Flukes infraröda verktyg
Utformade för att klara av de tuffaste industriella
miljöerna
LÖSNINGAR FÖR TEMPERATURMÄTNING

FLUKE INFRARÖDA VERKTYG
Keeping your world up and running

Utformade för
att klara av
de tuffaste
industriella
miljöerna
Skaffa infraröda kameror som byggts med mer än
65 års industriell erfarenhet. Varje kamera byggs utan
kompromisser i enlighet med Fluke-standarden robusthet,
tillförlitlighet och precision. Utformad för vardagligt bruk i
alla miljöer för noggranna och exakta inspektioner.
Välj bland den prisvärda och mångsidiga Performanceserien, Professional-serien som erbjuder överlägsen
bildkvalitet och Expert-serien som ger dig HD-bilder på
en stor pekskärm.
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BILDKVALITET
Mer än bildpunkter

Visa mer än bara bildpunkter.
Du SER SKILLNADEN.
Bildpunkterna är inte det enda som avgör kvaliteten på infraröda bilder.

BILDKVALITET = fokus + optik + FOV + bildpunkter
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HUR FOV (SYNFÄLT) PÅVERKAR
BILDKVALITETEN
Vi är alla medvetna om att detektorns upplösning
är viktig för bildkvaliteten, men den detaljnivå
som du kan se i en bild påverkas även av
synfältet.

Förstklassig fokusteknik.
Det kan vara en börda att ta bilder i fokus med manuella fokussystem
och vissa automatiska system fokuserar ibland inte på det önskade
målet. Flukes kameror i serierna Professional och Expert har några av
de mest innovativa fokusteknikerna.
•• Fånga en tydlig, korrekt bild där hela synfältet är i fokus med MultiSharp™
Focus. Sikta helt enkelt och tryck – kameran bearbetar automatiskt en
bunt bilder med fokus nära och långt borta.
•• Få en skarp bild av ditt utvalda mål omedelbart. LaserSharp® Auto Focus
använder en inbyggd laserbaserad avståndsmätare som beräknar och
anger avståndet till ditt utvalda mål med knivskarp precision – och
justerar fokus omedelbart.

Upplösning 160 x 120
FOV 31 ° x 22,5 °
D:S 295:1
Detaljerna i den här bilden är lite suddiga på grund av
det bredare synfältet, vilket leder till en lägre D:S.

Upplösning 160 x 120
FOV 23 ° x 17 °
D:S 400:1
Samma upplösning, men det smalare synfältet gör att
du kan se fler detaljer från samma avstånd.

Båda bilderna har tagits med Fluke-kameror på
samma avstånd från målet.

Helt enkelt den bästa optiken.
Fluke använder endast särskilt behandlade 100 % diamantslipade
germanium-objektiv. Det är det mest effektiva tillgängliga materialet
för att överföra energi till detektorn och ta högkvalitativa IR-bilder.
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EXPERT-SERIEN
TiX580/560/520/500

SKÄRM I SURFPLATTESTORLEK.
Mer information. Snabbare beslut.
Du behöver maximal flexibilitet och en ergonomisk design som gör att du obehindrat kan röra dig
över, under och runt svåråtkomliga platser. Med ett objektiv som kan rotera 240 grader och en
LCD-pekskärm på 5,7 tum i surfplattestorlek kan du rikta och fokusera från en bekväm vinkel och
nå till mål som tidigare var omöjliga att nå.

ETT EXEMPEL PÅ VAR KAMERORNA KAN ANVÄNDAS
Utformad för miljöer i tung industri, en anläggningstekniker inom olja, gas och
kemiska processer kan använda det här verktyget för ett antal olika inspektioner.
Med det vridbara objektivet har dessa kameror en perfekt formfaktor för inspektion
av stora föremål såsom transformatorer, tankar, turbiner eller ugnar. Verktygens
ergonomiska utformning gör dem utmärkta för långa inspektionsdagar med detektering av fasta nivåer i tankar eller inspektion av eldfasta inklädnader.
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100 % fokuserad – varje objekt.
Nära och på avstånd.
Fånga en tydlig, korrekt bild där hela synfältet är i fokus med MultiSharp™
Focus. Var säker på att dina bilder har knivskarpt fokus och hög kvalitet
när du väl sätter dig ner och granskar dem, även när du arbetat utomhus
med risk för reflexer på skärmen. Sikta helt enkelt och tryck – kameran
bearbetar automatiskt en bunt bilder med fokus nära och långt borta.

Manuellt fokus

Se runt hinder.

>

>

240

°

Manövrera enkelt över, under och
runt objekt med 240° roterande
objektiv när du tittar på skärmen
från en bekväm vinkel.

MultiSharp™ Focus

MultiSharp™ Focus skapar en bild med
hela synfältet i fokus

TiX580/560/520/500
• Se små detaljer i bilden och upptäck felaktigheter snabbare med upplösning upp till 640 x 480 på 5,7 tums pekskärm i
surfplattestorlek
• Redigera och analysera bilder i kameran – redigera emissivitet, aktivera färglarm och markörer och justera IR-Fusion®
visuella och infraröda bilder i steg
• Få fyra mer pixeldata med SuperResolution för att skapa en 1 280 x 960-bild1
• Hitta lätt små temperaturskillnader – förbättra omedelbart den termiska känsligheten till så lågt som 30 mK1
• Övervaka processer med videoinspelning, videoströmning i realtid, med fjärrkontroll1 eller automatisk inspelning
• Integrera temperaturdata, bilder och video till FoU-analyser och rapporter med verktygslådorna MATLAB® och LabVIEW®1
• Samarbeta från fältet i realtid genom att trådlöst synkronisera bilder direkt från kameran till Fluke Connect®-appen på din
smarttelefon och optimera, analysera och generera rapporter med den nya programvaran SmartView2

1Funktionerna varierar utifrån modell, se sidorna 28-30 för information
2Inom din leverantörs trådlösa täckningsområde. Fluke Connect® är inte tillgänglig i alla länder
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PROFESSIONAL-SERIEN
Ti480/450/400/300

Automatiskt fokus omdefinieras.
PÅ MÅLET OCH I FOKUS.
Var. Enda. Gång.
Det är dig det hänger på när ni behöver svar och det finns inget utrymme för suddiga infraröda
bilder som inte är i fokus. Möjliga problem kan döljas bakom felaktiga mätvärden och därför
behöver du en kamera med LaserSharp® Auto Focus för att ta skarpa och tydliga bilder varenda
gång.

