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MANUAL DE UTILIZARE 
       

              CAMERĂ TERMOVIZIUNE IR TG165 
Cod produs: 1270865  

 

 
 

1. Declinarea responsabilității 
1.1 Drepturi de autor 
2014, FLIR Systems, Inc. Toate drepturile rezervate. Nu este permisă sub nicio formă – prin mijloace electronice, magnetice, 
optice, manuale sau de orice alt fel - multiplicarea, transferarea, copierea sau traducerea în alte limbi, respectiv limbaje PC, a 
software-ului, inclusiv a codurilor sursă, fără aprobarea în scris a FLIR Systems.  
Nu este permisă copierea, fotocopierea, multiplicarea, traducerea sau transferul pe suport de date electronic de orice tip sau 
sub o formă care poate fi citită de către echipamente a documentelor fără aprobarea în scris a FLIR Systems.  
Numele și simbolurile folosite pentru produsele prezentate aici sunt mărci înregistrate sau mărci ale FLIR Systems și/sau ale 
filialelor sale. Toate celelalte mărci, denumiri de companii sau produse menționate aici au fost folosite numai pentru ilustrare, 
ele fiind proprietatea respectivului posesor.  
 

1.2 Garanția calității 
Sistemul managementului calității, folosit în conceperea și fabricarea acestui produs, este certificat conform normei ISO 9001.  
FLIR Systems s-a angajat să urmeze strategia dezvoltării continue. De aceea compania își rezervă dreptul la modificări și 
optimizări ale produselor fără înștiințare în prealabil.  
 

1.3 Documente 
Versiunea actuală a manualului de utilizare, precum și informații de ultimă oră, le găsiți în secțiunea download a paginii noastre 
web: http://support.flir.com. Înregistrarea online nu durează decât câteva minute. În secțiunea download veți găsi atât 
versiunile actuale ale manualelor de utilizare ale produselor noastre, cât și manualele de utilizare ale modelelor mai vechi.  
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1.4 Eliminarea aparatelor electronice  
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu laolaltă cu gunoiul menajer.  

 
 

2. Instrucțiuni de siguranță 
2.1 Simboluri internaționale de siguranță 

Acest simbol – lângă alte simboluri sau conexiuni – atenționează utilizatorul cu privire la existența unor informații 
detaliate incluse în manualul de utilizare.  
 

2.2 Instrucțiuni de siguranță 
 Dacă aparatul nu este utilizat în mod corespunzător se poate defecta. Vă rugăm să citiți și să vă familiarizați cu toate 

informațiile incluse în acest manual înainte de a începe să folosiți produsul.  

 Manifestați atenție sporită atunci când indicatorul laser este activat.  

 Nu orientați fasciculul spre ochii persoanelor și nici spre suprafețe reflectorizante, de unde fasciculul poate ajunge în ochii 
persoanelor.  

 Nu folosiți laserul în apropierea gazelor explozive sau în medii în care există pericolul de explozie.  

 Pentru informații importante privind siguranța citiți ETICHETA DE AVERTIZARE PERICOLE (reprezentată mai jos).  

 
 

3. Instrucțiuni de utilizare  
3.1 Funcțiile de bază 
TG165 este un aparat care se utilizează simplu și intuitiv. În continuare vă prezentăm funcțiile sale de bază (ce vor fi explicate 
detaliat în acest manual):  

1. Apăsați tasta funcționare  > 2 secunde pentru a PORNI aparatul. Pe display apare inițial ecranul de start cu logo-ul FLIR, iar 
apoi afișarea pentru imaginile termice. Dacă bateria trebuie încărcată vă rugăm să citiți informațiile din cap. 3.2.  

2. Orientați TG165 spre domeniul sau obiectul vizat și afișați imaginea termică. Temperatura relativă, de la fierbinte la rece, 
este reprezentată prin culori (de la luminos până la întunecat). Afișarea temperaturii IR (sus în stânga pe display) reprezintă 
temperatura punctului măsurători, aflat între reticul și indicatorul laser.  

3. Acționați declanșatorul pentru a activa indicatorul laser.  

4. Eliberați declanșatorul pentru a îngheța/înregistra imaginea. Apăsați  pentru a salva imaginea sau  pentru a 
șterge imaginea.  

 

3.2 Punerea în funcțiune și încărcarea aparatului 

Pentru a PORNI TG165 țineți apăsată tasta funcționare  > 2 secunde. Apare ecranul de start (logo FLIR). TG165 este acum 

pregătit de funcționare. Pentru a OPRI aparatul apăsați din nou tasta funcționare  > 2 secunde. Atenție: funcția APO (oprire 
automată) a lui TG165 se dezactivează automat după scurgerea perioadei de timp presetate (vezi meniul setări pentru 
configurarea duratei APO). Cu aparatul PORNIT sus în dreapta pe display apare simbolul stare baterii. 
Atunci când capacitatea bateriei este scăzută conectați aparatul la sursa de alimentare AC sau portul 
USB al unui computer folosind cablul USB inclus în colet (portul USB al lui TG165 se află în partea 
superioară, sub clapetă). 
Dacă aparatul este OPRIT și este conectat la sursa de alimentare AC pentru încărcare, atunci pe întregul 
ecran apare simbolul animat reprezentat în stânga paginii (fig. 3-1). În timpul încărcării puteți porni 
TG165 pentru a fi utilizat. În acest caz simbolul animat stare baterii apare în poziția sa normală, sus în 
dreapta pe display.            Fig. 3-1 
 

