Optionele lenzen aanbrengen en verwijderen

Telelens 4x

1

Modellen TiX520, TiX560

Modellen Ti200, Ti300, Ti400

1

1

1

FLK-LENS/TELE2
FLK-LENS/WIDE2
FLK-LENS/4XTELE2
FLK-LENS/25MAC2

Optional Lenses
Instructieblad

3

1

2

2
2

Contact opnemen met Fluke
Neem contact op met Fluke via een van onderstaande telefoonnummers:
●● Technische ondersteuning VS: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
●● Kalibratie/reparatie VS: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
●● Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
●● Europa: +31 402-675-200
●● Japan: +81-3-6714-3114
●● Singapore: +65-6799-5566
●● Vanuit andere landen: +1-425-446-5500
Ga naar www.fluke.com om uw product te registeren, handleidingen te downloaden en
meer informatie te raadplegen.
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Ga om de laatste aanvullingen van de handleiding te bekijken, af te drukken of te
downloaden naar http://www.fluke.com/fluke/nlnl/support/manuals.
PN 4574065 (Dutch) March 2015
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Referentietabel voor lenzen

Optionele lenzen aanbrengen

Voor warmtebeeldcamera's van Fluke zijn optionele lenzen verkrijgbaar. Deze lenzen
bieden bij infraroodinspecties grotere flexibiliteit en toepasbaarheid. De lenzen zijn geschikt
voor de modellen Ti200, Ti300, Ti400, TiX520 en TiX560.

Een optionele lens op de camera aanbrengen:

Infraroodlenzen
Model

FLK-LENS/TELE2
Telelens 2x

FLK-LENS/WIDE2
Groothoeklens

FLK-LENS/4XTELE2
Telelens 4x

Doorsnede van het
aftastoppervlak

Ruimtelijke
resolutie
(IFOV)

Minimale
focusafstand

Verwijder de lenskap.

2.

Plaats de optionele lens op de camera. Zorg dat de punt op de lens tegenover de punt
op de camera zit. Zie de afbeelding voor meer informatie.

3.

Druk de optionele lens voorzichtig op z'n plaats en draai hem rechtsom tot hij vastklikt.

Verwijder de optionele lens van de camera als u klaar bent met het gebruik ervan:
1.

12° x 9°

46° x 34°

6,0° x 4,5°

0,65 mrad

2,62 mrad

0,33 mrad

15 cm (6 inch)

1,5 m

FLK-LENS/25MAC2
36,1° x 27,1°

1,97 mrad

2.

Druk de optionele lens voorzichtig in en draai hem linksom tot de lens loskomt van de
camera.
Verwijder de optionele lens en bevestig de lenskap.

3.

Berg de lens op in de daarvoor bedoelde houder.

45 cm (18 inch)

Optimale
focusafstand
Macrolens 25 micron

1.

10,2 mm (0,4 inch)

Opmerking: De vermelde ruimtelijke resolutie is gebaseerd op gebruik met een camera met een resolutie van 320 x 240.

Opmerking
Om de lens te beschermen en voor een maximale
levensduur moet de losse lens met daarop de lenskap
worden bewaard in de beschermende houder.

BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Dit product van Fluke is vrij van materiaal- en fabricagefouten gedurende één jaar
vanaf de datum van aankoop. Deze garantie is niet van toepassing op zekeringen,
wegwerpbatterijen of schade die voortvloeit uit een ongeluk, verwaarlozing, verkeerd
gebruik, wijziging, verontreiniging of abnormale omstandigheden bij bediening of
hantering. Wederverkopers zijn niet gemachtigd om enige andere garantie namens Fluke
te verstrekken. Voor het verkrijgen van service gedurende de garantieperiode moet u bij
het dichtstbijzijnde door Fluke erkende servicecentrum om retourautorisatie-informatie
vragen en het product vervolgens samen met een beschrijving van het probleem naar dat
servicecentrum sturen.
DEZE GARANTIE IS UW ENIGE VERHAAL. ER WORDEN GEEN ANDERE
UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, ZOALS GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERSTREKT. FLUKE IS NIET AANSPRAKELIJK
VOOR BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF
GEVOLGSCHADE OF VERLIEZEN, VOORTVLOEIENDE UIT WELKE OORZAAK
OF THEORIE DAN OOK. Aangezien in bepaalde staten of landen de uitsluiting of
beperking van een stilzwijgende garantie of van incidentele schade of gevolgschade niet
is toegestaan, is het mogelijk dat deze beperking van aansprakelijkheid niet op u van
toepassing is.
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