Narzędzia Fluke wykorzystujące podczerwień
Doświadczenie. Wydajność. Pewność.
Rozwiązania do mierzenia temperatury

NARZĘDZIA FLUKE wykorzystujące podczerwień

Keeping your world up and running

Narzędzia Fluke
wykorzystujące
podczerwień
przydają się
w pracy, bo

się w niej
sprawdzają.

DOŚWIADCZENIE — od 65 lat projektujemy i tworzymy
narzędzia uznawane za standard w branży testów i pomiarów.
Rozumiemy, że wymagania dotyczące Twojej pracy i narzędzi,
których w niej używasz, ciągle się zmieniają. Dlatego jesteśmy
zmotywowani do ciągłej innowacji i uczenia się od Ciebie, jakie
wyzwania stoją przed Tobą i jakich narzędzi potrzebujesz.
WYDAJNOŚĆ — wiemy, że Twoja praca może odbywać się
w trudnych, nieprzyjemnych i niebezpiecznych miejscach.
Twoje narzędzia muszą być wyjątkowo niezawodne i pomagać
Ci zachować bezpieczeństwo w zmieniającym się środowisku.
Ich konstrukcja powinna umożliwiać prostą obsługę jedną ręką
i zapewniać znakomitą jakość obrazu oraz szczegółową analizę.
Takie narzędzia sprawdzają się podczas pracy, ponieważ są
przeznaczone do zastosowań przemysłowych, do używania
przez Ciebie.
PEWNOŚĆ — wiedza o tym, że każde narzędzie z naszej oferty
charakteryzuje się jakością, dokładnością i niezawodnością.
Wiemy, że Twoja reputacja zależy od decyzji, które podejmujesz
na podstawie pomiarów. Potrzebujesz dokładnych
i wiarygodnych narzędzi, dzięki którym możesz
podejmować właściwe decyzje.
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Jakość obrazu

Więcej niż piksele

Zobacz więcej niż piksele.
Zobacz różnicę.
Piksele to tylko część równania określającego jakość obrazu w podczerwieni.

Jakość obrazu = ostrość + optyka +
rozdzielczość przestrzenna (piksele + pole widzenia)

2,25 mRad, D:S (wykrywanie) 400:1

Zaawansowane
technologie
regulacji ostrości
Ręczne ustawianie ostrości obrazów nie jest proste ani
szybkie, a w przypadku niektórych automatycznych
systemów uzyskanie ostrości wybranego obiektu może być
niemożliwe. Kamery Fluke z serii profesjonalnej i eksperckiej
są wyposażone w jedne z najbardziej innowacyjnych
technologii regulacji ostrości dostępnych na rynku.
• Funkcja automatycznej regulacji ostrości LaserSharp ,
dostępna tylko w urządzeniach Fluke, zapewnia najszybszy
sposób uzyskania dokładnych i ostrych obrazów.
®

• Funkcja wyostrzania obrazu pozwala uzyskać obraz
doskonałej jakości w warunkach wysokiej temperatury,
łącząc wiele następujących po sobie klatek w jeden obraz
(tylko model TiX560)

Po prostu
najlepsza optyka
Fluke używa tylko obiektywów germanowych
w 100% obrabianych przy użyciu diamentów.
Obiektywy te mają specjalne powłokę. Jest to
najbardziej wydajny materiał transmitujący energię
do detektora, który umożliwia utworzenie wysokiej
jakości obrazów w podczerwieni.
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3,39 mRad, D:S (wykrywanie) 295:1

Rozdzielczość
przestrzenna:
tajemnica
jakości obrazu
Urządzenie z większą liczbą pikseli
detektora lub węższym polem widzenia
ma lepszą rozdzielczość przestrzenną.
Rozdzielczość przestrzenna jest mierzona
w jednostkach mRad. Mniejsza liczba
oznacza bardziej szczegółowy obraz.
Zakres mRad kamer termowizyjnych
Fluke ze standardowym obiektywem
wynosi od 1,31 mRad (najlepszy obraz)
do 7,8 mRad, a zakres konkurencyjnych
modeli wynosi do 10,3 mRad.
Powyższe obrazy mają taką samą
liczbę pikseli detektora i zostały
wykonane z tej samej odległości od
silnika1. Górny obraz ma jednak lepszą
rozdzielczość przestrzenną. Widać na
nim więcej szczegółów dzięki węższemu
polu widzenia.