3.3 Afișarea imaginilor termice IR 
1. Temperatura la suprafață a termometrului IR 
2. Reticul: punct de țintire termometru 
3. Imagine termică 
4. Ora 
5. Gradul actual de emisivitate 
6. Scala de culori 
7. Bara cu simboluri  

Fig. 3-2 
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3.4 Tastele de control și declanșatorul 
Vă rugăm să vă familiarizați cu funcțiile tastelor de control și ale declanșatorului citind instrucțiunile prezentate mai jos: 
 

 FUNCȚIONARE/ÎNAPOI / : Mențineți apăsată această tastă > 2 secunde pentru a PORNI sau OPRI aparatul de 
măsură. Apăsați scurt tasta pentru a ieși dintr-un punct al meniului. Prin apăsarea acestei taste puteți șterge imaginile 
imediat după înregistrare (pe display apare deasupra acestei taste timp de 5 secunde simbolul X, dacă această opțiune este 
disponibilă). 

 OK/MENIU / : Apăsați scurt această tastă pentru a intra în meniul setări, a confirma modificările sau pentru a salva 
imaginile (pe display apare deasupra acestei taste timp de 5 secunde simbolul bifat, dacă această opțiune este disponibilă). 

 TASTELE DE NAGIVAȚIE ÎN SUS și ÎN JOS : Navigați prin meniul setări și selectați setările. Apăsați tasta săgeată ÎN JOS 
timp de 4 secunde pentru a intra în modul analiză imagini.  

 DECLANȘATOR: Acționați declanșatorul pentru a activa indicatorul laser, eliberați declanșatorul pentru a realiza un 
instantaneu al imaginii actuale. Apăsați din nou declanșatorul pentru a șterge imaginea și a reveni la afișarea live a 
imaginilor.  

 

3.5 Realizarea măsurătorilor 
 Porniți TG165. 

 Orientați obiectivul spre regiunea de măsurat. 

 Afișați imaginea IR și valoarea măsurată pentru temperatura IR (deasupra și în stânga imaginii IR). Dacă ați depășit domeniul 
de temperatură al aparatului de măsură pe display apare OL 

 Imaginile IR și valorile măsurate pentru temperatura IR sunt înregistrate de obiectivul imagini IR, respectiv obiectivul 
termometru IR.  

 Acționați declanșatorul pentru a activa indicatorul laser. Indicatorul laser încadrează aproximativ poziția a cărei temperatură 
IR urmează să fie măsurată. Reticulul de pe display localizează centrul acestei poziții.  

 Raportați-vă la imag. 3.2, precum și la informațiile din cap. 4.2 Măsurători de temperatură IR, 4.3 Raport distanță-punct 
măsurători și 4.4 Sistem imagini IR.  

 

3.6 Salvarea, ștergerea și afișarea imaginilor IR 
 Orientați TG165 spre obiectul sau zona vizată. 

 Acționați declanșatorul pentru a activa indicatorul laser și eliberați declanșatorul pentru a înregistra imaginea. Deasupra 

tastei  apare timp de 5 secunde simbolul bifat (apăsați pentru salvare), iar deasupra tastei  apare timp de 5 
secunde simbolul X (apăsați pentru ștergere).  

 Pentru a afișa imaginile salvate deschideți meniul setări (vezi cap. 9) sau apăsați timp de 4 secunde tasta săgeată în jos.  

 Pentru a șterge imaginile de pe cardul SD deschideți meniul setări și ștergeți imaginile salvate conform instrucțiunilor din cap. 
9 Meniul setări.  
Atenție: După formatarea cardului SD se șterg toate imaginile.  

 

4. Introducere 
Vă mulțumim pentru achiziționarea termometrului IR FLIR TG165. TG165 este un termometru IR unic, care reunește tehnologia 
termoviziunii cu funcționalitatea obișnuită a unui termometru IR. Coletul aparatului TG165 include o curea de mână, un card de 
memorie micro-SD, o sursă de alimentare AC/încărcător și un manual de utilizare. Aparatul a fost examinat și calibrat temeinic și 
de aceea vă va oferi servicii fiabile o perioadă lungă de timp, dacă este folosit în mod corespunzător. Vă rugăm să vizitați pagina 
noastră web www.flir.com/test pentru a înregistra aparatul dvs., a descărca versiunea actuală a manualului de utilizare, a vă 
informa referitor la ultimele produse apărute sau a intra în contact cu serviciul nostru clienți.  
 

4.1 Caracteristicile principale 
 Două obiective: unul pentru sistemul termoviziune și unul pentru termometrul IR 

 Sistem termoviziune 60 x 80 pixeli 

 Display grafic TFT mare, luminos, ușor de citit 

 Indicator laser dublu 

 Selecția simplă și rapidă a gradului de emisie, cu 4 trepte presetate și un mod setări definit de utilizator  

