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INSTRUMENTE CU INFRAROŞU FLUKE
menţineţi-vă lumea funcţională

instrumentele  
cu infraroşu 
Fluke sunt  
cea mai bună  
alegere  
din domeniu.

eXperienţă înseamnă 65 de ani de proiectare şi fabricare 
a instrumentelor recunoscute ca standarde în industrie 
pentru testare şi măsurare. Înţelegem că solicitările faţă de 
dvs. şi instrumentele dvs. evoluează continuu. Aceasta ne 
determină să inovăm în continuare, să aflăm cu ce provocări 
vă confruntaţi şi ce vă doriţi de la instrumentele dvs.

perFormanţă înseamnă recunoaşterea faptului că locurile 
de muncă pot fi complexe, murdare şi uneori periculoase. 
Instrumentele dvs. trebuie să exceleze în timp ce contribuie la 
siguranţa dvs. în medii aflate în schimbare. Doriţi ca acestea 
să fie proiectate pentru simplitate cu o singură mână şi pentru 
a oferi calitate superbă a imaginii şi analiză aprofundată. 
Instrumentele dezvoltate pentru uz industrial sunt numite 
adaptate scopului; pentru uzul dvs.

ÎnCredere înseamnă că precizia, calitatea şi fiabilitatea 
pe care le integrăm în fiecare instrument Fluke sunt ADN-ul 
portofoliului nostru. Ştim că deciziile pe care le luaţi pe baza  
măsurătorilor dvs. reprezintă reputaţia dvs. Aveţi nevoie de 
instrumente care sunt precise şi fiabile, astfel încât să puteţi 
lua decizia corectă. 
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CALITATEA IMAgINII
dincolo de pixeli

priviţi dincolo de piXeli.  
Veţi vedea diFerenţa.
Pixelii sunt doar o parte a ecuaţiei care determină calitatea imaginii în infraroşu.

Calitatea imaginii = focalizare + optică + 
rezoluţie spaţială (pixeli + câmp de vizibilitate)  

pur şi simplu cea mai 
bună optică
Fluke utilizează numai obiective din germaniu 
şlefuite cu diamant 100 %, acoperite cu un strat 
special. Acesta este cel mai eficient material pentru  
a transmite energia la detector şi a produce imagini 
în infraroşu de înaltă calitate.

Rezoluţie spaţială:  
cel mai bine păstrat 
secret privind  
calitatea imaginii 

În general, o cameră cu un număr mai 
mare de pixeli ai detectorului sau un 
câmp de vizibilitate mai restrâns va avea 
o rezoluţie spaţială mai bună. Rezoluţia 
spaţială este măsurată în mRad, iar 
cu cât valoarea este mai mică, cu atât 
imaginea este mai detaliată. Intervalul  
în mRad al camerelor de termoviziune 
Fluke cu obiective standard este între  
1,31 mRad (cea mai bună) şi 7,8 mRad,  
în timp ce modelele competitive ajung 
până la 10,3 mRad.

Imaginile de mai sus au acelaşi  
număr de pixeli ai detectorului şi au fost 
făcute de la aceeaşi distanţă faţă de 
motor1, dar imaginea de mai sus are o 
rezoluţie spaţială mai bună şi puteţi vedea 
mai multe detalii, datorită câmpului de 
vizibilitate mai restrâns.

1Ambele imagini au fost preluate cu camere Fluke.

tehnologii de 
focalizare de  
primă clasă
Obţinerea de imagini focalizate poate fi dificilă cu 
sistemele de focalizare manuală, iar anumite sisteme 
de focalizare automată ar putea să nu focalizeze 
pe ţinta dorită. Camerele din seriile Profesională şi 
Expert Fluke includ unele dintre cele mai inovatoare 
tehnologii de focalizare disponibile.
• Focalizarea automată LaserSharp®, în exclusivitate 

de la Fluke, vă oferă cel mai rapid mod pentru 
imagini focalizate cu precizie

• Focalizarea imaginii vă oferă o imagine premium 
în aplicaţii cu temperaturi mari prin combinarea de 
cadre secvenţiale multiple de date în unul singur 
(numai la TiX560)

2.25 mRad, D:S (detecţie) 400:1

3.39 mRad, D:S (detecţie) 295:1
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FLUKE CONNECT®

Cel mai mare sistem de instrumente de testare software şi wireless din lume

apel video Sharelivetm

Salvaţi şi partajaţi măsurătorile 
de pe teren cu echipa dvs., 

oricând, de oriunde.  

Posibilitatea de a partaja imagini 
cu întreaga echipă într-o reţea în 
timp real este foarte importantă.”

