Fluke Connect
ir3000 FC konnektor

™

Tekniske data

Tilslut dit Fluke testværktøj
med ir3000 FC konnektoren,
og få fuldt udbytte af
Fluke Connect mobil app'en
Hvis du allerede har et af værktøjerne herunder i
din værktøjskasse eller -bælte, eller hvis du overvejer at købe et, så tag ir3000 FC Konnectoren med, så
du kan kommunikere med Fluke Connect™ app'en.
• Fluke Connect ir3000 FC konnektoren giver dig
mulighed for trådløst at overføre data fra dine eksisterende Fluke værktøjer til din smartphone
• Passer over IR porten på dine eksisterende Fluke
værktøjer
• Giver dig øjeblikkelig mulighed for at vise værktøjets
målinger som grafer, for at gemme dem og for at
dele målingerne med dit team fra din smartphone
• Identificer og diagnoser problemer hurtigt og
selvsikkert
• Gem realtidsmålingerne fra det primære display
effektivt og sikkert
• Del omgående resultaterne med dit team
• Kan opgraderes med USB

Indbygget i

Understøttede Fluke værktøjer:
• Digitalmultimeter: 287, 289
• Procesmeter: 789

Understøttede smartphones:

• Android™ 4.4 og nyere
• iPhone 4s og nyere
®

Gennemgå oplysningerne om begge modeller for at
sikre dig, at du vælger den model, der understøtter
dit eksisterende Fluke værktøj. Dernæst downloader du Fluke Connect mobil app fra App Store hos
Apple eller Google Play hos Google, og går i gang.

Se det. Gem det. Del det.
Alle fakta, mens du er i felten.
Fluke Connect med ShareLive™ videoopkald er det eneste trådløse
målesystem, der giver dig mulighed for at holde kontakt med hele
dit team uden at forlade felten. Fluke Connect mobil app'en findes til
Android™ (4.4 eller senere) og iOS (4s eller senere), og fungerer med
over 20 forskellige Fluke produkter—det største system af forbundne
værktøjer i verden. Og der er flere på vej. Gå til Fluke webstedet for
at få mere at vide.
Tag de bedste beslutninger hurtigere end nogensinde før ved at få
vist alle temperaturmålinger og mekaniske, elektriske og vibrationsmæssige målinger for hvert udstyrsaktiv på ét sted. Kom i gang med
at spare tid og forøge din produktivitet.

Download app'en fra:

Smartphone, trådløs tjeneste og data plan er ikke inkluderet i købet.

Generelle specifikationer
Model

FLUKE-IR3000FC

Batteritype
Batterilevetid
RF kommunikation
RF kommunikationsafstand

To AAA alkaline batterier, ANSI-24A IEC-LR03
6 timers uafbrudt kommunikation
2,4 GHz ISM bånd
I det fri, uden forhindringer Op til 20 m
Med forhindringer, gipsvæg: Op til 6,5 m
Med forhindringer, betonvæg eller eltavle af stål: Op til 3,5 m
Drift: -10 °C til 50 °C
Opbevaringstemperatur: -20 °C til 60 °C
CSA, FCC, CE og IC
Tre år
80 g
3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm (1,25 in x 3,0 in x 2,5 in)
Fluke 187, 189, 287, 289, 789

Temperatur
Certificeringer
Garanti
Vægt
Størrelse (H x B x L)
Kompatibilitet

Bestillingsinformation
FLUKE-IR3000FC Fluke Connect ir3000 FC konnektor

RF tilslutningstid (bindingstid) kan tage op til 1 minut.

Fluke. Keeping your world
up and running.®

Fodnote: Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. Smartphone, trådløs tjeneste
og data plan er ikke inkluderet i købet. Første 5 GB hukommelse er gratis. Kompatibel
med iPhone 4x og i gang med iOS 7 eller nyere, iPad (i en iPhone ramme på en iPad)
og Galaxy S4, Nexus 5, HTC One med Android™ 4.4.x eller nyere. Apple og Apple logoet
er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et
servicemærke tilhørende Apple Inc. Google Play er et varemærke tilhørende Google Inc.
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