 Fixare pe trepied 

 Design robust, potrivit pentru aplicații industriale 

 Curea de mână pe mâner  
 

4.2 Realizarea măsurătorilor de temperatură IR 
Termometrele IR măsoară temperatura la suprafața unui obiect. Sistemul optic al termometrului poate percepe energia emisă, 
reflectată și transferată de un obiect.  
TG165 convertește (prin încadrarea aproximativă cu indicatorul laser și cuprindere cu reticulul) informațiile percepute într-o 
valoare de temperatură, pe care o afișează sus în stânga pe display drept valoare numerică. Dacă termometrul măsoară 
temperaturi care depășesc domeniul de temperatură, atunci pe display apare OL.  
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Energia IR emisă de un obiect se află într-un raport proporțional cu temperatura acestui obiect și capacitatea sa de a emite 
energie. Această capacitate este denumită emisivitate și depinde de materialul obiectului și de tipul de prelucrare al suprafeței. 
Gradele de emisie se întind de la 0,1 pentru un obiect cu putere mare de reflexie și până la 1,00 pentru un obiect cu suprafață 
plată, neagră.  
TG165 dispune de grade de emisie presetate, dar și de valori care pot fi setate. Există 4 valori presetate și o valoare ce poate fi 
setată în intervalul 0,1 – 0,99. În anexă veți găsi o listă cu materialele obișnuite și gradele lor de emisie. Deschideți meniul setări 
(vezi cap. 9) pentru a seta gradul de emisie dorit.  
Pentru o privire de ansamblu asupra măsurătorilor IR de termoviziune citiți anexele, punctul 12.2 Privire de ansamblu asupra 
energiei infra-roșu și imaginilor infra-roșu.  
 

4.3 Raportul distanță-punct de măsurare al termometrului IR (24:1) 
Principiile de bază  
Raportul distanță-punct de măsurare (D:S) al lui TG165 este de 24:1. De la o distanță de 24” (60,96 cm) TG165 măsoară 
temperatura medie a unui punct cu diametrul de 1” (2,54 cm). De la o distanță de 48” (121,92 cm) diametrul punctului 
măsurători este 2” (5,08 cm), iar de la o distanță de 72” (182,88 cm) diametrul este de 3” (7,62 cm). Temperatura este afișată în 
stânga sus pe display.  
 

Obiectivul termometrului 
În fig. 4-1 este reprezentat câmpul vizual sub forma unei linii punctate, verzi, care iese din obiectivul termometrului. Acest câmp 
vizual are un unghi de 0,04°. Dimensiunea punctului (cercuri verzi cu diametrul de 1, 2 și 3" (2,54/5,08/7,62 cm)) este 
reprezentată în fig. 4‐1 pentru distanțe de 24, 48 și 72" (60,96/121,92/182,88 cm). Punctele țintă sunt reprezentate din două 
puncte de vedere diferite: din lateral și din perspectiva utilizatorului (care țintește spre puncte cu aparatul în mână).  
 

Indicator laser 
Obiectivele indicatorului laser sunt reprezentate drept puncte roșii (obiectiv dreapta) și albastre (obiectiv stânga). Aceste 
obiective sunt orizontale pe aparatul de măsură. Dacă aparatul de măsură este mișcat de la țintă, fasciculele laser se rotesc 
vertical și generează astfel la o distanță de 24” (60,96 cm) un punct cu diametrul de 1” (2,54 cm). La o distanță de 48” (121,92 
cm) laserul se rotește din nou (până la pozițiile 2 și 8 ale ceasului), astfel încât diametrul punctului ajunge la valoarea 2” (5,08 
cm). Fasciculele laser rămân în această poziție și la alte distanțe (comparați rotirea fasciculelor pentru 48” și 72”), 
 

Afișarea reticulului 
Reticulul de pe display indică punctul țintă care este încadrat de obiectivul termometrului IR.  

 
Fig. 4-1 Raportul distanță-punct măsurători și fasciculele indicatorului laser rotativ  
 

4.4 Unghiul vizual al sistemului de imagini IR 
 Fig. 4.2 reprezintă de o vedere de sus, în care apar ambele linii hașurate (1), care reprezintă limita (orizontală) din stânga și 

din dreapta a unghiului vizual al sistemului de imagini IR (38,6”).  

 Fig. 4-3 reprezintă o vedere din lateral, în care apar liniile hașurate (1), care reprezintă limita (verticală) din stânga și din 
dreapta a unghiului vizual al sistemului de imagini IR (50”).  

 Este foarte important să se înțeleagă că imaginea IR este pătrată (nu rotundă ca și punctul măsurători al termometrului IR).  

 În fig. 4-2 cele două linii continue (2) marchează unghiul vizual al termometrului IR.  

 Poziția 4 (în ambele imagini) este câmpul imaginii IR, care este reprezentat prin linii groase, continue.  

 Elipsele (3) din fig. 4-2 reprezintă diametrul punctului măsurători calculat de termometrul IR.  

 Așa cum a fost deja menționat cercul reticulului aproximează aceste puncte. 

 Indicatorul laser (2) reprezentat în fig. 4-2 încadrează punctele măsurători (3). În fig. 4-3 nivelul laser (2) este reprezentat de 
o linie în loc de două linii (deoarece privit din lateral laserul se află la același nivel).  
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 Pentru a obține rezultate optime nu realizați măsurători mai aproape de 10” (25,4 cm). 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4-2 Vedere de sus 
Unghiul vizual al sistemului 
imagini IR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4-3 Vedere din lateral 
Câmpul vizual al sistemului 
imagini IR 
 
 
 
 
 

 

5. Descrierea aparatului 
5.1 Partea posterioară 
1 Display color TFT 
2 Tasta FUNCȚIONARE – ÎNAPOI 
3 Tasta MENIU – OK 
4 Tastele săgeată ÎN SUS – ÎN JOS  
 

5.2 Partea frontală 
5 Obiectiv IR 
6 Indicator laser dual 
7 Obiectiv termometru IR 
8 Declanșator  
9 Urechiușă pentru banda de purtare
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5.3 Partea superioară 
10 Compartiment pentru portul micro-USB și slotul carduri micro-SD 

 
 