1Oba

obrazy zostały zarejestrowane przy użyciu
kamer Fluke.
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Fluke Connect

®

Największa na świecie rodzina bezprzewodowych przyrządów diagnostycznych i oprogramowania

ZOBACZ. ZAPISZ.
PRZEŚLIJ DALEJ.
Wszystko do pracy w terenie.

Połączenia wideo ShareLive

™

Wykresy TrendIt

TM

Zapisuj pomiary z pracy w terenie
i udostępniaj je swojemu zespołowi
w każdym miejscu i czasie.

„

Cenimy możliwość dzielenia się
obrazami z całym zespołem przez
sieć w czasie rzeczywistym.”
— John Bohling, technik serwisowy ds. UA HVAC

Aplikacja na urządzenia mobilne do pobrania:
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Oceniaj trendy.
Eliminuj problemy.

Pomiary AutoRecord

Zapis w Fluke Cloud

Natychmiastowy zapis
pomiarów w telefonie.

Bezpieczny dostęp do
dokumentacji zarejestrowanej
na urządzeniach z dowolnego
miejsca i w dowolnym czasie.

™

™

Największa na świecie rodzina
bezprzewodowych przyrządów
diagnostycznych.

Aplikacja Fluke Connect oraz obsługujące
ją bezprzewodowe przyrządy to najlepszy
sposób na utrzymanie kontaktu z zespołem
i przyrządami bez wracania z terenu. Dzięki
ponad 30 bezprzewodowym przyrządom
niezawodne diagnozowanie i rozwiązywanie
problemów nigdy nie było łatwiejsze.
Zacznij oszczędzać czas i zwiększać
wydajność już teraz.
®

©2015 Fluke Corporation. Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Do udostępniania danych
potrzebne jest połączenie Wi-Fi lub komórkowe. Smartfon, bezprzewodowe połączenie z internetem oraz abonament nie
są częścią zestawu. Pierwsze 5 GB pamięci jest za darmo. Dane kontaktowe do wsparcia telefonicznego można uzyskać
na stronie fluke.com/phones.
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Seria ekspercka
TiX560/520/500

Twoje podejście do technologii
wykorzystującej podczerwień
zmieni się o 180°.

Potrzebujesz maksymalnej elastyczności i ergonomicznej budowy, która pozwoli
łatwo dotrzeć z urządzeniem nad, pod i wokół trudno dostępnych obiektów. Dzięki
obiektywowi przegubowemu, który obraca się o pełne 180 stopni, i największemu
dotykowemu ekranowi LCD o przekątnej 5,7 cala można kierować kamerę i
uzyskiwać ostry obraz pod wygodnym kątem. To pozwala łatwo rejestrować obraz
obiektów, których wcześniej nie dało się obserwować.

Najwyższej klasy obraz na
największym, dotykowym ekranie
LCD o przekątnej 5,7 cala.
Powierzchnia wyświetlania zwiększona o 150%
daje możliwość wygodnego dodawania komentarzy,
edytowania i analizowania obrazów na
największym w swojej klasie ekranie
dotykowym LCD.
1

2

4 razy więcej pikseli dzięki
trybowi SuperResolution.
Błyskawicznie rejestruj bardzo szczegółowy obraz i zacznij go
analizować już w terenie dzięki funkcjom analitycznym kamery.
Zobacz najdrobniejsze szczegóły z daleka lub bliska.
Tryb SuperResolution (dostępny w modelu TiX560) zmienia obrazy
o rozdzielczości 320 x 240 w obrazy o rozdzielczości 640 x 480, czyli
o czterokrotnie większej rozdzielczości i liczbie pikseli.
Krok 1.

Krok 2.

Krok 3.

Krok 4.

Technologia SuperResolution przesuwa
czterokrotnie elementy wrażliwe i wypełnia
puste obszary, zapewniając całkowite pokrycie
i czterokrotnie większą rozdzielczość.

