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A FLIR TG165-X reduz drasticamente o tempo de inspeção e diagnóstico, 

ajudando você a identificar visualmente a origem de falhas elétricas, 

mecânicas e do sistema de climatização HVAC/R. Em vez de procurar 

anomalias de temperatura com um termômetro de IV de ponto único, esta 

ferramenta de imagens e de medição de temperatura sem contato exibe uma 

imagem térmica do seu alvo, incluindo pontos quentes ou zonas frias que 

possam indicar um problema. Veja os fios ou componentes de forma clara e 

leia até etiquetas com a MSX, uma tecnologia de aprimoramento de imagens 

patenteada da FLIR que adiciona detalhes visuais a imagens totalmente 

térmicas. O laser de alta precisão indica se você está visando o componente 

certo para medição, e o design portátil, testado contra quedas e com botões 

e configurações fáceis de usar, ajuda você a completar o trabalho em pouco 

tempo e sem estresse. Com armazenamento interno para até 50.000 imagens 

e bateria recarregável de íon-lítio, a FLIR TG165-X já vem pronta para uso 

 

IDENTIFIQUE A ORIGEM DAS 
FALHAS NO SISTEMA 
 Solucione problemas elétricos, 
mecânicos e de construção com 
este gerador de imagens térmicas 
portátil 

✓ Veja anomalias de  
temperatura de forma instantânea 
na imagem térmica, em vez de 
buscá-las com um termômetro de 
IV de um único ponto 

✓ Inspeções rápidas com  
uma visão térmica que informa 
instantaneamente se um alvo tem 
componentes com 
superaquecimento ou vazamentos 
de ar ocultos 

✓ Faça medições em uma  
ampla faixa de temperaturas, de -
25 °C a 300 °C (-13 °F a 572 °F), 
com precisão de até ±1,5 °C (±3 °F) 

INSPEÇÕES COMPLETAS DE 
FORMA RÁPIDA E FÁCIL  
Veja os detalhes necessários para 
solucionar falhas e avaliar sua 
gravidade 

✓ Interprete imagens de 

forma mais rápida e fácil com a 
tecnologia MSX® de duas câmeras, 
que melhora imagens térmicas 
com detalhes visuais nítidos 

✓ Identifique a área exata  
medida com o ponteiro laser de 
alta precisão 

✓ Capture imagens  
visuais ou térmicas MSX e faça 
leituras de temperatura com um 
simples aperto do gatilho 

✓ Comprove que o  
problema foi encontrado e 
corrigido com imagens gravadas 
antes e depois 
 

TRABALHE COM CONFIANÇA Leve 
a TG165-X  
para qualquer lugar, com seu 
design portátil e invólucro com 
proteção IP54 

✓ Trabalhe de forma  
segura e sem preocupações, com 
um gerador de imagens térmicas 
que pode resistir a uma queda de 
até 2 metros 

✓ Enxergue no escuro e  
em áreas de difícil acesso com a 
ajuda de uma luz de trabalho LED 
brilhante 

✓ Veja facilmente  
imagens térmicas em tempo real 
ou gravadas em um display de 2,4 
polegadas 

✓ Confie na segurança da 

garantia FLIR 2-10 de nível 
internacional 
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Para mais informações consulte manual de instruções de cada aparelho  

 


