Flukes infrarødt-verktøy
Laget for de barskeste industriomgivelser
LØSNINGER FOR TEMPERATURMÅLING

FLUKE INFRARØDT-VERKTØY
Keeping your world up and running

Laget for de
barskeste
industriomgivelser
Skaff deg termokameraene som bygger på over 65 års
industrierfaring. Hvert kamera er laget kompromissløst
etter Fluke-standarden for robusthet, driftssikkerhet
og nøyaktighet. Utformet for hverdagsbruk i alle slags
omgivelser og for grundige og nøyaktige inspeksjoner.
Velg blant den rimelige og allsidige Performance-serien,
Professional-serien som tilbyr overlegen bildekvalitet eller
Expert-serien som gir deg HD-bilder på en stor berøringsskjerm.
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BILDEKVALITET
mer enn piksler

Se forbi pikslene.
Du kommer til å SE FORSKJELLEN.
Piksler er kun en del av det som bestemmer kvaliteten på et termografi.

BILDEKVALITET = fokus + optikk + FOV + piksler
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SLIK PÅVIRKER SYNSFELTET (FOV – FIELD OF
VIEW) BILDEKVALITETEN
Vi vet alle at detektoroppløsning er avgjørende
for bildekvaliteten, men hvor mange detaljer du
ser i et bilde, påvirkes også av synsfeltet.

Førsteklasses fokuseringsteknologier
Fotografering med god fokus kan være møysommelig med manuelle
fokussystemer, og enkelte automatiske fokussystemer fokuserer ikke
alltid på det du ønsker. Flukes kameraer i Professional- og Expertserien inneholder noen av de mest innovative fokuseringsteknologiene
tilgjengelig.
•• Ta et skarpt, presist bilde som har fokus på alt i synsfeltet, med
MultiSharp™ Focus. Bare sikt og knips — kameraet bearbeider automatisk
en mengde motiver med fokus på kort og langt hold.

oppløsning 160 x 120
FOV 31° x 22,5°
D : S – 295 : 1
Detaljene i dette bildet er litt uklare fordi det større
synsfeltet fører til lavere D : S.

•• Få et fokusert bilde av ønsket motiv på et øyeblikk. LaserSharp® Auto Focus
bruker en innebygd laseravstandsmåler som beregner og viser avstanden
til det valgte motivet med største nøyaktighet – og justerer fokuset umiddelbart.

oppløsning 160 x 120
FOV 23° x 17°
D : S – 400 : 1
Samme oppløsning, men det smalere synsfeltet lar
deg se flere detaljer i motivet, fra samme avstand.

Begge bildene ble tatt med et Fluke-kamera og
samme avstand til motivet.

Rett og slett den beste optikken.
Fluke bruker kun 100 % diamantdreide germaniumlinser dekket med
spesialbelegg. Dette er det mest effektive materialet som fins til overføring av energi til detektoren for å få termografier av høy kvalitet.
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EXPERT-SERIEN
TiX580/560/520/500

SKJERM I NETTBRETTSTØRRELSE,
flere detaljer, raskere beslutninger
Du trenger maksimal fleksibilitet med en ergonomisk design som gjør det enkelt å navigere over,
under og rundt gjenstander som er vanskelige å nå. Med et objektiv som roterer hele 240 grader
og en 5,7 tommers LCD berøringsskjerm i nettbrettstørrelse, kan du sikte og fokusere fra en
komfortabel vinkel og lett fange opp motiver som det en gang var umulig å få øye på.

EKSEMPEL PÅ BRUK AV DISSE KAMERAENE
Prosessteknikere kan bruke dette vektøyet til mange typer inspeksjoner, ettersom
det er konstruert for tungindustrien. Kameraene har dreibart objektiv og en ideell
formfaktor; de egner seg for inspeksjon av større enheter som transformatorer,
tanker, turbiner og ovner. Den ergonomiske utformingen gjør disse verktøyene godt
egnet til lange inspeksjonsdager med måling av bunnfall i tanker eller undersøkelse
av ovnsfôringer.
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100 % i fokus – hvert objekt,
på kort og langt hold
Ta et skarpt, presist bilde som har fokus på alt i synsfeltet, med
MultiSharp™ Focus. Vær trygg på at bildene kommer til å være fokuserte
og ha høy kvalitet når du kommer tilbake til kontoret for å se på dem,
også om du jobber utendørs med mulighet for lysskinn på skjermen.
Bare sikt og knips — kameraet bearbeider automatisk en mengde
motiver med fokus på kort og langt hold.

manuelt fokus

>

Det er lett å manøvrere over, under
og rundt objekter med det 240°
roterende objektivet mens du ser
på skjermen fra en behagelig
vinkel.

>

240

°

Se rundt
hindringer.

MultiSharp™ Focus

MultiSharp™ Focus lager et bilde som er i
fokus over hele synsfeltet.

TiX580/560/520/500
• Se små detaljer i bildet og oppdag uregelmessigheter raskere, med bilder i oppløsning 640 x 480 og berøringsskjermen i
nettbrettstørrelse (5,7 tommer).
• Rediger og analyser bilder på kameraet – rediger emissivitet, aktiver fargealarmer og markører og juster IR-Fusion®kombinering av fotografi og termografi.
• Få 4x pikseldata med SuperResolution for å danne bilder i oppløsning opptil 1280 x 9601
• Finn mindre temperaturforskjeller lettere, forbedre den termiske sensitiviteten til så lite som 30 mK1
• Overvåk prosesser med videoopptak, direktestrømming av video, fjernkontroll1 eller automatisk opptak.
• Integrer temperaturdata, bilder og video i FoU-analyse og rapporter med MATLAB® og LabVIEW® verktøykasser1.
• Samarbeid fra felten i sanntid med trådløs overføring av bilder direkte fra kameraet ditt til appen Fluke Connect® på
smarttelefonen, og optimaliser, analyser og generer rapporter med PC-programmet SmartView®2.