TiX560/520/500
• Łatwość poruszania się z kamerą pod, nad i wokół obiektów dzięki obiektywowi przegubowemu o zakresie ruchu 180°
• Szybka i łatwa analiza danych dzięki przetwarzaniu obrazów po ich zarejestrowaniu — edycja emisyjności, temperatury
tła, transmisyjności, palet i alarmów kolorów, korzystanie z funkcji IR-Fusion oraz włączanie/wyłączanie znaczników —
wszystko na kamerze
• Możliwość uzyskania obrazu o doskonałej jakości w warunkach wysokiej temperatury dzięki funkcji Sharpening, która
umożliwia połączenie następujących po sobie klatek w jeden obraz (TiX560)
• Łatwiejsze wykrywanie subtelnych różnic temperatury — tryb Filter umożliwia błyskawiczną zmianę czułości termicznej
z 45 mK na 30 mK (TiX560)
• Monitorowanie procesów przy użyciu nagrywania wideo, przesyłania strumieniowego wideo na żywo, zdalnego
sterowania (tylko model TiX560) i automatycznego rejestrowania
• Obiektywy opcjonalne — pozwalają przeglądać cele, których dostrzeżenie za pomocą tradycyjnego obiektywu IR byłoby
trudne z powodu ich wielkości i odległości. Dostępne są następujące obiektywy: teleobiektyw 2x i 4x; makro 25
mikronów oraz szerokokątny, prekalibrowany obiektyw inteligenty
• Zapisywanie i udostępnianie obrazów z terenu w aplikacji Fluke Connect

®

W porównaniu z ekranem o przekątnej 3,5 cala.
W porównaniu z przemysłowymi ręcznymi kamerami termowizyjnymi o rozdzielczości 320 x 240, według stanu na dzień 1 wrzesień 2015.

1
2
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Seria profesjonalna
Ti400/300/200

Automatyczna regulacja ostrości,
jakiej jeszcze nie było.
Technologia LaserSharp .
Zawsze ostre obrazy. Za każdym razem.
®

Dokładne i ostre obrazy
Jeśli obraz jest nieostry, pomiary temperatury mogą być błędne
nawet o 20 stopni Celsjusza. Ręczne ustawianie ostrości obrazów
trwa długo i wymaga skupienia. Funkcja automatycznej regulacji
ostrości LaserSharp , która jest dostępna tylko w urządzeniach Fluke,
umożliwia uzyskanie ostrego obrazu obiektu za naciśnięciem przycisku.
Wbudowany dalmierz laserowy natychmiast oblicza odległość od
obiektu, a mechanizm ostrości błyskawicznie ustawia ostrość.
®

Wiele miejsc przeprowadzania
inspekcji stanowi wyzwanie dla
niektórych systemów automatycznej
regulacji ostrości.

Zależy Ci na prawidłowych pomiarach. Nie akceptujesz niewyraźnych ani nieostrych
obrazów w podczerwieni. Nieprawidłowe odczyty ukrywają potencjalne problemy.
Właśnie dlatego potrzebujesz kamery z funkcją automatycznej regulacji ostrości
LaserSharp , która pozwoli Ci uzyskać wyraźne i ostre obrazy za każdym razem.
®

Intuicyjna obsługa
Kamery z serii profesjonalnej są wyposażone
w niesamowicie wyraźny wyświetlacz dotykowy
o przekątnej 3,5 cala i wysokiej rozdzielczości
640 x 480, który ułatwia lokalizowanie
problemów oraz zapewnia intuicyjną obsługę przy
przechodzeniu do następnego obrazu i przełączaniu
trybów. Dodatkowo dostęp do wszystkich funkcji
kamery jest możliwy przy użyciu jednej ręki,
a dzięki dużym przyciskom można ją obsługiwać
nawet w rękawicach.

Pasywne systemy automatycznej regulacji
ostrości mogą zarejestrować tylko obiekt
znajdujący się najbliżej (siatkę).

Czerwona kropka lasera potwierdza,
że funkcja automatycznej regulacji
ostrości LaserSharp śledzi obiekt.

Funkcja automatycznej regulacji
ostrości LaserSharp zapewnia
zawsze precyzyjne obrazy
®

Ti400/300/200
• Technologia IR-Fusion umożliwia uzyskanie kontekstu poprzez wyświetlanie szczegółów w świetle widzialnym
i pomiarów w podczerwieni dzięki dokładnemu połączeniu obrazów lub funkcji obrazu w obrazie
®

• Inspekcja komponentów o wysokiej temperaturze do 1200°C (2192 °F)

1

• Cyfrowa dokumentacja najważniejszych informacji wraz z obrazem w podczerwieni przy użyciu funkcji
IR-PhotoNotes , notatek głosowych lub adnotacji tekstowych
TM

1

• Monitorowanie procesów przy użyciu nagrywania wideo, przesyłania strumieniowego wideo na żywo, zdalnego
sterowania i automatycznego rejestrowania
1

