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! Uyarılar ve Notlar 

Tanımlamalar 

 UYARI  Yaralanmalara ve ölüme neden olabilir. 

 DIKKAT Cihazda hasara ve dataların kaybına neden olabilir. 

 NOT Kullanıcı için yararlı bilgiler sağlar.  

Önemli – Cihazı kullanmadan önce lutfen bu kitabı okuyun.  

 UYARI – Lazer bu cihazda mevcuttur. Lazer pointer ışığına kesinlikle göze 

direkt doğrultmayın.  Class 2 Lazer, 635 nm, 0.9mW  

 Dikkat -  Termal Kamerayı açık veya kapalı halde asla çok güçlü radyasyon 

kaynaklarına (örn güneş, direkt veya endirekt lazer ışıkları) doğrultmayın.  

source (ie. Sun, direct or reflected laser beam, etc ), zira bu şekilde 

doğrultmak cihazın termal detektöründe arızaya sebeb olacaktır. Daimi 

hasar oluşabilir. ! 

 DİKKAT – Orijinal nakliye cartonları ileriki dönemlerde gerçekleşebilecek 

nakliye için kullanım için tutulmalidir. Kamerayı nakliye sırasında 

düşürmeyin (2G’den fazla) ve çok hızlı bir şekilde sallamayın.. 

 DIKKAT – Cihazı kuru, nemsiz ve iyi havalandırılan bir ortamda oda 

sıcaklığında saklayın. Güçlü elektromagnetik alanlardan uzak tutun.. 

 DIKKAT -  Cihazın lensini kimyasallardan koruyun ve çizilmesini önleyin. 

Kullanımdan sonra lens kapağını kapatın.  

 DIKKAT – Kullanımdan sonra görüntü datalarını cihaz içerisinde alın ve bu 

şekilde önemli dataların kaybını önleyin. 

 NOT – Cihazın ölçüm doğruluğu için kameranın 3 ila 5 dakika çalışmasına 

ilk çalışmada dikkat edin. . 

 NOT – Tüm kameralar fabrikada kalibre edilir. Kullanımın başlaması 

ertesinde her 12 ayda bir kalibrasyon kontrolü tavsiye edilir.  
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 DIKKAT – Cihazı açmayın. Cihaz içerisinde kullanıcı tarafından 

değiştirilebilen herhangi bir parça yoktur. Gerekli olması durumunda sadece 

fabrika tarafından yetkilendirilebilen   Unit does not contain any user 

serviceable parts.  Repair should be performed by factory authorized 

technicians only. 
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1 Tanıtım 

Dali T8 El Tipi Termal Kamera’yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.  

 

Model Tanıtımı  

T8 Termal kamera 25um 384*288 lens kullanan ve ölçümleme aralığı 

-20°C～+650°C arasında olan bir termal kameradır 

Temel Özellikler 

T8 aşağıdaki temel özelliklere sahiptir. : 

11 adet kullanıcı tarafından seçilebilen renk paleti.  

11 adet dil.  

2X ，4X dijital zoom 

5 Spot ölçüm noktası 

5 Alan ölçümü 

2 çizgi ölçümü 

Hızlı menüler 

Bluetooth 

Güç tasarruf modu 

LCD Parlaklık ayarı 

Video Çıkış – NTSC veya PAL 

Internet ayarları 

Saat ve Tarih Ayarları 

Fabrika ayarlarına geri dönme 

TF card çıkarma ve formatlama 

TF card üzerine resim ve video kaydı 

Text ve Sesin Resim ile birlikte kaydı 

Ardaşık resim kaydı 

Resim alarm kaydı 

Vide Alarm kaydı 

Isotherm ölçüm fonksiyonu 

Sıcaklık ölçüm ayarları 
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Dahili emisitivite tablosu 

CMOS görünülü resim ve kayıt 

Infrared ve Gerçek görüntü füzyon 

Birleşim ayarları 

 

Yükseltme ve Opsiyonlar 

T8 Serisinin kullanıcı tarafından yükseltilebilen opsiyonu yoktur. Fabrikada 

geniş ve telephoto lensler eklenebilir. 

T8 Serisi özel lensler ile fabrikada çok yüksek sıcaklıklarda kullanım için 

lens kullanılabilir. 

 

Uygulamalar: 

Önleyici Bakım 

 Güç İletim: Enerji Nakil ve üretim tesislerindeki her türlü bağlantı 

noktası.  

 Elektrik Elektonik: Devrelerdeki sıcaklık noktaların tespidi.   

 Mekanik Sistemler: sıkışma nedeni ile ortaya çıkan sıcaklık tespitleri.  

  Bina  

 Tavan: Su akıtma ve yalıtım ile ilgili her türlü problem.. 

 Duvar: Tüm binalardaki enerji auditleri.  

 Nem Tespiti: Her türlü nem ve su problem tespidi.. 

 Değerlendirme：Tüm alanine kuru olduğunun tespidi. 

  Diğer 

 Demir ve Çelik Endüstrisi: Üretim ve Proses ile ilgili her türlü sıcaklık 

ölçümleri analizleri ve önleyici bakımlar.  

 Yangın: Duman içerisindeki yangın kaynağını görme, önleyici olarak ısı 

alanlarını görüntüleme, insan kurtarma.. 

 Medikal: İnsan sıcaklık dağılımı ölçümü vb. . 

 Petro/kimyasal: Boru hatları, depolama ölçüm, yüzey sıcaklık ölçüm  

Ve burda bahsedilmeyen tüm sıcaklık ölçüm ihtiyaçları 
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1.1 Standart aksesuarlar 

 Infrared  Termal Kamera  

 Taşıma Çantası 

 Video çıkış kablosu 

 Lithium ion pil（2） 

 Kullanım kitabı, Fabrika test raporu ve Analiz yazılım CD 

 Lithium pil şarj cihazı 

 Lens kapağı 

 TF card  

 TF card okuyucusu 

 USB kablo 

1.2  Opsiyonel aksesuarlar 

 Harici 0.5x geniş-açı lens 

 Harici 2x teleskopik lens 

 Ekran güneş koruma 

 Güç adaptörü 

 Avrupa tipi standart priz. 