1Egenskapene varierer fra modell til modell, se modellspesifikasjoner på sidene 28-30.
2Innenfor din leverandørs trådløse dekningsområde; Fluke Connect® er ikke tilgjengelig i alle land.
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PROFESSIONAL-SERIEN
Ti480/450/400/300

Autofokus definert på nytt.
NØYAKTIG OG FOKUSERT
HVER ENESTE GANG
Du er i fokus når det gjelder å få de rette svarene – det er ikke rom for uskarpe, ufokuserte
termografier. Potensielle problemer skjuler seg bak feilaktige målinger, derfor trenger du et
kamera med LaserSharp® Auto Focus for å få klare, skarpe bilder.

EKSEMPEL PÅ BRUK AV DISSE KAMERAENE
Dette verktøyet kan brukes av forskjellige typer teknikere og
ingeniører i produksjonsprosessanlegget. Elektrikere kan se
etter tegn til varmekarakteristikker i el-tavler, mekanikere kan
undersøke motorer og pålitelighetsingeniører kan utføre planlagte
vedlikeholdsoppgaver. Disse kameraene er kritiske med hensyn
til forebyggende vedlikehold, ideelle til å ta bilder i en fart, og
de er utstyrt med et autofokusalternativ for tidssensitive og mer
komplekse undersøkelser.
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Presist fokuserte bilder
Hvis bildet ditt er uskarpt, kan temperaturmålingene avvike med opp
til 20 grader eller mer. Det tar tid og krever mye oppmerksomhet å få
skarpe bilder med manuelt fokus. Den patenterte LaserSharp® Auto
Focus med laserdrevet mållokalisering gir deg fokuserte bilder av
motivet ditt med et tastetrykk. Den innebygde laseravstandsmåleren
beregner og viser avstanden til det valgte motivet på et øyeblikk, og
fokusmotoren justerer umiddelbart fokuset.
Mange inspeksjonssteder er utfordrende
for enkelte autofokussystemer.

Naviger enklere
enn noensinne.
Kameraene i Professional-serien
har en imponerende klar
3,5-tommers, responderende
berøringsskjerm med oppløsning
opp til 640 x 480 slik at et er
enkelt å finne problemer, med
intuitiv betjening for rask navigering til neste bilde eller modusbytte. Du kan også få tilgang til
alle kamerafunksjoner med bruk
av én hånd, selv med hansker,
grunnet de store tastene.

Passive autofokussystemer fanger
ofte inn bare det nærmeste objektet
(gjerde).

En laserpeker brukt sammen med
LaserSharp autofokus fanger opp
motivet.

LaserSharp® Auto Focus gir deg fokuserte
bilder med et tastetrykk.

Ti480/450/400/300
• Kameraet har pistolgrep og oppløsning opp til 640 x 480 for rask pek-og-klikk-feilsøking.
• Ta skarpe, presise bilder som har fokus på alt i synsfeltet med MultiSharp™ Focus1.
• Få fire ganger så mye pikseldata med SuperResolution som tar flere bilder og setter dem sammen for å få bilder på opp
til 1280 x 9601.
• Dokumenter kritisk informasjon digitalt sammen med termografiet, ved hjelp av IR-PhotoNotes™, talekommentarer eller
tekstkommentarer.
• Overvåk prosesser med videoopptak, direktestrømming av video, fjernkontroll1 eller automatisk opptak.
• Samarbeid fra felten i sanntid med trådløs overføring av bilder direkte fra kameraet ditt til appen Fluke Connect® på
smarttelefonen, og optimaliser, analyser og generer rapporter med PC-programmet SmartView®2.

1Egenskapene varierer fra modell til modell, se modellspesifikasjoner på sidene 28-30.
2Innenfor din leverandørs trådløse dekningsområde; Fluke Connect® er ikke tilgjengelig i alle land.
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PROFESSIONAL-SERIEN
Ti480 PRO/Ti450 PRO

Våre bestselgende kameraer
har blitt enda BEDRE.
Du fortjener en banebrytende visuell infrarødt-opplevelse. Ti480 PRO og Ti450 PRO har vårt hittil
smarteste og mest intuitive brukergrensesnitt, bedre termisk sensitivitet så de minste forskjeller
fanges opp, den nyeste skjermteknologien for skarpe bilder samt kompatibilitet med objektiver
for alt fra ørsmå til store motiver.

EKSEMPEL PÅ BRUK AV DISSE KAMERAENE
Alt vedlikeholdspersonell kan bruke disse kameraene. Ta termografier av kjeler, kompressorer og ovnsfôringer i kraftverk for å
undersøke temperaturforskjeller. Når nøyaktighet, presisjon og
bildekvalitet er kritisk, er disse kameraene perfekte for jobben.
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Raskere og enklere enn noen gang
Skjermen til Ti450 PRO og Ti480 PRO har et forbedret og brukertestet
berøringsgrensesnitt, den har moderne design og framhever de rektangulære kameramarkørene. Det hjelper teamet med med rask identifikasjon av minimums- og maksimumstemperaturer for deler av utstyr eller
utstyrsgrupper.

Et forbedret grensesnitt bidrar til rask
identifikasjon av min./maks.- temperaturer.

Se små temperaturforskjeller.
Med den forbedrede målenøyaktigheten og det større dynamiske
temperaturområdet til Ti450 PRO
og Ti480 PRO – inntil 1500 °C
med NETD så lav som 25 mK –
kan du innhente nøyaktig informasjon for å ta informerte beslutninger.

Sammenligning av skjermene til Ti450 og
Ti450 PRO: Diagnostiser problemer raskere
med skarpere termografier på skjermen og
tydeligere fargedifferensiering.

Ti450 PRO/Ti480 PRO
• økt følsomhet for å synliggjøre temperaturforskjeller
• enklere visualisering og diagnostisering av problemer med skarpere bilder på skjermen, flere rektangel-markører og ni
fargepalletter
• mer intuitivt visuelt grensesnitt
• økt fleksibilitet for synliggjøring av ørsmå til store motiver, med ombyttbare smartobjektiver – uten behov for kalibrering
• skarpe, presise bilder med fokus på alt i synsfeltet, med MultiSharp™ Focus
• fokuserte bilder av ønsket motiv på et øyeblikk, med LaserSharp® Auto Focus
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TERMOKAMERA + GASSDETEKTOR
Ti450 SF6

Termokamera til daglig,
SF6 gassdetektor når du
trenger det.
Endelig en trygg, enkel og rimelig måte å finne SF6-lekkasjer på. Øk effektiviteten og spar
penger med et termokamera som gir topp ytelse og har siste nytt i presis SF6-deteksjon utfør to kritiske funksjoner med ett verktøy.