• Narzędzie 2 w 1 — możliwość odczytu na wyświetlaczu informacji o odległości od obiektu dzięki
wbudowanemu dalmierzowi laserowemu
• Obiektywy opcjonalne — pozwalają przeglądać cele, których dostrzeżenie za pomocą tradycyjnego obiektywu
IR byłoby trudne z powodu ich wielkości i odległości. Dostępne są następujące obiektywy: teleobiektyw 2x i 4x
oraz szerokokątny, prekalibrowany obiektyw inteligenty
• Zapisywanie i udostępnianie obrazów z terenu w aplikacji Fluke Connect
1
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®

Zależnie od modelu. Parametry techniczne znajdują się na stronach 20-21.
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Seria użytkowa

TiS65/60/55/50/45/40/20/10

WYDAJNE kamery termowizyjne
Fluke, które są wytrzymałe
i niezawodne.
Potrzebujesz łatwej w obsłudze, wydajnej kamery termowizyjnej, która
pomoże Ci wykrywać drobne szczegóły mogące zwiastować duże kłopoty.

Dokładne łączenie obrazów
zapewnia więcej szczegółów
Podczas szybkiej analizy w podczerwieni najważniejsza jest jakość
obrazu. Potrzebujesz kamery termowizyjnej z odpowiednim poziomem
odwzorowania, która precyzyjne wyświetli interesujący Cię obszar.
Kamery termowizyjne z serii użytkowej łączą obrazy w świetle
widzialnym i podczerwonym za pomocą opatentowanej technologii
IR-Fusion , co pozwala uzyskać wyraźny, rzeczywisty obraz o
rozdzielczości 5MP. Można łączyć różne ustawienia predefiniowane
i nakładać obrazy na siebie (PIP), aby uzyskiwać niewiarygodnie
szczegółowy obraz hybrydowy.
1
®

Pełna podczerwień

Zaprojektowane dla
Twojego środowiska
Duży wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5 cala
(o 32% większy niż w wielu konkurencyjnych
modelach) pozwala na łatwe wykrywanie
potencjalnych problemów. Solidna konstrukcja
umożliwiająca obsługę jedną ręką (prawą
lub lewą) pozwala na pracę na drabinie oraz
praktycznie w każdym środowisku.

Łączenie 75%

Tryb PIP

Technologia IR-Fusion rejestruje
połączone obrazy przedstawiające
wiele informacji
®

TiS65/60/55/50/45/40/20/10

1

• Bardziej szczegółowe wyświetlanie dzięki zastosowaniu większej rozdzielczości pozwala uzyskać doskonałej jakości
obrazy i stawiać właściwe diagnozy, dysponując większą o 2,5 raza liczbą pikseli i o 70% lepszym stosunkiem D:S
• Ostry obraz w krótszym czasie (z zastosowaniem opcji ręcznej regulacji ostrości lub stałej ostrości)
• Bezpieczne przechowywanie obrazów i zarządzanie nimi niezależnie od lokalizacji
– Przesyłanie do chmury Fluke Cloud za pomocą sieci WiFi
– Bezpłatne przechowywanie danych w chmurze Fluke Cloud
– Możliwość udostępniania obrazów w czasie rzeczywistym przy użyciu aplikacji Fluke Connect
– Wymienna karta microSD o pojemności 4 GB
– Notatki głosowe
• Inteligentne akumulatory ze wskaźnikiem naładowania LED umożliwiające monitorowanie poziomu naładowania
i uniknięcie nieoczekiwanej utraty zasilania
• Możliwość tworzenia raportów i wysyłania ich za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu aplikacji
Fluke Connect — konieczność powrotu do biura w celu przygotowania raportów to już przeszłość
2

2

4

TM
3

™

®

5

4

®

Działanie funkcji IR-Fusion i łączenia obrazów zależy od modelu. Parametry techniczne znajdują się na stronach 20-21.
W porównaniu z kamerami termowizyjnymi Fluke Ti1xx
3
Bezpłatne przechowywanie danych do 5 GB
4
W zakresie usługi bezprzewodowej świadczonej przez dostawcę. Aplikacja Fluke Connect® nie jest dostępna we wszystkich krajach.
Zależnie od modelu. Parametry techniczne znajdują się na stronach 20-21.
1

®

2

5
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Graficzny termometr IR

VT04/VT04A

Zaprojektowany, aby
pokazać wszystko.
Pożegnaj się z odczytami punktowymi. Mapa cieplna w podczerwieni
nałożona na obraz w paśmie światła widzialnego zapewnia kontekst,
którego potrzebujesz, aby wyraźnie zobaczyć problemy związane
z temperaturą. Cena umożliwia wyposażenie całego zespołu.