-John Bohling, tehnician de service UA HVAC

“ Vă prezentăm cel mai mare sistem de  
instrumente de testare wireless.
Aplicaţia Fluke Connect® şi instrumentele ce pot fi 
conectate reprezintă cea mai bună modalitate de 
a rămâne în legătură cu echipa dvs. fără a pleca 
de pe teren. Cu peste 30 de instrumente wireless, 
nu a fost niciodată mai uşor să diagnosticaţi cu 
încredere şi să rezolvaţi problemele. 

Începeţi să economisiţi timp şi să vă creşteţi 
productivitatea acum.

Înregistraţi automat 
măsurători cu autorecordtm

Salvaţi instantaneu măsurătorile  
pe telefonul dvs. 

Stocare Fluke Cloud™

Accesaţi înregistrările 
echipamentelor în siguranţă de 

oriunde şi oricând.  

grafice trendittm

Evaluaţi tendinţele.  
Eliminaţi problema.

©2015 Fluke Corporation. Toate mărcile comerciale sunt deţinute de proprietarii respectivi. Serviciu Wi-Fi sau celular 
necesar pentru partajarea datelor. Smartphone-ul, serviciul wireless şi planul de date nu sunt incluse în pachetul de 
achiziţie. Primii 5 GB pentru stocare sunt gratuiţi. Detaliile de asistenţă telefonică pot fi vizualizate la fluke.com/phones.

Vedeţi. SalVaţi. diStriBuiţi.
Toate datele, chiar pe teren.

Descărcaţi aplicaţia pentru telefon de la:
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SERIA ExpERT
tiX560/520/500

perspectiva dvs. asupra 
tehnologiei cu infraroşu este  
pe cale să se schimbe la 180°.
Aveţi nevoie de flexibilitate maximă cu un design ergonomic, care 
vă permite să navigaţi uşor sub, peste şi în jurul obiectelor dificil de 
accesat. Cu ajutorul obiectivului articulat care se roteşte 180 de grade 
şi a celui mai mare ecran tactil LCD de 5,7 inchi, puteţi ţinti şi focaliza 
dintr-un unghi confortabil şi puteţi captura uşor ţinta care altfel era 
imposibil de văzut.

tiX560/520/500 
• Navigaţi uşor peste, sub şi în jurul obiectelor cu obiectivul articulat de 180°
• Analiză rapidă şi uşoară pe teren cu procesare postcaptură a imaginii - editaţi emisivitatea, temperatură 

de fundal, transmisivitatea, paletele, alarmele de culoare, IR-Fusion şi activaţi/dezactivaţi marcaje - toate 
acestea pe cameră

• Obţineţi ca rezultat o imagine premium în aplicaţii cu temperaturi înalte combinând cadre secvenţiale 
multiple de date într-unul singur prin funcţia de îmbunătăţire a imaginii (TiX560)

• Identificaţi mai uşor diferenţele subtile de temperatură - obţineţi pe loc o sensibilitate termică mai bună de 
la 45 mK la 30 mK prin modul de filtrare (TiX560)

• Monitorizaţi procese cu înregistrarea video, streaming video în direct, telecomanda (numai TiX560) sau  
captura automată

• Obiective opţionale—inspectaţi ţinte care ar fi dificil de văzut cu un obiectiv IR standard din cauza  
dimensiunii şi distanţei. Teleobiective 2x şi 4x, obiective macro de 25 microni şi obiective inteligente  
precalibrate cu unghi larg disponibile

• Salvaţi şi partajaţi imagini de pe teren cu echipa dvs. prin aplicaţia Fluke Connect®

1În comparaţie cu un ecran de 3,5 inch.
2În comparaţie cu camerele de termoviziune industriale portabile cu rezoluţia detectorului de 320 x 240, din 1 septembrie 2015.

Vizualizare premium cu cel mai  
mare ecran tactil lCd de 5,7 inchi.
Cu suprafaţa de vizualizare1 cu 150 % mai mare, adnotaţi,  
editaţi şi analizaţi cu uşurinţă imagini cu cel mai mare  
ecran tactil LCD sensibil din clasa sa2.

obţineţi de 4 ori mai mulţi 
pixeli cu Superresolution.
Capturaţi imediat imagini foarte detaliate şi începeţi să le analizaţi 
în timp ce sunteţi pe teren cu ajutorul analizei pe cameră.  
Vedeţi detalii incredibile de la distanţă sau de aproape.

Modul SuperResolution (disponibil pe cameră în TiX560) 
transformă imaginile de 320 x 240 în imagini de 640 x 480, adică  
o rezoluţie şi un număr de pixeli de 4 ori mai mari.

Pasul 1. Pasul 2. Pasul 3. Pasul 4.

SuperResolution deplasează elementele 
sensibile de patru ori şi umple golurile, 
rezultând o acoperire de 100 % şi o imagine 
cu o rezoluţie de patru ori mai mare.
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SERIA pROFESIONALă
ti400/300/200

Focalizare automată redeFinită. 
Focalizare automată laserSharp®.  
la ţintă şi focalizat. de fiecare dată.