EKSEMPEL PÅ BRUK AV DISSE KAMERAENE
Dette er et effektivt verktøy for kontaktfrie inspeksjoner av gassisolert bryterutstyr i utendørs kraftfordelingsstasjoner, for å påvise
potensielle SF6-lekkasjer og samtidig redusere faren for elektrisk
støt. Perfekt for bruk av teknikere i fordelingsstasjoner, elektrikere
eller linjemontører som evaluerer høyspenningsutstyr som krever
testing på avstand.
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Konstruert for
pålitelighet
Fluke Ti450 SF6 har samme teknologi som Flukes bestselgende
pistolgrepskamera. En dreiebryter
gjør det enkelt å skifte fra termokamera- til gassdetektormodus i
farten når du er i felten.

Bruk det medfølgende stativfestet og
okularet, så er du trygg når du undersøker
utstyr.

To verktøy i ett til
en unik pris.
Best av alt, det er rimelig nok å
eie slik at du kan utføre inspeksjoner av IR og gass når og hvor
du vil uten at du behøver å betale
høye leiepriser eller bruke dyre
entreprenører.

Alt du trenger for å påvise SF6-lekkasjer,
finnes i Ti450 SF6-kofferten.

Ti450 SF6
• Detektoren finner SF6-lekkasjer uten at du må stenge ned utstyr.
• Oppløsningen er 320 x 240 både for gassbilder og termografier, med SuperResolution øker den til 640 x 480
(kun i IR-modus).
• Med LaserSharp® Auto Focus får du fokuserte bilder med ett tastetrykk, både i IR- og gassmodus.
• Ta skarpe og presise termografier som har fokus på alt i synsfeltet, med MultiSharp™ Focus.
• Kameraet er kompatibelt med smartobjektiver som ikke krever kalibrering når de byttes mellom kameraer;
et 2x teleobjektiv følger med i pakken.
• Det er lite og lett og passer godt i verktøykassen din.
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PERFORMANCE-SERIEN
TiS75/S65/S60/S55/S50/S45/S40/S20/S10

Robuste, nøyaktige,
UTFORMET FOR Å YTE
Du trenger raske og nøyaktige termografier fra et kamera som tåler juling. Få opp til 320 x 240
oppløsning så du lett kan identifisere små detaljer som kan indikere større problemer.

EKSEMPEL PÅ BRUK AV DISSE KAMERAENE
Disse robuste kameraene er utmerket til daglige inspeksjoner når
du må ha resultatene med det samme. Innleide HVAC/R-teknikere og
bedriftens vedlikeholdsteknikere som driver førstelinjefeilsøking og
trenger å finne heteflekker raskt, vil sette pris på dette verktøyet. De
er ideelle for brukere som ønsker å velge mellom manuell, automatisk og fast fokus, og for dem som er opptatt av stor ΔT.

14

Nøyaktig kombinerte bilder gir
flere detaljer.
Bildekvalitet er alt når det gjelder å analysere termografier raskt. Du
trenger det riktige detaljnivået i termografiet ditt for å lokalisere spesifikke bekymringsområder. IR-kameraene i Fluke Performance-serien
kombinerer fotografi og termografi ved bruk av patentert IR Fusion®teknologi1, for å ta et klart og tydelig bilde på 5 MP av motivet ditt. Velg
mellom forskjellige, forhåndsinnstilte kombinasjonsnivåer og legg til
bilde-i-bilde (PIP) for å ta et utrolig avslørende hybridbilde.

Rent termografi

Utformet for dine
omgivelser.
Det er lett å se potensielle problemer med den 3,5 tommers
LCD-skjermen. Det robuste
enhåndsdesignet (høyre- eller
venstrehendt) gjør at du kan jobbe
i en stige eller i omtrent alle omgivelser og fremdeles ha en hånd fri.

50 % kombinasjon, bilde-i-bilde-modus

50 % kombinasjon, beskåret for å se
detaljer

Det er enkelt å lese typeskiltet på bryteren
med IR Fusion®-teknologi—presist kombinert
fotografier og termografier.1

TiS75/S65/S60/S55/S50/S45/S40/S20/S10
• Få nøyaktig fokus på så kort hold som 15 cm med manuell fokus, eller velg fast fokus for å ta bilder raskere, uten å
måtte fokusere, fra 45 cm og utover.
• Følg med batteriladningen og unngå uventet strømstans ved hjelp av smartbatteriets LED ladeindikator.
• Uttakbart SD-kort gir deg enkel tilgang til lagrede bilder.
• Dokumenter kritisk informasjon, for eksempel utstyrsplassering eller typeskiltet på en motor, digitalt sammen med
termografiet ved hjelp av IR-PhotoNotes™ eller talemerknader1.
• Samarbeid fra felten i sanntid med trådløs overføring av bilder direkte fra kameraet ditt til appen Fluke Connect® på
smarttelefonen, og optimaliser, analyser og generer rapporter med PC-programmet SmartView®2.

1Egenskapene varierer fra modell til modell, se modellspesifikasjoner på sidene 28-30.

2Innenfor din leverandørs trådløse dekningsområde; Fluke Connect® er ikke tilgjengelig i alle land.
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ANALYSE OG RAPPORTERING
programvare

PROGRAMVARE for
Fluke termokameraer
I felten eller på kontoret – Fluke Connect® gjør det enkelt å analysere og organisere termografier
i interessante rapporter. I tillegg til i rapporter, er bildene i Fluke Connect tilgjengelige for hele
teamet på en hvilken som helst mobil enhet, nettleser eller bærbar datamaskin slik at alle har
tilgang til den siste informasjonen.
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Mobilappen Fluke Connect®
Overfør bilder trådløst direkte fra kameraet til Fluke Connect®. Send bilder
til kolleger med e-post fra felten for å samarbeide i sanntid. Rediger og
analyser bilder og lag rapporter mens du er på farten.
Last ned gratisappen ved å søke på “Fluke Connect” i Apple eller
Android app store.

