Software pro analýzu infrasnímků a
přípravu protokolů SmartView®

Technické údaje

Pro infrakamery a vizuální IR teploměry Fluke

Nová mobilní aplikace SmartView®
je na světě
Díky mobilní aplikaci SmartView si s sebou
můžete vzít na místo kontroly celou svou
kancelář. Vytvořte protokol o kontrole
přímo na místě a komunikujte přímo se
svým zákazníkem nebo manažerem pomocí
vlastního zařízení Apple® iPhone® nebo
iPad®.
Optimalizace: Upravte obrázky tak, abyste
problémy zobrazili co možná nejefektivněji.
Analýza: Pomocí značek a dalších nástrojů
můžete označovat závažnost problémů.
Komunikace: Výsledky kontroly můžete
sdílet – snímky a protokoly lze odeslat
e-mailem, díky čemuž můžete:
• Naplánovat další postup nebo získat
souhlas k další práci, ještě než opustíte
pracoviště.
• Získat pomoc při analýze problému nebo
dokončit práci odesláním protokolu
s výsledky před opuštěním pracoviště.
Mobilní aplikace Fluke SmartView zvýší
návratnost vaší investice do infračervené
kamery.
Stažení je zdarma. Navštivte obchod
i-Tunes a hledejte SmartView.

Software Fluke SmartView je součástí všech infračervených kamer a
vizuálních IR teploměrů Fluke. Tento výkonný software je modulární
souprava nástrojů, která zobrazuje, optimalizuje a analyzuje infračervené
snímky. Vytváří také v několika snadných krocích protokoly s kompletní
možností vlastní úpravy a profesionálního vzhledu. Dolaďte své snímky
pomocí komplexních nástrojů pro optimalizaci obrazu a problémy jasně
vysvětlete nebo poskytněte důkaz jejich vyřešení. Software je snadno
ovladatelný i pro profesionální techniky v údržbě a přitom nabízí výkon,
který vyžadují odborní termografové pro pokročilou analýzu.

Prohlížení a optimalizace
obrázků
Využijte možnosti zobrazovací
technologie IR-Fusion®, abyste
obrázky zobrazili co možná
nejefektivněji.
• Režim AutoBlend™ umožňuje
sloučit částečně průhledné
infračervené snímky
s optickými snímky do jednoho
pohledu usnadňujícího
odhalování problémů.
• Režim Obraz v obraze poskytuje
viditelný rámeček kolem
infračerveného snímku, který
usnadňuje orientaci a odkazy
na cílové oblasti.
• Barevné alarmy izolují
problematické oblasti a jasně je
určují a popisují.

Režim AutoBlend™

Obraz v obraze

Barevná signalizace

Analýza obrazu

Oznamování výsledků

Pomocí značek označte závažnost
problémů a využijte připojení
k více přístrojům s dalšími
měřeními z bezdrátových modulů
CNX™ k rychlejšímu vyřešení
potíží.
• Určete závažnost a důležitost
problémů zjištěných při
kontrolách pomocí značek a
měření CNX, s jejichž pomocí
vyjádříte rozdíly v provozních
vlastnostech.
• Odečítejte hodnoty a řešte
problémy RYCHLEJI a vytvářejte
k termosnímkům PODROBNÉ
protokoly doplněné o měření
CNX.

Výsledky kontroly můžete sdílet –
snímky a protokoly lze odeslat
e-mailem, díky čemuž můžete:
• Naplánovat další postup nebo
získat souhlas k další práci.
• V případě potřeby požádat
o pomoc při analyzování
problému.
• Poskytnout úplné podrobnosti
o kontrole.
• Dokončit práci předáním
protokolu zákazníkovi nebo
manažerovi stisknutím jediného
tlačítka, většinou není třeba nic
přizpůsobit.

Zjednodušené vytváření
protokolů
• Rychle vytvářejte profesionální
upravené protokoly.
• Vytváření protokolů jedním
klepnutím přináší rychlé
výsledky.
• Výběr funkcí včetně funkce
předtím/potom, infračervené
a viditelné světlo, vysvětlivky,
podpůrná data a grafika.
• Průvodce provede uživatele
vytvářením protokolů –
jednodušší to být nemůže.

Požadavky na systém:
• Windows® 7/8
• Webový prohlížeč pro registraci produktu a zobrazení nejčastějších
dotazů: Internet Explorer 8.0 nebo novější
• Čtečka paměťových karet
• 1 GB RAM v systému Windows™ 7/8 nebo novějším, nezahrnuje
požadavky webového prohlížeče a aplikace Microsoft® Word. Chcete-li
dosáhnout lepšího výkonu, přidejte paměť RAM.
• Barevná tiskárna s 16 bitovými barvami a rozlišením 1024 x 768 nebo
vyšším (pro tisk obrázků a protokolů)
• Přehrávač Windows Media Player a videokodek pro přehrávaní videa
(volitelné)
• Jednotka CD-ROM (k instalaci softwaru SmartView), případně si
software pohodlně stáhněte na stránce www.fluke.com/smartview
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