5.4 Partea inferioară 
11 Fixare tripod 
12 Urechiușă pentru curea de purtare  

 
 

5.5 Explicații privind simbolurile și datele afișate pe display 
Simbol Explicație Simbol Explicație 

 

Meniul setări 

 

Selecție meniu scala gri 

 

Calibrarea datei 

 

Selecție meniu hot iron 

 

Afișare firmware 
 

Suprafață mată (grad de emisie 0,95) 

 

Indicator laser ACTIVAT 

 

Suprafață semi-mată (grad de emisie 0,08) 

 

Card de memorie SD identificat 

 

Suprafață semi-strălucitoare (grad de emisie 
0,06) 

 

Formatarea cardului SD 
 

Suprafață strălucitoare (grad de emisie 0,03) 

 

Paleta de culori imagini 

 

Setarea gradului de emisie de către utilizator 

 

Meniu data/ora 

 

Unități de măsură temperatură 

 

Clepsidră 

 

Tastele săgeată pentru pagina 
anterioară/următoare 

 

Reticul 

 

Buton pentru confirmare/salvare 

 

Simbol pentru decuplarea automată 
(APO) 

 

Buton pentru întrerupere/ștergere 

 

Procedeu încheiat 

 

Procedeu eșuat 

 

Grad de emisie 

 

Meniul informații afișează versiunea firmware și 
data calibrării 

Baterie plină:            Baterie descărcată:          Simbol încărcare AC:         Simbol încărcare port USB  
*Indicatoarele stare baterii reprezintă procedeul de încărcare cu aparatul OPRIT. Atunci când aparatul este PORNIT sus în 
dreapta pe display apare simbolul stare baterii cu afișarea unei histograme animate.  
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6. Punerea în funcțiune 
6.1 Randament baterie 

Apăsați tasta  >2 secunde pentru a PORNI sau OPRI aparatul. TG165 funcționează cu o baterie Li Ion 3,7 V reîncărcabilă. 
Simbolul stare baterie din dreapta sus pe display este complet alb dacă capacitatea bateriei este de 100%. Odată cu scăderea 

capacității bateriei scade și partea albă din simbolul stare baterie . Atunci când simbolul este gol bateria trebuie reîncărcată. 
Valorile măsurate de temperatură, care sunt afișate în timpul afișării simbolului gol al stării bateriei, sunt acurate. Precizia 
măsurătorilor este garantată până la DECUPLAREA aparatului.  
 

6.2 Încărcarea bateriei 
Pentru încărcarea bateriei conectați cablul USB inclus în colet la TG165 (portul USB de sub clapeta din partea superioară), iar 
apoi la sursa de alimentare AC sau la portul USB al unui computer.  

Dacă bateria este încărcată la curent alternativ AC cu aparatul ÎNCHIS, atunci pe tot ecranul apare simbolul .  

Dacă bateria este încărcată la port USB cu aparatul ÎNCHIS, atunci pe tot ecranul apare simbolul .  
TG165 poate fi încărcat și atunci când este PORNIT (dacă capacitatea bateriei este suficientă pentru pornirea aparatului). Dacă 
aparatul este încărcat PORNIT (la curent alternativ AC sau la port USB), atunci sus în dreapta pe display apare simbolul stare 
baterie cu afișare animată pentru încărcare.  
 

6.3 Funcția APO (decuplarea automată) 
TG165 se oprește automat după scurgerea perioadei de timp presetate, dacă utilizatorul nu apasă nicio tastă. Pentru mai multe 
informații privind setarea duratei pentru funcția APO vezi cap. 9 Meniul setări. Setări disponibile: OFF (aparatul nu este oprește 
automat), 1 minut, 1 minute, 5 minute și 10 minute.  
 

6.4 Decuplarea de urgență 

Dacă displayul lui TG165 „îngheață” sau este „blocat” puteți opri aparatul în mod forțat. Apăsați simultan tastele  și  
timp de 10 secunde. Aparatul de măsură este resetat și oprit.  
 
 

7. Tastele și declanșatorul  
TG165 dispune de 4 taste aflate sub display și de un declanșator. Observație: folosiți degetul mare pentru a manevra tastele și 
arătătorul pentru a acționa declanșatorul.  
 

7.1 FUNCȚIONARE/ÎNAPOI /  
Mențineți tasta apăsată: PORNIREA sau OPRIREA aparatului.  
Apăsați scurt: Ieșiți dintr-un mod sau ștergeți o imagine (dacă pe display apare un X deasupra acestei taste).  
 

7.2 OK/MENIU /  
Apăsați scurt: Deschiderea meniului Setări, confirmare/deschidere parametru meniu, selecție opțiuni meniu, salvare imagine, 
dacă deasupra acestei taste apare semnul bifat.  
 

7.3 TASTELE NAVIGAȚIE ÎN SUS și ÎN JOS  
Apăsați scurt: Navigare prin opțiunile din meniul setări sau căutare după imagini în modul analiză imagini. În modul normal de 
funcționare apăsați tasta săgeată în jos timp de 4 secunde pentru afișarea modului analiză imagine. Alternativ puteți activa 
modul pentru afișarea/ștergerea imaginilor conform instrucțiunilor din cap. 9 Meniul setări.  
 

7.4 DECLANȘATOR  
Atunci când îl apăsați se activează indicatorul laser, atunci când îl eliberați se realizează un instantaneu foto.  
 