Fluke Connect®
programvare
for PC.
Det kraftige, nye programmet Fluke
Connect® for din Windows-PC gjør
det enkelt å optimalisere termografier, utføre analyser, generere
raske og tilpasningsbare rapporter
amt eksportere bilder til det filformatet du vil. Fluke Connect® er en
omfattende og sammenkoblet programplattform som representerer
framtiden innen integrert utstyrsvedlikehold
Last ned uten ekstra kostnad fra
www.fluke.com/flukeconnectti

Oversikt over egenskapene til Flukes termografiprogramvare
• Last ned, vis og overfør termografier trådløst.
• Del bilder og målinger med kolleger på andre steder.
• Juster nivå og intervall, IR Fusion®-kombinering og fargepaletter.
• Legg til og rediger markører og fargealarmer.
• Legg til tekst-, lyd- og fotomerknader.
• Eksporter radiometriske .is2-bilder i BMP-, JPG-, PNG-, GIF-, og TIFF-format.
• Lag termografiske rapporter og eksporter dem som PDF.
• Eksporter temperaturdata i CSV- eller XLS-format.
• Søk i bilder etter dato, alvorlighet og tittel.
• Gratis lagring i nettskyen gir tilgang hvor og når som helst (kan brukes frakoblet).
• Rapportmaler som kan tilpasses.
• Grupperedigeringsfunksjon som er enkel å bruke.

Analyse- og rapporteringsprogramvaren Fluke Connect er tilgjengelig i alle land, men systemet Fluke Connect er ikke det.
Spør din lokale, autoriserte Fluke-forhandler om det er tilgjengelig.
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ANALYSE OG RAPPORTERING
programvare

Raske og sikre beslutninger med
Fluke Connect® Assets
Fluke Connect Assets overfører bilder trådløst fra kameraet til et
utstyrsarkiv uten feil. På denne måten kan hele teamet se nøyaktige
temperaturkurver per utstyrsenhet og ta sikre beslutninger.

Ressursanalyse-dashbord: lettvint
sammenligning av komplekse data

Motta
øyeblikkelige
alarmer.
Still inn konfigurerbare utstyrsalarmer. Del videoer og målinger i
sanntid for å feilsøke problemer fra
hvor som helst. Spar deg tiden og
bryderiet med å gå fram og tilbake
mellom fabrikken og kontoret hver
gang det dukker opp et spørsmål.

Fluke Connect® Assets
• Tilordne termografier til utstyrsenheter og se på endringer over tid.
• Få øyeblikkelige alarmer basert på tilstanden til utstyret.
• Opprett arbeidsordrer som inkluderer målinger og termografier, for å gi mer
komplett informasjon til vedlikeholdsgruppene.
• Reduser papirarbeidet og øk effektiviteten.
• Du trenger minimalt med investeringer og oppsettid.

Last ned telefonappen her:

Analyse- og rapporteringsprogramvaren Fluke Connect er tilgjengelig i alle land, men systemet
Fluke Connect er ikke det. Spør din lokale, autoriserte Fluke-forhandler om det er tilgjengelig.

18

OBJEKTIVER

SE det usynlige.
Teleobjektiver
Forskjellen mellom å finne og muligens
diagnostisere problemet, og å ikke se noe
uvanlig i det hele tatt. Få det så detaljert
du trenger, selv på avstand, når du ser på
motivet med en forstørrelse på 2 til 4 ganger
mer enn med et standardobjektiv.
Standard (til venstre), 2x telefoto (i midten) og
4x telefoto (til høyre) – se riktig nivå av kritiske
termiske detaljer.

Vidvinkelobjektiver
Se større motiver på kort hold når
du jobber på trange steder. De er
ideelle for tak- og bygningsinspeksjoner, og for å se gjennom
IR-vinduer.

Standardobjektiv (til venstre) og vidvinkel
(til høyre) – se begge sidene av bygningen fra
samme avstand.

Makroobjektiver
Få et utrolig detaljert bilde av
svært små gjenstander – så små
som 25 µm, mindre enn et vanlig
menneskehår.

Få total oversikt over arbeidsordrestasusen
i bedriften.
Standard (til venstre) og 25 µm makroobjektiv
(til høyre) – se detaljer på svært små objekter.

type objektiv

brukes til

bruksområder

2x telefoto

lite til middels stort motiv
sett fra avstand

•• vedlikeholds-, elektro- og prosessteknikere – høyt utstyr, vanskelig tilkomst, utrygt område

4x telefoto

lite motiv sett på lang
avstand

•• petrokjemi — høye flammetårn

•• bygningsinspeksjon – små detaljer på avstand
•• strømgenerering og -overføring – store avstander
•• metallurgi: produksjon og raffinering —for varmt å nærme seg, inspeksjon av utstyr i nært raffineri

vidvinkel

makro

stort motiv sett på relativt
kort hold

•• vedlikeholds-, elektro- og prosessteknikere – arbeid på trange steder, behov for å se stort areal

bittesmå til mikroskopiske
motiv sett fra ekstremt kort
hold

•• forskning og utvikling

•• bygningsinspektører – inspeksjon av taktekking og industribygg, tidsbesparelse ved å se et mye større
område på én gang
•• elektronikkdesign og -validering
•• mikroskopisk termografi
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TERMO-MULTIMETER
279 FC

Se digitale multimetre
PÅ EN NY MÅTE!
279 FC termo-multimeter er et komplett digitalt multimeter med integrert termokamera. Det hjelper
deg med å finne, reparere, validere og rapportere mange elektro-problemer raskt, slik at du kan
stole på at problemene blir løst.

