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Informações sobre saúde e segurança
Leia todas as instruções neste folheto, incluindo todas as ADVERTÊNCIAS e todos os 
avisos de CUIDADO, antes de usar este produto. Se houver alguma instrução que você 
não entenda, NÃO USE O PRODUTO.

Sinais de segurança
ADVERTÊNCIA
Indica uma situação possivelmente perigosa que, se não evitada, poderia resultar em morte 
ou lesão pessoal.

CUIDADO
Indica uma situação possivelmente perigosa que, se não evitada, poderia resultar em lesão 
leve ou moderada no usuário ou usuários ou em dano ao produto ou à propriedade.

OBSERVAÇÃO
Indica uma situação possivelmente perigosa que, se não evitada, poderia resultar em dano ou perda de 
dados.

Os sinais e símbolos usados no equipamento e na documentação

Cuidado, risco de choque elétrico.

Cuidado, atenção para a possibilidade de risco de dano ao produto, ao processo ou ao entorno. 
Consulte o manual de instruções.

Cuidado, superfície quente

Terminal condutor protetor.

Observe as precauções para manipular dispositivos sensíveis de descarga elétrica.

Operação do equipamento
O uso deste instrumento de maneira não especificada pela AMETEK Land pode ser perigoso. Leia e 
entenda a documentação do usuário fornecida antes de instalar e operar o equipamento.
A segurança de qualquer sistema que incorpora este equipamento é de responsabilidade do montador.

Roupa protetora, proteção para face e olhos
É possível que este equipamento seja instalado em máquinas ou próximo a máquinas ou equipamentos 
que funcionam em altas temperaturas e altas pressões. Deve-se usar roupa protetora adequada, 
juntamente com proteção para o rosto e os olhos. Consulte as diretrizes de segurança e saúde da 
máquina/equipamento antes de instalar este produto. Se tiver alguma dúvida, contate a AMETEK Land.

Usar luvas de proteção Usar roupas de proteção

Usar proteção para os olhos Usar proteção para os ouvidos

Usar botas de proteção Usar proteção para o rosto

Fonte de alimentação
Antes de trabalhar nas conexões elétricas, todas as linhas de alimentação elétrica para o equipamento 
deverão ser isoladas. Todos os cabos elétricos e cabos de sinal deverão ser conectados exatamente como 
indicado nestas instruções de operação. Se tiver alguma dúvida, contate a AMETEK Land.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES - LEIA
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES - LEIA Entre em contato conosco
Reino Unido - Dronfi eld
Land Instruments International
Tel: +44 (0) 1246 417691

EUA - Pittsburgh
AMETEK Land, Inc.
Tel: +1 412 826 4444

China
AMETEK Land China Service 
Tel: +86 21 5868 5111 (ext. 122)

Índia
AMETEK Land India Service
Tel: +91 - 80 67823240 

E-mail: land.enquiry@ametek.com

Web: www.ametek-land.com

Para obter mais detalhes sobre todos os escritórios da AMETEK Land, dos distribuidores e dos 
representantes, visite nosso site na web.

Armazenamento
O instrumento deve ser armazenado em sua embalagem, em uma área coberta e seca. 
A temperatura máxima de armazenamento é 10°C (18°F) mais alta do que a temperatura máxima de 
operação.
A temperatura mínima de armazenamento é 10°C (18°F) mais baixa do que a temperatura mínima de 
operação.
Veja	nas	especifi	cações	técnicas	mais	detalhes	sobre	os	limites	de	temperaturas	de	operação.
Como desembalar
Verifi	que	todas	as	embalagens	em	busca	de	sinais	de	dano.	Verifi	que	o	conteúdo	com	relação	à	nota	da	
embalagem.

Instruções de elevação
Sempre que os itens forem pesados demais para serem elevados manualmente, use equipamento de 
elevação	com	a	classifi	cação	adequada.	Consulte	a	Especifi	cação	técnica	para	saber	os	detalhes	dos	
pesos. Todos os içamentos devem ser feitos de acordo com as normas locais e nacionais.

Devolução de mercadorias danifi cadas
IMPORTANTE	Se	qualquer	item	tiver	sido	danifi	cado	no	transporte,	isso	deverá	ser	relatado	para	a	
transportadora e o fornecedor imediatamente. O dano causado no transporte é de responsabilidade da 
transportadora, não do fornecedor.
NÃO	DEVOLVA	um	instrumento	danifi	cado	para	o	remetente,	pois	a	transportadora	não	considerará	isso	
uma	reivindicação.	Guarde	a	embalagem	com	o	artigo	danifi	cado	para	inspeção	pela	transportadora.

Devolução de mercadorias para reparo
Se	precisar	enviar	mercadorias	para	reparo,	verifi	que	com	o	Departamento	de	atendimento	ao	cliente	os	
devidos procedimentos para remessa.
Qualquer item devolvido para a AMETEK Land deve ser adequadamente embalado para evitar danos 
durante o transporte.
Será necessário incluir um relatório escrito do problema, juntamente com seu nome e informações de 
contato, como endereço, número de telefone, endereço de e-mail etc.

Padrões de design e fabricação
O	sistema	de	gerenciamento	de	qualidade	da	Land	Instruments	International	tem	a	certifi	cação	BS	
EN ISO 9001 para o design, a fabricação e a manutenção no local de instrumentação de medição de 
temperatura de combustão, de monitoramento de ambientação e de não contato.

As aprovações registradas do sistema de gestão ISO 9001 aplicam-se nos EUA

Laboratório de calibração no Reino Unido: UKAS 0034.

Laboratório	de	calibração	nos	EUA:	Norma	ISO/IEC	17025	acreditada	pela	ANAB

Conselho nacional de acreditação para laboratórios de teste e calibração aprovações aplicam-se na Índia.

O funcionamento de transmissores de rádio, telefones ou outros dispositivos elétricos/eletrônicos em grande 
proximidade com o equipamento enquanto as portas do invólucro do instrumento estiverem abertas, poderá 
causar interferência e possível falha onde as emissões radiadas excederem a diretiva da EMC.

A proteção oferecida por este produto pode ser invalidada se alterações ou adições forem feitas aos 
componentes estruturais, elétricos, mecânicos, pneumáticos, de software ou hardware deste sistema. 
Essas alterações também podem invalidar os termos padrão de garantia.

