Fluke termal cihazlar

En zorlu endüstriyel ortamlar için üretilmiştir
SICAKLIK ÖLÇÜM ÇÖZÜMLERI

FLUKE TERMAL CİHAZLARI
İşiniz kesintiye uğramasın

En zorlu
endüstriyel
ortamlar için
üretilmiştir
65+ yıllık endüstriyel deneyimle üretilmiş termal kameralara sahip olun. Her bir kamera, Fluke'un sağlamlık,
güvenilirlik ve doğruluk standartlarından ödün vermeyecek şekilde üretilir. Kapsamlı ve doğru denetimler için, her
ortamda günlük kullanıma göre tasarlandı.
Uygun fiyatlı ve çok yönlü Performans Serisi, üstün görüntü
kalitesi sunan Profesyonel Seri ya da büyük bir dokunmatik
ekranda HD görüntüler sunan Uzman Seriden birini seçin.
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GÖRÜNTÜ KALITESI
Piksellerin ötesi

Piksellerin ötesine bakın.
Farkı GÖRECEKSINIZ.
Pikseller, termal görüntü kalitesini belirleyen denklemin sadece küçük bir parçasını oluşturur.

GÖRÜNTÜ KALITESI = odaklama + optikler + FOV + pikseller
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FOV (GÖRÜŞ ALANI) GÖRÜNTÜ KALITESINI
NASIL ETKILER
Dedektör çözünürlüğünün görüntü kalitesi için
zorunlu olduğunu hepimiz biliriz, ancak bir
görüntüde görebileceğiniz ayrıntı seviyesi, görüş
alanına da bağlıdır.

Üstün odaklama teknolojileri.
Manüel odaklama sistemleriyle, odaklanmış görüntüler elde etmek
büyük çaba gerektirebilir ve bazı otomatik odaklama sistemleri istediğiniz hedefe odaklanmayabilir. Fluke Profesyonel ve Uzman Serisi kameralar, var olan en yenilikçi odaklama teknolojilerini içeriyor.
•• MultiSharp™ Odaklama ile, görüş alanı boyuca odaklanmış, net ve doğru
görüntüler elde edin. Sadece kamerayı yöneltin ve çekin; kamera otomatik
olarak yakına ve uzağa odaklanmış bir dizi görüntü çeker.
•• Belirlenen hedefinizin odaklanmış görüntüsünü anında elde edin.
LaserSharp® Auto Focus, belirtilen hedefe mesafeyi kesin bir hassasiyetle
hesaplayarak anında odaklamayı ayarlayan ve görüntüleyen yerleşik bir
lazer mesafe ölçer kullanır.

160 x 120 Çözünürlük
FOV 31 ° x 22,5 °
D:S 295:1
Bu görüntüdeki ayrıntılar, daha düşük bir D:S oluşturan
geniş görüş alanı nedeniyle biraz bulanık.

160 x 120 Çözünürlük
FOV 23 ° x 17 °
D:S 400:1
Aynı çözünürlük, ancak daha dar görüş alanı, aynı
uzaklıktan hedef için daha fazla ayrıntı görmenizi
sağlıyor.

En iyi objektifler.

İki görüntü de, hedeften aynı uzaklıktaki Fluke
kameraları ile çekilmiştir.

Fluke, sadece, özel bir kaplama içeren %100 elmastan elde edilmiş
germanyum objektifler kullanıyor Bu, yüksek kalitede termal görüntüler
elde etmek için dedektöre enerji iletme konusunda mevcut olan en
etkili malzemedir.
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UZMAN SERISI
TiX1000/620

Termalin geleceği burada
MÜTHİŞ HD çözünürlük ile.
Bir termografi uzmanı olarak işiniz, çektiğiniz termal görüntülerin kalitesine ve önünüzdekini
analiz etme yeteneğinize bağlıdır. En büyük zorluk ise gördüğünüzü analiz etmek değil,
göremediğinizi kaçırma korkusudur.

BU KAMERALARIN KULLANILACAĞI YERLERIN BIR ÖRNEĞI
En iyi tutarlılık ve görüntü çözünürlüğü arayan, görevlerin iletim ve dağıtım kademelerinde çalışan bir tesisat mühendisi, bir trafo merkezi teknisyeni veya dağıtım
teknisyeni için mükemmeldir. Yüksek sıcaklık seçenekleriyle (2000°C/3632°F derecelerine kadar) bu termal kameralar; iletim hatları, ana şalterler, dönüştürücüler
ve izolatörler için mükemmeldir. Dönüştürücülerde bulunan kondüktör ve izolatör
koşullarını; soğutucu yağ seviyelerini kontrol etmek ve çok küçük sıcak noktaların
yerini belirlemekte bir numaradır.

6

Neleri kaçırdığınızı görmenizin zamanı.
SuperResolution ile 3,1 milyon piksele
kadar çıkın.
Yüksek detaylı görüntüleri anında yakalayın ve daha sahadayken analiz
etmeye başlayın. Belli bir mesafeden veya aşırı yakından inanılmaz
detayları görün. Kamerada, standart bir 320 x 240 kameradan 10 kat
daha fazla piksel elde edersiniz (TiX1000 için geçerli).
Yazılımda görüntüleme sırasında kullanılabilir olan SuperResolution
modu, 3,1 milyon piksele kadar HD çözünürlük görüntüleyebilmenizi
sağlar (kamera üzerindeki standart çözünürlüğün 4 katı).

Bir TiX1000 termal kamera ile 5 fit
uzaktan çekilmiş tam görüntü. Beyaz
kutu içerisinde gösterilen alan,
aşağıda patlamış.

Sektörün en
gelişmiş odaklama
seçenekleri.
Hedefinize olan mesafeyi bir
lazer mesafe ölçerle hesaplayan
LaserSharp® Auto Focus'u
kullanarak görüntüleri kesin bir
şekilde odaklayın1.

Normal çözünürlük

EverSharp çok odaklamalı kayıt,
tek bir görüntüdeki yakın ve uzak
hedefler için baştan sona netlik
sunar. Bu, farklı odaklama mesafelerinden birden fazla görüntü
yakalanarak elde edilir.

4x piksel elde edin ve SuperResolution
ile inanılmaz ayrıntıları görün

TiX1000/620
• 5,6 inçlik büyük ve dönebilen LCD ekran ile zor pozları yakalayın
• Dış mekanda parlamayı azaltan vizör ile dış mekandaki denetimler için optimize edilmiştir
• 2000°C'ye kadar yüksek sıcaklık seçeneği1
• Uzaktan en olağanüstü görüntüleri yakalamak için, 2x telefoto, 4x telefoto, geniş açılı, süper geniş açılı ve 3 makro
objektiflerden istediğinizi kullanın1
• İsteğe bağlı alt pencere özelliğiyle, (240 Hz'ye kadar) ani sıcaklık değişikliklerini tespit edin

1Özellikler modele göre değişir; model özellikleri için 28-30. sayfalara bakın
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UZMAN SERISI
TiX580/560/520/500

TABLET BOYUTUNDA EKRAN.
Daha fazla detay. Daha hızlı kararlar.
Nesnelerin üstüne, altına ve çevresine kolayca gitmenizi sağlayan ergonomik tasarımla birlikte
maksimum esnekliğe ihtiyacınız olacak. Tam 240 derece dönen eklemli objektif ve tablet boyutunda
5,7 inç dokunmatik LCD ile rahat bir açıdan hedefleme ve odaklama yapabilir ve daha önce
görmenin imkansız olduğu hedefi kolayca yakalayabilirsiniz.

