Fluke Connect
ir3000 FC-connector

™

Technische
gegevens

Sluit uw Fluke-instrument aan
met de ir3000 FC-connector
en profiteer van alle voordelen
van de Fluke Connect Mobile App
Als u een van de onderstaande instrumenten in
uw gereedschap hebt of erover denkt er een aan te
schaffen, voeg dan de ir3000 FC Connector toe zodat
u kunt communiceren met de Fluke Connect™-app.
• Met de Fluke Connect ir3000 FC-connector kunt u
wireless gegevens van uw bestaande Fluke-instrumenten naar uw smartphone zenden
• Past over de infraroodpoort van uw bestaande
Fluke-instrumenten
• U kunt onmiddellijk de meetwaarden van uw instrument grafisch weergeven, opslaan en delen met uw
team vanaf uw smartphone
• Spoor problemen op en diagnosticeer ze op een
snelle en betrouwbare manier
Leg op locatie efficiënt en veilig metingen van het
primaire scherm vast
Deel de resultaten direct met uw team
• Te upgraden via USB

Gebouwd met

Ondersteunde Fluke-instrumenten:
• Digitale multimeter: 287, 289
• Proceskalibrator: 789

Ondersteunde smartphones:

• Android™ 4.4 en hoger
• iPhone 4s en later
®

Lees de onderstaande informatie over beide modellen
om er zeker van te zijn dat u het model kiest dat uw
bestaande Fluke-instrument ondersteunt. Download
vervolgens de Fluke Connect Mobile App uit de Apple
of Google App Store en u kunt aan de slag.

Bekijken. Opslaan. Delen.
Alle feiten, meteen op locatie.
Fluke Connect met ShareLive™-videogespreksfunctie is het enige wireless
meetsysteem waarmee u zonder de meetlocatie te verlaten in contact
kunt blijven met uw hele team. De Fluke Connect Mobile App is beschikbaar voor Android™ (4.4 en hoger) en iOS (4s en later) en werkt samen
met meer dan 20 verschillende Fluke-producten — de grootste systeem
van met elkaar verbonden test- en meetinstrumenten ter wereld. En er
zijn er meer onderweg. Ga naar de website van Fluke voor meer informatie.
Neem de beste beslissingen en doe dat sneller dan ooit tevoren, door
alle mechanische, elektrische, temperatuur- en trillingsmeetwaarden
voor elk apparaat op één plaats te bekijken. Begin met tijd te besparen
en uw productiviteit te verhogen.

Download de app op:

Smartphone, wireless service en dataplan zijn niet bij de koop inbegrepen.

Algemene specificaties
Model

FLUKE-IR3000FC

Batterijtype
Gebruiksduur batterijen
RF-communicatie
RF-communicatiebereik

Twee AAA alkalinebatterijen, ANSI-24A IEC-LR03
6 uur continue overdracht
2,4 GHz ISM-band
Buitenlucht, onbelemmerd: Tot 20 m
Belemmerd, wand van gipskarton: Tot 6,5 m
Belemmerd, betonnen wand of elektrische kast van staal: Tot 3,5 m
Tijdens bedrijf: -10 °C tot 50 °C
Bij opslag: -20 °C tot 60 °C
CSA, FCC, CE, IC
Drie jaar
80 g
3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm
Fluke 187, 189, 287, 289, 789

Temperatuur
Certificeringen
Garantie
Gewicht
Afmetingen (HxBxL)
Compatibiliteit

Bestelinformatie
FLUKE-IR3000FC Fluke Connect IR3000 FC-connector

De RF-verbindingstijd kan maximaal 1 minuut bedragen.

Fluke. Keeping your world
up and running.®
Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: (040) 267 51 00
Fax: (040) 267 51 11
E-mail: info@fluke.nl
Web: www.fluke.nl

Voetnoot: Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
Smartphone, wireless service en dataplan zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste
5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4x en hoger met iOS 7 of
hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad) en Galaxy S4, Nexus 5, HTC One met Android™
4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd
in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is
een handelsmerk van Google Inc.
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