Direitos autorais
Este manual é fornecido como uma ajuda para os proprietários de produtos da AMETEK Land e contém 
informações proprietárias da AMETEK Land. Este manual não pode, em sua totalidade, ou em parte, ser 
copiado ou reproduzido sem o consentimento expresso por escrito da AMETEK Land.
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Este Guia do Usuário fornece informações sobre como usar o Software 
LAND IMAGEViewer.

1.1  Sobre o Software LAND IMAGEViewer
O Software LAND IMAGEViewer foi concebido para uso com as seguintes câmeras 
termográficas:
•	 Câmera	termográfica	ARC
•	 Boroscópio	NIR	3XR
•	 Câmera	termográfica	NIR
•	 Boroscópio	NIR
•	 Boroscópio	NIR-B	2K
• FTI-E
• FTI-Eb

O Software LAND IMAGEViewer proporciona uma interface fácil de usar para a 
visualização de dados térmicos.

Nota: O Software LAND IMAGEViewer foi concebido para operação de apenas 
uma câmera, ou seja, o software não pode ser usado com mais do que uma 
câmera ao mesmo tempo. Em instalações com múltiplas câmeras, recomenda-se 
o uso do software IMAGEPro (entre em contato com AMETEK LAND).

F I M  D A  S E Ç Ã O

INTRODUÇÃO
1
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Para usar o software LAND IMAGEPro, é necessária a seguinte 
especificação mínima de computador:

Sistema operacional: Windows 10
Processador: Intel i5 2.5 GHz
Memória:	 8	GB	RAM
Placa	de	vídeo:	 512	MB	
Rede: Cartão Gigabit Ethernet Adicional 
Resolução mínima de tela: 1280 x 1024 pixels 
Especificação	mínima:		 .NET	Framework	4.6.2 

F I M  D A  S E Ç Ã O

REQUISITOS DE  
HARDWARE  

E SOFTWARE
2
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O Software LAND IMAGEViewer está disponível para download gratuito 
no site da AMETEK LAND no seguinte endereço:
https://www.ametek-land.com/software-downloads
1) Siga as instruções para download
2) Execute o programa IMAGEViewerSetup.exe.
 O software será instalado.

3.1 Configurações do adaptador de rede
Para que o seu computador posse se comunicar com a Câmera desejada, você 
precisa	especificar	as	Configurações	do	adaptador	de	rede	corretas.
1) No menu Iniciar do seu computador, 

abra o Painel de Controle e selecione 
a opção Conexões de Rede (ou similar, 
dependendo da versão do seu Microsoft 
Windows).

2) Clique com o botão direito do mouse sobre 
o nome da rede desejada e selecione a 
opção Propriedades.

3) Selecione a opção Protocolo da Internet 
e clique em Propriedades.

4) Selecione a opção Usar o seguinte 
endereço de IP e insira os valores:

 Endereço de IP:  10 . 1 . 10 . 150 *
 Máscara de subrede: 255 . 255 . 0 . 0
 *Nota: Para	câmeras	NIR	e	NIR-B	(mas	

NÂO	NIR-B	2K),	o	endereço	IP	deve	ser	
definido	para:

 169 . 162 . 10 . 150
5) Clique em OK	para	salvar	essas	configurações.

INSTALAÇÃO
3
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Fig 3-1 Lista de dispositivos iniciais
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3.2 Conexão com sua câmera de infravermelhos 
Você pode conectar sua câmera de infravermelhos ao Computador que esteja 
executando o Software LAND IMAGEViewer.
Para obter informações detalhadas sobre a instalação, consulte o Guias do 
usuário fornecido com a sua câmera e os Guias de instalação fornecidos com 
qualquer acessório de montagem incluído em seu sistema de medição.
1) Inicie o Software LAND IMAGEViewer.
2) Selecione a opção Configuração. 
 Quando a janela Dispositivos	mostrada	na	fig.	3-1	for	aberta	pela	primeira	

vez, o software irá procurar automaticamente dispositivos disponíveis na 
rede. 

 A lista Procurar na Rede mostrará o endereço MAC e o endereço 
IP de cada dispositivo detectado na rede. Não é possível encontrar 
automaticamente dispositivos ARC e FTI-E. Em algumas circunstâncias, 
regras	de	firewall	também	poderão	impedir	o	software	de	encontrar	outros	
tipos de dispositivos. Neste caso, o dispositivo deverá ser conectado 
manualmente. Clique no ícone + na parte superior da janela Procurar 
Dispositivos. Selecione o tipo de câmera que você está tentando conectar 
e o endereço IP da câmera e, em seguida, clique em OK. O status da 
conexão se torna verde quando uma conexão é estabelecida com sucesso.

3) A lista Dispositivos	permite	que	você	selecione	e	configure	o	dispositivo	
necessário.	Na	lista	Dispositivos,	você	pode	configurar	o	seguinte:
• O endereço IP do dispositivo. Nota: este é o endereço IP usado pelo 

software para se conectar a um dispositivo na rede.
•	 Defina	o	modo	de	operação	do	Dispositivo	para	Em	tempo	real.

4)	 Após	configurar	seu	dispositivo,	clique	em	OK para adicioná-lo. Se um 
dispositivo já estiver adicionado, deverá ser removido antes de você ser 
capaz de adicionar outro

 O status atual da conexão do dispositivo será mostrado desta maneira: 
 • Verde = Conectado
 • Vermelho = Desconectado 
 • Cinza = Desabilitado
 • Amber = Conectando

3.3 Idioma
A opção Idioma é acessada através do menu Ajuda. Esta opção permite que 
você selecione o idioma do Software LAND IMAGEViewer de sua preferência.
O menu Definições de Exibição também permite que você selecione as 
Unidade da Temperatura e um Tema para o layout da interface.
1) Clique no botão Idioma.

Uma lista suspensa dos idiomas disponíveis será exibida.
2) Selecione o idioma necessário.
 Nota: você precisará reiniciar o software depois de ter selecionado um novo 

idioma.  O software será reiniciado no novo idioma.
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3.4  Definições de Câmera
1)	 Para	visualizar	as	Definições	de	Câmera,	abra	o	menu	Configuração e 

selecione a opção Dispositivos.
2)	 Clique	no	botão	Definições	da	câmera	
	 A	tela	Definições	de	Câmera	será	exibida	conforme	mostrado	na	fig.	3-2	

(para	as	câmeras	ARC,	FTI-E	e	3XR	Borescope)	ou	fig.	3-3	(para	câmeras	
NIR,	NIR-B	e	NIR-B	2K).