BU KAMERALARIN KULLANILACAĞI YERLERIN BIR ÖRNEĞI
Yağ, gaz veya kimyasal işlemesinde çalışan bir tesis teknisyeni, ağır sanayi çevreleri
için tasarlanan bu aracı çok sayıda farklı denetlemede kullanabilir. Dönen objektifleriyle bu kameralar; dönüştürücüler, tanklar, türbinler ya da ocaklar gibi geniş mal
varlığı denetlemeleri için ideal form faktörüdür. Bu araçların ergonomik tasarımı,
tankların katı seviyelerini tespit etmekle veya refraktörlerin durumunu denetmekle
geçen uzun denetleme günlerinin vazgeçilmezi yapar.
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%100 Odaklı–Her nesne.
Yakın ve uzak.
MultiSharp™ Odaklama ile, görüş alanı boyuca odaklanmış, net ve doğru
görüntüler elde edin. Görüntülemek için ofise döndüğünüzde, ekranda
parlama ihtimali olabilecek olan dış mekanda çalıştığınızda bile, görüntülerinizin odaklı ve yüksek kaliteli olduğundan emin olun. Sadece
kamerayı yöneltin ve çekin; kamera otomatik olarak yakına ve uzağa
odaklanmış bir dizi görüntü çeker.

Manuel odak

Çevredeki
engelleri görün.

>

>

240

°

240° eklemli objektifle, ekranı
rahat bir açıdan görürken nesnelerin üzerinde, altında ve etrafında
kolayca manevra yapın.

MultiSharp™ Focus

MultiSharp™ Odaklama, görüş alanı
boyunca odaklanmış bir görüntü oluşturur

TiX580/560/520/500
• 640 x 480 çözünürlüklü görüntüler ve 5,7 inç tablet boyutunda dokunmatik ekran ile, görüntüdeki küçük ayrıntıları görün
ve anormallikleri daha hızlı bulun
• Görüntüleri kamera üzerinde düzenleyin ve analiz edin (emisiviteyi düzenleyin, renk alarmlarını ve markerlarını
etkinleştirin) ve IR-Fusion® görsel ve termal görüntü karıştırmayı ayarlayın
• SuperResolution ile 4x daha fazla piksel verisi alın ve 1280 x 960 çözünürlüğe kadar görüntü elde edin1
• Belirsiz sıcaklık farklarını kolayca bulun; termal hassasiyeti anında 30 mK'ya kadar artırın1
• Prosesleri video kaydı, canlı video akışı, uzaktan kumanda1 veya otomatik yakalama ile izleyin
• Sıcaklık verisini, görüntüleri ve videoyu, MATLAB® ve LabVIEW® Araç Kutularını kullanarak AR&GE analizine ve raporlarına
entegre edin1
• Sahada iken gerçek zamanlı işbirliği yapmak için görüntüleri kameranızdan kablosuz olarak doğrudan akıllı telefonunuzdaki
Fluke Connect® uygulamasına gönderin ve SmartView® masaüstü yazılımı ile optimize edin, analiz edin ve raporları
oluşturun2

1Özellikler modele göre değişir; model özellikleri için 28-30. sayfalara bakın
2Tedarikçinizin kablosuz hizmet alanı dahilindedir; Fluke Connect® her ülkede kullanılamaz
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PROFESYONEL SERI
Ti480/450/400/300

Otomatik odaklamayı yeniden
tanımlıyoruz.
HEDEFTE VE ODAKTA.
Hem de. Her. Defasında.
Doğru yanıtları almak söz konusu olduğunda siz oradasınız; belirsiz, odaklanmamış termal
görüntülere yer yok. Potansiyel sorunlar hatalı okumaların arkasına saklanır; işte bu yüzden,
keskin ve net görüntüler elde etmek için LaserSharp® Otomatik Odaklamaya ihtiyacınız var.

BU KAMERALARIN KULLANILACAĞI YERLERIN BIR
ÖRNEĞI
Proses üretim tesisinizde bulunan birden fazla bakım teknisyeni ve
tesis mühendisi bu aracı kullanabilir. Elektrik teknisyenleri elektrik panellerindeki ısı imzalarına bakabilir; mekanik teknisyenleri
motorları denetleyebilir ve emniyet mühendisleri programlı bakım
denetlemeleri gerçekleştirebilir. Bu kameralar, önleyici bakım
programları için büyük öneme sahiptir; hızlı görüntü yakalama için
idealdir ve zamana duyarlı daha karmaşık denetlemeler için otomatik odaklama seçenekleriyle donanmıştır.
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Hassas biçimde odaklanmış
görüntüler.
Görüntünüz odaklanmamışsa, sıcaklık ölçümleri 20 derece veya daha
fazla sapmış olabilir. Manüel odaklamada net görüntüler elde etmek
zaman ve büyük dikkat gerektirir. Patentli, lazer destekli hedef algılamaya sahip LaserSharp® Otomatik Odaklama, tek bir düğmeye basarak
hedefinizin odaklanmış görüntüsünü sağlar. Dahili lazer mesafe ölçer,
hedefinize olan mesafeyi anında hesaplayıp görüntüler; odaklama
motoru ise odağı anında ayarlar.
 oğu otomatik odaklama sistemleri
Ç
pek çok denetim sahasında zorlanır.

Her zamankinden
daha kolay
gezinin.
Profesyonel seri kameralar,
sorunları kolayca tespit edebilmek
için olağanüstü netlikte 3,5 inçlik
ve 640 x 480 yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranlara ve
sonraki görüntüye hızla ilerlemek
veya modlar arasında geçiş yapmak için sezgisel denetimlere
sahiptir. Ayrıca, büyük düğmeler
sayesinde tüm kamera özelliklerine tek elle (hatta eldivenle)
erişilebilmektedir.

Pasif otomatik odaklama sistemleri
yalnızca yakın alan konuları (fence)
yakalayabilir.

LaserSharp Auto Focus ile bir lazer
işaretçi kullanarak hedefinizi yakalayın.

LaserSharp® Auto Focus tek bir düğmeye
basarak iyi odaklanmış görüntüler almanızı
sağlar.