 İngiliz tipi priz 

 Avusturalya tipi priz 
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2 Termal Kamera Genel 

2.1  Fonksiyon tuşları 
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[1] Açma Kapama tuşu 

 > 3 saniyeden uzun tuşa basarak kamerayı açıp kapatabilisiniz 

 

! Not: Cihazı kapattıktan sonra tekrar açmak için lutfen 10 saniye kadar 

bekleyin. 

[2] Otomatik tuş seçimi /Auto tuşu ( “A”) 

 “A” tuşunun temel olarak 2 fonksiyonu vardır.. 

a) Birinci fonksiyon seçilen parametrelerin modifikasyonu içindir. 

2.saniyeden az süre ile basılıp bırakılması ile fonksiyon elde edilir. Ardı 

ardına basıp ile mevcut parametreler arası geçiş sağlanır. Seçilen 

fonksiyon sarı ile belirgin ahle gelir. Bu fonksiyonlar: 

 Ölçüm noktaları, alan ve çizgiler.  

Noktalar, alan, çizgiler- noktalar arasında, alanlar arasındaki geçiş ve 

yukarı aşağı tuşlar ile seçimler, menu tuşuna basım ile özellik seçim ve C 

tuşuna basım ile seçilen objenin silinmesi. 

.  

Renk Paleti 

Sağ ve Sol tuşlara basarak mevcut renk paletleri arasında geçiş ve renk 

paleti ismi görüntüleme. Seçilen renk paleti 3 saniye içerisinde active olacaktır 

ve bundan sonra kullanılacak renk paleti seçimi olacaktır.. 

 Level/Span Seviye ve Tarama değerleri 

Sağ ve sol tuşuna basım ile görüntüleme sıcaklık aralıkları ve tarama 

seviyeleri değişecektir. Eğer cihaz Otomatik modda ise, bu parametrelerin 

ayarları için manuel mod kullanılması gerekir.. 

b）A tuşunun diğer fonksyonu cihazı iç kalibrasyona zorlamak içindir. A 

tuşuna 5 saniye veya daha fazla basımı ile active olur. Alan içerisinde 

maksimum kalibrasyon elde etmek için Alana göre cihaz tekrar kalibre olur. . 

c) Bluetooth üzerinden resim transferi. Seçilen öbje üzeinde A tuşuna 

basım ile gönderim diyalog kutusu ortaya çıkar.  
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[3] Cancel/Camera Iptal/Kamera Tuşu  ( “C”) 

 Menu modunda C tuşuna basım ile mevcut ekran iptal olacaktır ve bir 

önceki ekrana geçiş olacaktır..  

 Herhangi bir resime bakarken C tuşuna basım ile cihaz Gerçek zamanlı 

ölçüm moduna geri dönecektir.. 

 Menu modunda veya parameter değiştirme modunda, C tuşuna basım ile 

cihaz termal görüntü ile normal görüntü arasında geçiş yapacaktır.  

 Parametre seçim modunda , örnek olarak noktasal ölçümde, C tuşuna 

basım ile görüntülenen ölçümü silecektir.. 

[4] Freeze/Save Dondurma/Kayıt Tuşu  ( “S”) 

Görüntüyü dondurma veya kayıt etme için kullanılır. Tuşa birkere basım ile 

ekranda görülen görüntü donacaktır. Resim kayıt için ok ile konfirme etmeniz 

veya C tuşuna basarak normal ölçüm durumuna geçmeniz gerekir. Eğer 

Otomatik kayıt active edildi ise se kayıt diyalog kutusu görüntülenecektir. 

Doküman yönetimi sayfasında S tuşuna basım ile dosya silinir.  

[5] Menu/Confirm – Menu-Onay Tuşları  

Yukarı, aşağı, Sol, Sağ ve orta onay tuşlarını ihtiva eder. Fonskiyon tuşları 

operasyon durumuna göre farklı fonksiyonları vardır. 

Menu modunda, Menu arasında geçiş tuşları olarak kullanılır. Yukarı ve 

Aşağı tuşları, farklı menuleri seçim için kullanılır, orta tuş onay için ve seçim için  

kullanılır. 

Resim Moduna, Yukarı ve aşağı tuşları X2 digital zoom yapmak için 

kullanılır. Bu durumda ekranda X2 sol üst ekranda belirecektir. Tekrarda aşağı 

ve yukarı tuşlara basarak digital zoom seviyesi değiştirilir.  

 Spot Ölçüm modunda değişim için kullanılır. A tuşuna basım veya spotun 

eklenmesi sonrası hemen active olur. Menu tuşuna basarak gerekli kutu 

açılır.Sportun yerini değiştirmek için yön tuşlarına basın.. 

Çizgi ölçüm modunda, A tuşuna veya çizgi eklendikten sonra hemen active 
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olur. Menu tuşuna basarak diyalog kutusu açılır. Eğer çizgi yatay ise yukarı ve 

aşağı butonlar çizgiyi yukarı aşağı kaydıacaktır. Eğer çizgi dikey ise sağ ve sol 

tuşlar çizgiyi saga veya sola kaydıracaktır.  

Alan ölçüm ayar moduna, yön tuşları alanine yerini ve büyüklüğünü 

değiştirmek için kullanılır.. 

[6] Trigger/Shortcut Tetik tuşu   

Bu Tetik tuşu aşağıda fonksiyonlara sahip olması için seçilebilir.: 

Lazer – Tuşa basım ile lazer active, bırakım ile lazer kapatma.. 

