Programvaran SmartView®
för IR-analys och
rapportering

Tekniska data

För Fluke IR-kameror och visuella
IR-termometrar

Vi presenterar Fluke SmartView®mobilappen
Ta med dig kontoret till inspektionsplatsen
med den kostnadsfria SmartViewmobilappen. Skapa en inspektionsrapport
medan du fortfarande är på plats och
kommunicera direkt med kunden eller din
chef via Apple® iPhone® eller iPad®.
Optimera: Justera bilden så att du visar
problemen så effektivt som möjligt.
Analysera: Använd markeringsverktyg och
andra verktyg och kalkylera problemens
allvarlighetsgrad.
Kommunicera: Dela med dig av
besiktningsresultaten genom att skicka
bilder och rapporter via e-post till:
• Planera nästa steg och få utfört arbete
godkänt innan du ens lämnat platsen
• Få hjälp med att analysera ett problem
eller avsluta jobbet genom att leverera
rapporten innan du har lämnat platsen.
Med mobilappen Fluke SmartView får du ut
ännu mer av din IR-kamera.
Nedladdningen är kostnadsfri. Besök
i-Tunes appbutik och sök på SmartView.

Fluke SmartView-programvaran medföljer varje Fluke
IR-kamera och visuell IR-termometer. Den här kraftfulla
programvaran är en modulär verktygssvit som visar,
optimerar och analyserar IR-bilder. Den genererar också
helt anpassningsbara och professionella rapporter i några
få enkla steg. Finjustera dina bilder med mångsidiga
bildoptimeringsverktyg för att tydligt visa problem eller
för att visa att problem har lösts. Programmet är enkelt
att använda för underhålls- och byggpersonal, men ger
det resultat som specialiserade termografer kräver för
avancerade analyser.

Visning och optimering av
bilder
Utnyttja visningsalternativen
hos IR-Fusion®-tekniken för
att presentera bilden på det
effektivaste sättet:
• AutoBlend™-läget sammanfogar
delvis genomskinliga infraröda
bilder och synliga bilder
till en enda bild för enkel
problemidentifiering
• Bild-i-bild-läget ger en synlig
ram runt IR-bilden så att du
enklare kan orientera dig och
lyfta fram intressanta områden
• Färglarm isolerar
problemområden för att klart
kunna identifiera och visa dem
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Kommunicera resultaten

Använd markörer för att kalkylera
problemens allvarlighetsgrad och
utnyttja multi-verktygsanslutning
med mätdata från CNX™ trådlösa
testverktyg för ytterligare
felsökning och därmed lösa
problem snabbare.
• Fastställ allvarlighetsgraden och
prioritera problem som hittats
under besiktningar genom att
använda markörer och CNXmätningar för att fastställa
skillnader i driftsegenskaper
• Utför mätningar SNABBARE, lös
problem PÅ MINDRE TID och
skapa NOGGRANNARE rapporter
genom att lägga till CNXmätningar till dina värmebilder

Dela med dig av
besiktningsresultaten genom att
skicka bilder och rapporter via
e-post till:
• Planera nästa steg eller få
godkänt för utfört arbete
• Om det behövs kan du få hjälp
med att analysera problemet
• Leverera fullständiga uppgifter
om din besiktning
• Avsluta jobbet genom att
leverera en rapport till din
kund eller chef med en enda
knapptryckning, med liten eller
ingen anpassning

Förenklad
rapportgenerering
• Generera professionella,
anpassade rapporter snabbt
• Rapportgenerering med ett
klick för snabba resultat
• Urval av funktioner som
inkluderar före/efter, IR- och
digitala bilder, kommentarer,
stöddata och grafik
• Rapportguiden vägleder
användarna genom generering
av rapporter – det kan inte bli
enklare

Systemkrav:
• Windows® 7/8
• Webbläsare för produktregistrering och visning av Vanliga frågor –
Internet Explorer 8.0 eller senare
• Minneskortläsare
• 1 GB RAM för Windows™ 7/8 eller senare, inkluderar inte
utrymmeskrav för webbläsare och Microsoft® Word. För bättre
prestanda, lägg till ytterligare RAM-minne.
• 16-bitar färg, 1024 x 768 upplösning eller bättre färgskrivare
(för att skriva ut bilder och rapporter)
• Windows Media Player och video-codec för uppspelning av
videoklipp (tillval)
• CR-ROM-enhet (för att installera SmartView-programvaran – eller
besök Flukes hemsida för en smidig nedladdningslänk på
www.fluke.com/smartview
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