Adaptér Fluke Connect
ir3000 FC Connector

™

Technické údaje

Připojte svůj měřicí přístroj Fluke
pomocí adaptéru ir3000 FC
Connector a využijte naplno možnosti
mobilní aplikace Fluke Connect.
Pokud již ve své brašně nebo na opasku máte některý
z níže uvedených přístrojů, nebo zvažujete nákup,
zamyslete se i nad adaptérem ir3000 FCConnector –
umožní vám komunikovat s aplikací Fluke Connect.™
• Adaptér Fluke Connect ir3000 FC Connector umožňuje
bezdrátově přenášet data z vašich stávajících přístrojů
Fluke do chytrého telefonu
• Připojuje se k IR portu stávajících přístrojů Fluke
• Umožňuje ihned vytvářet grafy, ukládat a sdílet odečtené hodnoty z přístroje s vaším týmem
prostřednictvím chytrého telefonu
• Identifikujte a diagnostikujte problémy rychle a
s jistotou
• Efektivně a bezpečně provádějte odečty v reálném čase
z primárního displeje v terénu
• Okamžitě sdílejte výsledky se svým týmem
• Upgradovatelný přes port USB

Systém

Podporované přístroje Fluke:
• Digitální multimetr: 287, 289
• Procesní přístroj: 789

Podporované chytré telefony:

• Android™ 4.4 a novější
• iPhone 4s nebo novější
®

Prostudujte si informace o obou modelech níže
a zkontrolujte, zda vybíráte takový, který podporuje
váš stávající přístroj Fluke. Jako další krok si stáhněte
z Apple Store nebo Google Play mobilní aplikaci Fluke
Connect a můžete začít.

Zobrazte. Uložte. Sdílejte.
Veškerá fakta, přímo v terénu.
Aplikace Fluke Connect s technologií videohovorů ShareLive™ je jediným
systémem pro bezdrátové měření, se kterým můžete zůstat v kontaktu
s celým týmem, aniž byste odešli z terénu. Mobilní aplikace Fluke
Connect je k dispozici pro operační systém Android™ (4.4 a novější) a iOS
(4s a novější). Funguje s více než 20 různými produkty Fluke – největší
sada měřicích přístrojů s možností připojení na světě. A další se připravují. Přejděte na web společnosti Fluke, kde získáte další informace.
Teď můžete díky zobrazením všech naměřených hodnot teploty,
mechanických údajů, elektrických hodnot a vibrací pro příslušné zařízení
na jediném místě dělat kvalifikovaná rozhodnutí rychleji než kdykoli
dříve. Začněte šetřit čas a zvyšovat svou produktivitu.

Aplikaci si můžete stáhnout z:

Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky.

Obecné specifikace
Model

FLUKE-IR3000FC

Typ baterie
Výdrž baterií
Bezdrátová komunikace
Dosah bezdrátové komunikace

Dvě alkalické baterie AAA, ANSI-24A IEC-LR03
6 hodin nepřetržitého přenosu
2,4 GHz v pásmu ISM
Otevřený prostor bez překážek: Do 20 m
S překážkami, sádrokartonové stěny: Do 6,5 m
S překážkami, betonové stěny nebo ocelový elektrorozvaděč: Do 3,5 m
Provoz: −10 °C až +50 °C
Skladování: −20 °C až +60 °C
CSA, FCC, CE, IC
Tři roky
80 g
3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm
Fluke 187, 189, 287, 289, 789

Teplota
Atesty
Záruka
Hmotnost
Rozměry (V x Š x D)
Kompatibilita

Informace pro objednávání
FLUKE-IR3000FC Adaptér Fluke Connect ir3000 FC Connector

Doba připojení RF (doba navázání spojení) může trvat až 1 minutu.

Fluke. Keeping your world
up and running.®
Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.cz
Poznámka pod čarou: Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných
vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních
5 GB je zdarma. Kompatibilní se zařízeními iPhone 4x a novějšími se systémem iOS 7 a
výše, iPad (v rámečku iPhone na zařízení iPad) a Galaxy S4, Nexus 5, HTC One se systémem
Android™ 4.4.x a výše. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
registrované ve Spojených státech amerických a jiných zemích. App Store je značka služby
společnosti Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc.
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