Fluken
infrapunamittalaitteet
Tehty vaativimpiin teollisuusympäristöihin.
LÄMPÖTILAN MITTAUSRATKAISUT

FLUKE-INFRAPUNAMITTALAITTEET
Keeping your world up and running

Tehty
vaativimpiin
teollisuusympäristöihin.
Hanki lämpökameroita, joiden valmistuksessa on hyödynnetty yli 65 vuoden kokemusta teollisuusympäristöistä.
Kaikki kamerat valmistetaan poikkeuksetta Fluken tunnettua kestävyyden, luotettavuuden ja tarkkuuden standardia
noudattaen. Suunniteltu päivittäiseen käyttöön kaikenlaisissa ympäristöissä.
Valitse edullisesta ja monipuolisesta Performance-sarjasta,
Professional-sarjasta, joka tarjoaa ylivertaista kuvanlaatua,
tai Expert-sarjasta, jossa on suuri huipputarkka kosketusnäyttö.
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KUVANLAATU
Pikselien takana

Katso pikselien taakse.
Näet ERON.
Pikselit ovat vain yksi tekijä lämpökuvien kuvanlaadusta.

KUVANLAATU = tarkennus + optiikka + näkökenttä + pikselit
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KUINKA NÄKÖKENTTÄ (FOV, FIELD OF VIEW)
VAIKUTTAA KUVANLAATUUN
Kuten tiedämme, ilmaisimen erottelukyky on
olennainen kuvanlaadun kannalta, mutta kuvan
tarkkuustasoon vaikuttaa myös näkökenttä.

Ensiluokkaiset tarkennusteknologiat.
Hyvin tarkennettujen kuvien ottaminen voi olla vaativaa manuaalisella
tarkennuksella ja jotkin automaattiset tarkennusjärjestelmät eivät
välttämättä tarkenna haluamaasi kohteeseen. Fluken Professionalja Expert-sarjan kameroihin on sisäänrakennettu innovatiivisimmat
saatavilla olevat tarkennusjärjestelmät.
•• Ota koko näkökentän alueelta selkeitä ja tarkkoja kuvia MultiSharp™tarkennuksella. Tarkenna ja ota kuva – kamera käsittelee joukon lähelle
ja kauas tarkennettuja lämpökuvia automaattisesti.
•• Saat välittömästi oikein tarkennetun kuvan kohteestasi. LaserSharp®
Auto Focus -automaattitarkennusjärjestelmä hyödyntää laseretäisyysmittaria, joka laskee ja mittaa etäisyyden kohteeseen tarkasti - ja säätää
tarkennuksen välittömästi.

Erottelukyky 160 x 120
Näkökenttä 31 ° x 22,5 °
D:S 295:1
Tämän kuvan yksityiskohdat ovat hieman sumeita,
koska on käytetty laajempaa näkökenttää, joka
pienentää D:S-suhdetta.

Erottelukyky 160 x 120
Näkökenttä 23 ° x 17 °
D:S 400:1
Käytettäessä samaa erottelukykyä mutta kapeampaa
näkökenttää voidaan nähdä tarkempia yksityiskohtia
kohteesta samalta etäisyydeltä.

Yksinkertaisesti paras optiikka.

Molemmat kuvat otettiin Fluke-kameroilla
samalla etäisyydellä kohteesta.

Fluke käyttää vain 100 %:sesti timantilla hiottuja germanium-linssejä,
joissa on erityispinnoite. Kaikista käytettävissä olevista materiaaleista
tämä välittää tehokkaimmin energiaa kuvakennoon, jolloin syntyy
korkealaatuisia lämpökuvia.
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EXPERT-SARJA
TiX580/560/520/500

TABLETTIKOKOINEN NÄYTTÖ.
Lisää tietoja. Nopeampia päätöksiä.
Tarvitset äärimmäistä joustavuutta ja ergonomisen rakenteen, jonka mahdollistaa vaikeapääsyisten
kohteiden vaivattoman lähestymisen joka suunnasta. Täydet 240 astetta kääntyvän linssin ja
tablettikokoisen 5,7-tuumaisen LCD-kosketusnäytön ansiosta voit tähdätä ja tarkentaa sopivassa
kulmassa sekä kuvata helposti kohteen, johon ei aiemmilla välineillä olisi edes saatu näköyhteyttä.

ESIMERKKI KAMEROIDEN KÄYTTÖTAVOISTA
Öljy- ja kaasuteollisuuden tai kemianteollisuuden huoltohenkilöt voivat käyttää tätä
vaativiin teollisiin olosuhteisiin tarkoitettua työkalua moniin erilaisiin tarkastuksiin.
Kääntyvän linssin ansiosta nämä kamerat ovat optimaalisia suurten kohteiden, kuten
muuntajien, säiliöiden, turbiinien tai uunien tarkastukseen. Ergonomisesti muotoillut
työkalut sopivat hyvin kauemminkin vievään säiliöiden kiinteän sisällön pinnankorkeuden mittaamiseen tai tulenkestävien materiaalien kunnon tarkastamiseen.
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100 % tarkasti – joka kohteeseen.
Lähellä ja kaukana.
Ota koko näkökentän alueelta selkeitä ja tarkkoja kuvia MultiSharp™tarkennuksella. Varmista kuviesi tarkkuus ja huippulaatu ennen kuin
siirryt toimistolle niitä tarkastelemaan, vaikka ulkona työskentely voikin
aiheuttaa näytön peilailua. Tarkenna ja ota kuva – kamera käsittelee
joukon lähelle ja kauas tarkennettuja lämpökuvia automaattisesti.

Manuaalinen tarkennus

>

>

240

°

Näe esteiden
taakse.
Liikuta laitetta helposti kohteiden
ylä- ja alapuolella sekä ympärillä
240 astetta kääntyvän, nivelletyn
linssin avulla. Näin voit aina
tarkastella näyttöä miellyttävästä
kulmasta.

MultiSharp™-tarkennus

MultiSharp™-tarkennus tuottaa koko
näkökentän alueelle tarkennetun kuvan.

TiX580/560/520/500
• Näe pienetkin yksityiskohdat kuvassa ja havaitse poikkeamat nopeammin erottelukyvyltään jopa 640 x 480 pikselin kuvissa
ja tablettikokoisesta 5,7 tuuman kosketusnäytöstä.
• Voit muokata ja analysoida kuvia kamerassa: muokkaa emissiokerrointa, ota värihälytyksiä ja lämpötilapisteitä käyttöön, ja
säädä valo- ja lämpökuvien yhdistämistä IR-Fusion® -tekniikalla
• 4-kertaiset pikselitiedot SuperResolution-ominaisuudella 1 280 x 960 -kuvien luomiseen1
• Havaitse pienetkin lämpötilaerot helposti – lämpöherkkyys jopa 30mK1
• Valvo prosesseja videotallenteiden, videoiden suoratoiston, kauko-ohjauksen1 tai automaattisen kuvauksen avulla
• Lisää tuotekehitysanalyyseihin ja -raportteihin lämpötilatietoja, kuvia ja videoita MATLAB®- ja LabVIEW®-työkaluilla1
• Synkronoi kuvat suoraan kentältä kamerasta älypuhelimesi Fluke Connect® -sovellukseen reaaliaikaista yhteistyötä varten,
ja optimoi, analysoi ja luo raportteja SmartView®-tietokoneohjelmistolla2

1Ominaisuudet vaihtelevat malleittain; katso mallien tekniset tiedot sivuilta 28-30
2Operaattorisi langattoman verkon toiminta-alueella. Fluke Connect® ei ole käytettävissä kaikissa maissa.
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PROFESSIONAL-SARJA
Ti480/450/400/300

Automaattitarkennuksen uusi
määritelmä. OIKEA TARKENNUS.
Joka. Ainoa. Kerta.
Sinua pyydetään, kun tarvitaan oikeata vastauksia – epäselviin, huonosti tarkennettuihin
lämpökuviin ei ole enää varaa. Epätarkkojen lukemien vuoksi mahdolliset ongelmat saattavat
jäädä huomaamatta. Siksi tarvitset LaserSharp®-automaattitarkennuksella varustetun kameran,
jolla saat teräviä ja tarkkoja kuvia.