1Variază în funcţie de model; consultaţi paginile 20-21 pentru specificaţiile modelului

imagini focalizate cu precizie
Dacă imaginea nu este focalizată, măsurările temperaturii ar putea 
avea o abatere de până la 20 de grade sau mai mult. Obţinerea de 
imagini clare cu focalizarea manuală necesită mult timp şi multă 
atenţie. Cu Focalizarea automată LaserSharp®, exclusiv de la Fluke, 
obţineţi o imagine focalizată a ţintei desemnate prin apăsarea unui 
singur buton. Telemetrul cu laser încorporat calculează şi afişează 
imediat distanţa până la ţinta dvs. şi motorul de focalizarea reglează 
automat focalizarea. 

navigaţi mai uşor  
ca niciodată
Camerele din seria Profesională au un ecran tactil 
capacitiv de înaltă rezoluţie, uimitor de clar, de  
3,5 inch, 640 x 480 pentru a detecta uşor 
problemele cu comenzi intuitive pentru a naviga la 
imaginea următoare sau a comuta modurile în mod 
rapid. În plus, toate funcţiile camerei pot fi accesate 
cu o singură mână, chiar şi cu mănuşi, datorită 
butoanelor mari.

 Multe zone de inspecţie sunt  
dificile pentru anumite sisteme  
cu focalizare automată.

 punctul laser roşu confirmă că  
Focalizarea automată LaserSharp  
capturează ţinta.

Sistemele pasive de focalizare  
automată pot captura numai  
subiectul din planul apropiat (gard).

ti400/300/200

• Obţineţi contextul detaliilor vizuale şi cu infraroşu într-o singură imagine în imagine sau îmbinată cu 
precizie cu tehnologia IR-Fusion®

• Inspectaţi componentele cu temperatură ridicată, până la 1200 °C (2192 °F)1

• Documentaţi digital informaţii critice cu imaginea în infraroşu cu ajutorul notelor vocale IR-PhotoNotesTM  
sau al notelor text1

• Monitorizaţi procese cu înregistrare video, streaming video în direct, telecomandă1 sau captură automată
• Instrument 2 în 1, vedeţi distanţa până la ţintă pe ecran cu telemetrul cu laser inclus
• Obiective opţionale—inspectaţi ţinte care ar fi dificil de văzut cu un obiectiv IR standard din cauza 

dimensiunii şi distanţei. Teleobiective 2x şi 4x şi obiective inteligente precalibrate cu unghi larg disponibile
• Salvaţi şi partajaţi imagini de pe teren cu echipa dvs. prin aplicaţia Fluke Connect®

Focalizarea automată 
LaserSharp® pentru  
imagini focalizate

Atunci când este vorba despre obţinerea răspunsurilor corecte, nu există 
loc pentru imagini în infraroşu nefocalizate, neclare. Problemele potenţiale 
se ascund în spatele măsurătorilor incorecte, prin urmare aveţi nevoie 
de o cameră cu focalizare automată LaserSharp® pentru imagini clare şi 
precise de fiecare dată.
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tiS65/60/55/50/45/40/20/10

• Vedeţi mai multe detalii cu o rezoluţie îmbunătăţită cu până la 2,52 ori mai mulţi pixeli şi cu un D:S mai bun cu  
70 %2, care oferă nivelul de calitate a imaginii de care aveţi nevoie pentru a face o diagnoză adecvată

• Reduceţi timpul necesar pentru obţinerea unei imagini focalizate cu opţiunile de focalizare manuală sau fixă
• Stocaţi şi gestionaţi în siguranţă imagini de oriunde4

– Încărcare WiFi în Fluke CloudTM

– Stocare gratuită 3 cu Fluke CloudTM

– Partajaţi imagini în timp real cu Fluke Connect®

– Card detaşabil micro SD de 4GB
 – Note vocale5

• Monitorizaţi încărcarea bateriei şi evitaţi o pierdere neaşteptată de putere cu bateria inteligentă care dispune de  
un indicator de încărcare LED

• Creaţi şi trimiteţi rapoarte prin e-mail de la locul de muncă cu Fluke Connect®, eliminând necesitatea de a vă  
întoarce la birou pentru a procesa rapoartele4

SERIA AvANSATă
tiS65/60/55/50/45/40/20/10

Seria aVanSată  
robustă şi fiabilă de la Fluke.
Aveţi nevoie de o cameră de termoviziune uşor de utilizat şi de mare 
performanţă care să vă ajute să identificaţi rapid detalii mici care ar  
putea indica o problemă mare.

imaginile combinate  
cu precizie oferă mai  
multe detalii
Calitatea imaginii este totul, atunci când este vorba despre analiza rapidă 
a imaginilor în infraroşu. Aveţi nevoie de un nivelul adecvat de detaliere 
în imaginea dvs. în infraroşu pentru a identifica zonele-problemă 
specifice. Camerele de termoviziune Fluke seria Performance îmbină 
lumina vizibilă şi imaginile în infraroşu folosind tehnologia patentată 
IR-Fusion®1 pentru a capta o imagine realistă şi clară, de 5MP, a ţintei dvs. 
Îmbină la diferite niveluri de setare prestabilite şi adaugă imagine-în-
imagine (PIP) pentru a capta o imagine hibridă incredibil de clară.