279 FC
• Finn problemet umiddelbart med et 80 x 60 termografi (ikke-radiometrisk) og midtpunktstemperaturmåling.
• Et komplett digitalt multimeter som har 15 målefunksjoner inkludert AC/DC-spenning, resistans, kontinuitet,
kapasitans, diodetest, min./maks., AC-strøm (med iFlex®) og frekvens.
• Full-farge 3,5-tommers LCD-skjerm gir klare og tydelige avlesninger.
• Oppladbart litium-ionbatteri som har nok kapasitet til en full arbeidsdag (10+ timer), automatisk avslåing sparer
batteristrøm.
• Overfør resultatene trådløst med Fluke Connect®-systemet1.
• iFlex®-alternativet bedrer målemulighetene så du kan komme til på trange steder som er vanskelige å nå, for å
måle strøm opp til 2500 A AC.

1Innenfor din leverandørs trådløse dekningsområde; Fluke Connect® er ikke tilgjengelig i alle land.
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VISUELT IR-TERMOMETER
VT04/VT04A

Utformet for å FÅ MED SEG ALT
Si farvel til punkt-for-punkt-avlesninger. Et infrarødt-varmekart lagret over et visuelt bilde gir deg
konteksten du trenger for å kunne se temperaturrelaterte problemer tydelig – priset så du kan
utstyre hele teamet.

VT04/VT04A
• Termometeret passer fint i verktøybagen eller lommen, der det er lett tilgjengelig når du trenger det.
• Det er intuitivt nok til å kunne brukes rett fra esken.
• Uttakbart SD-kort gir enkel tilgang til lagrede bilder.
• Lagre i .bmp-format når du kun vil ha bildet, eller velg .is2-format for å kunne optimalisere bilder og lage
rapporter i programvaren SmartView® (tilgjengelig for nedlasting fra Fluke.com).
• Beskytt det visuelle IR-termometeret ditt med den medfølgende kofferten (VT04) eller vesken (VT04A)
• Velg den strømforsyningen du foretrekker til IR-termometeret: et oppladbart litium-ionbatteri (VT04) eller
4 AA-batterier (VT04A)
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IR-TERMOMETER
572-2/568/62 MAX+/64 MAX

For RASKE, ENKLE, PÅLITELIGE
avlesninger, er dette de rette
verktøyene.
En rask temperaturavlesning kan ikke gjøres særlig mye enklere enn med et IR-termometer fra
Fluke. Så robust og raskt at du alltid vil ha det med deg.
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Raske og enkle målinger
Med oppstartstid på ett lite sekund, trenger du aldri vente på verktøyet.
Bare trykk på avtrekkeren og få en punktmåling umiddelbart. Laserpekere viser hvor du måler, og på noen modeller indikerer dobbeltlasere
området målingen er basert på.

Robust, klar
og pålitelig
Du har en tøff jobb, tøff for deg og
verktøyene dine. Derfor er Flukes
IR-termometre klare til aksjon
selv under barske forhold – de er
testet for å tåle støv og vann, og er
klassifisert til IP541. Noen tåler til
og med fall fra 3 meter1. Når det
gjelder robust pålitelighet, er det
vanskelig å slå Fluke.

572-2/568/62 MAX+/64 MAX
• Mål nøyaktig på lengre hold med forhold mellom avstand og punkt opp til 60 : 1
(572-2 60 : 1, 568 50 : 1, 62 MAX+ 12 : 1, 64 MAX 20 : 1).
• Mål temperaturer opp til 900 °C:
572-2 –30 til 900 °C, 568 –30 til 800 °C,
62 Max+ –30 til 650 °C, 64 MAX –30 til 600 °C.
• Spar tid med tilgjengelig integrert, nedlastbart datalager for temperaturmålinger
(modellene 572-2 og 568).
• Få kontaktmåling med to-i-ett IR-termometre (modellene 572-2 og 568).
• Tilgjengelig: egensikker modell som kan brukes i eksplosjonsfarlige atmosfærer, inkludert olje og gass
(568 Ex)2.
• Identifiser området du måler med dobbelt lasersikte på 572-2 og 62 Max+, eller med enkelt lasersikte på
568 og 64 MAX.
• Høy- og lavalarmer varsler dersom temperaturer er utenfor forventet området.
• Lommelykt (64 MAX) og stort, lettlest, bakgrunnsbelyst LCD-skjerm gjør det lett å se selv i mørke omgivelser.
• Registrer punkttemperaturer uten tilsyn (64 MAX).
• Logg med 99 datapunkter (64 MAX).
1Testing ble utført på 62 MAX og 62 MAX+.
2Se 568 Ex' produktside på Flukes nettsted for mer informasjon.
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IR-VINDUER
CV400/401/300/301/200/201

Øk SIKKERHETEN og
HASTIGHETEN ved IR-inspeksjoner
av elektrisk utstyr.
Et firmas viktigste investering er ikke utstyret bak panelet, det er elektrikerne, teknikerne og
inspektørene som risikerer livet hver dag på jobb.

CV400/401/300/301/200/201
• høyeste tilgjengelige sikkerhetsklassifisering for lysbueeksplosjon – 63 kA ved rett installering
• installering på under 5 minutter med én person, uten behov for å fjerne panelet
• tilgjengelige størrelser: 50, 75 og 100 mm, valg mellom praktisk ¼-dreiningsåpning eller
sikkerhetsnøkkel
• Se utstyret tydelig, både visuelt og termisk, med ClirVu®-belegg som beskytter optikken fra vær
og vind.
• korrosjons- og UV-bestandig for utfordrende utendørsomgivelser – IP67-klassifisering

24

TILBEHØR

Gi termokameraet ditt
STØRRE kapasitet.
Batterier og ladere

Få flere strømalternativer med ekstra batteri, ladestasjon eller billader. Alle kameraene i
Fluke Professional- og Performance-serien har smartbatterier som kan byttes gjensidig. Bruk
batteriets LED ladeindikator til å følge med batteriladningen og unngå uventet strømstans
med et tastetrykk.
produkt

beskrivelse

SBP3

oppladbart litium-ion smartbatteri

SBP4

oppladbart litium-ion smartbatteri

SBC3B

ladedokk

TI-CAR CHARGER

billader

SBP3 oppladbart batteri

SBP4 oppladbart batteri

Stativfester

Få skarpe og tydelige bilder ved å feste kameraet ditt på et stativ med stativfestet TRIPOD3.
Stil kameraet på automatisk opptak for å få flere bilder av samme motiv.