Spot, Alan– Tuşa basım ile yeni spot veya alan ekleme. Tekrar basım ile 

alanine veya spotun silinmesi.. 

Video ve Resim Kayıt – Tuşa basım ile kayıt. . 

Zoom-Zoom yapma 

LCD parlaklık- Basım ile daha parlak ekran ayarlama 

[7] Mikrofon 

 Kayıt edilen resim üzerine sesli kayıt için kullanılır.  
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2.2  Kullanım haberleşme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] USB den  RJ45 Çıkış   

Ethernet bağlantısı için . 

[2] TF Card yuvası 

Standart TF kartı takımı örnek olarak sağlanan 8GB kartı için. Aynı 

zamanda cihazın firmware upgrade için kullanılır.. 

[3] Video portu 

     Video çıkış.  

 [4] Güç Bağlantısı 

Harici güç bağlantısı. Güç kaynağı 12V DC olmalı ve merkez pin positif 

terminal olmalıdır.  

1 

4 

2 

3 



14 

3 Temel Operasyon 

3.1  Pil Montaj ve Değişimi 

3.1.1 Pil takma veya çıkartma 

El terminali içerisinde pil bölmesi bulunmaktadır. Saat yönünde çevirerek 

pili değişim için çıkartınız.. 

 

Pili yerine takınız. (Pil kontak noktaları, cihazın içerisindeki kontakların 

durumuna göre takılmalıdır. ) 
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Kapağı kapatınız.  

 

 

! DIKKAT: Sadece üretici tarafından verilen original piller kullanın. Uygun 

olmayan pil kullanımı cihazda fiziksel veya elektriksel arızaya sebeb olabilir. 

 

3.1.2 Pil Değşimi 

Pil boşaldığı zaman 1 dakika 50 saniye kadar flaş yapacaktır. Bundan sonra 

uyarı ekrana gelecek ve cihaz 10 saniye sonra kendisini kapatacaktır.  

 

 

Pil bitme durumu 

Bu durumda pili değiştirin ve şarj edin.  
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3.2  Pil Güvenliği ve Kullanım 

 Piller ortam sıcaklarında  -4°F (–20°C) den  67.9°F (+20°C) arasında 

saklanabilir. Lithium piller teknolojisi gereği depolama sırasında Yavaş Yavaş 

boşalacaktır, bu nedenle depolanmadan önce tam şarj edilmelidir.Bu 

kendinden boşalma uzun süreli olması durumunda pil performansına etki 

edecektir. Bu nedenle aşağıdaki döngü içerisinde mutlaka tekrar şarj 

edilmelidir.; 

Örnek ortam sıcaklıkları: 

 -4°F (–20°C) - 67.9°F (+20°C), her 6 ay 

 67.9°F (+20°C) - 113°F (+45°C), her 3 ay 

 113°F (+45°C) - 149°F (+60°C),  her ay 

 Pil şarj edilmeden önce %50 dolu olmalıdır. (Depolama şarjı) 

 Şarj sırasında ortam sıcaklığı  32°F (0°C) - 104°F (+40°C)arasında olmalıdır.  

Bu sıcaklık aralıkları dışında şarj etmek pilde hasara neden olur. 

 UYARI: 

 Asla pili açmayın veya pillere sivri bir cisim ile zarar vermeye çalışmayın 

 Pilleri asla kısa devre yapmayın.  

 Pilleri kuru bir yerde tutun.  

 Pilleri çocuklardan uzak tutun. 

 Herzaman bitmiş pilleri regülasyonlara uygun olarak bertaraf edin.  

 

3.3  Hızlı Kullanım 

3.3.1 Resim Kaydı 

 Pillerin takımı ertesinde güç tuşuna basın. (≥3 saniye) ve LCD 

göstergede göüntü belirecektir. 50 saniye sonra detektörün açılma 

işlemi tamamlanacak ve kamera ölçümlere başlayacaktır.. 

 Lens koruyucusunu çıkartın ve görüntülemek istediğiniz objeye 

doğrultun. Cihaz lensinin fokusunu en net görüntü için ayarlayın.  

      ! Not：Göruntu net değil ise ölçümlerde hata oluşacaktır.  
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3.3.2 Sıcaklık Ölçüm 

 Ekran üzerine görüntülemek istediğiniz objeyi getirdiğiniz zaman, sağ 

üst köşede xx beliren sıcaklık noktanın sıcaklık değeridir. Eğer cihazın 

daha iyi bir ölçüm yapabilmesi için tekrar kalğibre etmek istenirse A 

tuşuna 3 saniye boyunca basın. 

 Eğer resim üzerinde daha detaylı analiz yapılması gerekirse S tuşuna 

basarak resim dondurulabilir ve analiz edilebilir. S tuşuna 3 saniye 

basılması durumunda termal görüntü kayıt altına alınarak daha sonra 

incelenebilir. 

 Eğer görüntülenen cisim termal kameranın görüntüleme limitlerinin 

aşağısında veya yukarısında ise  ekranda > XXX ° C veya <XXX ° C 

olarak görünür. 

 Eğer görüntülenen cisim üzerindeki ölçüm parametreleri değiştirilmek 

isteniyor ise, öncelikle farklı bir sıcaklık ölçüm cihazı ile ölçüm yapılarak 

sıcaklık ölçümü yapılır ve bundan sonra enter tuşuna basarak objenin 

parametreleri değiştirilebilir.: 

 

 Ölçüm parametreleri ekranı 

Değitirilebilen parametreler objenin emisitivite değeri, mesafe ve 

referans objedir. Sağ ve sol tuşlar ile parametreler üzerine gelinebilir ve 

A tuşuna basarak yukarı ve aşağı tuşlar ile parameter değiştirilebilir. 