ESIMERKKI KAMEROIDEN KÄYTTÖTAVOISTA
Useat prosessituotantolaitoksen huoltohenkilöt voivat käyttää tätä
työkalua. Sillä voidaan etsiä lämpenemiä sähkökeskuksista, tarkastaa moottoreita ja suorittaa aikataulutettuja huoltotarkastuksia.
Nämä kamerat ovat välttämättömiä ennakoivalle kunnossapidolle
ja erinomaisia nopeaan kuvaamiseen; lisäksi niiden automaattitarkennustoiminnot mahdollistavat kiireelliset, monimutkaisetkin
tarkastukset.
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Oikein tarkennettuja kuvia.
Jos kuvaa ei ole tarkennettu oikein, lämpötilan mittaustulos voi heittää
jopa 20 astetta tai enemmän. Terävien kuvien ottaminen manuaalisella tarkennuksella vaatii aikaa ja huolellisuutta. Patentoidun, laseriin
perustuvan LaserSharp®-automaattitarkennuksen avulla saat oikein
tarkennettuja lämpökuvia halutusta kohteesta yhdellä napin painalluksella. Sisäänrakennettu laseretäisyysmittari laskee ja ilmoittaa hetkessä
etäisyyden kohteeseen ja säätää tarkennusta välittömästi.
 onet tarkastuskohteet ovat haastavia
M
tietyille automaattitarkennusjärjestelmille.

Siirry valikossa
helpommin kuin
koskaan ennen
Professional-sarjan kameroissa
on uskomattoman selkeät ja tarkat
3,5 tuuman, erottelukyvyltään
enintään 640 x 480 pikselin
kosketusnäytöt, joissa on selkeä
käyttöliittymä. Näin voidaan siirtyä nopeasti kuvien ja toimintojen
välillä. Suurien painikkeiden
ansiosta kameraa voi käyttää
yhdellä kädellä – vaikka kädessä
olisi hanskat.

Passiivinen automaattitarkennusjärjestelmä voi tarkentaa vain lähellä olevaan
kohteeseen (aita).

Laserosoittimen käyttö LaserSharpautomaattitarkennuksen kanssa
ikuistaa kohteesi.

LaserSharp®-automaattitarkennuksella
saat oikein tarkennettuja kuvia yhdellä
napin painalluksella.

Ti480/450/400/300
• Pistoolimainen rakenne ja jopa 640 x 480 pikselin erottelukyky takaa nopean vianhaun: osoita ja kuvaa
• MultiSharp™-tarkennustoiminnolla saat kauttaaltaan selkeitä ja tarkkoja kuvia1
• SuperResolution-ominaisuus nelinkertaistaa pikselit. Se ottaa useita kuvia ja yhdistää ne jopa 1 280 x 960
-kuviksi.1
• Merkitse digitaalisesti muistiin lämpökuvaan liittyviä tärkeitä lisätietoja ottamalla ylimääräisiä IR-PhotoNotes™digikuvia ja lisäämällä äänikommentteja tai tekstihuomautuksia
• Valvo prosesseja videotallenteiden, videoiden suoratoiston, kauko-ohjauksen1 tai automaattisen kuvauksen avulla
• Synkronoi kuvat suoraan kentältä kamerasta älypuhelimesi Fluke Connect® -sovellukseen reaaliaikaista yhteistyötä
varten, ja optimoi, analysoi ja luo raportteja SmartView®-tietokoneohjelmistolla2

1Ominaisuudet vaihtelevat malleittain; katso mallien tekniset tiedot sivuilta 28-30
2Operaattorisi langattoman verkon toiminta-alueella. Fluke Connect® ei ole käytettävissä kaikissa maissa.
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PROFESSIONAL-SARJA
Ti480 PRO/Ti450 PRO

Suositut kameramme muuttuivat
juuri entistä PAREMMIKSI.
Ansaitset huippuvisuaalista lämpökuvausta. Tähän asti älykkäimmän ja intuitiivisimman
käyttöliittymämme ansiosta Ti480 PRO ja Ti450 PRO tarjoavat suurempaa lämpöherkkyyttä
pienimpienkin erojen havaitsemiseksi, uusimman näyttöteknologian tuomaa selkeyttä sekä
linssien yhteensopivuutta kaiken kokoisten kohteiden kuvaamiseksi.

ESIMERKKI KAMEROIDEN KÄYTTÖTAVOISTA
Koko huoltohenkilökunta voi tehdä tarkastuksia näillä kameroilla.
Etsi lämpökameran avulla voimalaitoksesi kattiloista, kompressoreista tai tulenkestävistä materiaaleista lämpötilaeroja. Kun tarkkuus ja kuvanlaatu ovat ensiarvoisen tärkeitä, nämä kamerat ovat
täydellinen lisä työkalupakkiisi.
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Nopeampaa ja helpompaa kuin
koskaan.
Ti450 PRO ja Ti480 PRO hyödyntävät paranneltua, käyttäjien testaamaa kosketusnäyttökäyttöliittymää. Näyttösuunnittelu on nykyaikainen,
ja siihen voidaan laittaa useita suorakulmaisia merkkejä. Se auttaa
tiimiäsi tunnistamaan laitteen tai laitteiston alueen minimi-/maksimilämpötilat.

Parannetun käyttöliittymän avulla minimi-/
maksimilämpötilat on nopea tunnistaa.

Havaitse
pienimmätkin
lämpötilaerot
Ti450 PRO- ja Ti480 PRO -mallien
paremman mittausherkkyyden
ja laajemman lämpötila-alueen
ansiosta – jopa 1 500 °C, herkkyys 25 mK – voit kerätä tarkkoja
tietoja asiantuntevien päätösten
tueksi.

Näyttövertailu: Ti450 ja Ti450 PRO.
Diagnosoi ongelmat nopeammin
terävämmän näytön ja selkeämpien
värierojen avulla.

Ti450 PRO/Ti480 PRO
• Parempi herkkyys lämpötilaerojen löytämiseksi
• Terävien näyttökuvien, useiden suorakulmiomerkkien ja 9 väripaletin ansiosta ongelmien havaitseminen ja
diagnosoiminen on helpompaa
• Selkeämpi visuaalinen käyttöliittymä
• Vaihdettavien älylinssien ansiosta niin pienten kuin suurtenkin kohteiden havaitseminen on helpompaa —
ei linssikalibrointia
• MultiSharp™-tarkennustoiminnolla saat kauttaaltaan selkeitä ja tarkkoja kuvia.
• Saat kohteestasi välittömästi tarkan kuvan LaserSharp® -automaattitarkennuksella
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LÄMPÖKAMERA + KAASUILMAISIN
Ti450SF6

Lämpökuvia joka päivä.
Havaitsee tarvittaessa
SF6-kaasun.
Vihdoinkin on olemassa turvallinen, helppo ja edullinen tapa havaita SF6-vuodot. Lisää
suorituskykyä ja säästä kustannuksia erityisen tehokkaalla lämpökameralla, joka havaitsee
myös SF6-kaasun tarkasti – kaksi tärkeää toimintoa yhdessä työkalussa.