 A guia Info mostra informações de status sobre a câmera, como o tipo de 
câmera,	a	versão	do	firmware,	a	data	de	calibração,	faixas	de	temperatura	e	
a taxa de quadros capturada.

Fig	3-2		Definições	de	Câmera	(ARC,	FTI-E	e	3XR	Borescope) 

Fig	3-3		Definições	de	Câmera	(NIR,	NIR-B	e	NIR-B	2K)
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 A guia Definições	contém	as	seguintes	opções	configuráveis	pelo	usuário.

3.4.1  ARC, FTI-E e NIR Borescope 3XR

Definição Opção
Taxa de Quadros A taxa de quadros da câmera. Consulte o Guia do Usuário de sua 

câmera para as taxas de quadros disponíveis
Emissividade A emissividade do alvo. Ajustável entre 0,000 e 1,000
Modo de 
Temperatura de 
Fundo

Desligado - nenhuma conexão de temperatura de fundo
Temperatura da Câmera - usa a temperatura ambiente 
interna da câmera como a temperatura de fundo
Remoto - usa o valor de Temperatura de Fundo entrado pelo 
usuário (veja abaixo)

Temperatura de 
Fundo

Valor ajustável pelo usuário para a temperatura de fundo do 
alvo.	Usado	em	conjunção	com	a	definição	Remoto	(ver	acima)

Estado de NUC O status de Correção Não Uniforme:
Desligado	-	usa	as	definições	de	NUC	da	câmera	conectada
Ligado	-	NUC	executada	na	frequência	de	tempo	especificada	
no campo Tempo de NUC (ver abaixo)
Inibir - NUC não está habilitada

Tempo de NUC A frequência (em segundos) na qual uma NUC é executada 
quando o Estado de NUC	é	definido	como	Ligado (veja acima)

Distorção por 
Abaulamento*

Especifica	se	a	compensação	de	distorção	por	abaulamento	está	
ativada	ou	desativada.	Consulte	o	Guia	do	Usuário	da	NIR-B	3XR

*somente 3XR

3.4.2  NIR, NIR-B, NIR-B 2K

Definição Opção
Resolução** A	resolução	da	câmera	NIR-B	2K	Consulte	o	Guia	do	Usuário	da	

Câmera	NIR-B	2K	para	resoluções	disponíveis
Taxa de Quadros Conforme a tabela acima
Emissividade Conforme a tabela acima
Modo de 
Temperatura de 
Fundo

Conforme a tabela acima

Temperatura de 
Fundo

Conforme a tabela acima

Correção de 
Distorção**

Aplica um algorítimo de correção de distorção para combater os 
efeitos das lentes boroscópicas na imagem em tempo real. Este 
recurso	requer	um	poder	de	processamento	significativo	e	pode	
resultar em uma taxa de quadros reduzida.

**somente NIR-B 2K
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F I M  D A  S E Ç Ã O

3.4.3  Rede

Definição Opção
Modo de IP IP estático	-	Define	o	Endereço	IP	da	câmera	para	o	valor	

Endereço IP inserido abaixo
DHCP - Permite que os endereços IP sejam atribuídos 
automaticamente pela rede na qual a câmera está instalada. O 
DHCP permite que um computador entre em uma rede baseada 
em	IP	sem	ter	um	endereço	IP	pré-configurado.	O	DHCP	é	um	
protocolo que atribui endereços IP exclusivos aos dispositivos e, 
em seguida, libera e renova esses endereços à medida que os 
dispositivos saem e voltam para a rede

Endereço IP Se estiver usando IP estático (ver acima), use este campo para 
inserir o Endereço IP necessário para a câmera

Máscara de sub-
rede

A máscara de sub-rede da câmera

Porta Somente leitura. A porta de rede da câmera

3.3.4 Alarmes

Definição Opção
Alarme do Quadro
Parâmetro Máx/Média/Mín - selecione o parâmetro de temperatura 

necessário	do	quadro	no	qual	o	alarme	será	definido
Alarme alto Define	o	valor	de	alarme	alto	para	o	quadro
Aviso alto Define	o	valor	de	aviso	alto	para	o	quadro
Aviso baixo Define	o	valor	de	aviso	baixo	para	o	quadro
Alarme baixo Define	o	valor	de	alarme	baixo	para	o	quadro
Alarme de 
Temperatura 
Ambiente
Alarme alto Define	o	valor	de	alarme	de	temperatura	ambiente	alto
Aviso alto Define	o	valor	de	aviso	de	temperatura	ambiente	alto
Aviso baixo Define	o	valor	de	aviso	de	temperatura	ambiente	baixo
Alarme baixo Define	o	valor	de	alarme	de	temperatura	ambiente	baixo
Alarme da Taxa de Alteração
Período de tempo O período de tempo para calcular a taxa de alteração
Parâmetro O valor do quado a ser usado ao calcular a taxa de alteração
Alarme alto O alarme será ativado quando a taxa de alteração estiver acima 

deste valor
Alarme baixo O alarme será ativado quando a taxa de alteração estiver abaixo 

deste valor
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O Software LAND IMAGEViewer fornece uma interface fácil de usar, 
que permite visualizar os dados de imagem térmica capturados por sua 
Câmera Termográfica LAND.
Uma	interface	típica	do	LAND	IMAGEViewer	é	mostrada	na	figura	4-1.

1

23

4

5

6 7

8

Figura 4-1  Interface típica do LAND IMAGEViewer

USO DO SOFTWARE
4
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4.1  Sobre a Interface do LAND IMAGEViewer
Consulte a Fig. 4-1. A interface do LAND IMAGEViewer é composta pelas 
seguintes seções:
1  Imagem em tempo real: esta é a imagem térmica sendo visualizada pela 

câmera. Os controles de visualização da câmera podem ser ocultados para 
tornar a imagem maior.

 Para obter mais informações sobre a Visualização da Câmera, consulte a 
Seção 4.2.

