
HT presents its new series of 
advanced thermal imaging 

cameras, with unique 
design and features.

NEW
Nová 

řada termokamer.

We build the future since 1983

VN AC/Elektrické 
a mechanické aplikace

Průmyslová aplikace/energetika

Vysoké teploty

Energetický audit/     
Inspekce budov

Fotovoltaické aplikace

Kompaktní a kapesní
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Nové TERMOKAMERY

THT300 • THT200 • THT100 
HVAC / 
Elektrické a mechanické aplikace

THT500 • THT600 • THT600L 
Průmyslová aplikace / energetika

Vysoké teploty

Energetický audit / 
Stavební inspekce

Fotovoltaické aplikace

Kompaktní a kapesní



IR rozlišení 384 x 288 pxl
rozsah -20° ÷ 650°C   

Zorné pooe 41.5° x 31.1°

 IR rozlišení 160 x 120 pxl
Rozsah -20° ÷ 650°C
Zorné pole   20.7° x 15.6°

HVAC\R

Obraz v obraze  ●

Vylepšení obrazu AutoFusion  ●

Teplotní rozsah -20° ÷ 650°C  ●

Tepel  otní citlivost: <0.05°C @ 30°C / 50mK  ●

VN AC\R

 

Obrázek:  THT300.

HVAC, 

THT300

THT200

IR rozlišení 80 x 80 pxl
Rozsah -20° ÷ 650°C

Zorné pole 21° x 21°

THT100

ORDER CODE HN000300

ORDER CODE HN000200

ORDER CODE HN000100

ORDER CODE HN000300

COMPATIBLE WITH
HT PRO CAMERA
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Elektrické a mechanické aplikace

údržba elektrických a mechanických systémů je prvořadá. Nová základní řada termovizních kamer HT složená z 
THT300, THT200 a THT100 vám umožňuje odhalit nejběžnější problémy ovlivňující tyto systémy.

Provádění IR skenování systémů HVAC pomáhá najít problémy, 
jako jsou úniky vzduchu a kapalin a také elektrické zkraty. 
IR kamery jsou vše, co potřebujete pro rychlé řešení problémů.
Obrázek: radiátor s THT300.

Elektrické aplikace
Nevhodná velikost ochrany a vodiče, špatné připojení, 
nevyvážené zatížení a mnoho dalších problémů může vést l 
 k  selháníprovozu, přičemž výsledkem je nejzávažnějšího selhání 
 jepožár. S THT kamerami   jedetekcei běžných elektrických 

problémů snadné a rychlé

Mechanická aplikace
Problémy ložisek související s mazáním, nesouososti a 
jiné mechanické problémy mohou díky přehřátí 
komponentů a způsobit nevratné poškození.
Obrázek: přehřátý motor ventilátoru zaměřený THT300.

SDÍLENÉ FUNKCE



Obraz v obraze  ●  

Vylepšení obrazu AutoFusion  ●
Teplotní citlivost <0.05°C @ 30°C / 50mK  ●

Laserový měřič vzdálenosti  ●
Vestavěné LED světlo  ●

Řemínek na ruku  ●

IR rozlišení 384 x 288 pxl
Zorné pole 9.8° x 7.3°. 
rozsah -20° ÷ 650°C

THT600L

IR rozlišení 384 x 288 pxl
Zorné pole 17° x 12.7°
rozsah -20° ÷ 650°C

THT600

IR rozlišení 160 x 120 pxl
Zorné pole 17.3° x 13°
rozsah -20° ÷ 650°C

THT500

Víceúčelové průmyslové aplikace

obr. THT600.

METEL HN00600L

METEL HN000600

METEL HN000500

ORDER CODE HN00600L

ORDER CODE HN000600

ORDER CODE HN000500

COMPATIBLE WITH
HT PRO CAMERA
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Průmyslové aplikace 
/ Energetika

Pokud jde o průmyslové a vysokonapěťové aplikace, poškození způsobená špatnou údržbou koroze v průběhu času mohou 
být závažná a velmi nákladná. Kontrola a odstraňování závad musí být vysoce kvalitní. Pokročilé termovizní kamery HT jsou pro 
tuto aplikaci ideální.

V průmyslovém prostředí   musí  být údržba čerpadel, elektromotorů, 
chladičů, potrubí, filtrů, ventily atd. časté. HT profesionální a všestranné 
termovizní kamery jako např THT500 a THT600 jsou navrženy tak, 
aby uspokojily potřeby nejnáročnějších profesionálů.