ESIMERKKI KAMEROIDEN KÄYTTÖTAVOISTA
Vältä sähköiskuvaara tarkastamalla tällä työkalulla ulkotiloissa
sijaitsevan sähkönjakeluaseman kaasueristetty kytkinlaitteisto
mahdollisen SF6-kaasuvuodon varalta tehokkaasti ja kosketuksetta.
Sopii täydellisesti asemateknikolle, sähkömiehelle tai linjamiehelle,
kun tarkastettavana on korkeajännitelaitteistoa, jonka testaus täytyy
suorittaa matkan päästä.
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Suunniteltu
luotettavaksi.
Fluken huippusuositun pistoolikamerateknologian ansiosta
Fluke Ti450 SF6 on helppo vaihtaa
nopeasti lämpökuvaustilasta kaasutilaan yhdellä painalluksella.

Tutki laitteistoa turvallisesti mukana
tulevan kolmijalka-adapterin ja etsimen
avulla

Kaksi laitetta
yhdessä.
Ainutlaatuiseen
hintaan.
Mikä parasta, laite on edullinen
hankkia, joten voit suorittaa
lämpökuvaus- ja kaasunilmaisututkimuksia missä ja milloin vain
maksamatta kalliita laitevuokria
tai konsulttipalkkioita.

Ti450 SF6: sisältää kaiken SF6-vuotojen
havaitsemiseen tarvittavan

Ti450SF6
• Tunnistaa SF6-vuodon sijainnin – sammuttamatta tutkittavaa laitetta
• 320 x 240 tarkkuus kaasu- ja lämpökuvissa, SuperResolution parantaa lämpökuvaustilan tarkkuuden arvoon 640 x 480
• Saat tarkennettuja kuvia sekä lämpökuvaus- että kaasutilassa yhdellä painikkeen painalluksella LaserSharp®automaattitarkennuksen ansiosta
• Kuvaa kauttaaltaan selkeitä ja tarkkoja lämpökuvia MultiSharp™-tarkennustoiminnolla
• Yhteensopiva älylinssien kanssa; linssejä ei tarvitse erikseen kalibroida kameranvaihdon jälkeen – 2-kertainen
telelinssi sisältyy toimitukseen
• Pieni ja kevyt laite mahtuu helposti työkalupakkiin
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PERFORMANCE-SARJA
TiS75/S65/S60/S55/S50/S45/S40/S20/S10

Luja. Tarkka.
TEHOKAS.
Tarvitset nopeaa, tarkkaa lämpökuvausta ja kestävän laitteen. Jopa 320 x 240 -erottelukyvyllä
havaitset pieniä yksityiskohtia, jotka voivat olla merkki suuresta ongelmasta.

ESIMERKKI KAMEROIDEN KÄYTTÖTAVOISTA
Nämä lujat kamerat ovat erinomaisia päivittäisiin tarkastuksiin,
joiden tulokset tarvitaan heti. Vianhaun etulinjassa toimivat LVISurakoitsijat ja laitoshuoltohenkilöt löytävät ongelmakohdat näillä
työkaluilla helposti. Ne sopivat erinomaisesti käyttäjille, jotka
tarvitsevat manuaalista, automaattista tai kiinteää tarkennusta ja
joita kiinnostavat suuremmat lämpötilaerot.
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Enemmän yksityiskohtia tarkasti
yhdistetyissä kuvissa.
Kuvanlaatu on tärkeää lämpökuvien nopeassa analysoinnissa. Ongelmakohdat voidaan tunnistaa ainoastaan riittävän yksityiskohtaisesta
lämpökuvasta. Fluke Performance -sarjan lämpökamerat ottavat kohteesta lämpökuvan sekä selkeän 5 megapikselin valokuvan ja yhdistävät
nämä käyttäen patentoitua IR-Fusion®-tekniikkaa . Kuvia voi yhdistellä
erilaisilla läpinäkyvyystasojen esiasetuksilla ja kuva kuvassa (PIP)
-toiminnolla.
1

Suunniteltu
ympäristön
mukaan.
Näe mahdolliset ongelmat helposti
3,5 tuuman LCD-näytöstä. Kestävän, kädessä pidettävän mallin
(sopii oikea- ja vasenkätisille)
ansiosta voit työskennellä tikkailla
tai miltei missä vain toinen käsi
vapaana.

Lämpökuva

50 %:n yhdistelmäkuva, kahden kuvan
näkymä (PIP)

50 %:n yhdistelmäkuva suurennettuna
yksityiskohtien korostamiseksi

Lue katkaisijan tunniste helposti IR Fusion®
-teknologian avulla – tarkasti yhdistetyt
digi- ja lämpökuva.1

TiS75/S65/S60/S55/S50/S45/S40/S20/S10
• Manuaalitarkennuksella saat erittäin tarkat kuvat jopa niinkin läheltä kuin 15 cm:n etäisyydeltä. Valitsemalla kiinteän
tarkennuksen nopeutat kuvaamista, kun et joudu tarkentamaan (45 cm:n etäisyydeltä alkaen).
• Tarkista akun varaustila helposti LED-varausmerkkivalolla varustetusta älykkäästä akusta
• Tallennettujen kuvien helppo käytettävyys irrotettavan SD-kortin avulla
• Dokumentoi muut tärkeät tiedot, kuten laitteen sijainti tai moottorin nimikilpi, digitaalisesti lämpökuvan kanssa
IR-PhotoNotes™-digikuvahuomautuksilla tai äänihuomautuksilla1
• Synkronoi kuvat suoraan kentältä kamerasta älypuhelimesi Fluke Connect® -sovellukseen reaaliaikaista yhteistyötä varten,
ja optimoi, analysoi ja luo raportteja SmartView®-tietokoneohjelmistolla2

1Ominaisuudet vaihtelevat malleittain; katso mallien tekniset tiedot sivuilta 28-30

2Operaattorisi langattoman verkon toiminta-alueella. Fluke Connect® ei ole käytettävissä kaikissa maissa.
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ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI
Ohjelmisto

OHJELMISTOT
Fluken lämpökameroihin.
Olit sitten kentällä tai toimistossa, Fluke Connect® helpottaalämpökuvien analysoimista sekä
niiden järjestämistä selkeiksi raporteiksi. Raporttien lisäksi Fluke Connectin kuvat ovat koko
tiimin käytettävissä millä tahansa mobiililaitteella, selaimella tai kannettavalla tietokoneella, joten
kaikilla on pääsy uusimpiin tietoihin.
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Fluke Connect® -mobiilisovellus
Synkronoi kuvat langattomasti suoraan kamerastasi Fluke Connect®
-sovellukseen. Lähetä kentältä kuvia kollegoidesi sähköpostiin reaaliaikaista yhteistyötä varten. Myös kuvien muokkaus ja analysointi sekä
raporttien luominen onnistuu tien päällä.
Lataa maksuton sovellus etsimällä Apple- tai Androidsovelluskaupasta hakusanoilla Fluke Connect.