2  Reprodução da imagem: Reprodução e análise de uma gravação de 
imagem térmica armazenada no banco de dados ou localizada no disco. 

3   Gráficos de perfil: Análises de uma ou duas regiões de interesse (RDls) 
da	linha	de	perfil	selecionadas	na	Visualização	em	Tempo	Real	ou	na	
Visualização de Reprodução. 

4  Gráfico de tendências: proporciona uma visualização dos dados de 
tendências de temperatura em tempo real e históricos do instrumento. Um 
cursor proporciona informações detalhadas sobre cada ponto de dados.

 Para obter mais informações sobre a Visualização de tendências, consulte a 
Seção 4.6.

5  Medidores:	medidores	codificados	por	cores	e	configuráveis	pelo	
usuário, que exibem os valores máximo e mínimo de uma medição de 
temperatura	selecionada,	com	configurações	de	alarme	adicionais	alta/baixa	
configuráveis.

 Para obter mais informações sobre a visualização do medidor, consulte a 
Seção 4.5.

6  Paleta: uma seleção de esquemas de cores nos quais exibir a imagem está 
disponível

 Para mais informações sobre a Paleta, consulte a Seção 4.3.
7  Controles de imagem: estes controles permitem selecionar áreas 

específicas	da	imagem	para	monitorar	e	medir.
 Para mais informações sobre os Controles de imagem, consulte a Seção 4.3.
8  Menu - os ícones do menu fornecem acesso a opções adicionais no Software 

LAND IMAGEViewer.
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4.2 Sobre a Visualização da Imagem em Tempo Real
Uma	Visualização	da	Imagem	em	Tempo	Real	típica	é	mostrada	na	fig.	4-2.

Fig. 4-2  Visualização da Imagem em Tempo Real típica
A Visualização da Imagem em Tempo Real é controlada usando os botões ao 
longo do lado direito da visualização (consulte a Seção 4.3). 

4.3 Controles de Imagem

Controle Descrição

 
Reproduzir/Pausar - Reproduz as imagens gravadas/Congela a imagem 
em tempo real atual.
Gravar - Grava um vídeo térmico da captura de imagem atual. A 
gravação	é	afetada	pelas	definições	de	gravação	atuais.	Vídeos	gravados	
são salvos no banco de dados e podem ser reproduzidos a partir da 
Visualização de Reprodução da Imagem.
Gravação contínua - A gravação será contínua e excluirá a gravação 
anterior	assim	que	o	limite	de	tempo	definido	nas	definições	for	atingido
Excluir gravação - exclui a última gravação salva no banco de dados.  

Salvar quadro - salva o quadro atualmente exibido (quando a imagem 
é	pausada)	como	um	arquivo	de	imagem	(PNG,	JPG	ou	BMP),	como	um	
arquivo de texto CSV adequado para análise em Excel, ou como um 
arquivo	IMGX	(imagem	térmica	LAND).	
Exportar gravação - exporta a gravação atual (depois que a gravação 
for interrompida) como um arquivo de vídeo (MP4 ou AVI) ou como uma 
gravação	térmica	LAND	(ERFX)	que	pode	ser	aberta	no	IMAGEViewer	ou	
IMAGEPro em uma máquina diferente.
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Controle Descrição
A janela Definições do Live Imager permite que você adapte a exibição 
e gravação da imagem para atender às suas necessidades.
• Integrar quadros de imagem	-	habilite	esta	definição	para	calcular	a	

média dos quadros exibidos ao longo do tempo. IMAGEViewer suporta 
o cálculo de média em 2, 4, 8, 16 ou 32 quadros. Isso não afeta a 
gravação, as imagens são gravadas sem a integração de quadros 
aplicada. 

• Tempo de gravação	-	define	o	tempo	de	gravação	e	a	taxa	de	
quadros a ser usada durante a gravação. A caixa de resumo mostra 
quanto espaço no disco rígido será consumido por cada gravação 
usando	essas	definições.		

 Guia Análise
Mostra uma tabela de dados de análise das leituras atuais a partir da exibição 
de imagem em tempo real para o quadro e quaisquer regiões de interesse (RDI) 
aplicadas. Use o botão  no canto superior direito para exibir ou ocultar colunas. 
As colunas disponíveis são:
•  Dados - a fonte dos dados (número de quadro ou RDI)
• Máx - A temperatura máxima da fonte
• Média - A temperatura média da fonte
• Mín - A temperatura mínima da fonte
• Alarme	-	O	status	de	qualquer	alarme	definido
• Emissividade - a emissividade atualmente usada para a fonte
• Temperatura de fundo - A temperatura de fundo atualmente usada.
Clique em um cabeçalho de coluna para ordenar todos os dados de acordo com a 
coluna. 

 Controle de Paleta
O controle de paleta permite ao usuário alterar a forma como a imagem térmica 
é exibida na tela. Existem 6 paletas diferentes disponíveis.
Clique no botão  para exibir todas as paletas e clique na sua preferida para ativá-la. 
Existem	várias	opções	para	definir	o	intervalo	da	paleta.
• Auto-extensão contínua - ative este botão para atualizar continuamente 

a paleta com base nos valores de temperatura mínimo e máximo no quadro.
• Auto-extensão - clique para atualizar a paleta uma vez com base nos 

valores de temperatura mínimo e máximo no quadro.
• Manual - ajuste as temperaturas de exibição mínima e máxima da paleta 

digitando nos controles numéricos ou clicando nos botões de seta para cima 
ou para baixo.

O botão Inverter paleta troca as exibições claras e escuras da paleta padrão. 

Paleta Isotérmica
O Editor de Paleta Isotérmica permite que você substitua a paleta de exibição 
atual	por	cores	específicas	para	até	3	faixas	de	temperatura.	Habilite	um	
intervalo, insira uma temperatura máxima e mínima e selecione uma cor 
para	substituir	essa	área	da	paleta.	As	alterações	são	refletidas	na	imagem	
imediatamente.
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 Editor de Regiões de Interesse 
Regiões	de	Interesse	(RDI)	permitem	a	análise	de	áreas	específicas	da	imagem	
térmica onde a medição da temperatura é crítica. O IMAGEViewer suporta 
diferentes tipos de RDI, adequados para diferentes tarefas.
• Ponto - mostra a temperatura de um único ponto de medição na imagem 

térmica. O IMAGEViewer suporta 20 pontos.
• Forma (linha, retângulo, elipse, forma livre) - calcula a média, máximo e 

mínimo da área selecionada. Até 4 formas são suportadas no IMAGEViewer.
• Linha de perfil - calcula a temperatura de cada pixel na linha para exibição 

em	um	gráfico	da	linha	de	perfil.	Até	2	linhas	de	perfil	são	suportadas	no	
IMAGEViewer.	Para	mais	informações,	consulte	o	gráfico	da	linha	de	perfil.