Energetika
Sledování zkorodovaných a uvolněných elektrických spojů v 
u vysokonapěťových instalací je zásadní
Obrázek: vysokonapěťový izolátor  pomocí THT600L.

SDÍLENÉ FUNKCE



IR rozlišení 384 x 288 pxl
Zorné pole 17° x 12.7°

Rozsah -20° ÷ 1200°C

IR rozlišení 160 x 120 pxl
Zorné pole 17.3° x 13°

Rozsah -20° ÷ 1200°C

Teploty

Obraz v Obraze  ●  

Vylepšení obrazu AutoFusion  ●
Teplotní citlivost: <0.05°C @ 30°C / 50mK  ●

Laserový měřič vzdálenosti  ●
Vestavěné LED světlo  ●

Řemínek na ruku  ●

THT600H

THT500H

Kontrola 

Obrázek: roztavený hliníkový brok s THT600H.
METEL HN00600L

METEL HN00500H

ORDER CODE HN00600H

ORDER CODE HN00500H

COMPATIBLE WITH
HT PRO CAMERA
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Vysoké

Tam, kde jsou vysoké teploty, jsou také vysoká rizika. Díky pokročilým termovizním kamerám HT specializovaným na měření 
vysokých teplot budete bezpečně pracovat v jakémkoli prostředí.

kvality
Ve výrobě zajišťuje kontrola kvality zákazníky 
získat bezchybné produkty splňující jejich potřeby. Vysoký 
teplotní průmyslový proces, jako je svařování 
vyžadují neustálou kontrolu teploty obrobků, 
možné mikrotrhliny by nebyly viditelné pouhým okem.
Obrázek: proces svařování na měděné trubce THT600H.

Regulace teploty
Jakýkoli průmyslový proces zahrnující vysokou teplotu 
materiálu musí být po celou dobu pod kontrolou. Například při 
odlévání roztaveného kovu do formy, teplota a viskozita 
roztaveného materiálu musí být kontrolována.

SDÍLENÉ FUNKCE



IR rozlišení 384 x 288 pxl
Zorné pole 17° x 12.7°

Rozsah -20° ÷ 650°C 

IR rozlišení 384 x 288 pxl
Zorné pole 41.5° x 31.1°
Rozsah -20° ÷ 650°C

Obraz v obraze  ●
Vylepšení obrazu AutoFusion  ●

Teplotní citlivost: <0.05°C @ 30°C / 50mK  ●

THT600

THT300

 

METEL HN000300

METEL HN000600ORDER CODE HN000600

ORDER CODE HN000300

COMPATIBLE WITH
HT PRO CAMERA
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Energetický audit 
Inspekce budov

Neustále rostoucí spotřeba energie má hluboký dopad na životní prostředí. Je nezbytné šetřit životní prostředí a 
předcházet plýtvání energií. Termovizní kamery HT vám pomohou při provádění stavebních kontrol při lokalizaci úniků 
tepla, poruch tepelné izolace a problémů s vlhkostí.

Stavební inspekce
Voda může proniknout do vaší budovy a poškodit váš majetek, 
a váš inventář. Identifikace zdroje infiltrace vody může být obtížná. 
THT kamery vám umožňí identifi  ikaci jakýchkoliv problémů s 
narušením, které mohou nastat.
Obrázek: Únik vody zaměřen pomocí THT300.

Energetický audit
Tepelné zobrazování je účinné pro detekci a vizualizaci 
horkých a studených míst, poruchy izolací a mnoho dalšího. Únik 
vzduchu a následné tepelné ztráty jsou většinou způsobeny špatnou 
izolací . Kamery THT usnadňují diagnostiku budov, díky 
na jejich vysoké citlivosti až 0,05°C.
Obrázek: izolace budovy zaměřená pomocí THT600.