Ti480/450/400/300
• Hızlı, dokun ve çek sorun giderme için, 640 x 480 çözünürlüğe kadar pistol kavrama form faktörü
• MultiSharp™ Odaklama ile, görüş alanı boyuca odaklanmış, net ve doğru görüntüler elde edin1
• Birden fazla görüntü yakalayarak bunları 1280 x 960 görüntü oluşturacak şekilde birleştiren SuperResolution ile 4 kat
piksel verisi elde edin1
• IR-PhotoNotes™, sesli açıklama veya yazılı açıklama özelliğiyle, kritik bilgileri termal görüntünüzle birlikte dijital olarak
belgeleyin
• Prosesleri video kaydı, canlı video akışı, uzaktan kumanda1 veya otomatik yakalama ile izleyin
• Sahada iken gerçek zamanlı işbirliği yapmak için görüntüleri kameranızdan kablosuz olarak doğrudan akıllı telefonunuzdaki Fluke Connect® uygulamasına gönderin ve SmartView® masaüstü yazılımı ile optimize edin, analiz edin ve raporları
oluşturun2

1Özellikler modele göre değişir; model özellikleri için 28-30. sayfalara bakın
2Tedarikçinizin kablosuz hizmet alanı dahilindedir; Fluke Connect® her ülkede kullanılamaz
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PROFESYONEL SERI
Ti480 PRO/Ti450 PRO

En çok satılan kameralarımız
artık DAHA İYİ.
Çığır açan bir görsel termal deneyimini hak ediyorsunuz. Şu ana kadarki en akıllı ve en sezgisel
kullanıcı arabirimimiz, Ti480 PRO ve Ti450 PRO, en küçük farklılıkları yakalamak için artırılan
termal hassasiyet ve küçükten büyüğe tüm hedefleri yakalamak için en yeni teknoloji ekran
netliği ve objektif uygunluğu sunar.

BU KAMERALARIN KULLANILACAĞI YERLERIN BIR
ÖRNEĞI
Bu kameralar, tüm bakım ekibi tarafından yapılan denetlemeler
için kullanılabilir. Tesisat üretme tesisinizde, termal varyasyonları
denetlemek için kazanların, kompresörlerin ve refraktörlerin
termal görüntülerini alın. Tutarlılık, kesinlik ve görüntü kalitesi
çok önemli olduğunda bu kameralar alet kemeriniz için kusursuz
bir eklentidir.
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Eskisinden daha hızlı ve kolay
kullanım.
Ti450 PRO ve Ti480 PRO, geliştirilmiş; kullanıcılar tarafından test
edilmiş bir dokunmatik ekran arabirimine sahiptir. Bu ekran, kamerada
yer alan birden fazla dörtgen işaretçiyi ön plana çıkararak çağdaş bir
tasarım sunar. Ekibinizin bir ekipman alanındaki veya bir ekipman
dizisindeki min/maks sıcaklıkları hızla tespit etmesine yardımcı olur.

Geliştirilmiş arabirim, min/maks sıcaklıkları
hızla tespit etmenize yardımcı olur.

Daha küçük
sıcaklık
farklılıklarını
yakalayın.
Ti450 PRO ve Ti480 PRO'nun
gelişmiş ölçüm doğruluğu ve
daha geniş dinamik sıcaklık
aralığı (NETD 25 mK kadar düşük
bir değerdeyken 1500°C'ye
kadar) sayesinde bilgiye dayalı
kararlar verebilirsiniz.
Ti450 ve Ti450 PRO ekran kıyaslaması.
Ekrandaki daha keskin termal görüntülerdeki
daha net renk farklarıyla sorunları daha hızlı
tespit etmenizi sağlar.

Ti450 PRO/Ti480 PRO
• Sicaklık farklarını görselleştirmek için daha fazla hassasiyet
• Daha net ekran görüntüleri, birden çok dörtgen işaretçi ve 9 renk paleti ile sorunları görselleştirmek ve tanılamak
daha kolay
• Daha sezgisel görsel arabirim
• Değiştirilebilir akıllı objektiflerle küçükten büyüğe çeşitli hedefleri görüntülemek için daha fazla esneklik; kalibrasyon
gerekmez
• MultiSharp™ Odaklama ile görüş alanı boyuca odaklanmış, net ve doğru görüntüler elde edin.
• LaserSharp® Otomatik Odaklama ile belirlediğiniz hedefin anlık, odaklanmış görüntülerini elde edin.
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TERMAL KAMERA + GAZ DEDEKTÖRÜ
Ti450 SF6

Her gün termal.
SF6 ihtiyacınız olduğunda
gaz tespiti.
Sonunda, SF6 sızmalarını yakalamak için güvenli; kolay ve uygun fiyatlı bir yol. Gelişmiş SF6
tespiti sunan üstün performanslı termal kamerayla verimliliği artırın ve paradan tasarruf edin;
ayrıca iki önemli işlevi tek bir araçla gerçekleştirin.

BU KAMERALARIN KULLANILACAĞI YERLERIN BIR
ÖRNEĞI
Bu araç, bir dış mekan elektrik dağıtımı istasyonunda elektrokusyon
riski olmaksızın olası bir SF6 gaz sızıntısını tespit etmek amacıyla
gazla yalıtılmış ana şalterlerde etkili ve temassız denetlemeler gerçekleştirir. Uzak bir yerden test yapılmasını gerektiren yüksek gerilim ekipmanını değerlendiren trafo merkezi teknisyenleri; günlük
çalışan elektirikçiler ve hat işçileri için mükemmeldir.
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Bağımlılık için
tasarlandı.
Fluke'un en çok satan kabza
kamera modeli Fluke Ti450 SF6
ile tek bir tuşla termalden gaz
moduna geçmeniz mümkündür; bu
sayede, sahadayken uçuş sırasında
mod değiştirmeniz kolaylaşır.

Sete dahil olan tripod ve göz merceğini
kullanarak ekipmanı güvenli bir şekilde
inceleyin

İki alet bir arada.
Benzersiz bir
fiyatla.
En iyisi de makul fiyatlı olması;
böylece ağır kira bedelleri
ödemek veya pahalı yüklenicilerle
çalışmak zorunda kalmadan
dilediğiniz zaman dilediğiniz
yerde termal ve gaz denetimleri
gerçekleştirebilirsiniz.

Bir SF6 sızıntısını tespit etmek için
ihtiyacınız olan her şey Ti450 SF6
kutusunda mevcuttur

Ti450 SF6
• Aygıtı kapatmadan SF6 sızıntısının tam konumunu tespit eder
• Gaz ve termal görüntüler için 320 x 240 çözünürlük; SuperResolution 640 x 480'e çıktı, yalnız termal modda.
• LaserSharp® Otomatik Odaklama ile, hem termal hem gaz modlarında odaklanmış görüntüler elde edin
• MultiSharp™ Odaklama ile, görüş alanı boyuca net ve doğru termal görüntüler elde edin
• Farklı kameralara geçirilirken kalibrasyon gerektirmeyen akıllı objektiflerle uyumludur; 2x telefoto objektif sete dahildir
• Küçük ve hafif tasarımı ile alet çantanıza kolayca sığar
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PERFORMANS SERISI
TiS75/S65/S60/S55/S50/S45/S40/S20/S10

Dayanıklı. Doğru.
PERFORMANS IÇIN ÜRETILDI.
Sağlam bir gövdede, hızlı, hassas termal görüntüleme. Büyük bir sorunu belirtebilecek küçük
ayrıntıları kolayca bulmanız için, 320 x 240 çözünürlük elde edin.