• RDI da câmera - somente câmeras ARC. Adiciona uma RDI à câmera.
Para adicionar uma região de interesse, selecione o tipo de RDI no controle do 
Editor de RDI. Na exibição da Imagem em Tempo Real, clique para selecionar 
o ponto inicial da RDI. Para RDls de forma, clique novamente onde você deseja 
que	a	forma	termine.	Para	formas	livres	e	linhas	de	perfil,	clique	para	inserir	o	
próximo ponto na linha ou forma e clique duas vezes onde deseja que a forma 
termine. 
As formas da RDI podem ser editadas clicando na ferramenta Seleção (botão 
ponteiro de mouse) e selecionando a forma na exibição da Imagem em Tempo 
Real. Arraste os cantos para expandir ou reduzir a RDI e use o ícone de rotação 
para girar a forma. 
Quando selecionada, uma RDI pode ser excluída pressionando o botão Excluir ou 
pressionando a tecla Del no teclado. 

Definições de RDI 
A	janela	de	configurações	da	RDI	oferece	a	capacidade	de	alterar	a	exibição	da	
RDI para atender às necessidades do usuário. 
• Ocultar RDIs da exibição de imagem - oculta os marcadores de RDI da 

exibição da Imagem em Tempo Real. Quando o editor de RDI é mostrado, 
os marcadores de RDI aparecerão para que você possa editá-los. 

 Para ocultar completamente os marcadores de RDI, feche a janela 
de edição de RDI. 

• Usar RDI para correção de fundo - uma RDI pode ser usada como 
correção de fundo para a imagem. A temperatura média da RDI selecionada 
será usada. 

• Cor da linha da RDI - selecione a cor a ser usada para os marcadores da 
RDI na tela. 

• Guia Avançado - permite que o usuário substitua a emissividade do 
quadro	por	uma	emissividade	específica	para	cada	RDI.	

• Alarmes	-	permite	ao	usuário	definir	os	alarmes	alto	e	baixo	para	cada	RDI	
e se serão acionados na temperatura máxima, média ou mínima para a RDI 
em questão. 

• Taxa de alteração	-	permite	ao	usuário	definir	o	período	de	tempo	durante	o	
qual a taxa de alteração será calculada para as Regiões de Interesse e o valor 
a ser usado para esse cálculo (temperatura máxima, média ou mínima). Para 
cada	RDI,	defina	os	valores	de	alarme	alto	e	baixo	da	taxa	de	alteração.
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 Controle de Zoom e Rotação 
A janela de controle Zoom e Rotação exibe a parte da imagem térmica que está 
sendo exibida na janela da imagem principal. 
Os	níveis	de	zoom	vão	de	100%	a	800%,	e	para	NIR-B	2K	até	1600%.	
Use os botões +/- para selecionar o nível de zoom necessário.
A área com “zoom” é exibida como um retângulo sobre a miniatura da imagem 
principal. Você pode clicar e arrastar a área ampliada para selecionar a área 
pretendida da imagem. 
Os controles de rotação permitem que você:
• Gire a imagem no sentido anti-horário em incrementos de 90º
•	 Vire	a	imagem	horizontalmente	sobre	seu	eixo	X
• Vire a imagem verticalmente sobre seu eixo Y

Controle de Foco

 Focalizar - Focaliza o gerador de imagens. Somente para câmeras com um 
motor de foco.

 Desfocalizar - Desfocaliza o gerador de imagens. Somente para câmeras 
com um motor de foco. 

 Marcar Temperatura Máx e Mín
Mostra a temperatura máxima e mínima do quadro na tela. A temperatura 
máxima é representada por um marcador piscante vermelho e a temperatura 
mínima com um marcador piscante azul. 

 NUC Agora
Dispara uma Correção de Não Uniformidade. Somente modelos com capacidades 
de NUC. 



Guia do usuário 4 - 7

Software Visualizador IMAGEViewer

4.4 Trabalhar com a Visualização do Medidor
O	Visualizador	do	Medidor	(fig.	4-3)	fornece	uma	exibição	gráfica	das	
temperaturas mínima, média e máxima na imagem térmica.

Fig. 4-3 Visualização do medidor típica
1)	 Para	acessar	os	controles	de	um	medidor,	clique	no	botão	Configurações	na	

parte inferior do medidor pretendido 
 A janela Definições do Medidor é exibida. Esta janela tem duas guias: 

Visor e Alarmes (consulte a Fig. 4-4).

Fig.	4-4	Guias	das	Definições	do	Medidor
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As	opções	disponíveis	nas	Definições	do	Medidor	estão	descritas	na	tabela	
abaixo:

Item Descrição

Te
la

Máximo A temperatura máxima do medidor.
Mínimo A temperatura mínima do medidor.
Dados do 
Medidor

A fonte de dados para o medidor. 

Rótulo O	identificador	de	texto	do	medidor.	Máximo	de	10	
caracteres.

Segundo plano 
do texto

Cor de fundo do rótulo do medidor.

Primeiro plano do 
texto

Cor do texto do rótulo do medidor.

Hora O período de tempo do medidor em minutos, usado 
para calcular o máximo e o mínimo dos dados do 
medidor.

Marcador de 
ponto

Um	ponto	de	temperatura	definido	pelo	usuário,	
indicado com uma seta ao lado do medidor, que é um 
indicador	gráfico	de	um	ponto	de	referência	do	controle	
do processo de especial interesse.

A
la

rm
es

Alarme alto Valor da temperatura acima do qual o medidor exibe um 
alarme.	O	medidor	ficará	vermelho.	Você	pode	ativar/
desativar o alarme com a caixa de seleção.