Fluke Connect®
-ohjelmisto
tietokoneeseen.
Uusi, tehokas Fluke Connect®
-ohjelmisto Windows-tietokoneeseesi helpottaa kuvien muokkausta,
analysointia ja nopeiden, mukautettavien raporttien luontia sekä
kuvien vientiä valitsemaasi muotoon. Fluke Connect® on kattava ja
yhteen liitettävä ohjelmistoalusta,
joka on uusinta uutta integroitavien
laitteiden kunnossapidossa.
Lataa maksutta osoitteesta
www.fluke.com/flukeconnectti

Fluken lämpökuvausohjelmiston ominaisuudet lyhyesti
• Lämpökuvia lataaminen, katselu ja siirtäminen langattomasti
• Kuvien ja mittausten jakaminen muualla oleville saman tiimin jäsenille
• Mittausalueen koon säätäminen, IR Fusion® yhdistäminen, väripaletit
• Lämpötilapisteiden ja värihälytysten lisääminen ja muokkaaminen
• Teksti-, ääni- ja kuvahuomautusten lisääminen
• Radiometristen .is2-kuvien vieminen BMP-, JPG-, PNG-, GIF- ja TIFF-muotoon
• Lämpökuvausraporttien luominen ja vieminen PDF-muodossa
• Lämpötilatietojen vieminen CSV- tai XLS-muodossa
• Kuvien hakeminen päiväyksen, prioriteetin tai nimen perusteella
• Ilmainen pilvitallennus – pääsy kuviin missä ja milloin tahansa (voidaan käyttää myös offline-tilassa)
• Raporttipohjien muokkaaminen
• Helppokäyttöinen ryhmämuokkaustoiminto

Fluke Connect® -analysointi- ja raportointiohjelmisto on saatavana kaikissa maissa, mutta Fluke Connect -järjestelmä ei.
Tarkista saatavuus valtuutetulta Fluke-jälleenmyyjältä.
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ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI
Ohjelmisto

Nopeita ja varmoja päätöksiä
Fluke Connect® Assetsin avulla
Fluke Connect Assets siirtää kuvat kamerasta laiterekisteriin langattomasti ja virheettömästi. Näin koko tiimisi näkee lämpötilamuutokset
tarkasti ja voi tehdä itsevarmoja päätöksiä.

Laiteanalyysitaulu: vertaa monimutkaisia
tietoja vaivattomasti.

Saa hälytykset
heti.
Aseta hälytykset haluamillesi
laitteiden tiloille. Ratkaise
ongelmia kaikkialta reaaliaikaisen
molemminpuolisen videoyhteyden
ja mittaustulosten jakamisen
avulla. Säästät aikaa ja vaivaa, kun
sinun ei tarvitse siirtyä kohteeseen
ja takaisin toimistoosi jokaisen
kysymyksen vuoksi.

Fluke Connect® Assets
• Liitä lämpökuvia laitetietoihin ja näytä laitteissa ajan mittaan tapahtuneet
muutokset
• Saat hälytyksiä mikäli laitteiden tilassa on tapahtunut muutoksia
• Toimita kunnossapitotiimillesi kattavampia tietoja luomalla työmääräyksiä, jotka
sisältävät mittauksia ja lämpökuvia
• Vähennä paperityötä ja tehosta työskentelyä
• Hyödynnä edullinen hankintahinta ja lyhyt asennusaika.

Lataa puhelinsovellus sovelluskaupasta:

Fluke Connect® -analysointi- ja raportointiohjelmisto on saatavana kaikissa maissa, mutta
Fluke Connect -järjestelmä ei. Tarkista saatavuus valtuutetulta Fluke-jälleenmyyjältä.

18

LINSSIT

NÄE se, mitä ei voi paljain silmin
nähdä.
Telelinssit
Ero ongelman havaitsemisen ja mahdollisen
vianmäärityksen sekä poikkeaman havaitsematta jäämisen välillä. Näet enemmän
yksityiskohtia kaukaakin, kun voit suurentaa
kohdetta kaksi tai neljä kertaa suuremmaksi
kuin vakiolinssillä.
Vakiolinssi (vasemmalla), 2x telelinssi (keskellä)
ja 4x telelinssi (oikealla) – näet kriittiset
infrapunatiedot tarvitsemallasi tarkkuudella

Laajakulmalinssit
Ahtaissa paikoissa työskennellessäsi näet suuremman kohteen
läheltä. Ihanteellinen kattojen ja
rakennusten tarkastamiseen infrapunaikkunoita käyttämällä.
Vakiolinssi (vasemmalla) ja laajakuvalinssi
(oikealla) – näe rakennuksen kumpikin puoli
samalla kertaa samalta etäisyydeltä

Makrolinssit
Saat uskomattoman tarkan kuvan
erittäin pienistä kohteista, jopa
vain 25 mikronin eli ihmisen
keskimääräistä hiusta pienemmistä
kohteista.

Saat laitoksesi tilasta kokonaiskuvan työmääräykseesi
Vakiolinssi (vasemmalla) ja 25 mikronin makrolinssi
(oikealla) – näe pienetkin kohteet tarkasti

Linssityyppi

Käyttötarkoitukset

Sovellukset

2x -telelinssi

Pieni tai keskikokoinen
kohde, jota tarkastellaan
etäältä

•• Ylläpito-, sähkö- ja prosessikunnossapito – kun laitteisto on liian korkealla tai vaikeapääsyisessä tai
vaarallisessa paikassa

4x -telelinssi

Pieni kohde, jota tarkastellaan erittäin etäältä

•• Petrokemikaaliteollisuus – korkeat piiput

•• Rakennustarkastus – tarkat yksityiskohdat näkyvät myös kauempaa
•• Voimantuotanto ja -siirto – pitkät etäisyydet
•• Metallurgia ja metallien jalostus – liian kuuma lähestyttäväksi; jalostamon lähellä voi olla laitteita, jotka
on silti tarkastettava

Laajakulma

Suuri kohde, jota tarkastellaan suhteellisen läheltä

•• Ylläpito-, sähkö- ja prosessikunnossapito – työskenneltäessä ahtaissa tiloissa tai kun on tarkasteltava
suurta aluetta
•• Rakennustarkastajat – kattorakenteiden ja teollisuusrakennusten tarkastamiseen, säästä aikaa
tarkastamalla suuri alue kerralla

Makro

Erittäin pieni tai mikroskooppinen kohde, jota
tarkastellaan erittäin läheltä

•• tutkimus- ja kehitystyö
•• sähkösuunnittelu ja -arviointi
•• mikroskooppinen lämpökuvaus
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YLEISMITTARI LÄMPÖKAMERATOIMINNOLLA
279 FC

AIVAN UUDENLAINEN
digitaalinen yleismittari.
Digitaalisen yleismittarin ja lämpökameratoiminnon yhdistelmä, 279 FC, auttaa sinua löytämään,
korjaamaan, tarkastamaan ja raportoimaan sähköhäiriöt nopeasti, jotta voisit olla varma, että
ongelma tuli korjattua.