BU KAMERALARIN KULLANILACAĞI YERLERIN BIR
ÖRNEĞI
Sonuçlara hemen ihtiyaç duyduğunuz günlük denetlemeler için
bu dayanıklı kameralar idealdir. Önemli noktalarda hızlı ve en iyi
sorun giderme uygulamak isteyen HVAC/R üstlenicileri ve tesis
bakım teknisyenleri bu aracı takdir edecektir. Manuel, otomatik
veya sabit odaklama seçeneklerine açık olan ve daha büyük ΔT'ler
konusunda endişelenen kullanıcılara açıktır.
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Hassas bir şekilde karıştırılmış
görüntüler daha fazla ayrıntı sunuyor.
Termal görüntülerin hızlı bir şekilde analiz edilmesi söz konusu olduğunda görüntü kalitesi çok önemlidir. Belirli sorunlu alanları tespit etmek
için, termal görüntülerinizde doğru detay seviyesine ihtiyacınız var. Fluke
Performans Serisi IR kameralar, hedefinizin net, 5MP gerçek görüntüsünü
yakalamak için patentli IR Fusion® teknolojisini1 kullanarak gözle görülür
ışığı ve termal görüntüleri karıştırır. Farklı ön ayar seviyelerinde karıştırır
ve olağanüstü gerçekçi hibrit bir görüntü yakalamak için resim içinde
resim (PIP) ekler.

Tam termal

Çevreniz için
tasarlandı.
3,5 inç LCD ekran ile potansiyel
sorunları kolayca görün. Sağlam,
tek elle kullanılan tasarım (sağ veya
sol elle), bir merdiven tepesinde
veya herhangi bir çevrede iken
çalışmanıza yardımcı olur ve bir
elinizi serbest bırakır.

%50 Karıştırma, resim içinde resim modu

%50 Karıştırma, detayları görmek için
kırpılmıştır

Kolayca okunan devre kesici etiketle
IR Füzyon® teknolojisi; görülebilen ve termal
görüntüleri hassaslıkla karıştırmıştır.1

TiS75/S65/S60/S55/S50/S45/S40/S20/S10
• Manuel odaklama ile 15 cm (6 inç) kadar yakından dahi hassas şekilde odaklanmış görüntüler elde edin veya 45 cm
(1,5 fit) veya fazlası için odaklama gereği olmadan sabit odaklama seçeneğini seçin
• Akıllı pilin LED şarj göstergesiyle pil şarjınızı izleyin ve beklenmedik güç kaybını önleyin
• Çıkarılabilir SD kart sayesinde, kayıtlı görüntülere kolayca erişin
• IR-PhotoNotes™ veya *sesli açıklama kullanarak, termal görüntüyle ekipmanın konumu veya motor isim plakası gibi kritik
bilgileri dijital olarak belgeleyin1
• Sahada iken gerçek zamanlı işbirliği yapmak için görüntüleri kameranızdan kablosuz olarak doğrudan akıllı telefonunuzdaki Fluke Connect® uygulamasına gönderin ve SmartView® masaüstü yazılımı ile optimize edin, analiz edin ve raporları
oluşturun2

1Özellikler modele göre değişir; model özellikleri için 28-30. sayfalara bakın

2Tedarikçinizin kablosuz hizmet alanı dahilindedir; Fluke Connect® her ülkede kullanılamaz
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ANALIZ VE RAPORLAMA
Yazılım

Fluke termal kameralar
için YAZILIM.
Sahada veya ofiste, Fluke Connect® zorlayıcı raporlardaki termal görüntüleri analiz etmenizi ve
düzenlemenizi kolaylaştırır. Raporlara ek olarak, Fluke Connect'te bulunan görüntülere bütün
ekip mobil cihazlar, tarayıcılar veya dizüstü bilgisayarlar üzerinden ulaşabilir ve böylece herkes
en yeni bilgilere erişim sağlayabilir.
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Fluke Connect® mobil uygulaması.
Görüntüleri kameranızdan kablosuz olarak doğrudan Fluke Connect®'e
eşitleyin. Gerçek zamanlı işbirliği için görüntüleri sahadan iş arkadaşlarınıza e-postayla gönderebilirsiniz. Ayrıca hareket halindeyken görüntüleri ve raporları düzenleyip analiz edin.
Apple veya Android uygulama mağazasında “Fluke Connect”
araması yaparak ücretsiz yazılımı indirin

Masaüstü
bilgisayarınız için
Fluke Connect®
yazılımı.
Windows masaüstü bilgisayarınız
için güçlü, yeni Fluke Connect®
yazılımı, görüntüleri düzenlemeyi,
ileri analizleri gerçekleştirmeyi,
hızlı, özelleştirilebilir raporlar
oluşturmayı ve dilediğiniz formatta
dışa aktarmayı kolay kılar. Fluke
Connect® entegre ekipman
bakımının geleceğini temsil eden
kapsamlı ve çevrimiçi bir yazılım
platformudur.
www.fluke.com/flukeconnectti
adresinden ücretsiz olarak
indirin

Bir bakışta Fluke termal görüntüleme yazılımı özellikleri
• Termal görüntüleri, indirin, görüntüleyin ve kablosuz olarak aktarın
• Uzaktaki takım üyeleriyle görüntüleri ve ölçümleri paylaşın
• Seviyeyi ve açıklığı, IR Fusion® karıştırma ve renk paletlerini ayarlayın
• Markerlar ve renk alarmları ekleyin ve düzenleyin
• Metin, sesli ve görüntülü notlar ekleyin
• Radyometrik .is2 görüntüleri, BMP, JPG, PNG, GIF ve TIFF formatında dışa aktarın
• Termal görüntüleme raporları oluşturun ve PDF olarak dışa aktarın
• Sıcaklık verisini CSV veya XLS formatında dışa aktarın
• Görüntüleri tarihine, önemine ve başlığına göre arayın
• Her yerden ve her zaman erişebileceğiniz ücretsiz bulut depolama (çevrimdışı kullanılabilir)
• Kişiselleştirilebilir rapor şablonları
• Kolay kullanımlı grup düzenleme özelliği

Fluke Connect® analiz ve raporlama yazılımı tüm ülkelerde mevcuttur ancak Fluke Connect her ülkede bulunmayabilir.
Lütfen yetkili Fluke distribütörünüz ile kullanılabilirlik durumunu kontrol edin.
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ANALIZ VE RAPORLAMA
Yazılım

Fluke Connect® Varlıklarıyla Hızlı ve
Güvenli Kararlar Verin
Fluke Connect Varlıkları, görüntüleri kameradan bir varlık kaydına hatasız
bir şekilde kablosuz olarak aktarır. Böylelikle, tüm ekibiniz varlığa göre
hassas sıcaklık trendlerini görebilir ve güvenli kararlar verebilir.