ETT EXEMPEL PÅ VAR KAMERORNA KAN ANVÄNDAS
Underhållstekniker och anläggningsingenjörer kan använda det
här verktyget i processtillverkningsanläggningen. Eltekniker kan
söka efter värmebilder på elpaneler, maskintekniker kan inspektera
motorer och tillförlitlighetstekniker kan utföra schemalagda underhållsinspektioner. Dessa kameror är viktiga för förebyggande underhållsprogram, perfekta för snabb fotografering och har automatiska
fokusalternativ för tidskänsliga, mer komplexa inspektioner.
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Bilder med precis skärpa.
Om bilden inte är i fokus kan temperaturmätningarna vara fel med så
mycket som 20 grader. Men att ta skarpa bilder med manuellt fokus
kräver tid och noggrannhet. Patenterad LaserSharp® Auto Focus med
laserbaserad målsökning ger du bilder på målet som är i fokus med en
enda knapptryckning. Den inbyggda laseravståndsmätaren beräknar
och visar direkt avståndet till målet och fokusmotorn justerar automatiskt skärpan.
 ånga inspektionsplatser kan vara en
M
utmaning för vissa fokussystem.

Den enklaste
navigeringen
någonsin.
Professional-seriens kameror
har en oerhört tydlig 3,5 tums
pekskärm med gott gensvar
och 640 x 480 upplösning så
att du enkelt kan upptäcka
problem och lika enkelt navigera
mellan bilder och lägen med
intuitiva kontroller. De stora
knapparna låter dig dessutom
nå alla kamerafunktionerna med
endast en hand, även om du har
handskar.

Passiva automatiska fokussystem
registrerar kanske endast objekt i det
närmaste synfältet (stängsel).

En laserpekare med LaserSharp
Auto Focus registrerar målet.

LaserSharp® Auto Focus ger dig
fokuserade bilder med en knapptryckning.

Ti480/450/400/300
• Pistolgreppsformfaktor med upp till 640 x 480 upplösning för snabb felsökning
• Fånga tydliga, korrekta bilder där hela synfältet är i fokus med MultiSharp™ Focus1
• Få fyra gånger mer pixeldata med SuperResolution, som tar många bilder och kombinerar dem för att skapa
1 280 x 960 bilder1
• Dokumentera kritisk information digitalt i bilden med IR-PhotoNotes™, röstanteckningar eller textanteckningar
• Övervaka processer med videoinspelning, videoströmning i realtid, med fjärrkontroll1 eller automatisk inspelning
• Samarbeta från fältet i realtid genom att trådlöst synkronisera bilder direkt från kameran till Fluke Connect®-appen
på din smarttelefon och optimera, analysera och generera rapporter med den nya programvaran SmartView2

1Funktionerna varierar utifrån modell, se sidorna 28-30 för information
2Inom din leverantörs trådlösa täckningsområde; Fluke Connect® är inte tillgänglig i alla länder
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PROFESSIONAL-SERIEN
Ti480 PRO/Ti450 PRO

Våra populäraste kameror blev
just BÄTTRE.
Du förtjänar en ledande infraröd upplevelse. Med vårt hittills smartaste, mest intuitiva
användargränssnitt ökade Ti480 PRO och Ti450 PRO värmekänsligheten för att registrera de
minska skillnaderna, den senaste tekniken för tydligare skärmbild och objektivkompatibilitet för
att registrera små som stora mål.

ETT EXEMPEL PÅ VAR KAMERORNA KAN ANVÄNDAS
Dessa kameror går att använda till hela underhållspersonalens
inspektioner. Inspektera anläggningen genom att ta infraröda
bilder på pannor, kompressorer och eldfasta föremål. När
noggrannhet, precision och bild är viktiga är de här kamerorna
perfekta tillskott i verktygsbältet.
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Snabbare och lättare att använda
än tidigare.
Ti450 PRO och Ti480 PRO har en förbättrad pekskärm. Skärmen
kombinerar en modern design med flera rektangulära markörer i
kameran. De gör det lättare för teamet att snabbt identifiera min/maxtemperaturer för ett område i utrustningen eller i anläggningen.

Förbättrat gränssnitt identifierar snabbt
min/max-temperaturer.

Registrera mindre
temperaturskillnader.
Med den ökade temperaturmätningsnoggrannheten och det
större dynamiska temperaturområdet i Ti450 PRO, upp till 1500 °C
med NETD så lågt som 25 mK, går
det att samla in exakt information
för att fatta rätt beslut.

Skärmjämförelse mellan Ti450 och Ti450
PRO. Diagnostisera problem snabbare med
skarpare infraröda bilder på skärmen med
tydligare färgskillnader.

Ti450 PRO/Ti480 PRO
• Ökad känslighet för att visualisera temperaturskillnader
• Enklare att visualisera och diagnostisera problem med skarpare bilder på skärmen, flera rektangelmarkörer och nio
färgpaletter
• Mer intuitivt visuellt gränssnitt
• Större flexibilitet att visualisera mål, små som stora, med utbytbara smarta objektiv utan kalibrering
• Registrera en tydlig, korrekt bild där hela synfältet är i fokus med MultiSharp™ Focus.
• Få en fokuserad bild av ditt utvalda mål omedelbart med LaserSharp® Auto Focus
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INFRARÖD KAMERA + GASDETEKTOR
Ti450 SF6

Infrarött för varje dag.
SF6-gasdetektering när du
behöver det.
Äntligen ett säkert, lättanvänt och prisvärt sätt att hitta SF6-läckor. Öka effektiviteten och spara
pengar med en toppresterande infraröd kamera som levererar utmärkt, toppmodern SF6detektering. Utför två kritiska funktioner med ett enda verktyg.