279 FC
• Paikallista ongelmat välittömästi 80 x 60 -lämpökuvasta (ei radiometrinen) ja suorita keskipisteen lämpötilan
mittaus
• Digitaalisessa yleismittarissa on 15 mittaustoimintoa, kuten AC/DC-jännite, resistanssi, jatkuvuus, kapasitanssi,
dioditestaus, min/max, AC-virta (käyttämällä iFlex®-virtapihtiä), taajuus
• 3,5 tuuman LCD-värinäyttö näyttää lukemat selkeästi ja tarkasti
• Ladattavan litiumioniakun varaus kestää koko työpäivän ajan (10+ tuntia) ja automaattinen virrankatkaisu
säästää akkua
• Lähetä tulokset langattomasti Fluke Connect® -järjestelmällä1
• iFlex®-lenkkivirtapihti laajentaa mittausmahdollisuuksiasi ahtaissakin paikoissa (jopa 2500 A AC)

1Operaattorisi langattoman verkon toiminta-alueella. Fluke Connect® ei ole käytettävissä kaikissa maissa.
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VISUAALINEN INFRAPUNALÄMPÖMITTARI
VT04/VT04A

Suunniteltu
HUOMAAMAAN KAIKKI.
Hyvästele piste pisteeltä mitattavat lukemat. Päällekkäin asetettu valokuva ja lämpökartta
antavat lämpötilaan liittyvien ongelmien tunnistamiseen tarvittavat tiedot ympäristöstä –
sopivan hinnan ansiosta voidaan hankkia koko tiimille.

VT04/VT04A
• Kulkee kätevästi mukana: mahtuu helposti taskuun tai työkalupakkiin
• Intuitiivinen ja heti käyttövalmis
• Käytä tallennettuja kuvia helposti irrotettavan SD-kortin avulla
• Tallenna kuva .bmp-muodossa, kun haluat säilyttää vain kuvan, tai käytä .is2-muotoa, kun haluat optimoida
kuvat ja luoda raportteja SmartView®-ohjelman avulla (ladattavissa osoitteesta www.fluke.com/vtsmartview)
• Suojaa visuaalinen infrapunalämpömittarisi toimitukseen sisältyvällä kovalla (VT04) tai pehmeällä (VT04A)
kantolaukulla
• Valitse parhaiten sopiva virtalähde visuaalisen infrapunalämpömittariisi: ladattava litiumioniakku (VT04) tai
4 AA-paristoa (VT04A)
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INFRAPUNALÄMPÖMITTARI
572-2/568/62 MAX+/64 MAX

Parhaat työkaluvaihtoehdot
NOPEISIIN, HELPPOIHIN JA
LUOTETTAVIIN mittauksiin.
Saat nopean lämpötilalukeman helpoimmin Fluken infrapunalämpömittarilla. Niin lujatekoinen
ja nopea, että haluat pitää sen aina mukanasi.
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Nopea ja yksinkertainen mittaus.
Nopean käynnistyksen ansiosta sinun ei tarvitse odotella. Vedä vain
liipaisimesta ja saat heti mittaustuloksen. Laserkohdistin näyttää suunnan, josta mittaat ja joissakin malleissa olevat kaksoislaserit ilmoittavat
tarkasti mittausalueen halkaisijan.

Luja, käyttövalmis
ja luotettava.
Työsi on vaativaa. Vaativaa sinulle
ja mittalaitteillesi. Siksi Fluken
IR-lämpömittarit ovat valmiita
työhön karuissakin olosuhteissa –
ne kestävät testatusti pölyä ja vettä
IP54-luokituksen mukaisesti1.
Jotkin mallit kestävät jopa kolmen
metrin pudotuksen1 Fluken kestävyyttä ja lujatekoisuutta on vaikea
voittaa.

572-2/568/62 MAX+/64 MAX
• Tarkat mittaukset kaukaa jopa 60:1 optisen erottelutarkkuuden ansiosta (572-2 60:1,
568 50:1, 62 MAX+ 12:1, 64 MAX 20:1)
• Lämpötilan mittausalue jopa 900 °C:
572-2 -30 °C...+900 °C, 568 -30 °C...+800 °C,
62 Max+ -30 °C...+650 °C, 64 MAX -30 °C...600 °C
• Säästä aikaa lämpötilalukemamuistin ansiosta (572-2 ja 568 -mallit)
• Suorita myös koskettavia lämpötilamittauksia (572-2 ja 568 -mallit)
• Luonnostaan vaaratonta mallia voi käyttää räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, mukaan lukien öljyt ja
kaasut (568 Ex)2.
• Tunnista todellinen mittausalueen koko kaksoislasereiden avulla malleissa 572-2 ja 62 Max+ tai
hyödynnä yksipisteistä laseria malleissa 568 ja 64 MAX
• Huomaa lämpötilan karkaaminen sallitulta alueelta ylä- ja alarajahälytysten avulla
• Taskulamppu (64 MAX) ja suuri, helppolukuinen taustavalaistu LCD-näyttö, jossa tiedot näkyvät hyvin
hämärässäkin
• Mittaa pistelämpötiloja itsenäisesti (64 MAX)
• 99 datapisteen tiedonkeruu (64 MAX)
1Testaus suoritettiin 62 Max- ja 62 Max+ -laitteilla
2Katso lisätietoja 568 Ex -mallin tuotesivulta Fluken web-sivustolta
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IR-IKKUNAT
CV400/401/300/301/200/201

Paranna lämpökuvauksen
TURVALLISUUTTA ja NOPEUTTA
Yrityksen paras sijoitus eivät ole keskuksen oven takana olevat laitteet, vaan sähköasentajat,
insinöörit ja tarkastajat, jotka vaarantavat henkensä työssään päivittäin.

CV400/401/300/301/200/201
• Korkein mahdollinen valokaariluokitus - 63kA, kun oikein asennettu
• Asennus alle 5 minuutissa, tarvitaan vain yksi asentaja, eikä ovea tarvitse irrottaa
• Saatavana 2 tuuman (50 mm), 3 tuuman (75 mm) ja 4 tuuman (100 mm) koossa, pikakäyttö kääntämällä
avainta ¼ kierrosta tai käyttö turva-avaimella (riippuen mallista)
• Laitteet näkyvät selkeästi sekä silmällä että lämpökameralla IR-ikkunan optiikkaa tehokkaasti suojaavan
ClirVu®-pinnoitteen ansiosta
• Korroosio- ja UV-suojaus vaativaa ulkokäyttöä varten – IP67 luokiteltu
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LISÄVARUSTEET

PARANNA
lämpökamerasi
monikäyttöisyyttä.
Ladattava akku, SBP3

Akut ja laturit

Laajenna käyttöaikaa lisäakuilla, lataustelineellä ja autolaturilla. Kaikkiin Fluken
Professional- ja Performance-sarjan kameroihin sisältyvät ladattavat älyakut. Tarkista
akun varaustila LED-varausmerkkivalolla varustetun älykkään akun avulla.
Tuote

Kuvaus

SBP3

Ladattava litiumioni-älyakku

SBP4

Ladattava litiumioni-älyakku

SBC3B

Akun latausteline

TI-CAR CHARGER

Autolaturi

Ladattava akku, SBP4

Kolmijalkaadapteri

Ota tarkkoja, vakaita kuvia liittämällä kamera kolmijalkaan käyttäen erillistä adapteria
(TRIPOD3). Määritä kamera automaattivalvontatilaan, jotta saat useita kuvia samasta
kohteesta eri aikoina.

Akun latausteline

Häikäisysuojus

Ei enää silmien siristelyä ulkona työskennellessä. Hanki kameraasi häikäisysuojus
(VISOR3), joka vähentää näytön peilailua.

