Sätta fast och ta loss tillvalsobjektiv
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Modellerna TiX520, TiX560

Modellerna Ti200, Ti300, Ti400

1

1
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Teleobjektiv med 4
gångers förstoring

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

Optional Lenses
Instruktionsblad
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Kontakta Fluke
Kontakta Fluke genom att ringa något av följande telefonnummer:
●● Teknisk support i USA: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
●● Kalibrering/reparation i USA: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
●● Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
●● Europa: +31 402-675-200
●● Japan: +81-3-6714-3114
●● Singapore: +65-6799-5566
●● Övriga världen: +1-425-446-5500
Gå till www.fluke.com och registrera din produkt, hämta handböcker och få mer information.
Visa, skriv ut eller hämta det senaste tillägget till handboken genom att gå till
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
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Referenstabell för objektiv

Hur man monterar tillvalsobjektiv

Tillvalsobjektiv finns tillgängliga för Fluke Thermal Imagers. De här objektiven gör kameran
mer flexibel och ökar antalet användningsområden för IR-inspektioner. Objektiven är
kompatibla med modellerna Ti200, Ti300, Ti400, TiX520, och TiX560.

Så här installerar du ett tillvalsobjektiv på kameran:

IR-objektiv
Modell

Synfält

Spatial
upplösning
(IFOV)

Minsta
skärpeavstånd

FLK-LENS/WIDE2
Vidvinkel

12 ° x 9 °

46 ° x 34 °

0,65 mrad

2,62 mrad

45 cm

15 cm

FLK-LENS/4XTELE2
Teleobjektiv med 4
gångers förstoring

6,0 ° x 4,5 °

0,33 mrad

1,5 m

Optimalt
skärpeavstånd

FLK-LENS/25MAC2
IR-makroobjektiv,
25 mikrometer

Ta bort linsskyddet.

2.

Placera tillvalsobjektivet på kameran genom att placera pricken på objektivet mot
pricken på kameran. Se illustrationen för mer information.

3.

Tryck försiktigt objektivet på plats och rotera det medsols tills det låser fast i rätt
position.

Ta bort tillvalsobjektivet från kameran när du inte ska använda det längre:

FLK-LENS/TELE2
Teleobjektiv med 2
gångers förstoring

1.

36,1 ° x 27,1 °

1,97 mrad

10,2 mm

Obs: Den angivna spatiala upplösningen är baserad på användning med en 320 x 240-kamera.

1.
2.

Tryck försiktigt in objektivet och vrid det motsols tills det lossnar från kameran.
Ta bort tillvalsobjektivet och sätt tillbaka linsskyddet.

3.

Placera objektivet i skyddsväskan.
Obs!
Förvara alltid tillvalsobjektiv i sin skyddsväska med
linsskyddet på för att skydda det och maximera livslängden.

BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Denna Fluke-produkt garanteras vara fri från felaktigheter i material och utförande i ett år
från inköpsdatum. Denna garanti innefattar inte säkringar och engångsbatterier, och inte
heller skador som uppkommer som en följd av olyckshändelser, försummelse, felaktig
användning, ändring, nedsmutsning eller onormala förhållanden eller onormal hantering.
Återförsäljare har ej rätt att lämna några ytterligare garantier å Flukes vägnar. För att få
garantiservice kontaktar du närmaste Fluke-auktoriserade serviceverkstad för returtillstånd
och skickar sedan produkten till serviceverkstaden ifråga med en beskrivning av de
problem som föreligger.
DENNA GARANTI UTGÖR DIN ENDA GOTTGÖRELSE. INGA ANDRA GARANTIER,
EXEMPELVIS MED AVSEENDE PÅ LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING, ÄR
UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FLUKE ÄR EJ ANSVARIGT FÖR NÅGRA
SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER
FÖLJDSKADOR ELLER FÖRLUSTER, OAVSETT OM DE INTRÄFFAR PÅ GRUND
AV GARANTIBROTT ELLER OM DE BASERAS PÅ KONTRAKT. Eftersom det på
vissa platser inte är tillåtet att exkludera eller begränsa en underförstådd garanti, eller
oförutsedda skador eller följdskador, är det möjligt att denna ansvarsbegränsning inte
gäller dig.
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