ETT EXEMPEL PÅ VAR KAMERORNA KAN ANVÄNDAS
På eldistributionsstationer utomhus utför det här verktyget effektiva,
kontaktlösa inspektioner för detektion av potentiella SF6-läckor och
undviker risken för elstötar. Perfekt för teknikern på transformatorstationen, elektriker eller linjearbetare som undersöker högspänningsutrustning som kräver testning på avstånd.
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Utformat för
driftsäkerhet.
Med tekniken från Flukes populära
pistolgreppskamera, växlar Fluke
Ti450 SF6 enkelt från infrarött till
gasläge med en funktionsomkopplare, vilket gör det enkelt är byta
lägen när du är på fältet.

Undersök säkert utrustning med det
medföljande stativet och okularet

Två verktyg i ett.
Till ett oslagbart
pris.
Det bästa av allt är att den är
prisvärd nog att äga, så du kan
genomföra IR- och gasbesiktningar när och var du vill utan att
behöva betala dyra uthyrningsavgifter eller hyra in dyra entreprenörer.

Allt du behöver för att detektera en
SF6-läcka finns i i450 SF6 väska

Ti450 SF6
• Upptäcker platsen för en SF6-läcka utan att stänga ned utrustning
• 320 x 240 upplösning gas och infraröda bilder. SuperResolution ökar till 640 x 480, endast i infrarött läge
• Ta bilder med skärpa i båda lägena gas och infrarött med LaserSharp® Auto Focus utan att trycka på knappar
• Ta skarpa, korrekta bilder fokuserade över hela bildytan med MultiSharp™ Focus
• Kompatibel med smarta objektiv som inte kräver kalibrering vid byte mellan kameror. Teleobjektiv med två gångers
förstoring medföljer i satsen
• Liten och lätt, får lätt plats i verktygslådan
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PERFORMANCE-SERIEN
TiS75/S65/S60/S55/S50/S45/S40/S20/S10

Robust. Noggrann.
BYGGD FÖR ATT LEVERERA.
Du behöver snabb, noggrann värmekamera i ett robust hölje. Få upp till 320 x 240 upplösning
för att enkelt identifiera detaljer som kan tyda på ett potentiellt problem.

ETT EXEMPEL PÅ VAR KAMERORNA KAN ANVÄNDAS
Dessa tåliga kameror är mycket bra för dagliga inspektioner när du
behöver resultat omedelbart. HVAC/R-leverantörer och underhållstekniker som vill ha snabb och direkt felsökning på utsatta ställen
uppskattar det här verktyget. De är perfekta för användare som vill
ha manuella, automatiska eller fasta fokusalternativ och för dem
som är oroade för stora ΔT.
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Precist sammanfogade bilder ger
bättre detaljer.
Bildkvaliteten betyder allt när det gäller att snabbt analysera infraröda
bilder. Du behöver rätt detaljnivå i den infraröda bilden för att identifiera
specifika problemområden. Flukes IR-kameror i Performance-serien
blandar synligt ljus och infraröda bilder med hjälp av patenterad
IR Fusion®-teknik för att registrera en tydlig 5MP verklighetstrogen bild
av målet. Blanda vid olika förinställda nivåer och lägg till bild-i-bild
(picture-in-picture, PIP) för att fånga en otroligt detaljerad hybridbild.
1

Helt infrarött

Utformad för dina
miljöer.
Se enkelt potentiella problem med
den stora 3,5-tums LCD-skärmen.
Den tåliga enhandsdesignen
(höger- eller vänsterhänt) gör att
du enkelt kan arbeta uppe på en
stege eller i alla slags miljöer med
en hand fri.

50 % blandning, bild-i-bild läge

50 % blandning, beskurna för detaljer

Lättläst brytaretikett med IR Fusion®teknik. Exakt blandade synliga och
infraröda bilder.1

TiS75/S65/S60/S55/S50/S45/S40/S20/S10
• Få exakt fokuserade bilder så nära som 15 cm med manuell fokus eller välj fast fokus för snabbare bilder utan att
behöva fokusera från 45 cm och därutöver
• Övervaka batteriladdningen och undvik plötsliga strömbortfall med ett smart batteri som har dioder som anger
laddningsnivå
• Du kommer lätt åt sparade bilder på ett borttagbart SD-kort
• Dokumentera viktig information digitalt, som t.ex. placeringen av utrustningen eller märkskylten på motorn, med den
infraröda bilden med hjälp av IR-PhotoNotes™ eller röstanteckning1
• Samarbeta från fältet i realtid genom att trådlöst synkronisera bilder direkt från kameran till appen Fluke Connect® på
smarttelefonen och optimera, analysera och generera rapporter med den nya programvaran SmartView2

1Funktionerna varierar utifrån modell, se sidorna 28-30 för information

2Inom din leverantörs trådlösa täckningsområde; Fluke Connect® är inte tillgänglig i alla länder

15

ANALYS OCH RAPPORTERING
Programvara

PROGRAMVARA för
Fluke IR-kameror
På fältet eller på kontoret gör Fluke Connect® det enkelt att analysera och ordna värmebilder
i övertygande rapporter. Förutom rapporter är bilderna i Fluke Connect tillgängliga för hela
teamet på mobila enheter, webbläsare eller bärbar dator så att alla har åtkomst till den senaste
informationen.
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Mobilappen Fluke Connect®
Synkronisera bilder trådlöst direkt från kameran till Fluke Connect®.
E-posta bilder till kollegor från fältet för att samarbeta i realtid. Du
kan också redigera och analysera bilder och generera rapporter på
resande fot.
Hämta den kostnadsfria appen genom att söka efter "Fluke
Connect" i Apples eller Androids app store