 

8. Funcționarea 
8.1 Pornirea aparatului 

Apăsați tasta  >2 secunde pentru a PORNI TG165. Dacă capacitatea bateriei este suficientă apare ecranul de start cu logo-ul 
FLIR conform fig. 8-1. După start pe display apare o imagine termoviziune IR în timp real împreună cu afișarea temperaturii IR 
(text deasupra imaginii termoviziune). Dacă aparatul nu PORNEȘTE citiți cap. 6 Pornirea aparatului pentru a descoperi 
instrucțiunile privind încărcarea bateriei.  

  Fig. 8-1 
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8.2 Înregistrarea imaginilor și salvarea lor pe card SD 
TG165 poate salva mii de imagini pe un card de memorie micro-SD. Dacă conectați aparatul la un PC folosind cablul USB inclus în 
colet, atunci cardul micro-SD servește drept dispozitiv extern de stocare. Pentru a salva imaginile trebuie să instalați un card 
micro-SD compatibil în slotul pentru carduri micro-SD din partea superioară a aparatului (sub clapeta de protecție). 

După ce ați instalat corect un card micro-SD compatibil, sus în dreapta pe display apare simbolul card de memorie .  
Realizarea imaginilor și stocarea lor: 
1. Orientați TG165 spre obiectul sau zona vizată.  
2. Acționați declanșatorul pentru a activa indicatorul laser.  
3. Eliberați declanșatorul pentru a înregistra imaginea. Imaginea rămâne pe ecran timp de 

5 secunde.  

4. În acest interval de timp de 5 secunde apăsați tasta  pentru a salva imaginea sau 

tasta  pentru a șterge imaginea (vezi fig. 8-2).  
5. Dacă imaginea a fost salvată pe cardul micro-SD, atunci în centrul displayului apare 

simbolul bifat . Dacă imaginea nu a fost salvată apare simbolul . În ultimul caz 
motivul poate fi un card micro-SD plin, defect sau instalat necorespunzător.  

6. Ștergeți/formatați un card SD conform instrucțiunilor din cap. 9 Meniul setări.  
 

Observație: După înregistrarea unei imagini deasupra tastei  (salvare imagine) 

apare simbolul bifat , respectiv deasupra tastei  simbolul  (ștergere 
imagine). Vezi cap. 8-2. Dacă în intervalul de 5 secunde nu apăsați nicio tastă, atunci 
imaginea este ștearsă automat.  

Fig. 8-2 

8.3 Afișare/ștergere imagini  
În modul analiză imagini puteți afișa și șterge imaginile. 
1. Pentru a activa modul analiză imagini (din modul normal de funcționare) apăsați tasta săgeată în jos timp de 4 secunde, iar 

apoi navigați cu tastele săgeată prin imagini. Alternativ puteți afișa și șterge imaginile și din meniul setări (cap. 9).  

2. Pentru a ieși din modul analiză imagini apăsați tasta  
3. Pentru a șterge toate imaginile deschideți meniul setări conform cap. 9 și formatați cardul SD. 
4. Conectați TG165 la un computer folosind cablul USB inclus în colet și folosiți cardul SD drept dispozitiv extern de stocare 

pentru a salva sau șterge imaginile.  
 
 

9. Meniul setări  
9.1 Descriere meniu setări  
Meniul setări oferă utilizatorilor o multitudine de opțiuni pentru a configura aparatul. Vezi tabelul de mai jos (fig. 9-1) cu o listă a 
opțiunilor. Setările din meniu modificate de către utilizator se păstrează atunci când TG165 este PORNIT sau OPRIT.  
 

Simbol Explicație 

 

Afișare/ștergere imagini (vezi cap. 9.3) 

 

 Paleta de culori (hot iron) 

 Paleta de culori alb & negru; 

Selecție cu tasta  

 

Setarea emisivității (vezi cap. 9.5) 

 
Indicator laser: selecție ON/OFF cu tasta  

 
Unitățile de măsură pentru temperatură: selecție °C/°F  cu tasta   

 
Reticul: selecție ON/OFF cu tasta  

 
Oprire automată (APO) (vezi cap. 9.9) 

 

Setare data /ora (vezi cap. 9.10) 

 Afișare versiune firmware   

Afișarea datei calibrării      Vezi cap. 9.11 
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9.2 Principiile de bază în navigație și prelucrare 

Apăsați  pentru a deschide meniul setări (vezi cap. 9-2). Folosiți tastele săgeată pentru a naviga printre opțiunile și paginile 
afișate ale meniului (pe o pagină nu sunt afișate toate opțiunile meniului). Opțiunile selectate actualmente sunt scoase în relief 

(cu tasta  puteți selecta următoarele opțiuni: paleta de culori, indicatorul laser, ON/OFF, unitatea de măsură pentru 
temperatură C/F și reticulul ON/OFF).  
În capitolele următoare sunt explicate în detaliu opțiunile individuale ale meniului.  

  
 
 
 
 

1 Simbol pentru meniul setări 
2 Tasta săgeată în sus (pentru afișarea altor opțiuni din meniu) 
3 Fundalul scos în relief face trimitere la opțiunea selectată 
4 Simboluri pentru opțiunile meniului (navigați printre aceste opțiuni cu tastele 

săgeată) 
5 Tasta săgeată în jos (pentru afișarea altor opțiuni din meniu) 
6 Setările actuale pentru opțiunile meniului  

 
 
 
 
Fig. 9-2 Navigație prin meniul principal 
 

9.3 Afișarea imaginilor și ștergerea tuturor imaginilor (formatarea cardului SD) 
Toate imaginile de pe cardul SD pot fi afișate sau șterse.  