Solskjermer

Det er ingen grunn til å myse når du jobber utendørs. Anskaff en solskjerm (VISOR3) til
kameraet ditt for å redusere blending.

ladedokk

billader

stativfeste

Alt tilbehør er ikke kompatibelt med alle kameraer.

solskjerm
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SPESIFIKASJONER
Expert-serien termokameraer

IFOV
(romoppløsning)

detektoroppløsning

synsfelt

kompatible objektiver

trådløs tilkobling

TiX580

TiX560

0,93 mRad

1,31 mRad

640 x 480 (307 200 piksler)
SuperResolution-modus: 1280 x 960 (1 228 800 piksler)

320 x 240 (76 800 piksler)
SuperResolution-modus: 640 x 480 (307 200 piksler)

34 °H x 24 °V

24 °H x 17 °V

forhåndskalibrerte smartobjektiv –
TiX580: 2x telefoto og vidvinkel; TiX560, TiX520, TiX500: 2x og 4x telefoto, vidvinkel og 25 µm makro
kompatibelt med Fluke Connect®-appen, trådløs tilkobling til PC, iPhone® og iPad® (iOS 4s og nyere), Android™ 4.3 og nyere,
samt wi-fi til LAN1
AutoBlend™-modus, kontinuerlig kombinering

IR-Fusion®
bilde-i-bilde (PIP)

fokussystem

skjerm
utforming
termisk sensitivitet*

temperaturmålingsområde

bildefrekvens

bilde-i-bilde

MultiSharp™ Focus, LaserSharp® Auto Focus med innebygd laseravstandsmåler og avansert manuell fokusering

5,7-tommers LCD-berøringsskjerm, 640 x 480-pikslers oppløsning
ergonomisk design med 240 graders roterende objektiv
≤ 0,05 °C ved måltemperatur 30 °C (50 mK)

≤ 0,03 °C ved måltemperatur 30 °C (30 mK)

–20 til 800 °C

–20 til 1200 °C

60 Hz- og 9 Hz-versjon

delvindu-modus tilgjengelig: (Legg til ved
bestilling – delvindu er ikke tilgjengelig på
9 Hz-modeller.)

programvare

—

SmartView® PC-program og Fluke Connect mobilapp1

talekommentarer

maks. 60 sekunders opptakstid per bilde, avspilling for evaluering på kameraet, Bluetooth-hodetelefoner følger med
(der de er tilgjengelige)

tekstkommentarer

ja

videoinnspilling
strømming av video
(ekstern skjerm)
fjernstyring

standard og radiometrisk
ja, se direkteoverføring av kameraskjermen på datamaskinen, smarttelefonen eller en TV-monitor via USB, wi-fi-hotspot eller
trådløst nett til SmartView®-programmet på en PC; via wi-fi-hotspot til Fluke Connect®-appen på en smarttelefon eller via HDMI
til en TV-monitor
ja, via PC-programmet SmartView® eller mobilappen Fluke Connect1

alarmer

høy temperatur, lav temperatur og isotermer (innen måleområdet)

garanti

to år (standard) med mulighet for utvidelse

*best mulig
1Innenfor din leverandørs trådløse dekningsområde; Fluke Connect® er ikke tilgjengelig i alle land.
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Expert-serien termokameraer
TiX520

TiX500

IFOV
(romoppløsning)

detektoroppløsning

1,31 mRad

320 x 240 (76 800 piksler), SuperResolution-modus: 640 x 480 (307 200 piksler)

synsfelt

kompatible objektiver

trådløs tilkobling

24 °H x 17 °V
forhåndskalibrerte smartobjektiv –
TiX580: 2x telefoto og vidvinkel; TiX560, TiX520, TiX500: 2x og 4x telefoto, vidvinkel og 25 µm makro
kompatibelt med Fluke Connect®-appen, trådløs tilkobling til PC, iPhone® og iPad® (iOS 4s og nyere), Android™ 4.3 og nyere,
samt wi-fi til LAN1
AutoBlend™-modus

IR-Fusion®
bilde-i-bilde (PIP)

fokussystem

skjerm
utforming
termisk sensitivitet*

temperaturmålingsområde

bildefrekvens

bilde-i-bilde

MultiSharp™ Focus, LaserSharp® Auto Focus med innebygd laseravstandsmåler og avansert manuell fokusering

5,7-tommers LCD-berøringsskjerm, 640 x 480-pikslers oppløsning
ergonomisk design med 240 graders roterende objektiv
≤ 0,04 °C ved måltemperatur 30 °C (40 mK)

≤ 0,05 °C ved måltemperatur 30 °C (50 mK)

–20 til 850 °C

–20 til 650 °C

60 Hz- og 9 Hz-versjon

delvindu-modus tilgjengelig: (Legg til ved
bestilling – delvindu er ikke tilgjengelig på
9 Hz-modeller.)

programvare

—

SmartView® PC-program og Fluke Connect mobilapp1

talekommentarer

maks. 60 sekunders opptakstid per bilde, avspilling for evaluering på kameraet, Bluetooth-hodetelefoner følger med
(der de er tilgjengelige)

tekstkommentarer

ja

videoinnspilling
strømming av video
(ekstern skjerm)
fjernstyring

standard og radiometrisk
ja, se direkteoverføring av kameraskjermen på datamaskinen, smarttelefonen eller en TV-monitor via USB, wi-fi-hotspot eller
trådløst nett til SmartView®-programmet på en PC; via wi-fi-hotspot til Fluke Connect®-appen på en smarttelefon eller via HDMI
til en TV-monitor
ja, via PC-programmet SmartView® eller mobilappen Fluke Connect1

alarmer

høy temperatur, lav temperatur og isotermer (innen måleområdet)

garanti

to år (standard) med mulighet for utvidelse

*best mulig
1Innenfor din leverandørs trådløse dekningsområde; Fluke Connect® er ikke tilgjengelig i alle land.
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SPESIFIKASJONER
Professional-serien termokameraer
Ti480 PRO
IFOV
(romoppløsning)

detektoroppløsning

synsfelt

kompatible objektiver

Ti450 PRO

Ti450 SF6

0,93 mRad

1,31 mRad

640 x 480 (307 200 piksler) eller 1280 x 960
med SuperResolution (1 228 800 piksler)

