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Temperaturmätning av
mittpunkt

Elektroteknik

• Elektriska paneler och
kablage
• Säkringar och isolatorer
• Omkopplingsenhet

Industriellt underhåll
• Motorer, pumpar, lager
och lindningar
• Band och drivaxlar
• Ångventiler
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Batteri

4 AAbatterier
(8 timmar)
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Temperaturlarm
Temperaturområde

-10 °C till +250 °C

Temperatur
noggrannhet

± 2 °C eller ± 2 %

Kompakt och fokusfri

Ja – ingen utbildning krävs

SD-kort (4 GB medföljer)

Ja – 10 000 bilder per GB

SmartView programvara för
proffsig rapportering

• Ledningar, grillar och
spridare
• Värme- och kylsystem
• Lagerkomponenter
• Rör
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Visuella IR-termometrar

Upptäck
problem
omedelbart

Kostnadsfri hämtning från Flukes
webbplats. www.fluke.com/
vtsmartview

Fordon

• Bromsar
• Kondensatorer
• Kablage, lager, avgassystem
och fördelningsblock
• Hydraulik, kompressor och
tätningar
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VT04

VT02

Ett felsökningsverktyg
med en IR-värmekarta

Letar
du
efter temperaturproblem
punkt för punkt?

UTVECKLAD FÖR ATT
SE ALLT

Alla Flukes visuella IR-termometrar har en inbyggd digitalkamera med
IR-värmekarta, så att du omedelbart ser exakt var problemet sitter.

Traditionella IR-termometrar
har oftast bara ett
användningsområde:
temperaturavläsningar på en
enda punkt.
Om du inte vet precis var
du ska leta kan du missa
allvarliga problem och förlora
värdefull tid på att leta.

Mittpunktstemperatur (°C/°F)
Markörer för varmt och kallt
Den digitala bilden ger sammanhanget

Du ser tydligt att brytare 20 är överbelastad och kan
vidarebefordra informationen.

Överlagd IR-värmekarta

Nu ser du
alla varma
och kalla
områden
Visuella IR-termometrar
kombinerar enkelheten
med en peka- och mät-IRtermometer med den visuella
information du får från en
IR-värmekarta så att du kan
se hela bilden.

värmekarta, 25 %

Den perfekta
passformen
• Passar i fickan
• Passar din budget – ett pris som
gör att du kan utrusta hela teamet
• Passar ditt sätt att arbeta – börja
jobba så fort du tar fram den ur
förpackningen

värmekarta, 50 %

värmekarta, 75 %