      
Laserový měřič vzdálenosti

Vestavěné LED světlo
Řemínek na ruku

SDÍLENÉ FUNKCE



IR rozlišení 384 x 288 pxl
Rozsah -20° ÷ 650°C
Zorné pole 17° x 12.7°

IR rozlišení 384 x 288 pxl
Rozsah -20° ÷ 650°C

Zorné pole 41.5° x 31.1°

Obraz v obraze  ●

Vylepšení obrazu AutoFusion  ●

Rozsah -20° ÷ 650°C  ●

Teplotní citlivost: <0.05°C @ 30°C / 50mK  ●

THT600

THT300

 IR rozlišení 160 x 120 pxl
Rozsah -20° ÷ 650°C
Zorné pole 20.7° x 15.6°

THT200

COMPATIBLE WITH
HT PRO CAMERA

METEL HN000200

ORDER CODE HN000600

ORDER CODE HN000300

ORDER CODE HN000200
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Fotovoltaické 
aplikace

Instalace solárních panelů je dlouhodobá investice, která pomáhá snížit vaše účty za elektřinu a uhlíkovou stopu. Je nutné 
bedlivě sledovat efektivitu vašich systémů. S termovizními kamerami HT rychle lokalizujete závady, horká místa nebo 
poškozené panely, aby vaše solární instalace fungovala na maximální výkon.

Laserový měřič vzdálenosti
Vestavěné LED světlo

Řemínek na ruku

VÝHODY

Kontrola fotovoltaických systémů
Díky termografické kontrole fotovoltaických 
systémů, horká místa a uvolněná spojení lze snadno detekovat.
Obrázek: horká místa zaměřená pomocí THT300.

Zapouzdření FV panelů
Během dlouhodobého venkovního vystavení, vlhkost pronikne 

 do panelu  a může kondenzovat a zvyšovat se rychlost koroze, 
což výrazně snižuje výkon panelu. Infračervené kamery s 
vysokým rozlišením snadno odhalí selhání zapouzdření.
Obrázek: selhání zapouzdření zaměřeno pomocí THT600.



IR rozlišení 120 x 90 pxl       
Rozsah  -20° ÷ 550°C                

Zorné pole 50° x 37°

 

IR rozlišení 120 x 90 pxl
  Rozsah -20° ÷ 400°C             

zorné pole 50° x 38°
Kompatibilita se systémem Android 

USB typ C 

THT80

THT8

Přetížení, nesprávné dimenzování kabelu, špatné připojení, 
nevyvážené zatížení a mnoho dalších problémů může vést k 
selhání kabelu v provozu, což vede k nejzávažnějšímu selhání 
 a  to požáru. S THT kamerami detekujícími běžné elektrické 

problémy je velmi snadné a rychlé. 

COMPATIBLE
WITH
HT PRO CAMERA

COMPATIBLE
WITH
HT SMART CAMERA

METEL HN000080

ORDER CODE HN008000

ORDER CODE HN000080

1514

Kompaktní 
& kapesní velikosti

Malá a vynikající infračervená technologie HT je nyní kapesní. S kompaktní IR kamerou v kapse 
můžete kdykoli snadno a rychle provádět kontroly.

Vylepšení 
obrazu AutoFusion  

Dotyková obrazovka

Instalatérství
Termovize je nejlepší způsob, jak odhalit ucpané potrubí a 
úniky vody a další problémy s vodovodním potrubím. Detekce 
horké vody vám umožní snadno lokalizovat problém.
Obrázek: ucpaný sifon zaměřený THT80.

Elektrická aplikace

Vpravo: MCB zaměřené na THT80.

Extrémní přenosnost
Ve velmi malých rozměrech obsahuje termovizní kamera THT8 
to nejlepší z termografické technologie HT. Vysoká kvalita 
kontroly je prováděna přímo pomocí vašeho smartphonu.
Vpravo: ucpaný sifon zaměřený na THT8.



                        HT Pro Camera

• 
• 
• 
• 
• 
• 
        

Stahování obrázků z paměti IR kamery

                        HT Smart Camera

• 
• 
• 
• 

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ THT8 THT80 THT100L THT200 THT300H

● ● ● ● ●
● ● ●

Li-Ion baterie ● ● THTBATM ● THTBATM ● THTBATM

USB typu C kabel ● ● ● ●
Quick guide ● ● ● ● ●
ISO test certifikát ● ● ● ●
16GB SD karta ● ● ● ●