Nałożona mapa cieplna
umożliwia lepszą analizę
Nakładając mapę cieplną w podczerwieni na obraz w paśmie
światła widzialnego, można zobaczyć problemy w kontekście,
a wybierając jeden z pięciu trybów nakładania na ekranie, można
uzyskać potrzebne szczegóły. Wyrównane obrazy można zobaczyć
z odległości 15 cm w trybie bliskim lub z dużej odległości w trybie
z daleka. Dokładne odczyty temperatury są dostępne bez odrywania
oczu od wyświetlacza. Centralne pole pomiarowe dokładnie wskazuje
obszar pomiaru temperatury. Wystarczy ustawić centralne pole na
sprawdzanym obiekcie, aby uzyskać dokładny pomiar obiektu,
a nie tła.

Mapa cieplna — nałożenie w 25%

Automatyzacja
inspekcji
Sprzęt można monitorować przez określony czas
po ustawieniu termometru IR tak, aby uzyskać
automatyczne poklatkowe rejestrowanie obrazów.
Można w łatwy sposób skonfigurować alarmy
dotyczące wysokiej i niskiej temperatury. Następnie
można połączyć obrazy i wybrać najlepszą paletę
w celu wskazania problemów i utworzenia szybkich
raportów przy użyciu dołączonego oprogramowania
Fluke SmartView .

Mapa cieplna — nałożenie w 50%

®

Mapa cieplna — nałożenie w 75%

Te połączone obrazy
z termometru IR VT04 pokazują
przegrzewający się bezpiecznik.

VT04/VT04A
• Zawsze z Tobą, kiedy jest potrzebny — przystosowany do noszenia w kieszeni lub w torbie na narzędzia
• Dzięki intuicyjnej obsłudze można z niego korzystać od razu po wyjęciu z pudełka
• Wymienna karta SD pozwala w łatwy sposób uzyskać dostęp do zapisanych obrazów
• Możliwość zapisu w formacie .bmp, gdy potrzebny jest sam obraz. Można też wybrać format .is2, aby
zoptymalizować obrazy i utworzyć raporty w oprogramowaniu SmartView
®

• Graficzny termometr IR można chronić przy użyciu dołączonego twardego futerału (VT04) lub miękkiego
pokrowca (VT04A)
• Wybierz preferowany sposób zasilania graficznego termometru IR: akumulator litowo-jonowy (VT04) lub
4 baterie AA (VT04A)
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Termometr IR

572-2/568/62 MAX+

Poręczne narzędzie pozwalające
w SZYBKI i PROSTY sposób
uzyskać WIARYGODNE wyniki.

Szybkie i proste pomiary
Czas uruchamiania to tylko kilka sekund, dlatego nigdy nie musisz
czekać na narzędzie. Po prostu naciśnij spust, aby uzyskać pomiar
punktowy. Wskaźnik laserowy pokazuje mierzone miejsce.
W niektórych modelach dwa lasery wskazują obszar, na którym
oparty jest pomiar.

Najprostszym w obsłudze urządzeniem do uzyskiwania szybkich odczytów
temperatury jest termometr IR Fluke. Jest wytrzymały i szybki, dlatego
zechcesz mieć go zawsze przy sobie.

Wytrzymały, gotowy
i niezawodny
Twoja praca jest ciężka. Wymaga wiele od Ciebie
i Twoich narzędzi. Właśnie dlatego termometry
IR są gotowe do działania nawet w ciężkich
warunkach — zostały przetestowane pod kątem
odporności na kurz i wodę zgodnie z normą IP541.
Niektóre z nich mogą przetrwać upadek nawet
z 3 metrów1. Fluke oferuje najsolidniejsze
urządzenia na rynku.