Varlık Analizi kontrol paneli Karmaşık verileri
kolayca karşılaştırın

Anında alarmlar
alın.
Yapılandırdığınız ekipman koşullarına göre alarm kurun. Sorunları
herhangi bir yerden gidermek
için canlı video ve değer paylaşın.
Ayrıca her soruda tesise gitme
veya ofise dönme zorunluluğunu
ortadan kaldırarak zamandan ve iş
gücünden tasarruf edin.

Fluke Connect® Varlıkları
• Termal görüntüleri bir varlığa atayın ve ekipmanınızda zaman içindeki değişimleri
izleyin
• Varlık durumuna göre anında alarmlar alın
• Ölçümleri ve termal görüntüleri içeren iş emirleri oluşturarak bakım ekiplerinize
daha eksiksiz bilgiler sağlayın
• Kağıt işlerini azaltın, verimliliğinizi artırın
• Minimum yatırım ve kurulum süresi

Telefon uygulamasını şuradan indirin:

Fluke Connect® analiz ve raporlama yazılımı tüm ülkelerde mevcuttur ancak Fluke Connect
her ülkede bulunmayabilir. Lütfen yetkili Fluke distribütörünüz ile kullanılabilirlik durumunu
kontrol edin.
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OBJEKTIFLER

İMKANSIZI görün.
Telefoto lensler
Bir problemi bulmak ve potansiyel olarak
teşhis edip hiçbir uyuşmazlık görememek
arasındaki fark. Hedefinizi standart bir lense
göre 2 veya 4 kat daha büyüterek, ihtiyacınız
olan ayrıntıyı, belli bir mesafeden bile olsa
elde edin.
Standart (sol), 2x telefoto (orta) ve 4x telefoto
(sağ)—kritik termal ayrıntıyı, doğru detay
seviyesinde görün

Geniş açı lensler
Dar bir alanda çalışırken, daha
geniş bir hedefi yakın mesafeden
görün. Çatı ve bina denetimi için
veya IR Windows içerisinden
bakmak için idealdir.
Standart lens (sol) ve geniş lens (sağ)—aynı mesafeden, aynı anda binanın iki yüzünü de görün

Makro lensler
Ortalama bir insan saçından daha
küçük, 25 mikron kadar küçük
olan cisimlerin olağanüstü ayrıntılı
görüntüsünü elde edin.

İş sipariş durumunuzun eksiksiz bir görüntüsünü tesisinizden görün
Standart (sol) ve 25 mikron makro lens (sağ)—çok
küçük objelerdeki detayları görün

Objektif türü

Kullanım alanları:

Uygulamalar

2x telefoto

Küçük ila orta ebatlı hedef,
belirli bir mesafeden
görüntüleme

•• Bakım, elektrik ve proses teknisyenleri; ekipman çok yüksekte, erişilmesi güç veya yaklaşılması tehlikeli
olduğunda

4X telefoto

Çok uzak bir mesafeden
görüntülenen küçük hedef

•• Petrokimyasal; uzun kümeler

•• Bina denetleme; ince ayrıntıları belirli bir mesafeden görüntüleme
•• Güç uygulamaları üretim ve iletimi; uzun mesafeler
•• Metalürji ve metal arıtma; yaklaşılamayacak kadar sıcak; rafinerinin yakınında denetim gerektiren
ekipman bulunabilir

Geniş açı

Nispeten yakın mesafeden
görüntülenen geniş hedef

•• Bakım, elektrik ve proses teknisyenleri; dar bir alanda çalışırken veya geniş bir alanın görüntülenmesi
gerektiğinde
•• Bina denetçileri; çatı ve endüstriyel bina denetimleri için, aynı anda çok daha geniş bir alanı görüntüleyerek
zaman kazandırır

Makro

Olağanüstü yakın mesafeden
görüntülenen küçük veya
mikroskobik boyuttaki
hedefler

•• Araştırma ve geliştirme
•• Elektronik tasarımı ve denenmesi
•• Mikroskobik termografi
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TERMAL MULTIMETRE
279 FC

DIJITAL MULTIMETRELERE bakış
açınızı değiştirin.
Tam işlevli bir dijital multimetre ile entegre termal görüntülemeyi birleştiren 279 FC termal
multimetre, sorunların çözüldüğünden emin olmanız için birçok elektriksel sorunu hızlıca bulmanızı,
gidermenizi, onaylamanızı ve raporlamanızı sağlar.

279 FC
• 80 x 60 termal görüntü (radyometrik olmayan) ile sorunu anında belirleyin ve sıcaklık ölçümünü merkezde noktalayın
• Tam işlevli dijital multimetre, aşağıdakiler dahil 15 ölçüm işlevine sahiptir: ac/dc gerilim, direnç, devamlılık,
kapasitans, diyot testi, min/maks, ac akım (iFlex® ile) ve frekans
• Ful renkli 3,5 inç LCD ekran temiz, net okumalar sağlar
• Şarj edilebilir lityum iyon pil, tam bir iş günü boyunca (10+ saat) çalışabilir ve otomatik güç kapama, pil gücünü
saklar
• Sonuçları Fluke Connect® sistemi ile kablosuz olarak aktarın1
• iFlex®, ölçüm kapasitenizi genişletir ve akım ölçümü yapmak için dar, ulaşılması zor alanlara erişebilirsiniz (2500 A
ac'ye kadar)

1Tedarikçinizin kablosuz hizmet alanı dahilindedir; Fluke Connect® her ülkede kullanılamaz.
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GÖRSEL IR TERMOMETRESI
VT04/VT04A

HER ŞEYI görmek için tasarlandı.
Nokta okumalarına elveda deyin. Görsel bir görüntünün üzerine yerleştirilmiş termal bir ısı haritası,
sıcaklıkla bağlantılı görüntüleri net bir şekilde görmeniz için gereken bağlamı sağlar; tüm ekibi
kapsayacak şekilde fiyatlandırılmıştır.

VT04/VT04A
• İhtiyacınız olduğunda elinizin altındadır; takım çantanıza veya cebinize kolayca sığar
• Kutudan çıkarıldığı anda kullanıma hazır olacak kadar sezgisel
• Çıkarılabilir SD kartıyla kayıtlı görüntülere kolayca erişin
• Sadece görüntüye ihtiyacınız olduğunda .bmp biçiminde kaydedin ya da SmartView® yazılımıyla görüntüleri
optimize edip raporlar oluşturmak için .is2 biçimini kullanın (www.fluke.com/vtsmartview adresinden
indirilebilir)
• Verilen sert (VT04) ya da yumuşak muhafaza (VT04A) ile görsel IR termometrenizi koruyun
• IR termometrenizi nasıl çalıştıracağınızı seçin: şarjlı Li-ion pil (VT04) ya da 4 AA piller (VT04A)
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IR TERMOMETRE
572-2/568/62 MAX+/64 MAX

HIZLI, KOLAY, GÜVENİLİR
okumalar için kullanılacak
araçlar işte bunlar.
Hızlı bir sıcaklık okuması için, Fluke IR Termometresinden daha kolayı yok. Öyle sağlam ve
dayanıklı ki, her zaman yanınızda taşımak isteyeceksiniz.
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Hızlı ve kolay ölçümler.
Saniyelik başlatma süresiyle, artık cihazınızı beklemek zorunda
kalmayacaksınız. Tetiği çekin ve anında nokta okuması alın. Lazer
kılavuzlar ölçüm noktanızı gösterirken, bazı modellerdeki ikili lazer
ölçümün yapıldığı alanı gösterir.