Referans obje on yapıldığında görüntü üzerindeki referans objedeki 

cisimin sıcaklık değerine göre sistem ölçüm yapar. . 
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Çizgi ölçüm parametreleri 

Çizgi ölçüm parametreleri ile emisitivite değeri, mesafe, minimum 

ve maksimum sıcaklık açımı, averaj , maksimum sıcaklıkı farkı gibi 

parametreler modifiye edilebilir. Aynı şekilde sağ ve sol tuşları ile 

parametreler üzerine gelinebilir ve A tuşuna basım ertesinde yukarı ve 

aşağı tuşlar ile değer değiştirilebilir.. 

 

Alan Ölçüm parameter ayar ekranı 

Alan ölçümü parametrelerinde emisitivite, mesafe, max ve min 

ölçüm, averaj, max sıcaklık farkı ve referans obje ayarları yapılabilir. 

Sağ ve sol tuşlar ile parametreler üzerine gelinebilir ve A tuşuna 

basarak yukarı ve aşağı tuşlar ile parameter değiştirilebilir. Referans 
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obje on yapıldığında görüntü üzerindeki referans objedeki cisimin 

sıcaklık değerine göre sistem ölçüm yapar 

! Not: Sadece 1 adet referans obje seçilebilir.  

3.3.3Resmi Kayıt etme 

Herhangi bir resimmi kayıt etmek için aşağıdaki 4 yoldan biri kullanılabilir. ： 

 OK butonuna basın ve panel menüsü ortaya çıkacaktır, Resim 

opsiyonunu menüden seçin, sistem resmi Otomatik olarak kayıt 

edecektir.  

 S tuşuna basın, resim donacaktır, S tuşuna birkez daha basarsanız, 

resim kayıt altına alınacaktır.  

 S tuşuna 3 saniye kadar basın, resim Otomatik olarak kayıt edilecektir. 

 Tetiği resim çek olarak ayarlayın, tetiğe bastığınız ancak resim kayıt 

edilecektir. 

3.3.4 Resimi geri çağırma 

 Kayıtlı resimmi açmak için iki yol vardır.  

1、 OK tuşuna basarak main menüyü açın, dosya yönetimi menüsünden, alt 

menüleri açarak resimi geri getirin. 

2、 Preview önbakış ile sağ ve sol tuşlar ile istenen dosyaya gelin ve resimi 

görüntüleyin. 

 Resim açıldıktan sonra, yukarı ve aşağı tuşlar ile resim kontrolü yapıp 

analiz edilebilir.. 

 Cancel iptal tuşu ile normal görüntüleme moduna geri dönülür. 

3.3.5 Resimleri indirme 

Kart okuyucu kullanrak resimleri PC’ye indirebilir ve silebilirsiniz.. 

! Not： TF Kartı  formatlak için önerilen formatı kullanın.。 

3.3.6 Ekran ayarları 

Ekranı ayarlamak için iki yol bulunur. : 1) Genel menu içerisinden LCD 

parlaklık ayarı ile ekran istenen istenen parlaklık seviyesine getirilir. 2) 

Tetik tuşunu LCD ekran olarak ayarlayak Tetik üzerinden istenen 

parlaklığa geçiş.. 
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3.3.7 Menü Operasyonları 

 Tuş kullanımı: OK tuşuna basın, yön tuşlarını kullanarak ekranda istenen 

parametreyi ayarlayın ve tekrar OK tuşu ile set edin.. 

 Ana menu : Yukarı ve aşağı tuşlar ile menu seçimi ve OK tuşu ile alt 

menülere giriş.. 

 Alt menu: Yukarı ve aşağı tuşlar ile menu seçimi ve ">" işareti olduğundan 

sağ ve sol tuşlar ile seçim.  

 Parametre değişim : Yukarı ve aşağı tuşlar ile değer değişimi yapılacak 

parameter seçim ve sağ ve sol tuşları ile değişim.  

 <    > mevcut menüde değişim yapılır anlamındadır.. 

 "OK" tuşuna basarak değişimleri onaylayın, C tuşuna basarak iptal edin ve 

bir önceki ekrana dönün.. 

  İptal ve bir önceki menüye dön, ；  Kayıt et ve bir önceki 

menüye dön anlamındadır dokunmatik ekranda. 

  Dokunmatik ekranda switch modu ile sol ve sağ tuşlar  ile değer 

değiştirilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Kullanım 

4.1  Ekran Kullanımı 

4.1.1Ekran Kullanımı 

 

 13 
14 15 16 17 18 19 
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 [1] Emisitivite：  Ayarlı evcut emisitivite 

[2] Referans sıcaklık： Sabit referans sıcaklık  

[3] Sonuç：  Hedef objedeki sıcaklık değeri.. 

[4] Spot Sıcaklık ölçüm noktası：Beyaz artı 

[5] Sistem： ayarlı sistem zamanı 

[6] Min sıcaklık：  Görüntü paletindeki min sıcaklık 

[7] Auto： Otomatik mod 

[8] Manual： Manuel mod.  

[9] Palet： Palet barı 

[10]Bluetooth：Bluetooth fonksiyonu seçim 

[11] Max sıcaklık：  Paletteki maksimum sıcaklık.  

[12] Pil durumu：  Pil durumu 

[13] TF card：TF kart durumu 

[14] Freeze logo：Resim dondurma 

[15] Zoom：Yakınlaşma modu durumu 

[16] Recording：Kayıt durumu 

[17] Continuous snap-shot：Devamlı resim çeki modu 

[18] Ses Kayıt Ses Kayıt durumu 

[19] Kalibrasyon Kalibrasyon durumu 

 

5 

12 

11 
1 

2 

4 

9 

6 

10 

7 

3 

8 
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! NOT: Tüm modeller aynı fonksiyonlara sahip değildir. Model tiplerine göre 

ekran farklılık gösterebilir.. 

 

4.1.2Menü Kullanımı 

 
Floating bar interface 

Menüde soldan sağa doğru: Sıcaklık ölçüm, video, resim, resim görüntüleme 

ve ayar menüsü bulunur.. 