THT500 THT600 THT500HL THT600H THT600L

● ● ● ● ●
● ● ● ● ●

● THTBATL ● THTBATL ● THTBATL ● THTBATL ● THTBATL

● THTCBL ● THTCBL ● THTCBL ● THTCBL ● THTCBL

● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●

THT500 THT600 THT600L THT500H THT600H

● THTBATL ● THTBATL ● THTBATL ● THTBATL ● THTBATL

STANDARDNÍ ŘÍSLUŠENSTVÍ 

Pevné pouzdro 

Nabíječka baterií 

2x Li-Ion baterie 

Nabíjecí základna 

Micro USB kabel 

HDMI kabel 

Rychlý průvodce 

Sada sluchátek 

SD karta 

Řemínek na ruku 

Rychlý průvodce 

Zpráva o zkoušce ISO 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Přídavná Li-Ion baterie 

Přídavná nabíjecí základna 

● THTCBL ● THTCBL ● THTCBL ● THTCBL ● THTCBL

THT8 THT80 THT100L THT200 THT300H

● THTBATM ● THTBATM ● THTBATM

THTBATKITM ● ● ●

SCAN TO
DOWNLOAD

THE APP

SCAN TO
DOWNLOAD

THE APP
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Mobilní aplikace
Společnost HT vytvořila dvě různé jednoduché a intuitivní aplikace 
pro podporu a zpracování vašich měření.

Stažením HT Pro Camera do vašeho zařízení je možné:

Duplikujte obrazovku fotoaparátu na vašem zařízení;
Pořizuje IR snímky
Změna palety barev
Ukazatele, čáry a oblasti
Vytvářejte zprávy ve formátu PDF

Stažením exkluzivní aplikace pro THT8 HT Smart Camera do 
vašeho zařízení je možné:

Pořizuje IR snímky
Pořizujte IR videa v reálném čase
Změna palety barev
Ukazatele, čáry a oblasti

Příslušenství

Taška na přenášení

Nabíječka

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přídavná Li-Ion baterie

přídavná baterie + nabíjecí základna



Techniké  
THT8 THT80 THT100 THT200 THT300 THT500 THT600 THT600L THT500H THT600H

IR rozlišení 120x90 pxl 120x90 pxl 80x80 pxl 160x120 pxl 384x288 pxl 160x120 pxl 384x288 pxl 384x288 pxl 160x120 pxl 384x288 pxl

Teplotni rozsah -20° ÷ 400°C -20° ÷ 550°C -20° ÷ 650°C -20° ÷ 650°C -20° ÷ 650°C -20° ÷ 650°C -20° ÷ 650°C -20° ÷ 650°C -20° ÷ 1200°C -20° ÷ 1200°C

25Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz

Teplotni citlivost/NETD
<0.05°C @ 30°C

/ 50mK
<0.05°C @ 30°C

/ 50mK
<0.05°C @ 30°C

/ 50mK
<0.05°C @ 30°C

/ 50mK
<0.05°C @ 30°C

/ 50mK
<0.05°C @ 30°C

/ 50mK
<0.05°C @ 30°C

/ 50mK
<0.05°C @ 30°C

/ 50mK
<0.05°C @ 30°C

/ 50mK
<0.05°C @ 30°C

/ 50mK

- 5 MP, bez ostření 5 MP, bez ostření 5 MP, bez ostření

- ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vylepšení obrazu autoFusion ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Accuracy ±3°C (±5.4°F) or
±3% of the reading

±2°C (±3.6°F) or
±2% of the reading

±2°C (±3.6°F) or
±2% of the reading

±2°C (±3.6°F) or
±2% of the reading

±2°C (±3.6°F) or
±2% of the reading

±2°C (±3.6°F) or
±2% of the reading

±2°C (±3.6°F) or
±2% of the reading

±2°C (±3.6°F) or
±2% of the reading

±2°C (±3.6°F) or
±2% of the reading

±2°C (±3.6°F) or
±2% of the reading

Field of view (FOV) / Focal lenght / Lens 50° x 38° /  f 1.13
2.3mm

50° x 37° /  f 1.13
2.3mm

21° x 21° /  f 1.0
7.5mm

20.7° x 15.6° /  f 1.0
7.5mm

41.5° x 31.1° /  f 1.0
9mm

17.3° x 13° /  f 1.0
9mm

17° x 12.7° /  f 1.0
22mm

9.8° x 7.3° /  f 1.0
38mm

17.3° x 13° /  f 1.0
9mm

17° x 12.7° /  f 1.0
22mm

IFOV 7.29mrad 7.3mrad 4.53mrad 2.26mrad 1.89mrad 1.89mrad 0.77mrad 0.45mrad 1.89mrad 0.77mrad

