Conector ir3000 FC
com Fluke Connect
™

Dados técnicos

Conecte sua ferramenta de teste
Fluke com o conector ir3000 FC
e obtenha todos os benefícios do
aplicativo Fluke Connect mobile
Se você já tem uma das ferramentas abaixo em sua
caixa de ferramentas ou em seu cinto de ferramentas,
ou está avaliando comprar uma, inclua o conector
ir3000 FC e então poderá se comunicar com o aplicativo Fluke Connect™.
• O Conector ir3000 FC Fluke Connect permite a transferência sem fio de dados a partir de suas ferramentas
Fluke existentes para o seu smartphone
• Encaixa na porta IR das ferramentas Fluke existentes
• Permite imediatamente que você crie um gráfico, salve
e compartilhe as leituras da ferramenta com a sua
equipe a partir de seu smartphone
• Identifique o diagnostique problemas rapidamente e
com confiança
• Capture leituras em tempo real no campo a partir do
display primário com eficiência e segurança
• Compartilhe os resultados instantaneamente com
sua equipe
• Atualizável através de USB

Produzido com

Ferramentas da Fluke suportadas:
• Multímetro digital: 287, 289
• Ferramenta de processo: 789

Smartphones suportados:
• Android™ 4.4 e superior
• iPhone 4s e posterior
®

Revise as informações em ambos os modelos abaixo
para garantir que você está selecionando um que
suporte a sua ferramenta Fluke existente. Em seguida,
baixe o aplicativo Fluke Connect mobile na Apple ou
Google app store e comece a trabalhar.

Veja-o. Salve-os. Compartilhe-os.
Todos os fatos, mesmo no campo.
Fluke Connect com chamada de vídeo ShareLive™ é o único sistema
de medição sem fio que permite que você fique em contato com toda
a sua equipe, sem sair do campo. O aplicativo móvel Fluke Connect™
está disponível para Android (4.4 e posterior) e iOS (4s e posterior)
e funciona com mais de 20 produtos diferentes da Fluke — o maior
conjunto de ferramentas de teste conectadas no mundo. E há muito
mais a caminho. Acesse o site da Fluke e saiba mais.
Tome as melhores decisões mais rapidamente do que nunca,
visualizando todas as temperaturas, medições mecânicas, elétricas e
de vibração para cada equipamento ativo em um só lugar. Comece a
poupar tempo e aumente a sua produtividade.

Baixe o aplicativo em:

Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra.

Especificações gerais
Modelo

FLUKE-IR3000FC

Tipo de pilha
Vida útil da bateria
Comunicações RF
Alcance das comunicações RF

2 pilhas alcalinas AAA, ANSI-24A IEC-LR03
6 horas de transmissão contínua
Banda 2,4 GHz ISM
Área externa, sem obstrução: Até 20 m
Obstruída, parede de divisória: Até 6,5 m
Obstruída, parede de concreto ou gabinete elétrico de aço: Até 3,5 m
Operação: -10 °C a 50 °C
Armazenamento: -20 °C a 60 °C
CSA, FCC, CE, IC
Três anos
80 g
3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm (1,25 pol x 3 pol x 2,5 pol)
Fluke 187, 189, 287, 289, 789

Temperatura
Certificações
Garantia
Peso
Dimensões (AxLxC)
Compatibilidade

Informações para pedidos
FLUKE-IR3000FC Conector ir3000 FC Fluke Connect

O tempo de conexão RF (tempo de ligação) pode demorar até 1 minuto.
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Rodapé: Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.
Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra. Os primeiros 5
GB de armazenamento são grátis. Compatível com iPhone 4x com iOS 7 ou superior, iPad
(na estrutura de iPhone no iPad) e Galaxy S4, Nexus 5, HTC One com Android™ 4.4.x ou
superior. Apple e o logotipo Apple são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos
EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma
marca registrada da Google Inc.
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