Sağlam, hazır ve
güvenilir.
İşiniz zor. Hem siz, hem araçlarınız
için. İşte Fluke IR termometreler, zor
şartlarda dahi harekete hazır; IP54
sınıfıyla1 toz ve suya karşı dayanıklılığı test edildi. Bazı modeller
3 metreden düşmeye karşı dahi
dayanıklı1. Tam güvenilirlik konusunda Fluke'u geçmek zor.

572-2/568/62 MAX+/64 MAX
• 60:1 uzaklık nokta oranıyla daha uzak mesafelerden doğru biçimde ölçüm yapın
(572-2 60:1, 568 50:1, 62 MAX+ 12:1, 64 MAX 20:1)
• 900°C'ye kadar (1652°F) yüksek sıcaklıkları ölçün:
572-2 -30°C ila +900°C (-22°F ila +1652°F), 568 -30°C ila +800°C (-22°F ila +1472°F),
62 Maks + -30°C ila +650°C (-22°F ila +1202°F), 64 MAKS -30°C ila 600°C (-22°F ila 1112°F)
• Sıcaklık okumaları için cihaz üzerinde, indirilebilir veri depolama özelliği sayesinde zamandan kazanın
(572-2 ve 568 modeller)
• 2'si 1 arada termometrelerle, kontak ölçümleri alın (572-2 ve 568 modeller)
• Petrol ve gaz da dahil tehlikeli ortamlarda kullanım için güvenli model mevcuttur (568 Ex)2.
• 572-2 ve 62 Maks+ üzerinde ikili lazer görüntüleme veya 568 ve 64 MAKS üzerinde tekli lazer görüntüleme
ile ölçtüğünüz alanı belirleyin
• Bir sıcaklık yüksek ve düşük alarmlarla beklenen aralığın dışında olduğunda uyarı alın
• Karanlık ortamlarda bile kolay görüntüleme için fener (64 MAKS) ve okuması kolay arkadan aydınlatmalı
büyük LCD ekran
• Gözetimsiz nokta sıcaklıklarını yakalayın (64 MAKS)
• 99 veri noktası kaydı (64 MAKS)
1Test, 62 Maks ve 62 Maks+ üzerinde gerçekleştirildi
2Ayrıntılı bilgi için Fluke web sitesindeki 568 Ex ürün sayfasına bakın
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IR WINDOWS
CV400/401/300/301/200/201

Termal elektrik denetimlerinizin
GÜVENLIĞINI ve HIZINI artırın.
Bir şirketin en büyük yatırımı panel kapağının arkasındaki ekipman değildir. En büyük yatırım,
her gün yaşamlarını tehlikeye atan elektrikçiler, mühendisler ve denetimcilerdir.

CV400/401/300/301/200/201
• Mevcut olan en yüksek ark patlama güvenlik oranı—doğru kurulduğunda 63 kA
• 1 kişiyle 5 dakikanın altında; panel kapağının çıkarılması gerekmez
• 2 inç (50 mm), 3 inç (75 mm) ve 4 inç (100 mm) boyutları mevcut olup ¼ tur çevirmeyle erişim veya
güvenlik anahtarıyla erişim seçeneklerine sahiptir
• Optik kısmı elementlerden koruyan ClirVu® kaplama ile ekipmanı görsel ve termal olarak inceleyin
• Zorlu dış koşullar için korozyona ve UV'ye karşı direnç; IP67 dayanıklı tasarım
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AKSESUARLAR

Termal kameranızın
özelliklerini GELIŞTIRIN.
Piller ve Şarj Cihazları

Ekstra pil, şarj istasyonu veya araç şarj cihazı ile güç kapasitenizi artırın. Tüm Fluke
Profesyonel ve Performans serisi kameralarda değiştirilebilir akıllı piller bulunur. LED şarj
göstergesi ile, pil şarjınızı görüntüleyin ve bir düğmeye basarak beklenmeyen güç kaybını
engelleyin.
Ürün

Açıklama

SBP3

Şarj edilebilir lityum iyon akıllı pil

SBP4

Şarj edilebilir lityum iyon akıllı pil

SBC3B

Pil şarj istasyonu

TI OTOMOBİL ŞARJ CİHAZI

Otomobil şarj cihazı

SBP3 şarj edilebilir pil

SBP4 şarj edilebilir pil

Tripod bağlantıları

Kameranızı bir tripod bağlantısı ile (TRIPOD3) bir tripoda bağlayarak keskin ve sabit
görüntüler elde edin. Aynı hedefin birden fazla çekimini almak için kameranızı otomatik
çekime ayarlayın.

Güneşlikler

Pil şarj istasyonu

Dışarıda çalışırken artık gözlerinizi kısmanız gerekmeyecek. Ekran parlamasını azaltmak
için kameranıza bir güneşlik (VISOR3) alın.

Otomobil şarj cihazı

Tripod montajı

Tüm aksesuarlar tüm kameralarla uyumlu değildir.

Güneşlik
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ÖZELLIKLER
Uzman Serisi Termal Görüntüleme Cihazları
TiX1000

TiX620

TiX580

IFOV
(uzamsal çözünürlük)

0,6 mRad

0,85 mRad

0,93 mRad

Dedektör çözünürlüğü

1024 x 768
(786,432 piksel)
Süper çözünürlük
modu: 2048 x 1536
(3.145.728 piksel)

Görüş alanı
Uyumlu objektifler

32,4 °H x 24,7 °V

32,7 °H x 24 °V

2 geniş açı, 2 telefoto,
3 makro ve 1 standart

1 geniş açı ve
1 telefoto

Termal hassasiyet*

Sıcaklık ölçüm aralığı

Kare hızı
Alt pencere oluşturma
seçenekleri: (Sipariş
sırasında ekleyin; Alt
pencere oluşturma
seçenekleri 9 Hz
modellerde mevcut
değildir)
Yazılım

320 x 240 (76,800 piksel)
SuperResolution modu: 640 x 480 (307.200 piksel)

34°Y x 24°D

24°Y x 17°D

Önceden kalibre edilmiş akıllı objektifler –
TiX580: 2x telefoto ve geniş açı; TiX560, TiX520, TiX500: 2x ve 4x telefoto, geniş açı,
25 mikron makro

AutoBlend™ ´modu, sürekli karıştırma

Resim İçinde Resim (PIP)

Tasarım

TiX500

Fluke Connect® uygulamasıyla uyumlu. Kablosuz bağlantı; PC, iPhone® ve iPad® (iOS 4s ve
üzeri), Android™ 4.3 ve üzeri ve WiFi - LAN1

—

IR-Fusion®

Ekran

TiX520
1,31 mRad

640 x 480 (307.200 piksel)
Süper çözünürlük modu:
1280 x 960 (1.228.800 piksel)