4.1.3 Ana Menü 

 

Ana Menü 

 Ana Menü: :Doküman yönetimi, sıcaklık ayarları, resim ayarları, kamera 

ayarları, genel ayarlar, network ayarları, TF kart yönetimi ve 

sistem ayarları menüsü bulunmaktadır.. 
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4.1.4 Alt Menü  

 

Alt Menüe 

[1] Menü ismi: Diyalog kutusunun ismi gösterilir. Örnek olarak sıcaklık ölçüm 

ayarları menüsü.. 

[2] Parametre başlığı:  Değiştirilebilen parametreler.  

[3] Parametre:  Yukarı aşağı tuşlar ile değiştirilebilir, ">" bir alt menünün 

olduğunu gösterir.  

[4] Parametre: Sol tuşa basarak farklı parameter seçin.  

 

4.2  Ölçüm noktası ekleme 

Objedeki ölçüm noktasını temizlemek veya eklemek amacı ile kullanılır. 

Enter tuşuna basım ile popup belirir, ve daha sonra yeni ölçüm noktaları 

eklenebilir.. 

1 

2 
4 

3 
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Ölçüm noktası ekleme 

Eğer“ ” tuşu seçilio OK tuşuna basilar ise tüm ölçüm noktaları 

silinecektir.  

! NOT: Sadece bir ölçüm şekli silinmek istenir ise A tuşuna basın ve sonra C 

tuşuna slime için basın.. 

4.3  Kayıt etme 

Bu fonksiyon MP4 formatında video kayıt içindir. Enter tuşuna başım ile 

aşağıdaki menu açılır.. 

 

Recording Figure 

Stop tuşuna basarak kaydı sonlandırın ve bir önceki operasyon moduna 

geri dönün.  

4.4  Resim  

Bu item resim içindir ve JPG formatında kayıt içindir.  
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Voice record note for photo  

Devamlı resim çekim modu seçilir ise Continue photo fonksiyonu başlar.   

4.5  Ön Görünüm  

Kayıt edilen resimlerin görüntüsüdür. .  

 

Ön görünüm OSD 

Sağ ve Sol tuşlar ile resimleri görüntüleyin, Ok tuşu ile ekrana getirin C 

tuşu ile iptal edin.   
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4.6  Ayarlar  

 

Ana Menü  

 

Normal Ayarlar OSD 

Tuşa basım ile ana menu belirir norma ayarları seçin. Burda kullanıcı 

Otomatik kalibrasyon, Tetik kısa yol, Bluetooth , güç tasarrufu, LCD ekran 

ayarlarını, Sıcaklık birimini, mesafeyi değiştirebilir.. “>” tuşunda alt menu 

olduğu anlamındadır.  

 

  

Otomatik Kalibrasyon：Otomatik kalibrasyon zamanı  seçimi. Saniye 

olarak ayarlanır.  
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Otomatik Kalibrasyon 

Kısa Yol tuşu ：Kullanıcı kısa yol tuşlarını istediği gibi değiştirebilir.  

 

 

 

 

Kısa Yol Ekranı 

 

Bluetooth ：Bluetooth fonksiyonunu açma ile Otomatik tarama modu 

başlar.  
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Bluetooth OSD 

Güç Tasarrufu ： ekran kapatma ve güç kapatma 

 

 

  

Ekran Kapatma ：Herhangi bir işlem olmadığı durumda, cihazın ekranını 

kapatması modu. Eğer 00 olarak ayarlanırsa fonksiyon 

iptal olur.. 

 

Kapanma ：Herhangi bir işlem olmadığında Otomatik kapanma Eğer 00 

olarak ayarlanırsa fonksiyon iptal olur.. 

 

. 
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Güç Tasarruf  

LCD Ekran Parlaklık ： Parlaklık değişimi.  

 

LCD Parlaklık 

4.6.1Ölçüm Ayarları 
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Measuring setting Menu 

OK tuşuna basım ertesinde ana ölçüm ayarları belirecektir.  

 

 

Seviye： Termal Kamera ölçümleme aralığı. 

Magnifikasyon： Farklı sıcaklık aralıklarına set etme. 

Ortam Sıcaklığı： Otomatik olarak kamerayı açışta algılayacaktır.  

Ref Sıcaklık： Aktive edildiğinde, LCD üzerinde D fark sıcaklığı belirecektir.  

 

 

Ref Sıcaklık 

4.6.2Ayarlar 

 

Adjustment Menu 

OK tuşuna basarak ayarlara girilir. Yukarı aşağı tuşlar ile seçim yapılır.  
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Emisitivite： Farklı objelerin farklı yansıtma katsayıları ayarı girmek için 

mönüdür.  

Tdüzelt： Hedef sıcaklığı düzeltme katsayısı. 

Mesafe： Eğer cisim 10metreden yakın mesafede ise daha iyi bir ölçüm için 

Gerçek mesafeyi girin. Örnek 0.5mt. 

Nem：  Nem değeri . 

TReflect：Aktive edilmesi durumda  devreye girer. Referans sıcaklık olarak 

sabit bir sıcaklık girişi içindir.. 

4.6.3 Resim ayarları 

 

Image Setting Menu 

OK tuşuna basarak menu içerisinde girin. Bu menüde manuel/oto mod, 

Alarm Tipleri, IR seviyesi, alarm rengi, Alarmlink, aralık seçilebilir. Yukarı aşağı 

tuşları seçim için, saü ve sol tuşları değişim için kullanın. ” >”  alt menünün 

olduğunu gösterir. 

 

Manuel/Otomatik mod ：  Daha detaylı analiz için resim ayarlarını 

değiştirmek içindir.  
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Otomatik mod active olduğunda A tuşuna basım ile manuel moda girilebilir. 

Palet değişimleri yukarı ve aşağı tuşlar ile yapılabilir C tuşuna basıldığında 

Otomatik moda geri gelinir. 