Aviso alto Valor da temperatura acima do qual o medidor exibe 
um	aviso.	O	medidor	ficará	amarelo.	Você	pode	ativar/
desativar o alarme com a caixa de seleção.

Aviso baixo Valor da temperatura abaixo do qual o medidor exibe 
um	aviso.	O	medidor	ficará	amarelo.	Você	pode	ativar/
desativar o alarme com a caixa de seleção.

Alarme baixo Valor da temperatura abaixo do qual o medidor exibe 
um	alarme.	O	medidor	ficará	vermelho.	Você	pode	
ativar/desativar o alarme com a caixa de seleção.

2) Quando tiver selecionado as opções pretendidas para os medidores, feche 
a	tela	de	Definições	do	Medidor	para	retornar	à	exibição	principal	do	LAND	
IMAGEViewer.
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4.5 Sobre o Gráfico de tendência

 
Fig.	4-5	Gráfico	de	tendência	mostrando	os	dados	registrados

O	gráfico	de	tendência	exibe	um	gráfico	de	leituras	de	temperatura	em	função	
do tempo. Você pode escolher exibir Todos os Dados ou Dados Registrados, 
(se	o	registro	de	dados	tiver	sido	configurado).	A	tela	Todos os dados exibe ao 
vivo todas as informações de temperatura do gerador de imagens. A tela Dados 
registrados mostra apenas os dados ao vivo selecionados para registro.
O painel pop-out Análise,	na	parte	inferior	do	gráfico,	pode	ser	visualizado	
clicando	na	seta.	Este	painel	exibe	um	resumo	das	leituras	no	Gráfico	de	
tendência.
Se	você	tiver	configurado	o	registro	de	dados,	os	Dados registados	do	gráfico	
podem ser usados para exibir esses dados. Nota: Os dados registrados só podem 
ser exibidos depois que o registo de dados foi pausado.
Para	mais	informações	sobre	a	configuração	do	registro	de	dados,	consulte	a	
Seção 6 deste Guia do usuário.
1) Para mostrar os dados de registo ao vivo, pressione o botão .
	 O	Gráfico	de	tendência	é	atualizado	para	mostrar	leituras	instantâneas	de	

temperatura sendo realizadas, mas dados registrados não são exibidos no 
painel Dados no	lado	direito	do	gráfico	de	tendências.

2) Para pausar a exibição do registro ao vivo, pressione o botão .
	 O	Gráfico	de	tendência	é	congelado	

e o painel Dados é atualizado para 
mostrar os dados que foram registrados, 
conforme mostrado na Fig. 4-5.

3) Quando estiver pausado, você pode 
especificar	o	intervalo	de	hora	e	data	que	
você deseja visualizar. Clique no pequeno 
ícone de calendário nos campos De e 
Até, e selecione a data e hora e, em seguida, clique em Fechar.

 Exportar CSV – clique neste ícone para exportar a tabela de análise como 
CSV. 

 Isto exportará os dados de análise atuais usando o separador de formato do 
sistema operacional.
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4.5.1 Personalizando o gráfico de tendência
1)	 Na	tela	do	gráfico	de	tendências,	clique	no	

botão	Configurações	
O campo de diálogo Configurações de 
tendência é exibido.

2) Se necessário, você pode alterar o Período 
de exibição (formato de tempo H:MM:SS) 
para o eixo x.

3) Você também pode escolher se o eixo Y é 
dimensionado automaticamente para cobrir 
a faixa de temperatura medida, ou você 
pode	especificar	as	temperaturas	Mínima e 
Máxima do eixo Y.

4.5.2 Panorama e zoom
Você pode usar o mouse para dar zoom e ter uma visão panorâmica ao redor da 

exibição	do	gráfico.
Para voltar para a leitura ao vivo atual, pressione o botão .
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4.6 Sobre o Gráfico de Linha do Perfil
O	gráfico	de	linha	do	perfil	(fig.	4-6)	exibe	a	temperatura	ao	longo	de	uma	linha	
definida	pelo	usuário	na	cena	térmica.	A	linha	pode	ter	vários	pontos	(cantos)	e	
pode ser desenhada para seguir um determinado item de interesse, por exemplo, 
cabo/tubulação,	etc.	Para	obter	mais	detalhes	sobre	a	criação	de	uma	linha	de	perfil,	
consulte a seção Editor de RDI da Visualização da Imagem em Tempo Real.
O	Gráfico	de	Linha	do	Perfil	fornece	uma	exibição	em	tempo	real	das	

temperaturas ao longo da linha. 
1)	 Selecione	as	linhas	de	perfil	que	você	deseja	exibir	no	gráfico	usando	o	

menu suspenso Fontes de Dados	no	lado	direito	do	gráfico.	Várias	linhas	
de	perfil	podem	ser	selecionadas	e	exibidas	no	gráfico	ao	mesmo	tempo	a	
partir de fontes diferentes.

 Consulte Fontes de Dados para obter mais informações sobre as fontes de 
dados disponíveis e como usá-las.

2)	 Você	pode	pausar	o	gráfico	de	linha	do	perfil	para	congelar	os	dados	exibidos.
3)	 Mova	o	cursor	sobre	o	gráfico	para	exibir	o	valor	da	temperatura	no	ponto	

selecionado	da	linha,	conforme	mostrado	na	fig.	4-6.
4) Você também pode exportar os dados no formato CSV. Isso exportará os 

dados como um arquivo separado por vírgulas, usando o separador de 
formato	definido	por	seu	sistema	operacional.

Fig.	4-6	Linha	do	Perfil	típica	com	exibição	de	temperatura	do	cursor

4.6.1  Definições da Linha do Perfil
1)	 Na	tela	da	Linha	do	Perfil,	clique	no	botão	

Configurações	
2)	 Para	o	eixo	Y,	você	pode	definir	a	temperatura	

Mínima e Máxima ou pode escolher Escalar 
automaticamente, que ajustará os limites superior 
e inferior para se equiparar às temperaturas 
correspondentes	medidas	ao	longo	da	linha	do	perfil.