Programvaran
Fluke Connect®
Smartview® för
dator.
Den kraftfulla, nya programvaran
Fluke Connect® Smartview® för
Windows-datorer gör det enklare
än någonsin att redigera värmebilder, utföra analyser, generera
snabba, anpassade och robusta
rapporter och exportera bilder till
valfritt format. Fluke Connect®
är en omfattande och ansluten
programvaruplattform som representerar framtiden för integrerat
utrustningsunderhåll.
Hämta gratis på
www.fluke.com/flukeconnectti

Översikt för funktionerna i programvaran för Fluke värmefotografering
• Hämta, visa och överför värmebilder trådlöst
• Dela bilder och mätningar med gruppmedlemmar på avstånd
• Justera nivå och omfång, IR Fusion®-blandning och färgpaletter
• Lägg till och redigera markörer och färglarm
• Lägg till anteckningar som text, ljud och bilder
• Exportera radiometriska .is2-bilder i BMP, JPG, PNG, GIF och TIFF-format
• Skapa rapporter för värmefotografering och exportera som PDF
• Exportera temperaturdata i CSV eller XLS-format
• Sök efter bilder med datum, allvarlighetsgrad och rubrik
• Kostnadsfri molnlagring för åtkomst överallt, närsomhelst (går att använda offline)
• Anpassningsbara rapportmallar
• Lättanvänd gruppredigeringsfunktion

Fluke Connect® analys- och rapporteringsprogramvara finns i alla länder, men inte systemet Fluke Connect.
Kontrollera tillgänglighet med en auktoriserad Fluke-återförsäljare.

17

ANALYS OCH RAPPORTERING
Programvara

Snabba, säkra beslut med Fluke
Connect® Assets
Fluke Connect Assets överför trådlöst bilder från kameran till ett anläggningsregister utan misstag. På det här sättet ser hela teamet noggranna
temperaturtrender per tillgång och fatta underbyggda beslut.

Instrumentpanelen för mätdonsanalys: Enkelt
att jämföra komplexa data

Få omedelbara
larm.
Ställ in larm baserade på mätdonets egenskaper som du konfigurerar. Dela och titta på video och
mätvärden i realtid för att felsöka
problem från vilken plats som
helst. Spara tid och ansträngningar
genom att slippa gå till anläggningen eller tillbaka till kontoret
varje gång det finns frågor.

Fluke Connect® Assets
• Tilldela infraröda bilder till en tillgång och visa förändringarna i utrustningen
över tid
• Få omedelbara larm baserade på mätdonets respons
• Ge utförligare information till dina underhållsteam genom att skapa arbetsordrar
som omfattar mätningar och infraröda bilder
• Minska pappersarbetet, öka din effektivitet
• Minimal investering och inställningstid behövs

Hämta mobilappen på:

Fluke Connect® analys- och rapporteringsprogramvara finns i alla länder, men inte systemet
Fluke Connect. Kontrollera tillgänglighet med en auktoriserad Fluke-återförsäljare.
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OBJEKTIV

SE det omöjliga.
Teleobjektiv
Skillnaden mellan att hitta potentiella problem, eller att inte se någon skillnad alls. Se
detaljer du behöver, även på avstånd, när
du förstorar 2 eller 4 gånger mer än med ett
vanligt objektiv.
Standard (till vänster), teleobjektiv med 2x
förstoring (mitten) och teleobjektiv med 4x
förstoring (höger) - se rätt nivå av kritiska
infraröda detaljer

Vidvinkelobjektiv
När du arbetar i ett trångt utrymme,
se ett större mål på nära håll.
Perfekt för tak- och byggnadsinspektioner eller för att titta genom
IR-fönster.
Standardobjektiv (vänster) och vidvinkelobjektiv
(höger) se båda sidor av byggnaden samtidigt från
samma avstånd

Makroobjektiv
Få en otroligt detaljerad bild av
mycket små föremål – så små
som 25 mikrometer, mindre än ett
mänskligt hårstrå.

Få en fullständig översikt av arbetsorderstatus på anläggningen
Standard (vänster) och 25 mikron makro-objektiv
(höger) - se detaljer i väldigt små objekt

Objektivtyp

Används för

Tillämpningar

Teleobjektiv med 2x
förstoring

Små till medelstora mål,
betraktade på avstånd

•• Underhåll, el- och processtekniker – när målet är för högt upp, svår att nå eller farligt att vara i närheten av

Teleobjektiv med 4x
gångers förstoring

Små mål betraktade på stort
avstånd

•• Petrokemi – höga staplar

•• Byggnadsinspektion – se små detaljer på avstånd
•• Strömförsörjningsproduktion och överföring – långa avstånd
•• Metallurgi och metallförädling – för varmt att närma sig, kan ha utrustning nära raffinaderi som behöver
inspektion

Vidvinkel

Makro

Stort mål, sett på relativt
nära håll

•• Underhåll, el-, och processtekniker – vid arbete i ett trångt utrymme eller behöva visa ett stort område

Mycket små till mikroskopiska mål, sett på extremt
nära håll

•• Forskning och utveckling

•• Byggnadsinspektörer – för tak och industribyggnadsinspektioner, spara tid genom att visa ett mycket
större område samtidigt
•• Elektronik design och validering
•• Mikroskopisk termografi
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VÄRMEMULTIMETER
279 FC

ÄNDRA SÄTTET du ser på
digitala multimetrar.
Värmemultimetern 279 FC kombinerar en fullfjädrad digital multimeter med inbyggd värmefotografering och hjälper dig att hitta, reparera, validera och rapportera många elektriska problem snabbt
så att du är säker på att lösa problemen.

279 FC
• Lokalisera felomedelbart med en 80 x 60 infraröd bild (ej radiometrisk) och centrerad temperaturmätning
• Fullfjädrad digital multimeter med 15 mätfunktioner inklusive: växel-/likspänning, motstånd, kontinuitet, kapacitans,
diodtest, min/max, växelström (med iFlex®), frekvens
• 3,5 tums LCD-färgdisplay ger tydliga och skarpa mätvärden
• Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet håller en hel arbetsdag (över 10 timmar) under normala förhållanden och
sparar batterikapacitet genom automatisk avstängning
• Överför resultat trådlöst med systemet Fluke Connect®1
• Alternativen med iFlex® utökar mätmöjligheterna så att du når trånga, svåråtkomliga utrymmen för strömmätning
(upp till 2 500 A växelström)

1Inom leverantörens trådlösa täckningsområde. Fluke Connect® är inte tillgänglig i alla länder.
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VISUELL IR-TERMOMETER
VT04/VT04A

Utvecklad för att VISA ALLT.
Slipp punktmätningar. En infraröd värmekarta över en visuell bild ger dig det sammanhang som
behövs för att du klart och tydligt ska kunna se temperaturrelaterade problem, och det till ett
pris som låter dig utrusta hela teamet.