1. Apăsați  pentru a deschide meniul setări.  

2. Navigați spre simbolul card SD  pentru afișarea imaginilor.  

3. Apăsați  pentru a deschide opțiunile meniului; apar două simboluri: simbolul pentru afișarea imaginilor (sus) și 
simbolul pentru formatarea cardului SD (jos): vezi imag. 9-3.  

4. După ce marcați simbolul , apăsați tasta  și apoi folosiți tastele săgeată pentru a naviga printre imaginile salvate 

(numele fișierelor apar sub imagini). Vezi imag. 9-4. Apăsați tasta  pentru a reveni la meniul setări.  

5. După ce simbolul formatare  este marcat apăsați tasta Meniu pentru a șterge/formata cardul SD instalat. TOATE DATELE 
SUNT ȘTERSE. În timpul formatării cardului apare clepsidra timp de cca. 20 de secunde; vezi imag. 9-5. După formatare 
TG165 revine la meniul setări.  

6. Folosiți tastele săgeată pentru selecția unei alte opțiuni din meniu sau apăsați tasta   pentru a reveni la modul normal 
de funcționare.  

 
    Fig. 9-3       Fig. 9-4          Fig. 9-5 

 

9.4 Selecția paletei de culori 
TG165 suportă două palete de culori: scala de gri și hot iron. Hot iron este setarea standard.  

1. Apăsați  pentru a deschide meniul setări. Navigați cu tastele săgeată spre simbolul PALETĂ DE CULORI .  

2. Apăsați tasta pentru a selecta scala de gri  sau Hot iron .  
3. După setare folosiți tastele săgeată pentru a selecta o altă opțiune.  
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9.5 Setarea gradului de emisie (emisivității) 
Emisivitatea poate fi setată în pași de 0,01 într-un domeniu de la 0,01 până la 0,99.  
Setarea standard este 0,95. Vezi anexa cu o listă ce include materialele obișnuite și emisivitatea acestora.  

1. Apăsați  pentru a deschide meniul setări. Navigați cu tastele săgeată spre simbolul EMISIVITATE .  

2. Apăsați  pentru a deschide opțiunile meniului.  
3. EMISIVITATE PRESETATĂ: Folosiți tastele săgeată pentru a selecta una dintre valorile presetate pentru emisivitate (95, 80, 60, 

30), vezi imag. 9-6. Confirmați selecția cu tasta . Aparatul revine la meniul setări.  
4. EMISIVITATE SETATĂ DE UTILIZATOR: Cu tastele săgeată navigați spre simbolul pentru emisivitatea configurată de utilizator

pentru a alege o valoare pentru emisivitate (între 0,01 și 0,99). Confirmați setarea cu tasta ; aparatul revine la 
meniul setări.  

5. Cu tastele săgeată alegeți o altă opțiune din meniu sau apăsați  pentru a reveni la modul normal de funcționare.  

   
Fig. 9-6          Fig. 9-7 

 

9.6 Indicator laser ON/OFF 

1. Apăsați  pentru a deschide meniul setări. Navigați cu tastele săgeată spre simbolul indicator laser .  

2. Apăsați tasta  pentru a selecta opțiunea indicator laser ON sau OFF.  
3. Indicatorul laser este folosit pentru a încadra „punctul măsurători” al termometrului IR, vezi cap. 4.3. 

4. După încheierea setării alegeți cu tastele săgeată o altă opțiune sau apăsați  pentru a reveni la modul normal de 
funcționare.  

 

9.7 Unitatea de măsură pentru temperatură °C/°F 
TG165 poate afișa temperatura în °C sau °F.  

1. Apăsați  pentru a intra în meniul setări. Navigați cu tastele săgeată spre simbolul UNITĂȚI DE MĂSURĂ TEMPERATURĂ 

 

2. Apăsați tasta  pentru a alege unitatea de temperatură (C/F). 

3. După încheierea setării alegeți cu tastele săgeată o altă opțiune sau apăsați  pentru a reveni la modul normal de 
funcționare.  

 

9.8 Reticul ON/OFF 

1. Apăsați  pentru a intra în meniul setări și navigați cu tastele săgeată spre simbolul reticul . Reticulul indică centrul 
„punctului măsurători” al termometrului IR, vezi cap. 4.3 și 4.4. Temperatura IR este afișată deasupra și în stânga imagini 
termice IR.  

2. Apăsați tasta  pentru a alege opțiunea ON sau OFF pentru reticul.  

3. După încheierea setării alegeți cu tastele săgeată o altă opțiune sau apăsați  pentru a reveni la modul normal de 
funcționare.  

 

9.9 Decuplarea AUTOMATĂ (APO) 
Setați durata (de la ultima apăsare a unei taste), după scurgerea căreia aparatul se OPREȘTE automat.  

1. Apăsați  pentru a intra în meniul setări și navigați cu tastele săgeată spre simbolul APO  

2. Apăsați  pentru a deschide opțiunile meniului.  
3. Cu tastele săgeată alegeți durata dorită pentru funcția APO (OFF; 1 minut, 2 minute, 5 minute, 10 minute), vezi imag. 9-8.  
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4. Apăsați  pentru a salva setările și a reveni la meniul setări.  

  Fig. 9-8 
 

9.10 Setarea datei și orei 
În meniul pentru setarea datei și orei puteți realiza următoarele setări:  

1. Apăsați  pentru a intra în meniul setări și apoi navigați cu tastele săgeată spre simbolul DATA/ORA . 

2. Apăsați  pentru a intra în sub-meniul DATA/ORA. Câmpurile ORA și DATA sunt afișate cu opțiunea format oră 24h 
ON/OFF. Linia selectată este scoasă în relief; vezi imag. 9-9 și 9-10. Navigați cu tastele săgeată printre linii.  