Autolaturi

Kolmijalkaadapteri

Kaikki lisälaitteet eivät ole yhteensopivia kaikkien kameroiden kanssa.

Häikäisysuoja
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TEKNISET TIEDOT
Expert-sarjan lämpökamerat

IFOV
(spatiaalinen erottelukyky)

Ilmaisimen erottelukyky

Näkökenttä (FOV)

Yhteensopivat linssit

Langaton yhteys

TiX580

TiX560

0,93 mrad

1,31 mrad

640 x 480 (307 200 pikseliä)
SuperResolution-tila: 1 280 x 960 (1 228 800 pikseliä)

320 x 240 (76 800 pikseliä)
SuperResolution-tila: 640 x 480 (307200 pikseliä)

34° Vaaka x 24° Pysty

24° Vaaka x 17° Pysty

Esikalibroidut älylinssit
TiX580: 2x- telelinssi ja laajakulma; TiX560, TiX520, TiX500: 2x- ja 4x-telelinssit, laajakulma, 25 mikronin makrolinssi
Yhteensopiva Fluke Connect® -sovelluksen kanssa Langaton liitäntä tietokoneisiin, iPhone®- ja iPad®-laitteisiin (vähintään
iOS 4s), Android™ 4.3 -järjestelmiin ja sitä uudempiin sekä WiFi LAN -verkkoon1

IR-Fusion®

AutoBlend™-tila, jatkuva läpinäkyvyys

Kuva kuvassa (PIP)

Tarkennusjärjestelmä

Näyttö
Muotoilu
Lämpöherkkyys*

Lämpötilan mittausalue

Kuvanopeus

kahden kuvan näkymä

MultiSharp™-tarkennus, LaserSharp®-automaattitarkennus ja sisäänrakennettu laseretäisyysmittari sekä kehittynyt
manuaalinen tarkennus

5,7 tuuman LCD-kosketusnäyttö, 640 x 480 pikselin erottelukyky
Ergonominen muotoilu ja 240 astetta kääntyvä linssi
≤0,05 °C kohdelämpötilassa 30 °C (50 mK)

≤0,03 °C kohdelämpötilassa 30 °C (30 mK)

–20...+800 °C

-20 °C to +1200 °C

60 Hz tai 9 Hz

Käytettävissä olevat ali-ikkunatilat: (lisätään
tilausvaiheessa – ali-ikkunointitiloja ei ole
saatavana 9 Hz:n malleihin)
Ohjelmisto
Äänihuomautukset
Tekstihuomautus
Videotallennus

Videokuvan suoratoisto (etänäyttö)

Etäohjauskäyttö
Hälytykset
Takuu

–

SmartView® -tietokoneohjelmistoja Fluke Connect -mobiilisovellus1
60 sekuntia per lämpökuva, äänityksen toisto kamerassa, Bluetooth-kuuloke vakiona (jos käytettävissä)
Kyllä
Normaali ja radiometrinen
Kyllä, katsele kameran näytön suoratoistoa PC-tietokoneessa, älypuhelimessa tai TV-ruudussa. USB:n, WiFi-tukiaseman tai
WiFi-verkon välityksellä PC-tietokoneen SmartView®-ohjelmistoon, WiFi-tukiaseman välityksellä älypuhelimen Fluke Connect®
-sovellukseen tai HDMI:n välityksellä TV-ruutuun
Kyllä, SmartView®-tietokoneohjelmistolla tai Fluke Connect -mobiilisovelluksella1
Korkea lämpötila, matala lämpötila ja isotermi (alueen sisällä)
Kaksi vuotta

*Paras mahdollinen.
1Operaattorisi langattoman verkon toiminta-alueella. Fluke Connect® ei ole käytettävissä kaikissa maissa.
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Expert-sarjan lämpökamerat
TiX520

TiX500

IFOV
(spatiaalinen erottelukyky)

Ilmaisimen erottelukyky

1,31 mrad

320 x 240 (76 800 pikseliä), SuperResolution-tila: 640 x 480 (307 200 pikseliä)

Näkökenttä (FOV)

Yhteensopivat linssit

Langaton yhteys

24° Vaaka x 17° Pysty
Esikalibroidut älylinssit
TiX580: 2x- telelinssi ja laajakulma; TiX560, TiX520, TiX500: 2x- ja 4x-telelinssit, laajakulma, 25 mikronin makrolinssi
Yhteensopiva Fluke Connect® -sovelluksen kanssa Langaton liitäntä tietokoneisiin, iPhone®- ja iPad®-laitteisiin (vähintään
iOS 4s), Android™ 4.3 -järjestelmiin ja sitä uudempiin sekä WiFi LAN -verkkoon1

IR-Fusion®

AutoBlend™-tila

Kuva kuvassa (PIP)

Tarkennusjärjestelmä

Näyttö
Muotoilu
Lämpöherkkyys*

Lämpötilan mittausalue

Kuvanopeus

kahden kuvan näkymä

MultiSharp™-tarkennus, LaserSharp®-automaattitarkennus ja sisäänrakennettu laseretäisyysmittari sekä kehittynyt
manuaalinen tarkennus

5,7 tuuman LCD-kosketusnäyttö, 640 x 480 pikselin erottelukyky
Ergonominen muotoilu ja 240 astetta kääntyvä linssi
≤0,04 °C kohdelämpötilassa 30 °C (40 mK)

≤0,05 °C kohdelämpötilassa 30 °C (50 mK)

–20...+850 °C

–20...+650 °C

60 Hz tai 9 Hz

Käytettävissä olevat ali-ikkunatilat: (lisätään
tilausvaiheessa – ali-ikkunointitiloja ei ole
saatavana 9 Hz:n malleihin)
Ohjelmisto
Äänihuomautukset
Tekstihuomautus
Videotallennus

Videokuvan suoratoisto (etänäyttö)

Etäohjauskäyttö
Hälytykset
Takuu

–

SmartView® -tietokoneohjelmistoja Fluke Connect -mobiilisovellus1
60 sekuntia per lämpökuva, äänityksen toisto kamerassa, Bluetooth-kuuloke vakiona (jos käytettävissä)
Kyllä
Normaali ja radiometrinen
Kyllä, katsele kameran näytön suoratoistoa PC-tietokoneessa, älypuhelimessa tai TV-ruudussa. USB:n, WiFi-tukiaseman tai
WiFi-verkon välityksellä PC-tietokoneen SmartView®-ohjelmistoon, WiFi-tukiaseman välityksellä älypuhelimen Fluke Connect®
-sovellukseen tai HDMI:n välityksellä TV-ruutuun
Kyllä, SmartView®-tietokoneohjelmistolla tai Fluke Connect -mobiilisovelluksella1
Korkea lämpötila, matala lämpötila ja isotermi (alueen sisällä)
Kaksi vuotta

*Paras mahdollinen.
1Operaattorisi langattoman verkon toiminta-alueella. Fluke Connect® ei ole käytettävissä kaikissa maissa.
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TEKNISET TIEDOT
Professional-sarjan lämpökamerat
Ti480 PRO
IFOV (spatiaalinen
erottelukyky)

Ilmaisimen
erottelukyky

Kuva-ala (FOV)