F I M  D A  S E Ç Ã O
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5.1 Visualização do Reprodutor de Imagem

1

2 3

4 5 6

Tecla
1 Reproduzir este arquivo
2 Filtrar por esta data e mais 

antigos (arquivos mais recentes 
no topo da lista)

3	 Redefinir	o	filtro	de	data	para	a	
data e hora atuais

4 Excluir a gravação selecionada
5 Importar e exportar gravações
6 Abrir a janela Procurar 

Gravações

Fig. 5-1 Procurar Gravações

REPRODUÇÃO DE 
IMAGENS

5
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5.1.1 Navegador de Arquivos de Gravação
Além da Visualização do Reprodutor de Imagem, você também pode acessar 
os arquivos de imagem por meio do Navegador de Arquivos de Gravação, 
conforme	mostrado	na	fig.	5-2.

Fig. 5-2  Tela típica do Navegador de Arquivos de Gravação
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Controle Descrição
Abrir. Abre a janela Seleção de Reprodução, a partir da qual você 
pode selecionar os arquivos de gravação de imagem para visualizar no 
Reprodutor. 

 
Reproduzir. Inicia a reprodução dos arquivos selecionados. Quando 
um arquivo está sendo reproduzido, este botão é substituído pelo botão 
Pausar.

Pausar. Pausa a reprodução atual. Este botão volta a ser um botão de 
Reproduzir quando uma reprodução é pausada.  

Contínuo. Permite que você reproduza dados em um loop contínuo. 
Quando	ativado,	este	controle	é	identificado	por	uma	pequena	marcação	
no controle  
Configurações de Reprodução. Abre a janela Configurações de 
Reprodução.
Consulte	a	tabela	ao	lado	para	obter	as	opções	de	Configurações	do	
Reprodutor.
Primeiro Quadro. Seleciona o primeiro quadro do arquivo atual.

Anterior. Seleciona o quadro anterior do arquivo atual.

Quadro Atual. Exibe o número do quadro atual.

Próximo. Seleciona o próximo quadro do arquivo atual.

Último Quadro. Seleciona o último quadro do arquivo atual.

Salvar Quadro - permite salvar o quadro atualmente exibido nos 
formatos	PNG,	Bitmap,	JPG,	CSV	ou	como	imagem	térmica	IMGX.

Exportar Gravação - permite salvar a gravação nos formatos MP4, AVI 
ou	como	vídeo	térmico	ERFX

 
Fig. 5-3 Controles do Reprodutor de Imagem
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5.2  Definições de Reprodução
A	barra	de	controle	do	Reprodutor	é	mostrada	na	fig.	5-3.

As	definições	de	reprodução	são	definidas	conforme	as	definições	usadas	
na gravação de imagem, mas podem ser alteradas para atender às suas 
necessidades:	Essas	definições	permitem	ajustar	os	valores	usados			ao	reproduzir	
um arquivo, incluindo:
• Integrar quadros de imagem - selecionar o número de quadros a serem 

integrados. 
• Ajustar a taxa de quadros 
• Ajustar a emissividade 
• Ajuste a temperatura de fundo

 Guia Análise
Mostra uma tabela de dados de análise das leituras atuais a partir da exibição 
de imagem em tempo real para o quadro e quaisquer regiões de interesse (RDI) 
aplicadas. Use o botão  no canto superior direito para exibir ou ocultar colunas. 
As colunas disponíveis são:
•  Dados - a fonte dos dados (número de quadro ou RDI)
• Máx - A temperatura máxima da fonte
• Média - A temperatura média da fonte
• Mín - A temperatura mínima da fonte
• Alarme	-	O	status	de	qualquer	alarme	definido
• Emissividade - a emissividade atualmente usada para a fonte
• Temperatura de fundo - A temperatura de fundo atualmente usada.
Clique em um cabeçalho de coluna para ordenar todos os dados de acordo com a 
coluna. 

 Controle de Paleta
O controle de paleta permite ao usuário alterar a forma como a imagem térmica 
é exibida na tela. Existem 6 paletas diferentes disponíveis.
Clique no botão  para exibir todas as paletas e clique na sua preferida para 
ativá-la. 
Existem	várias	opções	para	definir	o	intervalo	da	paleta.
• Auto-extensão contínua - ative este botão para atualizar continuamente 

a paleta com base nos valores de temperatura mínimo e máximo no quadro.
• Auto-extensão - clique para atualizar a paleta uma vez com base nos 

valores de temperatura mínimo e máximo no quadro.
• Manual - ajuste as temperaturas de exibição mínima e máxima da paleta 

digitando nos controles numéricos ou clicando nos botões de seta para cima 
ou para baixo.

O botão Inverter paleta troca as exibições claras e escuras da paleta padrão. 

Paleta Isotérmica
O Editor de Paleta Isotérmica permite que você substitua a paleta de exibição atual 
por	cores	específicas	para	até	5	faixas	de	temperatura.	Habilite	um	intervalo,	insira	
uma temperatura máxima e mínima e selecione uma cor para substituir essa área 
da	paleta.	As	alterações	são	refletidas	na	imagem	imediatamente.	
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 Editor de Regiões de Interesse 
Regiões	de	Interesse	(RDI)	permitem	a	análise	de	áreas	específicas	da	imagem	
térmica onde a medição da temperatura é crítica. O IMAGEViewer suporta 
diferentes tipos de RDI, adequados para diferentes tarefas.
• Ponto - mostra a temperatura de um único ponto de medição na imagem 

térmica. O IMAGEViewer suporta 20 pontos.
• Forma (linha, retângulo, elipse, forma livre) - calcula a média, máximo e 

mínimo da área selecionada. Até 4 formas são suportadas no IMAGEViewer.
• Linha de perfil - calcula a temperatura de cada pixel na linha para exibição 

em	um	gráfico	da	linha	de	perfil.	Até	2	linhas	de	perfil	são	suportadas	no	
IMAGEViewer.	Para	mais	informações,	consulte	o	gráfico	da	linha	de	perfil.

Para adicionar uma região de interesse, selecione o tipo de RDI no controle do 
Editor de RDI. Na exibição da Imagem em Tempo Real, clique para selecionar 
o ponto inicial da RDI. Para RDls de forma, clique novamente onde você deseja 
que	a	forma	termine.	Para	formas	livres	e	linhas	de	perfil,	clique	para	inserir	o	
próximo ponto na linha ou forma e clique duas vezes onde deseja que a forma 
termine. 
As formas da RDI podem ser editadas clicando na ferramenta Seleção (botão 
ponteiro de mouse) e selecionando a forma na exibição da Imagem em Tempo 
Real. Arraste os cantos para expandir ou reduzir a RDI e use o ícone de rotação 
para girar a forma. 
Quando selecionada, uma RDI pode ser excluída pressionando o botão Excluir ou 
pressionando a tecla Del no teclado. 