 

Otomatik mod deaktive olduğunda, A tuşuna basıldığında Otomatik moda 

dönülebilir ve C tuşuna basıldığında manuel moda geri dönülebilir.  

 

Otomatik modda ekran görüntüsü kamera tarafından Otomatik olarak 

ayarlanacaktır. Manuel durumda kullanıcı alt ve üst limitleri kendisi 

ayarlayabilir.  

 

 

. 

 

Alarm Setting  

Alarm Tipleri： Ölçüm sırasında fonksiyonel olabilir.  On durumunda ise 

istenen seviyede ölçüm için ayar verir. 

 

Alarm Rengi： Görüntülen objedeki cisim alam set değerlerinde olan 

bölgeleri istenen renk olarak alarm vermesi için ayarlanır. Eğer 

renksiz olarak seçilir ise alarm durumundaki alanlarda renk 

değişimi olmaz 
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Alarm Sıcakığı： İstenen sıcaklık alarm değeri ayarı.  

 

Alarmlink： Alarm durumunda Otomatik olarak kayıt için kullanılır.  

. 

Zaman Aralığı： Otomatik kayıt durumunda kayıt aralık ayarı. 

 

Isotherm Menu 

 Isotherm ：  Isotherm ayarı ile istenen sıcaklık aralığında renkli 

gösterim.. 

 Isotherm Rengi： 9farklı renk seçimi. Off seçimi ile fonksiyon iptal 

olur.  

 Isotherm alt değer：Minimum  Isotherm değeri。 

 Isotherm üst değer：Isotherm üst sıcaklık değeri 
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IR Fusyon Üst ve Alt Sıcaklık 

IR Fusyon üst ve Sıcaklık değer：  

3 opsiyon bulunmaktadır--IR Fusion Üst sıcaklık, IR fusion altsıcaklık, ve kapalı. 

(Resim içerisinde resim modu).  

4.6.4Network Ayarları  

 

Network Ayarları 

 

İlgili menu:  

  

IP Adres： IP adresi  network içerisinde çakışma olmaması için tek olmalıdır. 

Sub network mask： Subnet mask ayarı.  

Default network gateway： Modem bağlantı IP adresi.   

Link tipi： 10M/100M veya , 10M、100M.  
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4.6.5 TF Kard  

 

TF Kart Yönetim 

 

TF Çıkartma 
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TF Card Formatlama 

 

TF Kart Formatlama başarılı 

 

 

 

Unload：TF Kartı çıkartma. 

Format： TF Kartı formatlama için kullanılır. C tuşu ile formatlama iptal 

edilir.  

 

! Not： TF kartı formatlamadan önce kayıtlı bilgilere ihtiyacınız olmadığını 

tekrar kontrol edin. Formatlama ile bilgiler daimi olarak silinecektir. 
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4.6.6 Resim Ayarları 

 

Resim Ayar Menüsü 

 

 

Associated Picture： Bu fonksiyon ile kayıt edilen resim ile birlikte kayıt 

edilecek fonksiyon belirler. . 

 

Resim annotation modu： Bu modda resime iki tip ekleme yapılabilir. Ses 

ekleme veya Text ekleme. Bu sayede kayıt edilen resime text yazılabilir veya 

sözlü olarak yorum yapılabilir. 

. 

CS Sayısı：Seri kayıt sayısı. 1, 3, 5, 10 gibi 

Devamlı kayıt aralığı： 0.5s veya 1sn. 

Kayıt zamanı： 1、3、5、10 veya 15 dk 

. 

Menü Ayarları： 
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Menü ayarları 

Dosya kayıt menu ayarları. 

 

4.6.7 Sistem Ayarları 

 

Sistem Ayarları Menüsü 

 

Sistem ayar menüsü 

 

Dil：Dil seçimi 

 

Tarih ve Gün Formatı 

 

 

Tarih Gün Formatı Menüsü 
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Tarih ve zaman formatı değişimi 

 

Tarih ayarlama： 

 

Zaman değişim Menüsü 

Kullanıcı cihazın zaman ve tarih ayarlarını değiştirebilir. Değişimleri 

yapmak için sağ, sol, yukarı ve aşağı tuşlarını kullanılır.  

 

! Not: Çok uzun süre kullanılmadığı durumlarda, termal kameranın zamanı 

sıfırlanabilir veya terkar ayar gerektirir.Kullanmadan önce zamanı kontrol 

edin.  

Fabrika ayarlarına dönüş： Bu fonksiyon fabrika ayarlarına geri dönüş 

içindir. Onaylama  ile cihaz fabrika ayarlarına geri döner. 

 

 

 

 

 

. 
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Fabrika ayarlarına dönüş ekranı 

! Not： Fabrika ayarlarına geri dönüş tüm kullanıcı ayar parametrelerini 

fabrika ayarlarına getirir. 

Sistem veriyon bilgisi： 

 

Örnek Sistem Versiyon 

Model, Cihaz seri numarası, yazılım versiyon ve MAC adresi.  

 

Dosya Import : Yeni TF  DCIM / Import dosyası TF kart üzerinden oloması 

gerekir ve sabit dosya ismi PicNote.cfg 

   Dosya tipi formu： 

           [Note] 

                   Note1 =  

                   Note2 =  

                   Note3 =  

Her satır, 20den fazla kelime içeremez. Import yapıldıktan sonra cihazın 

yeniden başlatımı ile aktive olur.. 
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Export /Dosya aktarım: TF Kartın cihazda olduğuna emin olun, menu 

üzerinden Export tuşuna basın, Export dosyaları DCIM / Export dosya alanine 

kayıt olur. . 