3. Folosiți tasta  pentru a trece de la un câmp la altul în interiorul unei linii selectate. Modificați setările respective cu 
tastele săgeată.  

4. Apăsați la capătul unei linii tasta  pentru a deselecta toate câmpurile, iar apoi navigați cu tastele săgeată spre 
următorul rând. Prelucrați următorul rând în același mod.  

5. În rândul format oră 24h ON/OFF folosiți tasta  pentru a selecta opțiunea ON sau OFF. Dacă ați selectat opțiunea ON 
pentru formatul oră 24h dispare câmpul AM-PM.  

6. După setare apăsați tasta  pentru a anula marcajul tuturor câmpurilor, iar apoi apăsați din nou  pentru a salva 
setarea și  a reveni la meniul setări.  

    
Fig. 9-9          Fig. 9-10 

 

9.11 Afișarea versiunii firmware și a datei de calibrare  
Aparatul dispune de opțiunea de afișare a versiunii firmware și a datei calibrării (TG165 suportă actualizare firmware; adresați-vă 
departamentului suport tehnic al FLIR pentru alte informații).  

1. Apăsați  pentru a intra în meniul setări și navigați cu tastele săgeată spre săgeata FIRMWARE  

2. Apăsați  pentru a deschide opțiunile meniului. 
3. Afișați versiunea firmware și data publicării. 

4. Apăsați  pentru a reveni la meniul principal.  

5. Alegeți cu tastele săgeată o altă opțiune din meniu sau apăsați  pentru a reveni la modul normal de funcționare.  

   Fig. 9-11 
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10. Întreținerea  
10.1 Întreținerea și înlocuirea bateriei 
Dacă bateria nu mai poate fi încărcată ea trebuie înlocuită. Vă rugăm să vă adresați companiei FLIR Systems pentru a obține 
informații detaliate privind expedierea aparatului pentru operații de întreținere. Pentru instrucțiuni privind încărcarea bateriei 
vezi cap. 6.2 Încărcarea bateriei.  
 

10.2 Calibrarea 
TG165 este calibrat din fabricație. Dacă este nevoie de calibrare vă rugăm să vă adresați serviciului clienți FLIR. Operațiile de 
întreținere și calibrare ale aparatului TG165 nu pot fi realizate decât de către tehnicieni specializați ai companiei FLIR.  
 

10.3 Curățarea 
Curățați carcasa aparatului cu o cârpă umedă. Folosiți o lavetă specială pentru aparatele optice pentru a curăța obiectivul și 
displayul de murdărie și amprente digitale. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau solvenți pentru a curăța carcasa, obiectivul 
sau displayul aparatului.  
 
 

11. Date tehnice 
11.1 Specificații generale 
Display    display color 2.0" TFT 
Rezoluție display    176 (B) x 220 (H) pixeli 
Indicator laser  sistem dual divergent (roșu); apăsați declanșatorul pentru activarea indicatorului laser. 
    Laserul încadrează punctul măsurători al termometrului IR. 
Distanță ricoșare   maxim 2 m 
Randament baterie  reîncărcabilă 3,7V (2600mA) Li Ion (nu este permisă întreținerea bateriei de către utilizator) 

încărcare la portul micro‐USB (în partea superioară a aparatului, sub clapetă) 
Oprire automată   configurare utilizator (OFF, 1 minut, 2 minute, 5 minute sau 10 minute) 
Autonomie baterie  > 5 ore; utilizare normală 
Fixare trepied  filet ¼"‐20 în partea inferioară a mânerului 
Actualizare  firmware poate fi actualizat în timpul utilizării aparatului (luați legătura cu FLIR Systems) 
Stocare date  card micro-SD (inclus); compatibilitate până la maxim 32GB 
Manual de utilizare salvat pe cardul micro-SD inclus în colet 
Certificare  CE/FDA 
Garanție   2 ani (produs); 10 ani (detector imagine termică) 
Accesorii  curea de mână, cablu USB, bloc de alimentare universal AC, manual de utilizare 
Dimensiuni (Î x l x A) 186 x 55 x 94mm (7,3 x 2,2 x 3,7") 
Greutate   312g (11 oz.) 
 

11.2 Date tehnice termometru IR 
Domeniul de măsurători temperatura IR ‐25°C până la 380°C (‐14°F până la 716°F) 
Simbol depășirea domeniului măsurători OL 
Rezoluție temperatura IR   0,1°C (0,1°F) 
Precizie temperatura IR   ‐25° ~ ‐10°C (‐13° ~ +14°F): ±3,0°C (±5,4°F) 

‐10° ~ 0°C (+14° ~ +32°F): ±2,0°C (±3,6°F) 
0° ~ +380°C (+32° ~ +716°F):±1,5°C (2,7°F) sau ±1,5% în funcție de valoarea care este 
mai mare 

Raport distanță‐punct măsurători   (D:S) 24:1 
Unghi vizual:     0,04° 
Timp de reacție temperatura IR  150 ms 
Măsurători de temperatură   continue 
Emisivitate    4 valori presetate și o setare configurată de utilizator (0,01 - 0,99) 
Indicator laser    sistem dual divergent (roșu), încadrarea punctului măsurători al termometrului IR 
Țintire     reticul pentru încadrarea precisă a mijlocului punctului măsurători 
 