320 x 240 (76 800 piksler) eller 640 x 480 med SuperResolution (307 200 piksler)
320 x 240 (76 800 piksler)

34 °H x 24 °V

24 °H x 17 °V

forhåndskalibrerte smartobjektiver: vidvinkel, 2x og 4x telefoto og 25 µm makro

forhåndskalibrerte smartobjektiver: vidvinkel,
2x og 4x telefoto

trådløs tilkobling

kompatibelt med Fluke Connect®-appen, trådløs tilkobling til PC, iPhone® og iPad® (iOS 4s og nyere), Android™ 4.3 og nyere, samt wi-fi til LAN1

IR-Fusion®

Fem måter å kombinere bilder på (AutoBlend™-modus, Picture-in-Picture (PIP), IR/Visible alarm, Full IR, Full visible light) som legger inn synlige
detaljer fra omgivelsene i termografiet ditt.

fokussystem

MultiSharp™ Focus, LaserSharp® Auto Focus med innebygd laseravstandsmåler og avansert manuell fokusering

skjerm

3,5-tommers LCD-berøringsskjerm, 640 x 480 pikslers oppløsning

utforming

robust, ergonomisk design for enhåndsbetjening

termisk sensitivitet*

≤ 0,05 °C ved måltemperatur 30 °C (50 mK)

temperaturmålingsområde

≤ –10 til 1000 °C

bildefrekvens
delvindu-modus
tilgjengelig: (Legg til
ved bestilling –
delvindu er ikke
tilgjengelig på 9 Hzmodeller.)
programvare

≤ 0,025 °C ved måltemperatur 30 °C (25 mK)

–10 til 1500 °C

–20 til 1200 °C

60 Hz- og 9 Hz-versjon

—

SmartView® PC-program og Fluke Connect mobilapp1

talekommentarer

maks. 60 sekunders opptakstid per bilde, avspilling for evaluering på kameraet, valgfrie Bluetooth-hodetelefoner er tilgjengelige, men ikke nødvendig

tekstkommentarer

ja

videoinnspilling
strømming av video
(ekstern skjerm)
fjernstyring

standard og radiometrisk
ja, se direkteoverføring av kameraskjermen på datamaskinen, smarttelefonen eller en TV-monitor via USB, wi-fi-hotspot eller trådløst nett til
SmartView®-programmet på en PC; via wi-fi-hotspot til Fluke Connect®-appen på en smarttelefon eller via HDMI til en TV-monitor
ja, via PC-programmet SmartView® eller mobilappen Fluke Connect1

alarmer

høy temperatur, lav temperatur og isotermer (innen måleområdet)

garanti

to år (standard) med mulighet for utvidelse
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Professional-serien termokameraer
Ti480
IFOV
(romoppløsning)

detektoroppløsning

synsfelt

kompatible objektiver

Ti450

Ti400

0,93 mRad

640 x 480
(307 200 piksler)
SuperResolution-modus:
1280 x 960 (1 228 800 piksler)

Ti300

1,31 mRad

320 x 240
(76 800 piksler)
SuperResolution-modus:
640 x 480 (307 200 piksler)

1,75 mRad

320 x 240
(76 800 piksler)

34 °H x 24 °V

24 °H x 17 °V

forhåndskalibrerte smartobjektiv –
Ti480: 2x telefoto, vidvinkel

forhåndskalibrerte smartobjektiv:
2x- og 4x telefoto, vidvinkel

240 x 180
(43 200 piksler)

trådløs tilkobling

kompatibelt med Fluke Connect®-appen, trådløs tilkobling til PC, iPhone® og iPad® (iOS 4s og nyere), Android™ 4.3 og nyere, samt wi-fi til LAN1

IR-Fusion®

Fem måter å kombinere bilder på (AutoBlend™-modus, Picture-in-Picture (PIP), IR/Visible alarm, Full IR, Full visible light) som legger inn synlige
detaljer fra omgivelsene i termografiet ditt.

fokussystem

MultiSharp™ Focus, LaserSharp® Auto Focus med innebygd
laseravstandsmåler og avansert manuell fokusering

skjerm

3,5-tommers LCD-berøringsskjerm, 640 x 480 pikslers oppløsning

utforming

robust, ergonomisk design for enhåndsbetjening

termisk sensitivitet*

≤ 0,05 °C ved måltemperatur
30 °C (50 mK)

temperaturmålingsområde

–20 til 800 °C

bildefrekvens
delvindu-modus
tilgjengelig: (Legg til
ved bestilling –
delvindu er ikke
tilgjengelig på 9 Hzmodeller.)
programvare

LaserSharp® Auto Focus med innebygd laseravstandsmåler og avansert
manuell fokusering

≤ 0,03 °C ved måltemperatur
30 °C (30 mK)

≤ 0,05 °C ved måltemperatur
30 °C (50 mK)

–20 til 1200 °C

–20 til 650 °C

60 Hz- og 9 Hz-versjon

—

SmartView® PC-program og Fluke Connect mobilapp1

talekommentarer

maks. 60 sekunders opptakstid per bilde, avspilling for evaluering på kameraet, valgfrie Bluetooth-hodetelefoner er tilgjengelige, men ikke nødvendig

tekstkommentarer

ja

videoinnspilling
strømming av video
(ekstern skjerm)
fjernstyring

standard og radiometrisk
ja, se direkteoverføring av kameraskjermen på datamaskinen, smarttelefonen eller en TV-monitor via USB, wi-fi-hotspot eller trådløst nett til
SmartView®-programmet på en PC; via wi-fi-hotspot til Fluke Connect®-appen på en smarttelefon eller via HDMI til en TV-monitor
ja, via PC-programmet SmartView® eller mobilappen Fluke Connect1

alarmer

høy temperatur, lav temperatur og isotermer (innen måleområdet)

garanti

to år (standard) med mulighet for utvidelse
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SPESIFIKASJONER

Performance-serien termokameraer

IFOV
(romoppløsning)
detektoroppløsning

TiS75

TiS65/60

TiS55/50

2,0 mRad

2,4 mRad

2,8 mRad

320 x 240
(76 800 piksler)