Kablosuz bağlantı

Odak sistemi

TiX560

AutoBlend™ modu

Resim içinde Resim
LaserSharp®
Auto Focus, otomatik
odaklama, manuel
odaklama ve
EverSharp
çok odaklı kayıt

Otomatik odaklama,
manüel odaklama ve
EverSharp çok odaklı
kayıt

Dahili lazer mesafe ölçüm cihazı ve gelişmiş manuel odaklama ile MultiSharp™ Focus,
LaserSharp® Auto Focus

Ekstra büyük 5,6 inç renkli TFT ekran,
1280 x 800 piksel çözünürlük, gün ışığında
kullanıma uygun

5,7 inç dokunmatik LCD, 640 x 480 piksel çözünürlük

Video kamera

240 derece eklemli objektif ile ergonomik tasarım

30°C hedef
sıcaklığında ≤0,05°C
(50 mK)

30°C hedef
sıcaklığında ≤ 0,04°C
(40 mK)

30°C hedef
sıcaklığında ≤0,05°C
(50 mK)

30°C hedef
sıcaklığında ≤ 0,03°C
(30 mK)

30°C hedef
sıcaklığında ≤ 0,04°C
(40 mK)

30°C hedef
sıcaklığında ≤0,05°C
(50 mK)

-40°C ila +1200°C
(-40°F ila +2192°F)
Yüksek sıcaklık
seçeneği; sipariş
sırasında isteyin:
2000°C'ye kadar
(3632°F)

-40°C ila +600°C
(-40°F ila +1112°F)
Yüksek sıcaklık
seçeneği; sipariş
sırasında isteyin:
2000°C'ye kadar
(3632°F)

-20°C ila +800°C
(-4°F ila +1472°F)

-20°C ila +1200°C
(-4°F ila +2192°F)

-20°C ila +850°C
(-4°F ila +1562°F)

-20°C ila +650°C
(-4°F ila +1202°F)

30 Hz veya 9 Hz sürümleri

60 Hz veya 9 Hz sürümleri

Seçenek 1:
640 × 480
(60 fps)
Seçenek 2:
384 × 288
(120 fps)

384 × 288
(60 fps)

—

Seçenek 3:
1024 × 96
(240 fps)
SmartView® masaüstü yazılımı

SmartView® masaüstü yazılımı ve Fluke Connect mobil uygulama1

Sesli açıklama

Görüntü başına maksimum 60 saniye kayıt süresi; kamerada inceleyerek oynatma; Bluetooth kulaklık sağlanır (mevcut olduğu yerlerde)

Yazılı açıklama

Evet

Video kayıt
Video akışı
(uzak ekran)
Uzaktan kontrolle çalışma
Alarmlar
Garanti

Standart ve radyometrik
HDMI üzerinden; SmartView® yazılımında GigE
Ethernet kullanıma girecektir

Evet, bilgisayarınızda; akıllı telefonunuzda veya TV monitörünüzde kamera ekranını canlı
görüntüleyebilirsiniz. Bir bilgisayarda USB, WiFi hotspot veya WiFi ağı aracılığıyla Smartview®
yazılımına; akıllı telefonda WiFi hotspot aracılığıyla Fluke Connect® uygulamasına ya da HDMI
aracılığıyla TV monitörüne

Evet

Evet, şunlarla: Smartview® masaüstü yazılımı veya Fluke Connect® mobil uygulaması1
Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve İzotermler (aralık dahilinde)
İki yıl (standart), uzatılmış garantiler mevcuttur

*Mümkün olan en iyi.
1Tedarikçinizin kablosuz hizmet alanı dahilindedir; Fluke Connect® her ülkede kullanılamaz.
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Profesyonel Seri Termal Görüntüleme Cihazları
Ti480 PRO

Ti450 PRO

Ti450 SF6

Ti480

Ti450

Ti400

Ti300

IFOV
(uzamsal çözünürlük)

0,93 mRad

1,31 mRad

0,93 mRad

Dedektör çözünürlüğü

640 x 480
(307,200) veya
SuperResolution
ile 1280 x 960
(1,228,800 piksel)

320 x 240 (76,800 piksel) veya
SuperResolution ile 640 x 480
(307,200 piksel)
320 x 240 (76.800 piksel)

640 x 480
(307.200 piksel)
Süper çözünürlük
modu:
1280 x 960
(1.228.800 piksel)

34° Yt x 24° Dk

24°Y x 17°D

34°Y x 24°D

24°Y x 17°D

Önceden kalibre
edilmiş akıllı
objektifler –
Ti480: 2x telefoto,
geniş açı

Önceden kalibre edilmiş akıllı objektifler:
2x ve 4x telefoto, geniş açı

Görüş alanı

Uyumlu objektifler

Kablosuz bağlantı
IR-Fusion®

Odak sistemi

Önceden kalibre edilmiş akıllı
objektifler: geniş açılı, 2x ve 4x telefoto,
25 mikron makro

Dahili lazer mesafe ölçüm cihazı ve gelişmiş manuel odaklama ile MultiSharp™ Focus, LaserSharp®
Auto Focus

240 x 180
(43.200 piksel)

Dahili lazer mesafe ölçüm cihazı
ve gelişmiş manuel odaklama ile
LaserSharp® Auto Focus

3,5 inç dokunmatik LCD, 640 x 480 piksel çözünürlük
Dayanıklı, tek elle kullanım için ergonomik tasarım

Termal hassasiyet*

30°C hedef
sıcaklığında
≤0,05°C (50 mK)

Sıcaklık ölçüm aralığı

≤ -10°C ila
+1000°C
(-14°F ila 1832°F)

Yazılım

320 x 240
(76.800 piksel)

Beş görüntü karıştırma modu (AutoBlend™ modu, Resim İçinde Resim (PIP), IR/Görünür alarm, Tam IR, Tam görünür ışık) görünür ayrıntıların içeriğini
termal görüntünüze ekler

Tasarım

Alt pencere oluşturma
seçenekleri: (Sipariş
sırasında ekleyin; Alt
pencere oluşturma
seçenekleri 9 Hz
modellerde mevcut
değildir)

320 x 240
(76,800 piksel)
SuperResolution
modu:
640 x 480
(307.200 piksel)

1,75 mRad

Fluke Connect® uygulamasıyla uyumlu. Kablosuz bağlantı; PC, iPhone® ve iPad® (iOS 4s ve üzeri), Android™ 4.3 ve üzeri ve WiFi - LAN1

Ekran

Kare hızı

Önceden kalibre
edilmiş akıllı
objektifler: geniş
açılı, 2x ve 4x
telefoto

1,31 mRad

30°C hedef
sıcaklığında
≤0,05°C (50 mK)

30°C hedef sıcaklığında ≤0,025°C
(25 mK)
-10°C ila 1500°C
(14°F ila 2732°F)

-20°C ila +1200°C
(-4°F ila +2192°F)

30°C hedef
sıcaklığında
≤ 0,03°C (30 mK)

