Fluke Connect
ir3000 FC -liitäntä

™

Tekniset tiedot

Kytke Fluke-mittauslaitteesi
ir3000 FC -liitäntään ja hyödynnä kaikki Fluke Connect
-mobiilisovelluksen edut
Jos työkalulaatikossasi tai -vyössäsi on jo joku alla
olevista työkaluista tai jos harkitset niiden ostamista, lisää ir3000 FC -liitäntä, jotta voit muodostaa
yhteyden Fluke Connect™ -sovellukseen.
• Fluke Connect ir3000 FC -liitännällä voit siirtää tietoja langattomasti Fluke-mittareista älypuhelimeen.
• Kytketään Fluke-mittarin infrapunaporttiin
• Voit esittää mittarin lukemat välittömästi graafisesti,
tallentaa ne ja jakaa tiimillesi älypuhelimeltasi
• Voit tunnistaa ja diagnosoida ongelmat nopeasti ja
luotettavasti
• Voit ottaa reaaliaikaisia lukemia kentän päänäytöstä
tehokkaasti ja turvallisesti
• Jaa tulokset välittömästi tiimisi kanssa
• Päivitys USB-liitännän välityksellä

Tekniikan tarjoaa

Tuetut Fluke-mittarit:

• Digitaaliset yleismittarit: 287, 289
• Prosessimittarit: 789

Tuetut älypuhelimet:

• Android™ 4.4 ja uudemmat
• iPhone 4s ja vanhemmat
®

Tarkista mallien tiedot alta ja varmista, että valitset
omiin Fluke-mittareihisi sopivan mallin. Lataa sitten
Fluke Connect -mobiilisovellus Applen tai Googlen
App Storesta, ja aloita sovelluksen käyttäminen.

Näe se. Tallenna se. Jaa se.
Kaikki faktat, suoraan kentällä.
Fluke Connect ja ShareLive™-videoyhteys on ainoa langaton mittausjärjestelmä, jonka avulla pysyt yhteydessä koko tiimiin lähtemättä
kentältä. Fluke Connect -mobiilisovellus on saatavana Android™- (4.4
ja uudempi) ja iOS-käyttöjärjestelmiin (4s ja uudempi). Se toimii yli
20 eri Fluke-tuotteessa. Käytössäsi on maailman laajin yhteenliitettyjen mittauslaitteiden järjestelmä. Ja lisää on tulossa. Lue lisää Fluken
verkkosivuilta.
Saat tehtyä parhaat päätökset nopeammin kuin koskaan aiemmin,
koska jokaisen mittalaitteen kaikki lämpötila-, sähkö- ja värähtelylukemat näkyvät samassa paikassa. Aloita ajan säästäminen ja
tuottavuuden lisääminen.

Lataa sovellus kohteesta:

Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen.

Yleiset tiedot
Malli

FLUKE-IR3000FC

Akun tyyppi
Akkujen kesto
RF-yhteys
RF-kantama

Kaksi AAA-alkaliakkua, ANSI-24A IEC-LR03
6 tuntia yhtäjaksoisessa käytössä
2,4 GHz ISM-taajuusalue
Ilmassa, esteettä: enintään 20 m
Esteen läpi, kipsilevy: enintään 6,5 m
Esteen läpi, betoniseinä tai teräksinen sähkölaitteen kotelo: enintään 3,5 m
Käyttö: -10 °C...50 °C
Säilytys: -20 °C...60 °C
CSA, FCC, CE, IC
Kolme vuotta
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

Lämpötila
Sertifikaatit
Takuu
Paino
Koko (K x L x P)
Yhteensopivuus

Tilaustiedot
FLUKE-IR3000FC Fluke Connect ir3000 FC -liitäntä

RF-yhteyden muodostus voi kestää jopa 1 minuutin.

Fluke. Keeping your world
up and running.®

Viite: Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gt maksutta.
Yhteensopiva iPhone 4x- ja uudempien mallien kanssa, joissa on vähintään iOS 7 -käyttöjärjestelmä, iPad- (iPadin iPhone-ikkunassa) ja Galaxy S4 -laitteiden kanssa sekä Nexus
5-, HTC One -laitteen kanssa, jossa on Android™ 4.4.x tai uudempi. Apple ja Applen logo
ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store
on Apple Inc:n palvelun tuotemerkki. Google Play on Google Inc:n tavaramerkki.
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