Yhteensopivat linssit

Langaton yhteys
IR-Fusion®

Tarkennusjärjestelmä

Ti450 PRO

0,93 mrad

1,31 mrad

640 x 480 (307 200) tai
1 280 x 960 SuperResolution-toiminnolla
(1 228 800 pikseliä)

320 x 240 (76 800) tai 640 x 480 SuperResolution-toiminnolla (307 200 pikseliä)
320 x 240 (76 800 pikseliä)

34° vaaka x 24° pysty

24° vaaka x 17° pysty

Valmiiksi kalibroidut älylinssit: laajakulma, 2x- ja 4x-telelinssi, 25 mikronin makro

Viisi kuvanyhdistämistilaa (AutoBlend™-tila, kuva kuvassa (PIP), IR- / näkyvä hälytys, täysi IR, täysi näkyvä valo) lisäävät digikuvan yksityiskohdat
lämpökuvaasi
MultiSharp™-tarkennus, LaserSharp®-automaattitarkennus ja sisäänrakennettu laseretäisyysmittari sekä kehittynyt manuaalinen tarkennus

3,5 tuuman LCD-kosketusnäyttö, 640 x 480 pikselin erottelukyky

Muotoilu

Lämpötilan
mittausalue
Kuvanopeus
Käytettävissä
olevat aliikkunatilat: (lisätään
tilausvaiheessa –
ali-ikkunointitiloja ei
ole saatavana 9 Hz:n
malleihin)
Ohjelmisto
Äänihuomautukset
Tekstihuomautus
Videotallennus
Videokuvan
suoratoisto (etänäyttö)
Etäohjauskäyttö
Hälytykset
Takuu
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Valmiiksi kalibroidut älylinssit: laajakulma, 2x- ja
4x-telelinssi

Yhteensopiva Fluke Connect® -sovelluksen kanssa Langaton liitäntä tietokoneisiin, iPhone®- ja iPad®-laitteisiin (vähintään iOS 4s),
Android™ 4.3 -järjestelmiin ja sitä uudempiin sekä WiFi LAN -verkkoon1

Näyttö

Lämpöherkkyys*

Ti450SF6

Kestävä ja ergonominen, yksikätistä käyttöä tukeva muotoilu

≤0,05 °C kohdelämpötilassa 30 °C (50 mK)

≤-10 °C...+1 000 °C

≤0,025 °C kohdelämpötilassa 30 °C (25 mK)

–10...1 500 °C

–20...+1 200 °C

60 Hz tai 9 Hz

–

SmartView® -tietokoneohjelmistoja Fluke Connect -mobiilisovellus1
Enintään 60 sekuntia per lämpökuva, tallennuksen toisto kamerassa, valinnainen Bluetooth-kuuloke saatavilla, mutta ei pakollinen
Kyllä
Normaali ja radiometrinen
Kyllä, katsele kameran näytön suoratoistoa PC-tietokoneessa, älypuhelimessa tai TV-ruudussa. USB:n, WiFi-tukiaseman tai WiFi-verkon välityksellä PCtietokoneen SmartView®-ohjelmistoon, WiFi-tukiaseman välityksellä älypuhelimen Fluke Connect® -sovellukseen tai HDMI:n välityksellä TV-ruutuun
Kyllä, SmartView®-tietokoneohjelmistolla tai Fluke Connect -mobiilisovelluksella1
Korkea lämpötila, matala lämpötila ja isotermi (alueen sisällä)
Kaksi vuotta

Professional-sarjan lämpökamerat
Ti480
IFOV (spatiaalinen
erottelukyky)

Ilmaisimen
erottelukyky

Näkökenttä (FOV)

Yhteensopivat linssit

Langaton yhteys
IR-Fusion®

Tarkennusjärjestelmä

640 x 480
(307 200 pikseliä)
SuperResolution-tila:
1280 x 960 (1 228 800 pikseliä)

Kuvanopeus
Käytettävissä
olevat aliikkunatilat: (lisätään
tilausvaiheessa –
ali-ikkunointitiloja ei
ole saatavana 9 Hz:n
malleihin)
Ohjelmisto
Äänihuomautukset
Tekstihuomautus
Videotallennus
Videokuvan
suoratoisto (etänäyttö)
Etäohjauskäyttö
Hälytykset
Takuu

Ti300

1,31 mrad

320 x 240
(76 800 pikseliä),
SuperResolution-tila:
640 x 480 (307 200 pikseliä)

1,75 mrad

320 x 240
(76 800 pikseliä)

34° Vaaka x 24° Pysty

24° Vaaka x 17° Pysty

Esikalibroidut älylinssit
Ti480: 2x-telelinssi, laajakulma

Esikalibroidut älylinssit:
2x- ja 4x-telelinssi, laajakulma

240 x 180
(43 200 pikseliä)

Yhteensopiva Fluke Connect® -sovelluksen kanssa Langaton liitäntä tietokoneisiin, iPhone®- ja iPad®-laitteisiin (vähintään iOS 4s),
Android™ 4.3 -järjestelmiin ja sitä uudempiin sekä WiFi LAN -verkkoon1
Viisi kuvanyhdistämistilaa (AutoBlend™-tila, kuva kuvassa (PIP), IR- / näkyvä hälytys, täysi IR, täysi näkyvä valo) lisäävät digikuvan yksityiskohdat
lämpökuvaasi
MultiSharp™-tarkennus, LaserSharp®-automaattitarkennus ja
sisäänrakennettu laseretäisyysmittari sekä kehittynyt
manuaalinen tarkennus

LaserSharp®-automaattitarkennus, jossa sisäänrakennettu
laseretäisyysmittari ja edistynyt manuaalinen tarkennus

3,5 tuuman LCD-kosketusnäyttö, 640 x 480 pikselin erottelukyky

Muotoilu

Lämpötilan
mittausalue

Ti400

0,93 mrad

Näyttö

Lämpöherkkyys*

Ti450

Kestävä ja ergonominen, yksikätistä käyttöä tukeva muotoilu
≤0,05 °C kohdelämpötilassa
30 °C (50 mK)

–20...+800 °C

≤0,03 °C kohdelämpötilassa
30 °C (30 mK)

≤0,05 °C kohdelämpötilassa
30 °C (50 mK)

–20...+1 200 °C

–20...+650 °C

60 Hz tai 9 Hz

–

SmartView® -tietokoneohjelmistoja Fluke Connect -mobiilisovellus1
Enintään 60 sekuntia per lämpökuva, tallennuksen toisto kamerassa, valinnainen Bluetooth-kuuloke saatavilla, mutta ei pakollinen
Kyllä
Normaali ja radiometrinen
Kyllä, katsele kameran näytön suoratoistoa PC-tietokoneessa, älypuhelimessa tai TV-ruudussa. USB:n, WiFi-tukiaseman tai WiFi-verkon välityksellä PCtietokoneen SmartView®-ohjelmistoon, WiFi-tukiaseman välityksellä älypuhelimen Fluke Connect® -sovellukseen tai HDMI:n välityksellä TV-ruutuun
Kyllä, SmartView®-tietokoneohjelmistolla tai Fluke Connect -mobiilisovelluksella1
Korkea lämpötila, matala lämpötila ja isotermi (alueen sisällä)
Kaksi vuotta
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TEKNISET TIEDOT

Performance-sarjan lämpökamerat

IFOV (spatiaalinen
erottelukyky)
Ilmaisimen
erottelukyky

TiS75

TiS65/60

TiS55/50

2,0 mrad

2,4 mrad

2,8 mrad

320 x 240
(76 800 pikseliä)