Definições de RDI 
A	janela	de	configurações	da	RDI	oferece	a	capacidade	de	alterar	a	exibição	da	
RDI para atender às necessidades do usuário. 
• Ocultar RDIs da exibição de imagem - oculta os marcadores de RDI da 

exibição da Imagem em Tempo Real. Quando o editor de RDI é mostrado, 
os marcadores de RDI aparecerão para que você possa editá-los. 

 Para ocultar completamente os marcadores de RDI, feche a janela 
de edição de RDI. 

• Usar RDI para correção de fundo - uma RDI pode ser usada como 
correção de fundo para a imagem. A temperatura média da RDI selecionada 
será usada. 

• Cor da linha da RDI - selecione a cor a ser usada para os marcadores da 
RDI na tela. 

• Guia Avançado - permite que o usuário substitua a emissividade do 
quadro	por	uma	emissividade	específica	para	cada	RDI.	

• Alarmes	-	permite	ao	usuário	definir	os	alarmes	alto	e	baixo	para	cada	RDI	
e se serão acionados na temperatura máxima, média ou mínima para a RDI 
em questão.  
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 Controle de Zoom e Rotação 
A janela de controle Zoom e Rotação exibe a parte da imagem térmica que está 
sendo exibida na janela da imagem principal. 
Os	níveis	de	zoom	vão	de	100%	a	800%,	e	para	NIR-B	2K	até	1600%.	
Use os botões +/- para selecionar o nível de zoom necessário.
A área com “zoom” é exibida como um retângulo sobre a miniatura da imagem 
principal. Você pode clicar e arrastar a área ampliada para selecionar a área 
pretendida da imagem. 
Os controles de rotação permitem que você:
• Gire a imagem no sentido anti-horário em incrementos de 90º
• Vire	a	imagem	horizontalmente	sobre	seu	eixo	X
• Vire a imagem verticalmente sobre seu eixo Y

Controle de Foco

 Focalizar - Focaliza o gerador de imagens. Somente para câmeras com um 
motor de foco.

 Desfocalizar - Desfocaliza o gerador de imagens. Somente para câmeras 
com um motor de foco. 

 Detalhes do arquivo
Mostra os detalhes do arquivo atualmente selecionado.

 Marcar Temperatura Máx e Mín
Mostra a temperatura máxima e mínima do quadro na tela. A temperatura 
máxima é representada por um marcador piscante vermelho e a temperatura 
mínima com um marcador piscante azul. 

F I M  D A  S E Ç Ã O
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REGISTRO DE DADOS
6

Tecla
1	 Botão	Reproduzir	–	permite	retomar	o	registro	de	dados	para	todas	as	

configurações.
2	 Botão	Pausar	–	pausa	todo	o	registro	de	dados.
3 Status de registro – um círculo vermelho indica que o registro está em 

andamento.	Um	círculo	giratório	significa	que	o	sistema	está	esperando	que	
a condição de registro seja atendida antes de iniciar o registro. Um ícone de 
pausa	significa	que	o	usuário	pausou	o	registro	de	dados.

4	 Botão	reproduzir/pausar	configuração	–	pausa	ou	retoma	o	registro	para	
esta	configuração	de	registro	de	dados	específica.

5	 Botão	Editar	–	edita	esta	configuração.
6	 Botão	Excluir	-	exclui	esta	configuração.

Fig.	6-1	Tela	de	Configuração	de	Registro	de	Dados	Típica

1 2

3

4

5

6
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6.1 Registro de Dados Contínuo
O Registro de Dados Contínuo permite que os valores dos dados sejam 
registrados	continuamente	por	uma	janela	de	tempo	especificada.
Clique	no	botão	“Nova	Configuração	de	Registro	Contínuo”	para	criar	um	novo	
registro contínuo.

Fig.	6-2		Configuração	de	Registro	Contínuo 

1) Selecione as Fontes de Dados para registrar quando o disparador estiver 
ativo. 

2) Selecione o período de registro quando o registro deve estar ativo. Para 
um	registro	contínuo	de	24	horas,	defina	a	Hora de Início e a Hora de 
Término	como	a	mesma	hora.	Se	um	período	de	tempo	for	especificado,	o	
registro	de	dados	começará	na	Hora	de	Início	especificada	e	terminará	na	
Hora	de	Término	especificada.

3) Selecione a Frequência na qual registrar os dados. Esta é a frequência com 
que os valores selecionados serão registrados durante o período de tempo 
ativo.

4) Selecione o Local de Armazenamento para os dados. Os dados podem 
ser registrados no Banco de Dados do sistema ou podem ser registrados 
diretamente no Arquivo. Se estiver registrando no Arquivo, a Pasta na 
qual	armazenar	o	arquivo	deve	ser	especificada

F I M  D A  S E Ç Ã O
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 ENTRE EM CONTATO CONOSCO

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

O que proporcionamos:

• Manutenção proativa de seu equipamento para maximizar a disponibilidade.

• Otimização de soluções para atender as suas aplicações exclusivas.

• Melhora das habilidades do usuário ao fornecer acesso a especialistas em produtos e aplicativos.

A rede mundial de serviços da AMETEK Land fornece serviços de pós-vendas sem paralelo para
garantir que você tenha o melhor desempenho e valor de seus produtos AMETEK. Nossas equipes do 
centro de serviços dedicados e engenheiros locais são treinados para oferecer o mais alto padrão de 
comissionamento, manutenção e suporte pós-vendas.

Os serviços de desempenho AMECare da AMETEK Land garantem 
o máximo desempenho e o maior retorno sobre investimento
durante a vida útil de seu equipamento.

Nossa rede mundial de Centros de Serviço inclui locais em:
REINO UNIDO    I    EUA    I    EAU    I    ITÁLIA    I    ÍNDIA    I    ALEMANHA    I    CHINA

WWW.AMETEK-LAND.COM/SERVICES