Focus 

- 1–32x kontinuální 1–32x kontinuální 1–32x kontinuální 1–32x kontinuální 1–32x kontinuální 1–32x kontinuální 1–32x kontinuální 1–32x kontinuální 1–32x kontinuální

Měřící režímy (v live režimu)         žádný, středový bod, 3 body, horká/studená místa, 3 oblasti, svislé a vodorovné čáry, režim screeningu

-      emisivita, odražená teplota, okolní teplota, atmosférická vlhkost, infračervená kompenzace, kompenzace vzdálenosti 

iron, rainbow, white hot, black 
hot, medical, artic, hot iron, 

fulgurite
iron, rainbow, white hot, black hot,     brown hot, blue/red, hot/cold, feather, 

-

 
 
 
 
 

teplotní alarmy, manual, histogram

- - - - - ● ● ● ● ●
- - - - - ● ● ● ● ●

● - - - ● ● ● ● ●
max, min, AVG max, min, center max, min, AVG max, min, AVG max, min, AVG max, min, AVG max, min, AVG max, min, AVG max, min, AVG max, min, AVGIR 

Nahrávání videa ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uložiště vnitřní paměti 3,4 GB 3,4 GB 3,4 GB 3,4 GB 3,4 GB 3,4 GB 3,4 GB 3,4 GB 3,4 GB

-

USB typu C
USB typu C,

Wi-fi, micro SD
USB tipu C,

Wi-fi, micro SD
USB tipu C,

Wi-fi, micro SD
USB tipu C,

Wi-fi, micro SD
micro USB, Wi-fi,

micro SD, micro HDMI
micro USB, Wi-fi,

micro SD, micro HDMI
micro USB, Wi-fi,

micro SD, micro HDMI
micro USB, Wi-fi,

micro SD, micro HDMI
micro USB, Wi-fi,

micro SD, micro HDMI

Displej

- 3 hodiny 4 4 hodiny 4 hodiny 4 hodiny 4 hodiny 4 hodiny 4 hodiny 4 hodiny

50 x 30 x 20mm 133 x 87 x 24mm

hodiny 
 

240x 101 x 110mm 240 x 101 x 110mm 240 x 101 x 110mm 272 x 101 x 168mm 272 x 101 x 168mm 272 x 101 x 168mm 272 x 101 x 168mm 272 x 101 x 168mm

1918

Obnovovaci frekvence

Vestavěná kamera

Obraz v obraze

parametry

Digitální zoom

Korekce měření

Barevné palety

Režimy

Laserové ukazovátko

Laserový měřič vzdálenosti

Vestavěné LED světlo

Informace o měření plochy

Poznámky

Konektivita

Výdrž baterie

Rozměry (D x Š x V)

2 MP, bez ostření 2 MP, bez ostření 2 MP, bez ostření 2 MP, bez ostření 5 MP, bez ostření

  

bez ostření

5 bodů, středový bod, 
horká/studená místa, 2 
oblasti, 4 čáry

3 body, středový bod, 
horká/studená místa, 3 oblasti, 

vertikální a 
vodorovné čáry

bez ostření bez ostření ruční ruční ruční ruční ruční ruční ruční

automatické, 
manuální, histogram

automatické, manuální, 
histogram

automatické, 
manuální, histogram

automatické, 
manuální, histogram

automatické, 
manuální, histogram

automatické, 
manuální, histogram

automatické, 
manuální, 
histogram

automatické, 
manuální, histogram 

automatické, 
manuální, histogram

v telefonu             

v telefonu

telefon Dotyková obrazovka Dotyková obrazovka Dotyková obrazovka Dotyková obrazovka Dotyková obrazovka Dotyková obrazovka Dotyková obrazovka Dotyková obrazovka Dotyková obrazovka

textová anotace textová anotace textová anotace textová anotace textová anotace, 
hlasová anotace

textová anotace, 
hlasová anotace

textová anotace, 
hlasová anotace

textová anotace, 
hlasová anotace

textová anotace, 
hlasová anotace

2 MP, bez ostření, 
s vestavěným LED 

světlem
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ENCENTRUM, s.r.o. 
adresa v obchodním rejstříku: 
Lidická 66, 150 00 Praha 5 
 
provozovna a poštovní adresa: 
Pechlátova 93/17, 150 00 Praha 5 Tel: +420 257 322 538 
Fax: +420 251 560 202 sales@encentrum.cz 
 