11.3 Date tehnice sistem imagini IR 
Tip detector    FLIR LeptonTM; Focal Plane Array (FPA) micro‐bolometru 
Rezoluție imagine IR   60 x 80 pixeli  
Unghi vizual imagine IR   50° x 38,6° (vertical x orizontal) 
Sensibilitate spectrală imagine IR   8 – 14 μm 
Frecvență înregistrare imagine IR   9 Hz 
Reprezentare imagine IR   programabilă: hot iron (culoare) și scală gri 
Obturator     integrat, automat 
Format salvare imagini   bitmap (.bmp) cu temperatura și emisivitatea 
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11.4 Condiții ambientale  
Temperatura de funcționare   ‐10 până la 45o C (14 până la 113oF) 
Temperatura de depozitare   ‐30 până la 55o C (‐22 până la 131oF) 
Umiditate relativă   0% până la 90% [0 °C ‐ 37 °C (32°F până la 98,6°F)] 

0% până la 65% [37 °C ‐ 45 °C (98,6°F până la 113°F)] 
0% până la 45% [45 °C ‐ 55 °C (113°F până la 131°F)] 

 

12. Anexe  
12.1 Emisivitatea pentru materiale obișnuite  

Material  Emisivitate Material  Emisivitate 

Asfalt 0,90 la 0,98 Țesătură (neagră) 0,98 

Beton 0,94 Piele (umană) 0,98 

Ciment 0,96 Piele 0,75 la 0,80 

Nisip 0,90 Cărbune (pulbere) 0,96 

Argilă 0,92 la 0,96 Vopsea 0,80 la 0,95 

Apă 0,92 la 0,96 Vopsea (mată) 0,97 

Zăpadă 0,96 la 0,98 Cauciuc (negru) 0,94 

Sticlă 0,83 Plastic 0,85 la 0,95 

Ceramică 0,90 la 0,95 Lemn 0,90 

Marmură 0,90 la 0,94 Hârtie 0,70 la 0,94 

Tencuială 0,94 Oxid de crom 0,81 

Mortar 0,80 la 0,90 Oxid de cupru 0,78 

Cărămidă 0,89 la 0,91 Oxid de fier 0,78 la 0,82 

Asfalt 0,93 la 0,96 Textile 0,90 

 

12.2 Informații privind energia infra-roșu și imaginile infra-roșu 
O cameră termoviziune produce imagini pe baza diferențelor de temperatură. O imagine termică reprezintă în alb punctul cel 
mai cald al unui obiect și în negru punctul cel mai rece; toate celelalte elemente sunt reprezentate drept valori de gri într-un 
domeniu care se întinde de la alb la negru.  
 

Utilizatorii au nevoie de ceva timp pentru a se familiariza cu imaginile termice. Pentru a obține rezultate optime cu TG165 este 
nevoie să înțelegeți diferențele dintre camerele termoviziune și camerele obișnuite.  
 

Diferența dintre camere termoviziune și cele obișnuite este legată de tipul de energie folosit pentru realizarea imaginilor. Atunci 
când realizați o imagine cu o cameră obișnuită aveți nevoie de o sursă de lumină vizibilă (de ex. soare sau lămpi), lumină care 
este reflectată de obiectele din imaginea înregistrată de cameră. Această regulă este valabilă și pentru capacitatea vizuală a 
persoanelor. O mare parte din ceea ce vedem se bazează pe lumină reflectată. Camerele termoviziune identifică energia care 
este emisă direct de obiectele din scena analizată.  
 

Din acest motiv obiectele fierbinți, precum componente ale motorului sau țevile de evacuare, apar albe, în timp ce bălțile cu 
apă, cerul și alte elemente reci apar întunecate (sau reci). Cu puțină experiență veți putea interpreta ușor diverse scene ce includ 
obiecte sau elemente obișnuite.  
 

Energia infra-roșu este parte componentă a unui domeniu de radiații, așa-numitul spectru electromagnetic. Spectrul 
electromagnetic include radiații gamma, raze Röntgen, radiații ultraviolete, unde vizibile și emisii infra-roșu, microunde (RADAR) 
și unde radio. Aceste unde se deosebesc între ele prin lungimea de undă sau frecvența. Toate aceste radiații se deplasează la 
viteza luminii. Emisiile infra-roșu se află între undele vizibile și cele RADAR ale spectrului electromagnetic.  
 

Sursa principală pentru radiațiile infra-roșu este căldura sau radiația termică. Fiecare obiect cu o anumită temperatură emite în 
domeniul infra-roșu al spectrului electromagnetic. Chiar și obiectele, care sunt foarte reci, precum cuburile de gheață, generează 
radiație infra-roșu. Dacă un obiect nu este suficient de fierbinte pentru a emite lumină vizibilă, atunci o mare parte din energia 
sa este generată sub formă de infra-roșu. Cărbunii fierbinți, de exemplu, nu emit lumină, dar emit energie infra-roșu, pe care noi 
o percepem drept căldură. Cu cât un obiect este mai cald, cu atât emite mai multă energie infra-roșu.  
 

Camerele termoviziune realizează o imagine a undelor infra-roșu (căldura), care sunt invizibile pentru ochiul uman. În domeniul 
infra-roșu nu există culori sau nuanțe de gri, ci numai diferite intensități ale energiei emise. Camerele termoviziune convertesc 
această energie într-o imagine ce poate fi astfel interpretată.  
 

 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și FLIR Systems GmbH (Berner Strasse 81, 
D-60437 Frankfurt am Main, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 
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