4.7  Dosya Yönetimi 

4.7.1 Geri Çağırma 

İki tipde geri çağırma vardır： 

 

Dosya Yönetimi 

1、 Dosya Yönetim Modu: Popup menüden ilgili ekrana girilir. Yön tuşları ile 

ilgili resim veya kayıt üzerine gelir. C tuşuna basım ile bir önceki ekrana 

geri dönülür.. 
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Ön görünüm 

2、 Ön görünüm modu: OK tuşuna basım ile Preview ekranına gelinir. Sağ 

ve Sol tuşları ile öngörünüm ekranları görünür. C tuşu ile geri 

dönülecektir. 

. 

 

 

Video Geri Oynatma 

Video Oynatma: Sol ve sağ tuşlar ile çalma durumu ayarlanır. Play, 

Durdurma, Durma,Geri ileri.. 
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Resim Görüntüleme 

Resim üzerine ses veya text kaydı yapıldı ise menüden ses dinlenebilir veya 

text geri çağırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2Bluetooth  

Bu fonksiyon ile TF kart üzerinden istenmesi durumunda alıcıya transfer 

içindir.  Öncelikle Bluetooth fonksiyonunu açın ve dosya yönetiminden transfer 

edilecek resimi seçin. A tuşuna basım ile aşağıdaki ekran çıkar 
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Bluetooth Transfer 

Konfirme edilmesi ile birlikte  transfer başlar: 

 

Dosya Transfer durumu 

 

4.7.3 Silme 

Bu fonksiyon TF kart üzerinde belirlenen dosyaları slime içindir. Dosya 

Yönetimden dosya açıldıktan sonra seçim yapılır ve S tuşu ile slime işlemi 

yapılır. C tuşu ile işlem iptal edilir.  
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Dosya Silme Menüsü 

! Not： Silmeden önce dosyaya ihtiyacınız olmadığını teyit edin. Dosya 

daimi olarak silindiğinden geri getirilemez.  
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5 Websayfası 

5.1 Websayfası login  

IP kameraya Internet Explorer üzerinden bağlantı ile aşağıdaki ekran 

belirir.  

 

Login Sayfası 

Kullanıcı ismi ve şifre admin  dir.  Eğer ActiveX Otomatik olarak indirilemez 

ise manual olarak download edilmesi gerekir. 

 

5.2  Görüntü gösterim   

Aşağıdaki şekilde görünür ： 

 
Görüntüleme Gösterimi 

        Açma ：Görüntü açma kapatma  

Link kayıt ：Termal ve Gerçek resim kaydı  

Lokal kayıt：BMP formatında kayıt  
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Lokal kayıt ：AVI formatında kayıt  

Otomatik Manuel：Manuele bakı nı z. 。 

Kalibrasyon ：Manuel’e bakınız 。 

Orijinal data kayıt：2 tipte kayit vardir. Frame rate ve frame rate 

aralık.  

Frames oranı saniyedeki kayıt anlamındadır. /5/20/50/100/ gibi.  Aralık ise  iki 

frame arasındaki zamanı belirler. 20/40/100/200/1000/gibi.  

    , 

 

5.3  Fonksiyonlar  

  Sol Ekrandaki menüler： 

 
Buttons 

5.3.1Sistem parameter ayarları  

  Sistem parameter menüsü： 
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Sistem Ayarları 

. 

 

5.3.2 Resim Ayarları 

  Resim ayar menüsü： 

 

Resim Ayarları 

Detaylar ilgili kullanım kitapçığı 
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5.3.3 Grafik Ayarları 

İlgili menü 

 

Grafik ayarları 

Gafik ayarları ve Alarm menüsü olarak iki tip ayar mevcuttur. . 

5.3.4 Ölçüm Ayarları 

  Ölçüm Ayar menüsü： 

 

Ölçüm ayarları menüsü 

Cihaz içerisinden yapılan ayarlar bu menüdende yapılabilir.  
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5.3.5Network 

  Network ayarları 

 

 

Network setting Menu 

5.3.6 Lokal Ayarlar 

 Lokal ayarlar: 

 

Lokal ayar menüsü 

Ayarlı video port numarası 5000’dir.. 

 

5.3.7 Sistem Bakım 

  Sistem bakım menüsü: 

 

Alt menü 

Restore factory Setting： Fabrika ayarlarına dönüş. 

. 
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Firmware upgrade ile cihazın firmware’I update edilebilir. : 

 

Hardware Upgrade menüsü 

 

 

 

 

  

Sistem Durumu 
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6 Teknik Değerler 

 
Teknik Özellikler 

T8 

Dede

ktör 

Tip Un-cooled FPA micro-bolometer 

Çözünürlük 384*288 

Pixel  25μm 

Spektral Aralık 8-14μm 

Görüntü Yenilem 50Hz 

Termal 
Hassasiyet 

0.04℃@30℃ 

Lens 

FOV 25°×19° 

Min Focus 
mesafe 

10cm 

Focus Manual 

Opsiyon lens 0.5x/2x 

Interface tipi Screw Type 

Resim 

IFOV 1.36mrad 

Zoom 2×、4X 

CCD 3 milyon pixel，CMOS module 

Yenileme 50HZ/60HZ， 

Video Çıkış PAL / NTSC 

Gerçe

k 
Resim 

LCD Gösterge 3.6″TFT LCD，640*480，Dokunmatik ekran 

Renk Paleti 11 renk  paleti opsiyonu 

Resim ayar Oto/manual  

Resim 
Infrared Gerçek görüntü arasında hızlı geçiş, Füzyon 
görüntü. 

Resim Enhance Oto/manual 

Ölçü
m 

Aralık 
-20℃~+650℃，(iki aralık) 

Opsiyon 1200℃ veya2000℃ 

Doğruluk ± 2 °C veya ± 2% Hangisi büyükse 

Ölçüm  
Düzeltme   

Oto / Manuel 

Modlar 
5 hareketli spot. 5 harketli alan (maks, min ve averaj 
sıcaklıklar) 2 hareketli çizgi. Çizgi Profili. Isotherm, 

Sıcaklık farkı, Alarm (Sesli veya Renk gösterim) 

Emisitivite 
Düzeltmesi 

0.01 ila 1.0 

Arka Plan 
Düzeltme 

Oto 

Atmosferik 
Durum düzeltme 

Otomatik düzeltme. Mesafe, Nem ve Sıcaklık ortam 
girişi.  