260 x 195
(50 700 piksler)

220 x 165
(36 300 piksler)

synsfelt

35,7 °H x 26,8 °V

kompatible objektiver

—

trådløs tilkobling

kompatibelt med Fluke Connect®-appen, trådløs tilkobling til PC, iPhone® og iPad® (iOS 4s og nyere), Android™ 4.3 og nyere, samt wi-fi til LAN1

IR-Fusion®

Fem måter å kombinere bilder på (AutoBlend™-modus, Picture-in-Picture (PIP), IR/Visible alarm, Full IR, Full visible light) som legger inn synlige
detaljer fra omgivelsene i termografiet ditt.

fokussystem

manuelt fokus

manuelt fokus (TiS65), fast fokus (TiS60)

skjerm

3,5 tommer (liggende) 320 x 240 LCD

utforming

robust, lett og ergonomisk design for enhåndsbetjening

termisk sensitivitet*

≤ 0,08 °C ved måltemperatur 30 °C (80 mK)

temperaturmålingsområde

bildefrekvens

programvare

manuelt fokus (TiS55), fast fokus (TiS50)

–20 til 550 °C

30 Hz- eller 9 Hz-versjon

–20 til 450 °C

30 Hz- eller 9 Hz-versjon (TiS65),
9 Hz (TiS60)

30 Hz- eller 9 Hz-versjon (TiS55),
9 Hz (TiS50)

Fluke Connect mobilapp og SmartView® PC-program1

talekommentarer

maks. 60-sekunders opptakstid per bilde, avspilling for evaluering på kameraet, Bluetooth-hodetelefoner selges separat (der de er tilgjengelige)

tekstkommentarer

—

videoinnspilling
strømming av video
(ekstern skjerm)
fjernstyring

standard og radiometrisk

—

ja, til Fluke Connect® SmartView® PC-program eller mobilapp

—

—

alarmer

høy temperatur, lav temperatur og isotermer (innen måleområdet)

garanti

to år (standard) med mulighet for utvidelse

*best mulig
1Innenfor din leverandørs trådløse dekningsområde; Fluke Connect® er ikke tilgjengelig i alle land.
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Performance-serien termokameraer

IFOV
(romoppløsning)
detektoroppløsning

TiS45/40

TiS20

TiS10

3,9 mRad

5,2 mRad

7,8 mRad

160 x 120
(19 200 piksler)

120 x 90
(10 800 piksler)

80 x 60
(4800 piksler)

synsfelt

35,7 °H x 26,8 °V

kompatible objektiver

trådløs tilkobling

IR-Fusion®

fokussystem

—

kompatibelt med Fluke Connect®-appen, trådløs tilkobling til PC, iPhone® og iPad® (iOS 4s og nyere), Android™ 4.3 og nyere, samt wi-fi til LAN1
Fem måter å kombinere bilder på (AutoBlend™-modus, Picture-in-Picture (PIP), IR/Visible alarm,
Full IR, Full visible light) som legger inn synlige detaljer fra omgivelsene i termografiet ditt.

manuelt fokus (TiS45), fast fokus (TiS40)

fast fokus

skjerm

3,5 tommer (liggende) 320 x 240 LCD

utforming

termisk sensitivitet*

robust, lett og ergonomisk design for enhåndsbetjening

≤ 0,09 °C ved måltemperatur 30 °C (90 mK)

temperaturmålingsområde

bildefrekvens

≤ 0,10 °C ved måltemperatur 30 °C (100 mK)

–20 til 250 °C

30 Hz- eller 9 Hz-versjon (TiS45),
9 Hz (TiS40)

9 Hz

Fluke Connect mobilapp og SmartView® PC-program1
maks. 60-sekunders opptakstid per bilde,
avspilling for evaluering på kameraet,
Bluetooth-hodetelefoner selges separat
(der de er tilgjengelige)

–

tekstkommentarer

—

videoinnspilling

—

strømming av video
(ekstern skjerm)

—

fjernstyring

—

alarmer

garanti

≤ 0,15 °C ved måltemperatur 30 °C (150 mK)

–20 til 350 °C

programvare

talekommentarer

—

høy temperatur, lav temperatur

–

to år (standard) med mulighet for utvidelse

*best mulig
1Innenfor din leverandørs trådløse dekningsområde; Fluke Connect® er ikke tilgjengelig i alle land.
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Infrarødt-verktøy fra
Fluke kan brukes
på jobb fordi de gjør
jobben.

Spørsmål?
Kontakt nærmeset Flukeforhandler for å få mer informasjon, eller gå til nettstedet vårt og
be om en gratis produktdemonstrasjon.
Opplæring fra Fluke
Med våre videoer og seminarer
på nett eller opplæring hos vår
opplæringspartner Snell Group,
kan du fortsette å vokse som
termografør og infrarødt-tekniker.

Expert-serien
Når du ikke må ta feil, tilbyr
Expert-serien utrolig detaljerte
bilder. I tillegg vises bildene på en
stor, roterende berøringsskjerm.

Professional-serien
Med LaserSharp® Auto Focus kan
du fokusere på valgt motiv med
laserhastighet og -nøyaktighet. Få
svært detaljerte bilder og avanserte
egenskaper.

Performance-serien
Få detaljerte bilder med et rimelig
termokamera som er robust og
pålitelig. Det perfekte verktøy for
raske inspeksjoner.

Termo-multimeter
Et komplett digitalt multimeter med
integrert termografering.

Visuelt IR-termometer
Et infrarødt-varmekart med kuldeog varmemarkører avslører potensielle problemområder. Se problemer
i kontekst med en kombinasjon av
visuelt bilde og infrarødt-varmekart.

Fluke. Keeping your world
up and running.®
Fluke Norge AS
Postboks 6054 Etterstad
0601 Oslo
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
Web: www.fluke.no
©2015-2017 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar forbehold
om trykkfeil.
1/2018 6004503e-nor
Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.

IR-termometer
Ta en rask temperaturavlesning,
selv fra avstand, med et forhold
på inntil 60 : 1 mellom avstand og
punkt og en oppstartstid på kun ett
sekund.

