RSE300, RSE600
Thermal Imagers

Veiligheidsinformatie
2-jarige beperkte garantie.
Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige
garantie.
Registreer dit product op www.fluke.com.
Ga om de nieuwste handleidingen of de laatste aanvullingen daarop
te bekijken, af te drukken of te downloaden naar
http://www.fluke.com/fluke/nlnl/support/manuals.
Waarschuwing geeft omstandigheden en procedures aan die
gevaar opleveren voor de gebruiker. Let op wijst op omstandigheden
en procedures die het product of de te testen apparatuur kunnen
beschadigen.
XW Waarschuwing
Om een mogelijke elektrische schok, brand of letsel te
voorkomen en om het product veilig te gebruiken:
• Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product
gebruikt.
• Lees alle instructies zorgvuldig.
• Wijzig het product niet en gebruik het uitsluitend volgens
de voorschriften, want anders is de beveiliging van het
product mogelijk niet langer voldoende.
• Gebruik het product alleen als het correct werkt.
• Gebruik het product niet als het gewijzigd of beschadigd
is.
• Zorg dat het product niet meer door iemand kan worden
gebruikt als het beschadigd is.
• Steek geen metalen voorwerpen in aansluitingen.
• Gebruik uitsluitend voorgeschreven reserveonderdelen.
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• Zie de informatie over emissiviteit voor werkelijke
temperatuurwaarden. Reflecterende objecten leiden tot
metingen van temperatuurwaarden die lager zijn dan de
werkelijke temperatuur. Deze objecten kunnen
brandwonden veroorzaken.
• Laat het product uitsluitend repareren door een erkende
monteur.
W Let op
Opslag of voortdurend gebruik van de Imager bij extreme
omgevingstemperaturen kan leiden tot een tijdelijke
onderbreking van de werking. Als dit gebeurt, moet u de
Imager laten stabiliseren (afkoelen of opwarmen) voordat
het gebruik kan worden voortgezet.

Pictogrammen
De onderstaande tabel bevat de pictogrammen die op het product of
in dit document kunnen worden gebruikt.
Pictogram

Beschrijving



Raadpleeg de gebruikersdocumentatie.

W

WAARSCHUWING. GEVAAR.

X

WAARSCHUWING. GEVAARLIJKE SPANNING.
Gevaar van elektrische schokken.

P

Voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie.

)

Gecertificeerd door CSA Group conform NoordAmerikaanse veiligheidsnormen.



Conform relevante Australische veiligheids- en
EMC-normen.



Voldoet aan de relevante EMC-normen van ZuidKorea.

~

Dit product voldoet aan de merktekenvereisten
van de AEEA-richtlijn. Het aangebrachte
merkteken duidt erop dat dit elektrische/
elektronische product niet met het huishoudelijk
afval mag worden afgevoerd. Productcategorie:
Met betrekking tot de apparatuurtypen van bijlage
I van de AEEA-richtlijn, valt dit product onder
categorie 9, 'meet- en controle-instrumenten'.
Verwijder dit product niet met gewoon
ongescheiden afval.

Gegevens radiofrequentie
Ga om het instructieblad Radio Frequency Data Class B (gegevens
over radiofrequentie voor klasse B) weer te geven naar
http://www.fluke.com/fluke/nlnl/support/manuals en zoek naar
4409209.

Specificaties
Temperatuur
Bedrijf ........................................... -10 °C tot +50 °C (+14 °F tot +122 °F)
Opslag .......................................... -20 °C tot +50 °C (-4 °F tot +122 °F)
Relatieve vochtigheid ..................... 10 % tot 95 % niet-condenserend
Hoogte
Bedrijf ........................................... 2000 m
Opslag .......................................... 12.000 m
Voeding ............................................ Werkt op netstroom met de
meegeleverde voeding: 110 V AC tot
220 V AC, 50/60 Hz, inclusief universele
AC-adapters
Trillingsvastheid.............................. 3G, 11 Hz tot 200 Hz, 3 assen,
IEC 60068-2-26
Schokbestendigheid ....................... 50 G, 6 ms, 3 assen, IEC 60068-2-27
Afmetingen (H x B x L).................... 8,255 cm x 8,255 cm x 15,24 cm
(3,25 inch x 3,25 inch x 6,0 inch)
Gewicht ............................................ 1,04 kg
Beschermingsklasse ...................... IP67
Veiligheid ......................................... IEC 61010-1
Wireless radio
Frequentie .................................... 2412 MHz tot 2462 MHz
Uitgangsvermogen ....................... <100 mW
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Internationaal................................ IEC 61326-1: Industriële
elektromagnetische omgeving
CISPR 11: Groep 1, Klasse A
Groep 1: De apparatuur heeft bewust gegenereerde en/of gebruikt
geleidend gekoppelde hoogfrequente energie die nodig is voor het
interne functioneren van de apparatuur zelf.
Klasse A: De apparatuur is geschikt voor gebruik in alle gebouwen
behalve woningen en gebouwen die direct zijn aangesloten op een
laagspanningsvoedingsnet voor gebouwen voor woondoeleinden. Er
kunnen mogelijk problemen ontstaan met het garanderen van de
elektromagnetische compatibiliteit in andere omgevingen, vanwege
geleide en uitgestraalde storingen.
Let op: Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen
en biedt wellicht niet voldoende bescherming tegen radio-ontvangst in
dergelijke omgevingen.
Korea (KCC) ................................. Apparatuur van klasse A (industriële
zend- en communicatieapparatuur)
Klasse A: De apparatuur voldoet aan de vereisten voor industriële
(klasse A) elektromagnetische stralingsapparatuur, en de verkoper en
gebruiker dienen hiermee rekening te houden. Deze apparatuur is
bedoeld voor gebruik in zakelijke omgevingen en is niet bestemd voor
thuisgebruik.
USA (FCC) ................................... 47 CFR 15 subdeel C secties 15.207,
15.209, 15.249.