-20°C ila +800°C
(-4°F ila 1472°F)

30°C hedef sıcaklığında ≤ 0,05°C
(50 mK)

-20°C ila +1200°C
(-4°F ila +2192°F)

-20 °C ila +650 °C
(-4 °F ila +1202 °F)

60 Hz veya 9 Hz sürümleri

—

SmartView® masaüstü yazılımı ve Fluke Connect mobil uygulama1

Sesli açıklama

Görüntü başına maksimum 60 saniye kayıt süresi; kamerada inceleyerek oynatma; Bluetooth kulaklık kullanılabilir ancak gerekli değildir

Yazılı açıklama

Evet

Video kayıt

Standart ve radyometrik

Video akışı
(uzak ekran)

Evet, bilgisayarınızda; akıllı telefonunuzda veya TV monitörünüzde kamera ekranını canlı görüntüleyebilirsiniz. Bir bilgisayarda USB, WiFi hotspot
veya WiFi ağı aracılığıyla Smartview® yazılımına; akıllı telefonda WiFi hotspot aracılığıyla Fluke Connect® uygulamasına ya da HDMI aracılığıyla TV
monitörüne

Uzaktan kontrolle
çalışma
Alarmlar
Garanti

Evet, şunlarla: Smartview® masaüstü yazılımı veya Fluke Connect® mobil uygulaması1
Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve İzotermler (aralık dahilinde)
İki yıl (standart), uzatılmış garantiler mevcuttur
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ÖZELLIKLER

Performans Serisi Termal Görüntüleme Cihazları
TiS75

TiS65/60

TiS55/50

TiS45/40

TiS20

TiS10

IFOV
(uzamsal çözünürlük)

2,0 mRad

2,4 mRad

2,8 mRad

3,9 mRad

5,2 mRad

7,8 mRad

Dedektör çözünürlüğü

320 x 240
(76.800 piksel)

260 x 195
(50.700 piksel)

220 x 165
(36.300 piksel)

160 x 120
(19.200 piksel)

120 x 90
(10.800 piksel)

80 x 60
(4,800 piksel)

Görüş alanı

35.7 °H x 26.8 °V

Uyumlu objektifler

—

Kablosuz bağlantı

Fluke Connect® uygulamasıyla uyumlu. Kablosuz bağlantı; PC, iPhone® ve iPad® (iOS 4s ve üzeri), Android™ 4.3 ve üzeri ve WiFi - LAN1

IR-Fusion®

Odak sistemi

Beş görüntü karıştırma modu (AutoBlend™ modu, Resim İçinde Resim (PIP), IR/Görünür alarm, Tam IR, Tam görünür ışık)
görünür ayrıntıların içeriğini termal görüntünüze ekler

Manuel odak

Manuel odaklama
(TiS65), Sabit
odaklama (TiS60)

Manuel odaklama
(TiS55), Sabit
odaklama (TiS50)

Ekran

Sıcaklık ölçüm aralığı

Kare hızı

Dayanıklı, hafif, tek elle kullanım için ergonomik tasarım
30°C hedef
sıcaklığında ≤0,09°C
(90 mK)

30°C hedef sıcaklığında ≤0,08°C (80 mK)

-20°C ila +550°C (-4°F ila +1022°F)

30 Hz veya 9 Hz
sürümleri

30 Hz ya da 9 Hz
versiyonları (TiS65),
9 Hz (TiS60)

-20°C ila +450°C
(-4°F ila +842°F)

30°C hedef
sıcaklığında ≤ 0,10°C
(100 mK)

30 Hz ya da 9 Hz
versiyonları (TiS45),
9 Hz (TiS40)

9 Hz

Görüntü başına maksimum 60 saniye kayıt süresi; kamerada inceleyerek oynatma; Bluetooth
kulaklık ayrıca sağlanır (mevcut olduğu yerlerde)

–

—

Video kayıt

Standart ve radyometrik

—

Video akışı
(uzak ekran)

Evet, Şunlara: Fluke Connect® Smartview®
masaüstü yazılımı veya mobil uygulaması

—

Uzaktan kontrolle çalışma

Garanti

—

Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve İzotermler (aralık dahilinde)

Yüksek sıcaklık, düşük
sıcaklık

İki yıl (standart), uzatılmış garantiler mevcuttur

*Mümkün olan en iyi.
1Tedarikçinizin kablosuz hizmet alanı dahilindedir; Fluke Connect® her ülkede kullanılamaz.
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-20°C ila +250°C
(–4°F ila +482°F)

-20 °C ila +350°C (–4°F ila +662°F)

30 Hz ya da 9 Hz
versiyonları (TiS55),
9 Hz (TiS50)

Yazılı açıklama

Alarmlar

30°C hedef
sıcaklığında ≤ 0,15°C
(150 mK)

Fluke Connect mobil uygulama ve SmartView® masaüstü yazılımı1

Yazılım

Sesli açıklama

Sabit odak

3,5 inç (yatay) 320 x 240 LCD

Tasarım

Termal hassasiyet*

Manuel odaklama
(TiS45), Sabit
odaklama (TiS40)

—

–

Fluke Termal araçları
iş başında çünkü işi
yapıyorlar.

Sorularınız mı var?
Daha fazla bilgi için yerel Fluke
temsilciniz ile iletişime geçin veya
web sayfamıza gidin ve ücretsiz
ürün tanıtımını talep edin.
Fluke eğitimleri
Çevrimiçi videolarımız ve seminerlerimiz, ayrıca eğitim ortağımız
The Snell Group ile eğitimler
sayesinde, termograf ve Termal
teknisyen olarak kendinizi geliştirmeyi sürdürebilirsiniz.

Uzman Serisi
Yanılma seçeneğiniz olmadığında,
Uzman Serisi olağanüstü ayrıntılı
görüntüler sunar. Ayrıca, görüntüleri
büyük, dönebilen dokunmatik
ekrandan görüntüleyebilirsiniz.

Profesyonel Seri
Otomatik Odaklama seçeneğiyle,
belirlediğiniz hedefi lazer hızında
ve hassasiyetinde odaklamak
için: LaserSharp® Auto Focus.
Olağanüstü ayrıntılı görüntüler ve
gelişmiş özellikler elde edin.

Performans Serisi
Sağlam ve güvenilir, uygun fiyatlı
bir Termal kamera ile ayrıntılı
görüntüler elde edin. Hızlı denetim
için mükemmel bir araç.

Termal Multimetre
Entegre termal görüntülemeye
sahip, tam işlevli bir dijital
multimetre

Görsel IR Termometre
Sıcak ve soğuk işaretçileri bulunan
bir Termal ısı haritası, potansiyel
sorunlu bölgeleri ortaya çıkarır.
Isı haritasını görsel materyal ile
birleştirerek sorunları bağlamı
içinde görün.

IR Termometre
Hedef noktaya 60:1 oranında
mesafeye kadar ve bir saniye kadar
kısa bir başlatma süresiyle, uzaktan
dahi hızlı sıcaklık okumaları
gerçekleştirebilirsiniz.
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