572-2/568/62 MAX+
• Dokładne pomiary z większej odległości przy stosunku odległości do powierzchni pomiaru wynoszącym do 60:1
• Pomiar temperatury do 900°C (1652 °F)

2

2

• Oszczędność czasu dzięki wbudowanej pamięci na dane odczytów temperatury, które można pobrać
(modele 572-2 i 568)
• Pomiary kontaktowe przy użyciu termometrów IR 2 w 1 (modele 572-2 i 568)
• Model konstrukcyjnie bezpieczny do używania w niebezpiecznych środowiskach, w tym w przemyśle
paliwowym i gazowym (568 Ex)
Szczegóły zawiera strona z produktami 568 Ex w witrynie Fluke.
• Dostępne są dodatkowe modele spełniające indywidualne potrzeby — szczegóły zawiera witryna Fluke

1Testowanie
2Zależnie od

16

DOŚWIADCZENIE. WYDAJNOŚĆ. PEWNOŚĆ.

przeprowadzono na urządzeniach 62 Max i 62 Max+
modelu. Parametry techniczne znajdują się na stronach 20-21.
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Okna podczerwieni

CV400/300/200

Przyspiesz prace i popraw
bezpieczeństwo dzięki urządzeniom
do inspekcji w podczerwieni.

Akcesoria

Zobacz niemożliwe.
Obiektywy do podczerwieni (IR) pozwalają przeglądać cele,
których dostrzeżenie za pomocą tradycyjnego obiektywu
IR byłoby trudne z powodu ich wielkości i odległości.

Najlepsza inwestycja firmy to nie sprzęt znajdujący za drzwiami. Najlepszą
inwestycją są elektrycy, inżynierowie i inspektorzy, którzy codziennie ryzykują
życie, wykonując swoją pracę.

TiX560 — obiektyw standardowy

TiX560 — teleobiektyw 4x

TiX560 — obiektyw standardowy

TiX560 — obiektyw makro, 25 mikronów

Zwiększ możliwości swojej kamery termowizyjnej
• Obiektywy — możliwość rejestrowania szczegółowych obrazów z bliska i z daleka dzięki opcjonalnym
obiektywom, dostępnym dla kamer z serii eksperckiej i profesjonalnej.
• Baterie i ładowarki — wszystkie kamery Fluke z serii eksperckiej i użytkowej mają zamienne baterie.
Zwiększenie możliwości zasilania dzięki ładowarce samochodowej, dodatkowej baterii lub bazie ładującej.

CV400/401/300/301/200/201

• Mocowania do statywu — możliwość rejestrowania obrazów ze statywu w urządzeniach serii profesjonalnej
i użytkowej za pomocą specjalnych mocowań. Urządzenia serii eksperckiej mają wbudowane mocowania do
statywu.

• Najwyższy wskaźnik ochrony przed wyładowaniami łukowymi — 63 kA, po prawidłowej instalacji

• Osłony przeciwsłoneczne — redukują odbicia na ekranach LCD. Dostępne dla serii profesjonalnej i użytkowej.

• Czas instalacji przez 1 osobę poniżej 5 minut; nie trzeba zdejmować drzwi panelu
• Dostępne w rozmiarach: 2 cale (50 mm), 3 cale (75 mm) i 4 cale (95 mm) z wygodnym odsuwaniem
(obrót o ¼) lub zamykaniem na klucz
• Możliwość dokładnego sprawdzenia sprzętu, wzrokowo i termicznie, przy jednoczesnym zabezpieczeniu
optyki dzięki osłonie ClirVu
®

• CarePlans — plany gwarancyjne Gold lub Silver CarePlans dla wszystkich modeli serii profesjonalnej
i użytkowej oraz dla modeli TiX500, TiX520 i TiX560 z serii eksperckiej.
• Oprogramowanie SmartView — analiza obrazów, ustawianie palety, łączenie obrazów, eksportowanie
wielu formatów plików i tworzenie profesjonalnych raportów za pomocą aplikacji Fluke SmartView .
Pobierz darmową kopię ze strony internetowej Fluke.
®

®

• Powierzchnia odporna na korozję i działanie promieni UV, idealna do zastosowań na zewnątrz budynków —
wysoka klasa odporności IP67
Nie wszystkie akcesoria pasują do każdego produktu. Odwiedź stronę internetową Fluke i sprawdź, które akcesoria są
polecane do Twojego urządzenia.
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Parametry techniczne
Kamery termowizyjne z serii eksperckiej
TiX560

Kamery termowizyjne z serii profesjonalnej

TiX520

IFOV
(rozdzielczość przestrzenna)

TiX500

Ti400

1,31 mRad
320 x 240 (76 800 pikseli)
Tryb Super Resolution: 640 x 480 (307 200 pikseli)

Rozdzielczość detektora
Pole widzenia

320 x 240
(76 800 pikseli)

