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Monipuoliset FLIR ohjelmistot
• FLIR ONE Applikaatio Kameran kuvan suoratoistoon ja ohjaamiseen
• FLIR Ignite pilvipalvelu Kuvien ja videoiden automaattinen kuvien tallennus

ja jakaminen
• FLIR Tools Mobile ja Thermal Studio Kuvien editointiin, analysointiin sekä

raporttien luontiin

Innovatiivista käytettävyyttä
Mittaa ja tarkasta vaikeasti saavutettavat tai haastavissa kuvakulmissa olevat kohteet helposti 
ja tarkasti etäkäyttöominaisuuden ansiosta.

• Langaton  Älylaite toimii näyttönä ja ohjaimena jopa 30 m etäisyydeltä
• Monipuolinen Kierrä kuvauksen esteenä olevat kohteet etäkäytön avulla tai kiinnitä

kamera klipsillä älylaitteeseen, jolloin kameraa voidaan käyttää yhdellä kädellä
• Kestävä IP54 kotelointi ja 2 m pudotustestattu

Hyvä kuvanlaatu ja suorituskyky
• Luokkansa paras kuvanlaatu MSX ja VividIR kuvanparannus yhdessä luovat

selkeitä ja kirkkaita kuvia, joita on entistä helpompi tulkita
• Mittaa myös korkeat lämpötilat  Kohteen lämpötila-alue -20°C...+400°C
• Entistä pidempi akunkesto 1,5 h akunkesto ja nopea uudelleenlataus

Tuotenro. Tuote EAN Hinta

11002-0201 FLIR ONE EDGE Pro 4743254006072 Eur 549.00

T912180 FLIR ONE EDGE Suojalaukku 845188027810 Eur 29.00
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HELPPOKÄYTTÖINEN LANGATON 
MOBIILILÄMPÖKAMERA

www.flir.com/FLIRONE-EdgePro.
EDGE PRO

https://www.flir.com/FLIRONE-EdgePro


LANGATON OHJAUS 
JA SUORATOISTO

IRROITETTAVA 
SAUVAMAINEN MUOTOILU

UNIIKKEJA 
SOVELLUKSIA

Innovatiiviset ja uniikit ominaisuudet

• Suoratoista kuvia ja videoita
älypuhelimeen tai tablettiin

• Toimii sekä iOS että Android
älylaitteiden kanssa

• Riippumaton älylaitteen
liitännästä tai valmistajasta,
jonka johdosta kamera
voidaan hankkia usean
käyttäjän yhteiseksi

• Uniikki sauvamainen
muotoilu ja mahdollisuus
kiinnittää kamera
älylaitteeseen

• Mahdollistaa kuvaamisen
esteiden ohi

• Sopii hyvin kiinnitettäväksi
puhelimeen tai tablettiin
ilman, että estää älylaitteen
kameroiden käyttämisen

• FLIR Tools Mobile yhdessä
FLIR Ignite-pilvipalvelun
kanssa mahdollistaa kuvien
turvallisen ja automaattisen
tallennuksen sekä jakamisen
asiakkaiden tai kollegoiden
kesken

• Uusia applikaatioita tulossa:
Kiinteistön tarkastukseen,
Ajoneuvojen tarkastukseen
sekä teollisuuden
kunnossapitoon
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• The FLIR EDGE Pro on suunniteltu auttamaan ammattilaisia
löytämään vikakohteita nopeasti ja turvallisesti myös
vaikeasti saavutettavista kohteista.

• Lämpökuvan avulla käyttäjä näkee kohteen lämpötilaerot
joka voi olla muun muassa merkki kosteudesta,
ilmavuodosta, elektronisesta tai mekaanisesta viasta

FLIR ONE® EDGE Pro
SOVELLUSALUEET

56.3°F

187.8°F



Rakennuksen tarkastus
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RAKENNUSALAN SOVELLUSKOHTEET
• Helpottaa kuvaamista vaikeissa

paikoissa, kuten ullakoilla ja
ryömintätiloissa

• Voidaan integroida ja käyttää kuvia myös
muissa alan ohjeImistoissa (Xactimate,

MatterPro jne.)
• Kustannustehokas työkalu joka on

kestävä, helppokäyttöinen ja pieni

Putkimiehet Urakoitsijat

Työn suorittamiseen Työn tarkastastamiseen

LVIS

Tarkastajat
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KUNNOSSAPIDON SOVELLUSKOHTEET
• Kustannustehokas työkalu joka on kestävä, 

helppokäyttöinen ja pienikokoinen
• Helppo kantaa aina mukana ja tarkastaa kohde kun 

tarve tulee
• Helppo jakaa tietoa ja kuvia muiden samassa 

projektissa  tai kohteessa työskentelevien kesken
• Helpottaa haastavissa paikoissa olevien koneiden,  

laitteiden osien ja liitosten tarkastusta

Nopeaan tarkastamiseen
Ammattimaiseen
tarkastamiseen Kattokonsultit

Tarkastajat

LVIKS Lämpökuvaajat

Ennakoiva kunnossapito
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YKSI TYÖKALU - MONTA MONDOLLISUUTTA

• Soveltuu useille eri käyttäjäryhmille

• Innovatiivinen mobiililämpökamera auttaa tarkastamaan haastavissa
tai vaarallisissa paikoissa sijaitsevat kohteet

• Kuvaamisen helppous ja etäkäyttömahdollisuus lisää tehokkuutta ja
turvallisuutta

• Säästää aikaa ja rahaa, kun laitteita tai koneita ei välttämättä tarvitse
purkaa tarkastuksen suorittamisen ajaksi

• Voidaan kiinnittää älylaitteeseen ja käyttää kameraa yhdellä kädellä

• Suunniteltu ammattikäyttäjälle ja kestämään työmaaolosuhteet

• Luokkansa paras kuvanlaatu

• Toimii FLIR Applikaatioiden sekä ohjelmistojen kanssa

• Soveltuu myös käytettäväksi kolmannen osapuolten sovellusten
kanssa (Esim. Multisens)

• Ilmainen SDK sovelluskehittäjille