VT04/VT04A
• Tillgänglig när du behöver den – ryms enkelt i din verktygsväska eller ficka
• Så intuitiv att du kan använda den direkt ur förpackningen
• Du kommer lätt åt sparade bilder på det borttagbara SD-kortet
• Spara i .bmp-format när du endast är intresserad av bilden och i .is2-format när du vill optimera bilderna och
skapa rapporter i programvaran SmartView® (tillgänglig för nedladdning på www.fluke.com/vtsmartview)
• Skydda din IR-termometer med den medföljande hårda väskan (VT04) eller mjuka väskan (VT04A)
• Välj vilken strömkälla du vill ha för din visuella IR-termometer: välj mellan återuppladdningsbart litiumjonbatteri
(VT04) eller 4 AA-batterier (VT04A)
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IR-TERMOMETER
572-2/568/62 MAX+/64 MAX

För SNABBA, ENKLA och
PÅLITLIGA mätvärden
är det här verktyget för dig.
Snabba temperaturavläsningar blir inte mycket enklare än när du använder en IR-termometer
från Fluke. Den är så snabb och så tålig att du alltid vill ha den med dig.
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Snabba och enkla mätningar.
Kom igång på bara någon sekund och slipp vänta på verktyget. Tryck
bara på avtryckaren och få en punktmätning direkt. Lasersiktet visar var
du mäter och vissa modeller har dubbel laser för att ange området där
mätningen tas.

Robust, redo och
tillförlitlig.
Du har ett hårt jobb. Det går hårt
åt dig och verktygen. Därför är
Fluke IR-termometer alltid redo
även under hårda villkor och har
testats för att klara av damm och
vatten med en IP54-klassning1.
Vissa modeller klarar fall från upp
till 3 meters höjd1. Är du ute efter
tålig tillförlitlighet är det svårt att
slå Fluke.

572-2/568/62 MAX+/64 MAX
• Säkra mätningar på större avstånd med upp till 60:1-förhållande för avstånd till mätpunkt
(572-2 60:1, 568 50:1, 62 MAX+ 12:1, 64 MAX 20:1)
• Mät temperaturer upp till 900 °C:
572-2 -30 °C till +900 °C, 568 -30 °C till +800 °C,
62 Max+ -30 °C till +650 °C, 64 MAX -30 °C till 600 °C
• Spara tid med tillgänglig, inbyggd och hämtningsbar datalagring för temperaturavläsningar
(572-2- och 568-modeller)
• Gör kontaktmätningar med 2-in-1-IR-termometrar (572-2- och 568-modeller)
• Egensäker modell för användning i farliga miljöer som inom olje- och gasindustrin (568 Ex)2.
• Identifiera området du mäter med dubbelt lasersikte på 572-2 och 62 Max+ eller med ett enda lasersikte
på 568 och 64 MAX
• Få varningar när en temperatur ligger utanför förväntat område med larm för högt och lågt
• Ficklampa och stor, lättläst LCD-skärm med bakgrundsbelysning för tydlig visning även i mörka miljöer
• Registrera punkttemperaturer obevakat (64 MAX)
• 99 datapunkters loggning (64 MAX)

1Tester utförda på 62 Max och 62 Max+
2Läs mer på 568 Ex produktsida på Flukes webbplats
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IR-FÖNSTER
CV400/401/300/301/200/201

Utför dina IR-elinspektioner
SÄKRARE och SNABBARE.
Ett företags största investering är inte den utrustning som finns innanför paneldörren. Den
utgörs av de elektriker, ingenjörer och inspektörer som riskerar sina liv varje dag när de utför
sitt arbete.

CV400/401/300/301/200/201
• Högsta tillgängliga säkerhetsklassningen för ljusbågar – 63 kA om korrekt installerad
• Under 5 minuters installation av 1 person; paneldörren behöver inte tas bort
• Finns i storlekarna 50 mm, 75 mm och 100 mm, med de bekväma åtkomstalternativen ¼-vridöppning
eller säkerhetsnyckel
• Få en tydlig bild av utrustningen, både visuellt och termiskt, med ClirVu®-beläggning som skyddar optiken mot elementen
• Korrosions- och UV-beständig för krävande utomhusmiljöer – stryktålig IP67-klassning
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TILLBEHÖR

UTÖKA din
infraröda kameras
funktioner.
Uppladdningsbart SBP3-batteri

Batterier och laddare

Utöka din laddningskapacitet med ett extra batteri, laddningsenhet eller billaddare. Alla
Flukes kameror i serierna Professional och Performance har sinsemellan utbytbara smarta
batterier. Övervaka batteriladdningen med hjälp av lysdiodindikatorn för laddning och
undvik plötsliga strömbortfall med endast ett knapptryck.
Produkt

Beskrivning

SBP3

Uppladdningsbart smart litiumjonbatteri

SBP4

Uppladdningsbart smart litiumjonbatteri

SBC3B

Laddningsenhet för batteri

TI-CAR CHARGER

Billaddare

Uppladdningsbart SBP4-batteri

Kamerastativfästen

Få skarpa, stadiga bilder genom att fästa kameran på ett stativ med ett stativfäste
(TRIPOD3). Ställ in kameran i automatiskt läge för att få flera bilder av samma mål.

Laddningsenhet för batteri

Solskärmar

Du behöver inte kisa då du arbetar ute i solen. Skaffa en solskärm (VISOR3) för kameran
för att minska reflexer på skärmen.

