ANLEDNINGAR
att välja en Fluke
Värmekamera
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Överlägsen bildkvalitet
Fluke maximerar prestandan hos varje pixel genom hela vårt sortiment värmekameror med
detektorupplösningar som sträcker sig från 320x240 till 80x60 med objektiv av 100 % diamanterad
germanium som ger dig skarpa detaljerade bilder och mer noggranna mätningar. Få 4 gånger så hög
upplösning i SuperResolution-läge och få den bildkvalitet du behöver för att ställa rätt diagnos.
Patenterad IR-Fusion®-teknik med AutoBlend™ visar fantastiska detaljer och anger den exakta platsen
för problemet vilket gör ditt jobb lättare. När du behöver mer detaljer kan ett extra 4x och 25 mikron
infrarött makroobjektiv göra det möjligt att inspektera mål som skulle vara svåra att se med ett vanligt
infrarött objektiv på grund av deras storlek och avstånd.
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Tänjer på gränserna
för kommunikation
med Fluke Connect
®

Fluke Connect är det största systemet av uppkopplade testverktyg
i världen och tilldelades Årets produkt 2015-priset av tidningen
Plant Engineering. Spara tid – synkronisera bilder trådlöst direkt
från din kamera till ett anläggningsregister eller en arbetsorder
genom att använda Fluke Connect-systemet. Att ha samtidig tillgång
till underhållsdokumentation på inspektionsplatsen och på kontoret
eller utanför anläggningen möjliggör snabbare beslutsfattande och
samarbete i realtid mellan gruppmedlemmarna.
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Fluke LaserSharp™ Auto Focus fångar det du behöver. Var. Enda. Gång.

Förstklassig
fokusteknik
Passiva automatiska fokussystem kanske endast
fångar upp objekt i närmaste synfältet

Varje värmekameraanvändare vet att om din bild är oskarp
kan temperaturmätningar visa fel med upp till 20 grader
eller mer, vilket gör det lättare att missa ett problem. Därför
konstruerade Fluke LaserSharp® Auto Focus –som använder
en inbyggd laseravståndsmätare för att omedelbart
beräkna och visa avståndet till ditt mål så att du får
en skarp bild med en knapptryckning. Eller få optimal
flexibilitet för fokus med eget val av manuell eller fast
fokus som är enkel att använda.
Fånga en tydlig, korrekt bild där hela synfältet är i fokus
med MultiSharp™ Focus. Sikta helt enkelt och tryck –
kameran bearbetar automatiskt en bunt bilder med fokus
nära och fjärran.

Besvärliga inspektionsplatser

Legendarisk hållbarhet
och användarvänlighet
Vi testar att våra kameror överstiger specifikationerna så vi tappar dem, lägger dem,
i blöt, utsätter dem för shock och skakar dem flera timmar i sträck. Våra verktyg
är obevekliga och robust byggda för att klara de tuffa miljöer där du arbetar
i många år framöver. Ditt jobb är tillräckligt komplicerat och det sista du behöver
är att slösa tid på ett verktyg som är svårt att använda. Vår intuitiva design med
en stort användargränssnitt möjliggör snabb och enkel navigering vilket gör
att det går snabbare och enklare att hitta och diagnostisera problem. Inte nog med
att du kan använda en Fluke värmekamera med en hand, du behöver antagligen
aldrig öppna bruksanvisningen.
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MultiSharp™ Focus – sikta helt enkelt och tryck –
kameran bearbetar automatiskt en bunt bilder
med fokus nära och långt borta för att ge dig
tydlig, korrekt fokus genom hela synfältet.

Navigera lätt över, under och runt objekten
med det ledade 180°-objektivet och se bilden
innan du tar den.

Ändra dina 320x240-bilder till 640x480-bilder –
det är 4 gånger högre upplösning och
pixelinformation med SuperResolution.

Med 150 % mer synfält3 kan du enkelt kommentera,
redigera och analysera bilder med den största 5,7-tums
LCD-pekskärmen i klassen.1

Banbrytande innovationer
x4

Med mer än 65 års erfarenhet och en rad prisbelönta produkter är vårt designteam på jobbet
och i fältet i otaliga timmar med våra kunder för att leverera innovationer för dina program
och hur du arbetar. Resultat är den största surfplatteliknande skärmen på en IR-kamera med hela
180 roterande objektiv som gör att du enkelt ser över, under och runt svåråtkomliga objekt.
Ett löstagbart smart batteri med en LED-laddningsindikator och utbytbara SD-kort som håller
tusentals bilder tillsammans med förmågan att skapa och maila rapporter från arbetsplatsen
med Fluke Connect®– vilket sparar både tid och pengar.

Jämfört med industriella handhållna värmekameror med 320x240 avkänningsupplösning från 1 januari 2015.
Jämfört med en 3,5-tums skärm.
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Flukes Värmekameror
Industriellt, kommersiellt och byggnads-bruk
Produkter
Beskrivning
Tillämpningar

Expertserien IR-kameror
TiX560, TiX520, TiX500
Förstklassig bildkvalitet och fullt 180° ledat objektiv
för enkel hantering vid svåra foton.
De mest detaljerade och utmanande inspektioner/mål
• Industriellt underhåll
• G
 enerering/överföring
• O
 lja och gas, förebyggande underhåll
• F orskning och utveckling (elektriskt, mekaniskt,
biologi/vetenskaper, mikroelektronik)

Perfekt för

Ingenjörer, FoU-medarbetare och avancerade termografer
som fordrar högklassig bildkvalitet och oöverträffad
detaljrikedom i varje IR-bild.