Kamery termowizyjne z serii użytkowej

Ti300

Ti200

TiS65/TiS60

TiS55/TiS50

TiS45/TiS40

TiS20

TiS10

1,75 mRad

2,09 mRad

2,4 mRad

2,8 mRad

3,8 mRad

5,2 mRad

7,8 mRad

240 x 180
(43 200 pikseli)

200 x 150
(30 000 pikseli)

260 x 195
(50 700 pikseli)

220 x 165
(36 300 pikseli)

160 x 120
(19 200 pikseli)

120 x 90
(10 800 pikseli)

80 x 60
(4 800 pikseli)

24° w poziomie, 17° w pionie

Odległość do powierzchni
pomiaru – D:S

573:1

477:1

353:1

257:1

—

28° w poziomie, 28° w pionie

—

Wykrywanie 128:1;
pomiar 9:1

128:1

Ręczna
ostrość

Stała
ogniskowa

Ręczna
ostrość

Stała
ogniskowa

Ręczna
ostrość

Stała ogniskowa

TM

Tryb IR-Fusion AutoBlend i technologia obrazu w obrazie —
5 ustawień predefiniowanych (0%, 25%, 50%, 75%, 100%)
®

Tryb IR-Fusion AutoBlend i technologia obrazu w obrazie
TM

®

5,7-calowy dotykowy wyświetlacz LCD
o rozdzielczości 640 x 480 pikseli

3,5-calowy dotykowy wyświetlacz LCD
o rozdzielczości 640 x 480 pikseli

Ergonomiczna konstrukcja kamery FlexCam
z obiektywem przegubowym obracanym o 180 stopni

Czułość termiczna

≤ 0,045°C przy
temperaturze obiektu
30°C (45 mK); tryb Filter
(wyższa czułość NETD)
≤ 0,03°C przy
temperaturze obiektu
30°C (30 mK)

≤ 0,05°C przy
temperaturze obiektu
30°C (50 mK); tryb Filter
(wyższa czułość NETD)
≤ 0,04°C przy
temperaturze obiektu
30°C (40 mK)

Zakres pomiarowy
temperatur

od -20°C do +1200°C

od -20°C do +850 °C

Szybkość nagrywania

≤0,075°C przy
temperaturze
obiektu 30°C
(75 mK)

≤0,05°C przy temperaturze obiektu 30°C
(50 mK)

od -20°C do +650°C

od -20°C do
+1200°C

≤0,09°C przy
≤0,08°C przy temperaturze obiektu 30°C
temperaturze obiektu
(80 mK)
30°C (90 mK)

od -20°C do
+550 °C

od -20°C do +650°C

Oprogramowanie SmartView i Fluke Connect®
®

od -20°C do
+450°C

9 Hz

IR-PhotoNotes i notatki głosowe

TM

TM

Łączenie mapy cieplnej w
podczerwieni i obrazu w paśmie
światła widzialnego w przyrostach
Celownik z
co 25%, obszar pomiaru
dwoma laserami
temperatury od centralnego pola
do konturu
Standardowy pionowy
wyświetlacz TFT LCD o przekątnej
2,2 cala

9 Hz lub
30 Hz

≤0,10°C przy
temperaturze
obiektu 30°C
(100 mK)

od -20°C do +350°C

9 Hz

9 Hz lub
30 Hz

≤0,15 °C przy
temperaturze
obiektu 30°C
(150 mK)

250 mK

od -20°C do
+250°C

od -10°C do +250°C

9 Hz

IR-PhotoNotes
(1 obraz), notatki
Notatki głosowe —
głosowe — zestaw zestaw słuchawkowy
słuchawkowy
Bluetooth
Bluetooth
(sprzedawany
(sprzedawany
oddzielnie)
oddzielnie)

Przez USB lub WiFi

—

Kieszonkowe
wymiary,
przetestowana
wytrzymałość na
upadek z trzech
metrów, stopień
ochrony IP54

od -30°C do
+800°C

od -30°C do
+650°C

—
Formularze FlukeView

—

Ciągłe monitorowanie z alarmami dla
wartości wysokich/niskich

Alarmy dla
wartości
wysokich/niskich

®

—

Wysoka temperatura, niska temperatura, izotermy

Gwarancja

Segmentowy
wyświetlacz LCD

—

Strumieniowe
przesyłanie wideo
(zdalny wyświetlacz)