Billaddare

Kamerastativfäste

Alla tillbehör är inte kompatibla med alla kameror.

Solskärm
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SPECIFIKATIONER
Värmekameror i Expert-serien

IFOV
(rumsupplösning)

Detektorupplösning

Synfält

Kompatibla objektiv

Trådlös anslutning

TiX580

TiX560

0,93 mRad

1,31 mRad

640 x 480 (307 200 bildpunkter)
SuperResolution-läge: 1280 x 960 (1 228 800 bildpunkter)

320 x 240 (76 800 bildpunkter)
SuperResolution-läge: 640 x 480 (307 200 bildpunkter)

34 °H x 24 °V

24° H x 17° V

Förkalibrerade smarta objektiv –
TiX580: Teleobjektiv med 2x förstoring; TiX560, TiX520, TiX500: Teleobjektiv med 2x och 4x förstoring, vidvinkel- och
25 mikron makroobjektiv
Kompatibel med Fluke Connect®-appen. Trådlös anslutning till dator, iPhone® och iPad® (iOS 4s och senare), Android™ 4.3 och
senare) och WiFi till LAN1
AutoBlend™-läge, steglös sammanfogning

IR-Fusion®
Bild-i-bild (Picture-In-Picture – PIP)

Fokuseringssystem

Bild-i-bild

MultiSharp™ Focus, LaserSharp® Auto Focus med inbyggd laserbaserad avståndsmätare och avancerad
manuell skärpeinställning

Skärm

5,7-tums LCD-pekskärm, upplösning 640 x 480 bildpunkter

Design

Ergonomisk konstruktion med ett 240-graders roterande objektiv

Termisk känslighet*

Temperaturmätområde

Bildhastighet

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

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

-20 °C till +800 °C

-20 °C till +1200 °C

Versioner med 60 Hz eller 9 Hz

Tillgängliga delfönsterlägen: (tillval vid
beställning – delfönstertillval saknas för
9 Hz-modellerna)
Programvara
Röstanteckning

—

SmartView® datorprogram och mobilappen Fluke Connect1
Maximalt 60 sekunders inspelningstid per bild, uppspelning för granskning i kameran; Bluetooth-headset ingår (där det är
tillgängligt)

Skriftlig anteckning
Videoinspelning

Strömmande video (fjärrvisning)

Fjärrstyrning
Larm
Garanti

Ja
Standard och radiometrisk
Ja, se direktuppspelningen från din kameras skärm på din PC, smarttelefon eller TV-skärm. Med USB, WiFi-hotspot eller WiFinätverk till programmet Smartview® på dator, med WiFi-hotspot till appen Fluke Connect® på en smarttelefon eller med HDMI
till en TV-skärm
Ja, med datorprogrammet Smartview® eller mobilappen Fluke Connect1
Hög temperatur, låg temperatur och isotermer (inom mätområde)
Två år (standard), möjlighet att förlänga garantin

*Bästa möjliga.
1Inom leverantörens trådlösa täckningsområde. Fluke Connect® är inte tillgänglig i alla länder.
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Värmekameror i Expert-serien
TiX520

TiX500

IFOV
(rumsupplösning)

Detektorupplösning

1,31 mRad

320 x 240 (76 800 bildpunkter),
SuperResolution-läge: 640 x 480 (307 200 bildpunkter)

Synfält

Kompatibla objektiv

Trådlös anslutning

24° H x 17° V
Förkalibrerade smarta objektiv –
TiX580: Teleobjektiv med 2x förstoring; TiX560, TiX520, TiX500: Teleobjektiv med 2x och 4x förstoring, vidvinkel- och
25 mikron makroobjektiv
Kompatibel med Fluke Connect®-appen. Trådlös anslutning till dator, iPhone® och iPad® (iOS 4s och senare), Android™ 4.3 och
senare) och WiFi till LAN1
AutoBlend™-läge

IR-Fusion®
Bild-i-bild (Picture-In-Picture – PIP)

Fokuseringssystem

Bild-i-bild

MultiSharp™ Focus, LaserSharp® Auto Focus med inbyggd laserbaserad avståndsmätare och avancerad
manuell skärpeinställning

Skärm

5,7-tums LCD-pekskärm, upplösning 640 x 480 bildpunkter

Design

Ergonomisk konstruktion med ett 240-graders roterande objektiv

Termisk känslighet*

Temperaturmätområde

Bildhastighet

≤ 0,04 °C vid 30 °C måltemperatur (40 mK)

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

-20 °C till +850 °C

-20 °C till +650 °C

Versioner med 60 Hz eller 9 Hz

Tillgängliga delfönsterlägen: (tillval vid
beställning – delfönstertillval saknas för
9 Hz-modellerna)
Programvara
Röstanteckning

—

SmartView® datorprogram och mobilappen Fluke Connect1
Maximalt 60 sekunders inspelningstid per bild, uppspelning för granskning i kameran; Bluetooth-headset ingår (där det är
tillgängligt)

Skriftlig anteckning
Videoinspelning

Strömmande video (fjärrvisning)

Fjärrstyrning
Larm
Garanti

Ja
Standard och radiometrisk
Ja, se direktuppspelningen från din kameras skärm på din PC, smarttelefon eller TV-skärm. Med USB, WiFi-hotspot eller WiFinätverk till programmet Smartview® på dator, med WiFi-hotspot till appen Fluke Connect® på en smarttelefon eller med HDMI
till en TV-skärm
Ja, med datorprogrammet Smartview® eller mobilappen Fluke Connect1
Hög temperatur, låg temperatur och isotermer (inom mätområde)
Två år (standard), möjlighet att förlänga garantin

*Bästa möjliga.
1Inom leverantörens trådlösa täckningsområde. Fluke Connect® är inte tillgänglig i alla länder.
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SPECIFIKATIONER
Värmekameror i Professional-serien
Ti480 PRO
IFOV
(rumsupplösning)