Ayarlar Tarih/zaman, ℃/℉/K, dil, parlaklık, IP ….  

Resim 

Kayıt 

Kart 8GB Micro TFcard，maks 32GB 

Mod Oto Manuel. 

Format 
JPEG format 

H.264 format 

CCD resim 
format 

JPEG、H.264，Füsyon dahil 
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Ses yükleme 60sn sesle resim kaydı birlikte 

Text girişi Upload  

File Menü Upload  

Güç 

Pil Tipi Li-Ion, şarj edilebilir 

Pil Çalışma 
Süresi 

3 saat devamlı kullanım 

Şarj 12V 

Şarj Süresi 1.5 saat  50%  

Tasarruf Otomatik uyuma, Otomatik kapanma 

Etkile
şim 

SD card slot Micro SD（TF）slot 

Ethernet Mini-USB  

Güç （DC12V） 

video Evet 

Auto/data Bluetooth(earphone/RS232) 

Diğer 

Microfon Evet 

Sesli Uyarı Evet 

Flaş ışık 2 LED 

Lazer red，1mw/635nm，，IEC60285 

Triple 1/4″-20-UNC 

El Tutma Can install on two side 

Lens kapağı yes 

Güneş Koruma yes 

Çevre

sel 

Çalışma Sıcaklık -15℃~+50℃ 

Depolama Sıc -40℃~+70℃ 

Nem ≤90% 

Koruma IP54 

Şok Direnci 25G，IEC68-2-29 

Vibrasyon 2G，IEC68-2-6 

Düşürme 2 metre 

Boyut
lar 

Ölçüler 105x230x245mm 

Ağırlık 980gr 
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7 Çözüm Bulma 

Aşağıdaki tabloda olası problemler ve çözüm önerileri bulunmaktadır. Eğer 

çözüm bulunamaz ise yetkili satıcı ile temas kurun. Türkiye Distribütörü SGE 

Mühendislik info@sge.com.tr  

 

Problem Çözüm 

Kamera açılmıyor 

 Pil monte edilmemiş veya yanlış monte 

edilmiş olabilir. Pili takın 

 Pil bitmiş olabilir , değiştirin veya şarj 

edin.  

 Kapatma modu aktif olabilir. 5 saniye 

sonra tekrar açmayı deneyin. 

 

Kamera Otomatik olarak 

kapanıyor 

 Pil bitiyor olabilir, pili şarj edin.  

 AutoOffTime opsiyonu aktif olabilir, 

none veya yok olarak ayarlayın.  

 

Pil çabuk bitiyor 

 Ortam sıcaklığı çok düşük olabilir.  

 Şarj edilebilen pil tam olarak şarj 

olmamış olabilir 

 Yeni bir pil satın alın. Pil ömrünü 

tamamlamış olabilir.  

 

Termal Görüntü yok 

 Lens Kapağı takılı kalmış olabilir. Kapağı 

açın.  

 Resim dondurma modu aktif olabilir. C 

tuşuna basın.   

 

Termal Görüntü siyah beyaz.  

 Renk paletinde siyah beyaz seçilmiş 

olabilir. Farklı bir renk paleti seçin. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@sge.com.tr
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Appendix A  

Materyellerin Emisitivite Değerleri (Bilgi) 

Materyal Yüzey Sıcaklık°C 
Emisitivite（ε） 

Aluminyum 
Non- oxidizide 100 0.20 

Oxidizide 100 0.55 

Pirinç 

Burnished to Brown 20 0.40 

Dull luster 38 0.22 

Oxidized 100 0.61 

Bakır Seriously Oxidized 20 0.78 

Demir 
Oxidized 100 0.74 

Rusty 25 0.65 

Dökme Demir                                                    
Oxidized 200 0.64 

Non- Oxidized 100 0.21 

İşlenmiş Demir 
Quarry-faced 25 0.94 

Polished 38 0.28 

Nikel Oxidized 200 0.37 

Paslanmaz Çelik Oxidized 60 0.85 

Çelik Oxidized 200 0.79 

Yapı Tuğla Yüzey 20 0.93 

Çimento Yüzey 20 0.92 

Cam Polished plate 20 0.94 

Lake 
Beyaz 100 0.92 

Siyah 100 0.97 

Karbon 

Smoke black 25 0.95 

Candle soot 20 0.95 

Rough lead surface 20 0.98 

Yağlı boya  16 Renk 100 0.94 

Kağıt Beyaz 20 0.93 

Kum Yüzey 20 0.90 

Kalas Dressed 20 0.90 

Su Distilled water 20 0.96 

Deri İnsan 32 0.98 

Seramik 
İnce 21 0.90 

Kalın 21 0.93 
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Appendix B 

Fabrika ayarları (Ingilizce) 

 

Parameter 
Value  

T8 

Temperature Range -20 - 180°C 

Lens Standard 

Temp Unit °C 

Ref Type Off 

Ref Temp 30°C 

 

Parameter Value 

Emissivity 0.96 

TCorrect 0°C 

TAmbient Temp Off  

 

Parameter Value 

Temp Alarm Off 

Alarming Temp 50.0°C 

Alarming Color None  

Isotherm Color Off 

Isotherm Temp 50.0°C 

Isotherm Width 1.0°C 

 

Parameter Value 

Language English 

Brightness 60S 

Auto Calib 60%  

Video Mode Laser sight 

Quick Access NTSC 

StandbyTime 5 mins 

AutoOffTime 15 mins 

 

 

 

 

 