Fluke innovationer
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 20x240 upplösning
6
 40x480 upplösning med SuperResolution-läge
H
 ela 180° ledat objektiv
S
 törsta 5,7 tum surfplatteliknande skärm
MultiSharp™ Focus
L aserSharp® Auto Focus
Inbyggd laseravståndsmätare
S
 kapa och skicka rapporter med e-post direkt från
arbetsplatsen med Fluke Connect® -appen
IR-Fusion® AutoBlend, Bild-i-Bild
S
 martView® -Programvara
H
 ögklassig bildkvalitet
H
 ög temperaturmätning (upp till 1200 °C)
S
 nabbaste, bästa prestanda
S
 para och dela mätdata från fältet med
ditt team – när som helst och var som helst.
Ta en fokuserad bild omedelbart med
en knapptryckning
O
 begränsad lagringsförmåga tack vare utbytbara
SD-kort – varje kort rymmer tusentals bilder
Inbyggd röstinspelning och noteringar
S
 trömmande video
2
 x och 4x teleobjektiv och vidvinkelobjektiv som tillval
F järrkontroll och fjärrdrift
U
 tbytbara i fält, batteri går lätt att ta loss och har
laddningsindikator för att förhindra oväntade strömavbrott
E
 rgonomisk utformning
F ullständigt radiometrisk
Windowsbaserad navigeringsmeny

Specifikationerna varierar beroende på modell

Proffsserien IR-kameror
Ti450, Ti400, Ti300
Kvalitetsbilder för avancerad kontroll och felsökning
Industriellt underhåll
 yngre underhåll av näringsfastigheter
T
Olja och gas, underhåll
Veterinärmedicin
Driftsäkerhetsinspektioner
Tung byggnadsdiagnostik
- Byggnadsskal
- Konstruktionsfel
• El, vatten, gas
Professionella termografer, inom företaget,
i entreprenad eller tjänst, som behöver kvalitetsbilder
och avancerade funktioner och specifikationer
för användning i flertalet tillämpningar.
• SuperResolution-läge
• MultiSharp™ Focus
• LaserSharp® Auto Focus
• Inbyggd laseravståndsmätare
• S
 kapa och skicka rapporter med e-post direkt från
arbetsplatsen med Fluke Connect® -appen
• IR-Fusion® AutoBlend, Bild-i-Bild
• SmartView®-Programvara
•
•
•
•
•
•

• U
 tmärkt bildkvalitet
• Hög temperaturmätning (upp till 1200 °C)
• Spara och dela mätdata från fältet med ditt
team – när som helst och var som helst.
• Ta en fokuserad bild omedelbart med
en knapptryckning
• Obegränsad lagringsförmåga tack vare utbytbara
SD-kort – varje kort rymmer tusentals bilder
• Stor 3,5 tums LCD-pekskärm
• Inbyggd röstinspelning och noteringar
• Strömmande video
• 2x och 4x teleobjektiv och vidvinkelobjektiv som tillval
• Fjärrkontroll och fjärrdrift
• Utbytbara i fält, batteri går lätt att ta loss
och har laddningsindikator för att förhindra
oväntade strömavbrott
• Robust, ergonomisk utformning
• Fullständigt radiometrisk
• Windowsbaserad navigeringsmeny

Prestandaserien IR-kameror
TiS75, TiS65/60, TiS55/50, TiS45/40, TiS20, TiS10
Lätt att använda, standardutförande med bra bildkvalitet
för vardagsbruk
• Elinspektioner
• VVS/R inspektioner
• Mekanik
• Bostadsinspektioner
• Lätt kommersiellt underhåll
• Byggnadsdiagnostik
- Byggnadsskal
- Kommersiella/industriella fastigheter
Tekniker och entreprenörer som behöver kvalitetsbilder
och prisvärd funktionsrikedom för snabba avläsningar
och/eller intermittenta inspektioner.
• T
 rådlös anslutning med Fluke Connect®-appen
• IR-Fusion® AutoBlend, Bild-i-Bild
• S
 martView®-programvara

• B
 ra bildkvalitet
• Spara och dela mätdata från fältet med ditt team – när
som helst och var som helst.
• Lätt att använda, sikta och tryck eller manuella
fokuseringsalternativ
• Obegränsad lagringsförmåga tack vare utbytbara
SD-kort – varje kort rymmer tusentals bilder
• Stor 3,5 tum LCD
• Inbyggd röstinspelning (Bluetooth® headset säljs
separat och noteringar
• Strömmande video
• Utbytbara i fält, batteri går lätt att ta loss och har
laddningsindikator för att förhindra oväntade strömavbrott
• Robust, ergonomisk utformning
• Fullständigt radiometrisk
• Windowsbaserad navigeringsmeny

Ditt val av verktyg
Erfarenhet. Prestanda. Förtroende.
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