Detektorupplösning

Synfält

Kompatibla objektiv

Trådlös anslutning
IR-Fusion®

Fokuseringssystem

Ti450 PRO

Ti450 SF6

0,93 mRad

1,31 mRad

640 x 480 (307 200 bildpunkter) eller
1 280 x 960 med SuperResolution
(1 228 800 bildpunkter)

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

34° H x 24° V

24° H x 17° V

Smarta förkalibrerade objektiv: vidvinkelobjektiv, 2x och 4x teleobjektiv, 25 mikron makro

Förkalibrerade smarta objektiv: vidvinkelobjektiv,
2x och 4x teleobjektiv

Kompatibel med Fluke Connect®-appen. Trådlös anslutning till dator, iPhone® och iPad® (iOS 4s och senare), Android™ 4.3 och senare) och WiFi till LAN1
Fem olika bildblandningslägen (läget AutoBlend™, bild-i-bild (PIP), IR/visuell varning, full IR, fullt synligt ljust) lägger till sammanhanget från de
synliga detaljerna till den infraröda bilden
MultiSharp™ Focus, LaserSharp® Auto Focus med inbyggd laserbaserad avståndsmätare och avancerad manuell skärpeinställning

Skärm

3,5 tums LCD-pekskärm, 640 x 480 bildpunkters upplösning

Design

Robust, ergonomisk design, för användning med en hand

Termisk känslighet*

Temperaturmätområde

Bildhastighet
Tillgängliga
delfönsterlägen:
(tillval vid beställning
– delfönstertillval
saknas för 9 Hzmodellerna)
Programvara
Röstanteckning
Skriftlig anteckning
Videoinspelning
Strömmande video
(fjärrvisning)
Fjärrstyrning
Larm
Garanti
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≤ 0,05 °C vid 30 °C måltemperatur (50 mK)

≤ -10 °C till +1000 °C

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

-10 °C till 1500 °C

-20 °C till +1 200 °C

Versioner med 60 Hz eller 9 Hz

—

SmartView® datorprogram och mobilappen Fluke Connect1
Maximalt 60 sekunders inspelningstid per bild, uppspelning för granskning i kameran, valbart bluetooth-headset tillgängligt, men inte obligatoriskt
Ja
Standard och radiometrisk
Ja, se direktuppspelningen från din kameras skärm på din PC, smarttelefon eller TV-skärm. Med USB, WiFi-hotspot eller WiFi-nätverk till programmet
SmartView® på dator, med WiFi-hotspot till appen Fluke Connect® på en smarttelefon eller med HDMI till en TV-skärm
Ja, med datorprogrammet Smartview® eller mobilappen Fluke Connect1
Hög temperatur, låg temperatur och isotermer (inom mätområde)
Två år (standard), möjlighet att förlänga garantin

Värmekameror i Professional-serien
Ti480
IFOV
(rumsupplösning)

Detektorupplösning

Synfält

Kompatibla objektiv

Trådlös anslutning
IR-Fusion®

Fokuseringssystem

Ti450

Ti400

0,93 mRad

640 x 480
(307 200 bildpunkter)
SuperResolution-läge:
1280 x 960 (1 228 800 bildpunkter)

Ti300

1,31 mRad

320 x 240
(76 800 bildpunkter)
SuperResolution-läge:
640 x 480 (307 200 bildpunkter)

1,75 mRad

320 x 240
(76 800 bildpunkter)

34 °H x 24 °V

24° H x 17° V

Förkalibrerade smarta objektiv –
Ti480: 2x teleobjektiv,
vidvinkelobjektiv

Förkalibrerade smarta objektiv:
2x och 4x teleobjektiv, vidvinkelobjektiv

Kompatibel med Fluke Connect®-appen. Trådlös anslutning till dator, iPhone® och iPad® (iOS 4s och senare), Android™ 4.3 och senare) och WiFi till LAN1
Fem olika bildblandningslägen (läget AutoBlend™, bild-i-bild (PIP), IR/visuell varning, full IR, fullt synligt ljust) lägger till sammanhanget från de
synliga detaljerna till den infraröda bilden
MultiSharp™ Focus, LaserSharp® Auto Focus med inbyggd laserbaserad
avståndsmätare och avancerad manuell skärpeinställning

LaserSharp® Auto Focus med inbyggd laserbaserad avståndsmätare och
avancerad manuell skärpeinställning

Skärm

3,5 tums LCD-pekskärm, 640 x 480 bildpunkters upplösning

Design

Robust, ergonomisk design, för användning med en hand

Termisk känslighet*

Temperaturmätområde

Bildhastighet
Tillgängliga
delfönsterlägen:
(tillval vid beställning
– delfönstertillval
saknas för 9 Hzmodellerna)
Programvara
Röstanteckning
Skriftlig anteckning
Videoinspelning
Strömmande video
(fjärrvisning)
Fjärrstyrning
Larm
Garanti

240 x 180
(43 200 bildpunkter)

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

-20 °C till +800 °C

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

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

-20 °C till +1 200 °C

-20 °C till +650 °C

Versioner med 60 Hz eller 9 Hz

—

SmartView® datorprogram och mobilappen Fluke Connect1
Maximalt 60 sekunders inspelningstid per bild, uppspelning för granskning i kameran, valbart bluetooth-headset tillgängligt, men inte obligatoriskt
Ja
Standard och radiometrisk
Ja, se direktuppspelningen från din kameras skärm på din PC, smarttelefon eller TV-skärm. Med USB, WiFi-hotspot eller WiFi-nätverk till programmet
SmartView® på dator, med WiFi-hotspot till appen Fluke Connect® på en smarttelefon eller med HDMI till en TV-skärm
Ja, med datorprogrammet Smartview® eller mobilappen Fluke Connect1
Hög temperatur, låg temperatur och isotermer (inom mätområde)
Två år (standard), möjlighet att förlänga garantin
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SPECIFIKATIONER

Värmekameror i Performance-serien

IFOV
(rumsupplösning)
Detektorupplösning

TiS75

TiS65/60

TiS55/50

2,0 mRad

2,4 mRad

2,8 mRad

320 x 240
(76 800 bildpunkter)

260 x 195
(50 700 bildpunkter)

