caixa de controle, 2-9
nível de mescla de fusão, 1-10
nível de mescla de fusão, 5-3
nível de mescla de fusão, 5-3
nível e amplitude, 1-9, 2-8, 4-3
ajuste de temperatura, manual, 4-3
ajuste de temperature, automático, 4-4
nome da imagem, 2-8
nomes de arquivos de imagens
mudar prefixo do nome, 6-8
notas. Veja anotações
número de peça, B-5
número de seqüência. Veja names de
arquivos de imagens
número de série. Veja Informações sobre
a câmera e a bateria
Número de série, B-5
número do modelo. Veja Informações
sobre a câmera e a bateria

—O—
otimização de imagem, 2-11, 7-1
nível de ajuste, 7-1

—P—
paleta de cor
como mudar, 6-2
paleta de cores, 4-3, Veja
ajuste da amplitude de temperatura, 4-3
como mudar, 4-3
paleta visível, 2-10

parar seqüência, 2-11, Veja captura de
imagem programável
PIC. Veja captura programável de
imagem
pilha
economia da carga, 8-5
ponteiro de laser, 5-7
ponteiro do mouse e temperatura, 2-8
ponto central/caixa central, 2-10
porta de alimentação auxiliary. Veja visão
geral da câmera
porta de vídeo. Veja visão geral da câmera
procurar imagens, 2-10, 3-1
procurar nas miniaturas, 2-10, 5-8
programa de tecnologia de infravermleho
como organizar, E-1

—R—
recalibração interna, 7-7

—S—
saída de vídeo
ativar/desativar, 6-9
selecionar NTSC ou PAL, 6-9
setas de navegação de imagem, 2-8
software smartview, 1-11, 4-12

—T—
tela, 2-6
ajustr o brilho, 6-1
descrições, 2-8
marcadores de temperatura, 4-7
ocultar barra de tarefas, 6-2
ocultar paleta de cores, 6-2
tela do visor
marcadores de temperatura definidos
pelo usuário, 7-4
temperatura de fundo, 4-1
função de imagem fixa, 4-2
temperatura de plano de fundo
configuração, 4-1
temperatura do cursor frio, 2-9
temperatura do cursor quente, 2-9
temperatura do ponto central, 2-8
temperaturas da caixa central, 2-9
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temperaturas de ponto focal. Veja tela,
marcadores de temperatura
temperaturas de pontos focais. Veja tela,
marcadores de temperatura definidos
pelo usuário
tempo decorrido. Veja captura
programável de imagem
treinamento
termografia, E-1

—U—

Versão DSP. Veja as informações sobre a
câmera e a bateria
Versão MSP. Veja as informações sobre a
câmera e a bateria
Versão OCA. Veja as informações sobre a
câmera e a bateria
visão geral da câmera
descrição das peças, 2-4
peças da câmera, 2-2
visualização em tela cheia, 2-11
visualização picture-in-picture, 5-4

unidades de temperatura, 2-8
definir, 6-3

—Z—

—V—

zoom. Veja Zoom eletrônico
zoom eletrônico, 2-10, 3-3

Versão do DSP, B-5
Versão do MSP, B-5
Versão do OCA, B-5
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