Alarmy

Celownik z
dwoma laserami

TM

—

Tak

od -30°C do
+900°C

®

Standardowe i radiometryczne

—

12:1

—

8 Hz

Nagrywanie wideo
(zdalny wyświetlacz)

Tak

Mozaikowy wyświetlacz LCD

Oprogramowanie SmartView

IR-PhotoNotes
(3 obrazy), notatki
głosowe — zestaw
słuchawkowy
Bluetooth
(sprzedawany
oddzielnie)

Celownik z
pojedynczym
laserem

Małe, kieszonkowe wymiary

1

TM

IR-PhotoNotes , notatki głosowe i adnotacje tekstowe

50:1

—

Wytrzymała, lekka i ergonomiczna konstrukcja
przystosowana do obsługi jedną ręką

9 Hz lub
30 Hz

Oprogramowanie

—

Poziomy 3,5-calowy wyświetlacz LCD 320 x 240

Wytrzymała, ergonomiczna konstrukcja
przystosowana do obsługi jedną ręką

60 Hz lub 9 Hz (zależnie od wersji)

Funkcje dokumentacji

Tryb IR-Fusion
AutoBlend —
3 ustawienia
predefiniowane
(0%, 50%, 100%)
®

Tryb IR-Fusion
AutoBlend i technologia
obrazu w obrazie, stałe
nakładanie

Wyświetlacz

Zdalne sterowanie

60:1

—

®

Konstrukcja

31 x 31 (961 pikseli)

1

®

62 Max+

—

®

®

TM

Funkcja LaserSharp Auto Focus z wbudowanym dalmierzem laserowym i zaawansowanym ręcznym ustawianiem ostrości

568

—

®

1

®

572-2

Kompatybilność z aplikacją Fluke Connect . Bezprzewodowe połączenie z komputerem PC, telefonem iPhone i iPadem (iOS 4 i nowszy),
urządzeniem z systemem Android 4.3 i nowszym oraz z siecią LAN przez Wi-Fi

Łączność bezprzewodowa

Technologia IR-Fusion
— widoczny kontekst

193:1

Opcjonalny teleobiektyw 2x i 4x oraz obiekty
szerokokątny możliwość użycia prekalibrowanego
obiektywu inteligentnego

Opcjonalny teleobiektyw 2x i 4x, makro 25 mikronów, oraz obiektyw
szerokokątny możliwość użycia prekalibrowanego obiektywu inteligentnego

Ustawianie ostrości

417:1

Termometry IR

VT04/VT04A

35,7°w poziomie, 26,8°w pionie

764:1

Obiektywy opcjonalne

Graficzne termometry IR

Dwuletnia (standardowo), możliwość przedłużenia

Wysoka temperatura, niska temperatura

Alarmy dotyczące wysokiej/
niskiej temperatury, poklatkowe
rejestrowanie obrazu, alarm
automatycznego monitorowania

Dwa lata

Trzy lata

1W zakresie usługi bezprzewodowej świadczonej przez dostawcę. Aplikacja Fluke Connect® nie jest dostępna we wszystkich krajach.
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Narzędzia Fluke
wykorzystujące
podczerwień
przydają się
w pracy, bo
się w niej
sprawdzają.

Seria ekspercka
Seria ekspercka zapewnia bardzo
szczegółowe obrazy, dzięki
którym się nie pomylisz. Oraz
wyświetlanie obrazów na dużym,
obrotowym ekranie — do 5,7 cala.

Seria profesjonalna
Funkcja automatycznego ustawiania
ostrości LaserSharp umożliwia
uzyskanie ostrego obrazu obiektu
z laserową szybkością i dokładnością.
Bardzo szczegółowe obrazy
i zaawansowane funkcje.
®

Seria użytkowa

Więcej informacji zawiera
witryna Fluke.

Szczegółowe obrazy przechwytywane
przy użyciu niedrogiej kamery
termowizyjnej, która jest wytrzymała
i niezawodna. Idealne narzędzie
do szybkiej inspekcji.

Graficzny termometr IR
Mapa cieplna w podczerwieni ze
znacznikami ciepła i zimna pokazuje
obszary, w których mogą wystąpić
potencjalne problemy. Problemy
możesz oglądać w kontekście, łącząc
mapę cieplną oraz obraz w paśmie
światła widzialnego.

Termometr IR
Szybki odczyt temperatury, nawet
z odległości, stosunek odległości do
powierzchni pomiaru wynoszący
60:1, czas uruchamiania
wynoszący około sekundy.
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