260 x 195
(50 700 pikseliä)

220 x 165
(36 300 pikseliä)

Näkökenttä (FOV)

35,7° Vaaka x 26,8° Pysty

Yhteensopivat linssit

Langaton yhteys

IR-Fusion®

Tarkennusjärjestelmä

—

Yhteensopiva Fluke Connect® -sovelluksen kanssa Langaton liitäntä tietokoneisiin, iPhone®- ja iPad®-laitteisiin (vähintään iOS 4s),
Android™ 4.3 -järjestelmiin ja sitä uudempiin sekä WiFi LAN -verkkoon1
Viisi kuvanyhdistämistilaa (AutoBlend™-tila, kuva kuvassa (PIP), IR- / näkyvä hälytys, täysi IR, täysi näkyvä valo) lisäävät digikuvan yksityiskohdat
lämpökuvaasi

Näyttö

Kevyt, kestävä ja ergonominen, yksikätistä käyttöä tukeva muotoilu

Lämpöherkkyys*

≤0,08 °C kohdelämpötilassa 30 °C (80 mK)

Lämpötilan
mittausalue

Ohjelmisto

Äänihuomautukset

–20...+550 °C

30 Hz tai 9 Hz

–20...+450 °C

30 Hz:n tai 9 Hz:n versiot (TiS65),
9 Hz (TiS60)

Videokuvan
suoratoisto (etänäyttö)
Etäohjauskäyttö

Hälytykset

Takuu

60 sekuntia per lämpökuva, äänityksen toisto kamerassa, Bluetooth-kuuloke myydään erikseen (jos käytettävissä)

—

Normaali ja radiometrinen

–

Kyllä, Fluke Connect® SmartView® -tietokoneohjelmistoon tai mobiilisovellukseen

—

–

Korkea lämpötila, matala lämpötila ja isotermi (alueen sisällä)

Kaksi vuotta

*Paras mahdollinen.
1Operaattorisi langattoman verkon toiminta-alueella. Fluke Connect® ei ole käytettävissä kaikissa maissa.
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30 Hz:n tai 9 Hz:n versiot (TiS55),
9 Hz (TiS50)

Fluke Connect -mobiilisovellus ja SmartView® -tietokoneohjelmisto1

Tekstihuomautus

Videotallennus

Manuaalinen tarkennus (TiS55),
kiinteä tarkennus (TiS50)

3,5 tuuman LCD-näyttö, 320 x 240 pikselin erottelukyky

Muotoilu

Kuvanopeus

Manuaalinen tarkennus (TiS65),
kiinteä tarkennus (TiS60)

Manuaalinen tarkennus

Performance-sarjan lämpökamerat

IFOV (spatiaalinen
erottelukyky)
Ilmaisimen
erottelukyky

TiS45/40

TiS20

TiS10

3,9 mrad

5,2 mrad

7,8 mrad

160 x 120
(19 200 pikseliä)

120 x 90
(10800 pikseliä)

80 x 60
(4800 pikseliä)

Näkökenttä (FOV)

35,7° Vaaka x 26,8° Pysty

Yhteensopivat linssit

Langaton yhteys

IR-Fusion®

Tarkennusjärjestelmä

—

Yhteensopiva Fluke Connect® -sovelluksen kanssa Langaton liitäntä tietokoneisiin, iPhone®- ja iPad®-laitteisiin (vähintään iOS 4s),
Android™ 4.3 -järjestelmiin ja sitä uudempiin sekä WiFi LAN -verkkoon1
Viisi kuvanyhdistämistilaa (AutoBlend™-tila, kuva kuvassa (PIP), IR- / näkyvä hälytys, täysi IR, täysi
näkyvä valo) lisäävät digikuvan yksityiskohdat lämpökuvaasi
Manuaalinen tarkennus (TiS45),
kiinteä tarkennus (TiS40)

Kiinteä tarkennus

Näyttö

3,5 tuuman LCD-näyttö, 320 x 240 pikselin erottelukyky

Muotoilu

Lämpöherkkyys*

Kevyt, kestävä ja ergonominen, yksikätistä käyttöä tukeva muotoilu

≤0,09 °C kohdelämpötilassa 30 °C (90 mK)

Lämpötilan
mittausalue

Kuvanopeus

≤0,10 °C kohdelämpötilassa 30 °C (100 mK)

–20...+250 °C

30 Hz:n tai 9 Hz:n versiot (TiS45),
9 Hz (TiS40)

9 Hz

Fluke Connect -mobiilisovellus ja SmartView® -tietokoneohjelmisto1
60 sekuntia per lämpökuva, äänityksen toisto
kamerassa, Bluetooth-kuuloke myydään
erikseen (jos käytettävissä)

–

Tekstihuomautus

—

Videotallennus

–

Videokuvan
suoratoisto (etänäyttö)

—

Etäohjauskäyttö

–

Hälytykset

Takuu

≤0,15 °C kohdelämpötilassa 30 °C (150 mK)

-20 °C...+350 °C

Ohjelmisto

Äänihuomautukset

–

Korkea lämpötila, matala lämpötila

–

Kaksi vuotta

*Paras mahdollinen.
1Operaattorisi langattoman verkon toiminta-alueella. Fluke Connect® ei ole käytettävissä kaikissa maissa.
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Fluken
infrapunatyökalut
ovat työpaikoilla,
koska ne hoitavat työn.

Kysyttävää?
Lisätietoja saat paikalliselta Flukejälleenmyyjältäsi tai menemällä
sivustoomme ja pyytämällä
maksuttoman tuote-esittelyn.
Fluken koulutukset
Voit kehittyä lämpökuvaajana
internetvideoidemme ja
-seminaariemme sekä
koulutuskumppanimme Snell
Groupin tarjoaman opetuksen
avulla.

Expert-sarja
Kun erehdyksille ei ole sijaa,
Expert-sarja vastaa haasteeseen
erittäin tarkoin kuvin. Lisäksi
voit tarkastella kuvia kääntyvältä
kosketusnäytöltä.

Professional-sarja
Tarkenna lasernopeudella
ja tarkasti LaserSharp®
-automaattitarkennuksella.
Erittäin tarkat kuvat ja kehittyneet
ominaisuudet.

Performance-sarja
Ota tarkkoja kuvia edullisella
lämpökameralla, joka on sekä
lujatekoinen että luotettava.
Täydellinen työkalu nopeisiin
tarkistuksiin.

Yleismittari
lämpökameratoiminnolla
Digitaalinen yleismittari
lämpökameratoiminnolla

Visuaalinen
infrapunalämpömittari

Fluke. Keeping your world
up and running.®
Fluke Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
Puh.: 0800 111 862
E-mail: cs.fi@fluke.com
Web: www.fluke.fi
©2015-2017 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet
pidätetään. Oikeudet muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.
1/2018 6004503e-fin
Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke
Corporationin kirjallista lupaa.

Infrapunalämpökartta, jossa on
kuumien ja kylmien pisteiden
merkit, paljastavat mahdolliset ongelma-alueet. Näe ongelmat niiden
omassa ympäristössä yhdistämällä
infrapunakuva ja digikuva.

Infrapunalämpömittari
Saat nopean lämpötilalukeman
jopa kaukaa 60:1 optisen erottelukyvyn ja vain muutaman sekunnin
käynnistysajan ansiosta.