220 x 165
(36 300 bildpunkter)

Synfält

35,7 °H x 26,8 °V

Kompatibla objektiv

Trådlös anslutning

IR-Fusion®

Fokuseringssystem

—

Kompatibel med Fluke Connect®-appen. Trådlös anslutning till dator, iPhone® och iPad® (iOS 4s och senare), Android™ 4.3 och senare) och WiFi till LAN1
Fem olika bildblandningslägen (läget AutoBlend™, bild-i-bild (PIP), IR/visuell varning, full IR, fullt synligt ljust) lägger till sammanhanget från de
synliga detaljerna till den infraröda bilden

Manuellt fokus

Manuell fokus (TiS65), fast fokus (TiS60)

Manuell fokus (TiS55), fast fokus (TiS50)

Skärm

3,5 tums (liggande) 320 x 240 LCD

Design

Robust, ergonomisk lättviktsutformning, för enhandsanvändning

Termisk känslighet*

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

Temperaturmätområde

Bildhastighet

Programvara

Röstanteckning

-20 °C till +550 °C

Versioner med 30 Hz eller 9 Hz

Versioner med 30 Hz eller 9 Hz (TiS65),
9 Hz (TiS60)

Strömmande video
(fjärrvisning)
Fjärrstyrning

Larm

Garanti

Maximalt 60 sekunders inspelningstid per bild, uppspelning för granskning i kameran; Bluetooth-headset tillgängligt separat (där det är tillgängligt)

—

Standard och radiometrisk

—

Ja, till Fluke Connect® Smartview® datorprogram eller mobilapp

—

—

Hög temperatur, låg temperatur och isotermer (inom mätområde)

Två år (standard), möjlighet att förlänga garantin

*Bästa möjliga.
1Inom leverantörens trådlösa täckningsområde. Fluke Connect® är inte tillgänglig i alla länder.

30

Versioner med 30 Hz eller 9 Hz (TiS55),
9 Hz (TiS50)

Fluke Connect mobilapp och datorprogrammet SmartView®1

Skriftlig anteckning

Videoinspelning

-20 °C till +450 °C

Värmekameror i Performance-serien

IFOV
(rumsupplösning)
Detektorupplösning

TiS45/40

TiS20

TiS10

3,9 mrad

5,2 mRad

7,8 mrad

160 x 120
(19 200 bildpunkter)

120 x 90
(10 800 bildpunkter)

80 x 60
(4 800 bildpunkter)

Synfält

35,7 °H x 26,8 °V

Kompatibla objektiv

Trådlös anslutning

IR-Fusion®

Fokuseringssystem

—

Kompatibel med Fluke Connect®-appen. Trådlös anslutning till dator, iPhone® och iPad® (iOS 4s och senare), Android™ 4.3 och senare) och WiFi till LAN1
Fem olika bildblandningslägen (läget AutoBlend™, bild-i-bild (PIP), IR/visuell varning, full IR, fullt
synligt ljust) lägger till sammanhanget från de synliga detaljerna till den infraröda bilden

Manuell fokus (TiS45), fast fokus (TiS40)

—

Fast fokus

Skärm

3,5 tums (liggande) 320 x 240 LCD

Design

Robust, ergonomisk lättviktsutformning, för enhandsanvändning

Termisk känslighet*

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

Temperaturmätområde

Bildhastighet

-20 °C till +250 °C

3Versioner med 0 Hz eller 9 Hz (TiS45),
9 Hz (TiS40)

9 Hz

Fluke Connect mobilapp och datorprogrammet SmartView®1

Maximalt 60 sekunders inspelningstid per
bild, uppspelning för granskning i kameran;
Bluetooth-headset tillgängligt separat (där det
är tillgängligt)

–

Skriftlig anteckning

—

Videoinspelning

—

Strömmande video
(fjärrvisning)

—

Fjärrstyrning

—

Larm

Garanti

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

-20 °C till +350 °C

Programvara

Röstanteckning

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

Hög temperatur, låg temperatur

–

Två år (standard), möjlighet att förlänga garantin

*Bästa möjliga.
1Inom leverantörens trådlösa täckningsområde. Fluke Connect® är inte tillgänglig i alla länder.

31

Flukes IR-verktyg
följer med på
jobbet för att de
får jobbet gjort.

Frågor?
Kontakta din lokala Flukerepresentant för mer information
eller gå till vår hemsida och begär
din kostnadsfria produktdemonstration.
Fluke utbildning
Vi har videor och seminarier på
nätet och lektioner i realtid från
vår utbildningspartner Snell
Group för att fortsätta att utveckla
dig som värmefotograf och
IR-tekniker.

Expert-serien
När du inte får ha fel erbjuder
Expert-serien extremt detaljerade
bilder. Dessutom kan du se bilderna
på en stor, roterande pekskärm.

Professional-serien
Fokus på målet med laserns
hastighet och precision med
LaserSharp® Auto Focus. Få oerhört
detaljerade bilder och avancerade
funktioner.

Performance-serien
Få detaljerade bilder i en prisvärd
värmekamera som är både tålig
och tillförlitlig. Det perfekta
verktyget för snabba inspektioner.

Värmemultimeter
En fullt utrustad digital multimeter
med inbyggd värmekamera

Visuell IR-termometer
En infraröd värmekarta med varma
och kalla markeringar belyser
potentiella problemområden. Se
problem i sitt sammanhang genom
att sammanfoga värmekartan med
den visuella bilden.

Fluke. Keeping your world
up and running.®
Fluke Sverige AB
c/o Gilbarco Veeder-Root
Johannesfredsvägen 11 A
16869 Bromma
Tel: 08 5663 7400
E-mail: cs.se@fluke.com
Web: www.fluke.se
©2015-2017 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data
kan komma att ändras utan föregående meddelande.
1/2018 6004503e-swe
Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan
skriftligt medgivande från Fluke Corporation.

IR-termometer
Gör snabba temperaturavläsningar
även på långt avstånd med upp till
60:1-förhållande för avstånd till
punkt och en starttid på bara en
sekund.