Mod pIp

Spectru IR integral

Îmbinare 75 % 

1IR-Fusion® şi execuţia modului imagine-în-imagine variază în funcţie de model; vedeţi paginile 20-21 pentru specificaţiile modelelor
2În comparaţie cu camerele de termoviziune Fluke Ti1xx  
35 GB de spaţiu de stocare gratuit 
4În aria de servicii wireless ale furnizorului; Fluke Connect® nu este disponibilă în toate ţările
5Variază în funcţie de model; consultaţi paginile 20-21 pentru specificaţiile modelului

proiectate pentru  
mediul dvs
Vedeţi cu uşurinţă problemele potenţiale cu  
ecranul LCD mare de 3,5 inch, cu 32 % mai 
mare decât multe modele competitive. Cu un 
design robust pentru o singură mână (stânga  
sau dreapta) puteţi lucra uşor pe o scară sau 
practic în orice mediu.

Tehnologia IR-Fusion® capturează 
imagini îmbinate revelatoare1
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TERMOMETRU vIzUAL CU INFRAROŞU 
Vt04/Vt04a

Concepute pentru  
a Vedea totul.
Luaţi-vă rămas bun de la citirile punct cu punct. O hartă termică în 
infraroşu suprapusă pe o imagine vizuală oferă contextul de care 
aveţi nevoie pentru a vedea clar problemele legate de temperatură, 
iar preţul este accesibil pentru a dota toată echipa.

Hartă termică îmbinată  
pentru analiză îmbunătăţită
Vedeţi problemele în context prin îmbinarea hărţii termice în infraroşu 
cu imaginea vizuală şi obţineţi detaliul necesar prin alegerea unuia 
dintre cele cinci moduri de îmbinare pe ecran. Vedeţi imagini 
aliniate prin apropiere până la 15 cm (6 in) în modul aproape sau 
de la distanţă în modul departe. În plus, obţineţi citiri precise ale 
temperaturii fără a vă ridica privirea de pe ecran. Caseta de măsurare 
centrală prezintă suprafaţa exactă de măsurare a temperaturii. Umpleţi 
caseta centrală cu ţinta şi sigur nu veţi măsura fundalul. 25 % hartă termică îmbinată

50 % hartă termică îmbinată

75 % hartă termică îmbinată

automatizaţi 
inspecţiile
Monitorizaţi echipamentul în timp prin configurarea 
termometrului vizual cu infraroşu pentru a captura 
automat imagini cu timp de aşteptare. Configuraţi 
uşor alarmele pentru temperatură înaltă şi joasă.  
Apoi îmbinaţi imaginile şi selectaţi cea mai bună 
paletă pentru a identifica probleme şi a crea rapoarte 
rapide cu software-ul Fluke SmartView® inclus.

Aceste imagini îmbinate VT04 
afişează numărul întrerupătorului 
care este fierbinte.

Vt04/Vt04a

• La îndemână când aveţi nevoie; încape uşor în geanta de scule sau în buzunar
• Suficient de intuitiv pentru a-l utiliza imediat ce-l scoateţi din cutie
• Accesaţi uşor imagini salvate cu un card SD detaşabil
• Salvaţi în format .bmp, atunci când nu doriţi decât imaginea sau alegeţi formatul .is2, astfel încât să puteţi  

optimiza imagini şi crea rapoarte în software-ul SmartView®

• Protejaţi termometrul IR vizual cu carcasa dură (VT04) sau cutia moale (VT04A) inclusă
• Alegeţi modul preferat de a alimenta termometrul IR vizual: o baterie Li-ion reîncărcabilă (VT04) sau 4 baterii  

AA (VT04A)
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TERMOMETRU IR
572-2/568/62 maX+

pentru măsurători  
rapide, uŞoare, FiaBile,  
acesta este instrumentul preferat.
Pentru o citire rapidă a temperaturii, termometrul IR de la Fluke este cea mai simplă 
soluţie. Atât de robust şi de rapid, încât veţi dori întotdeauna să-l păstraţi cu dvs.

măsurători rapide şi simple
Cu un timp de pornire de doar o secundă, instrumentul nu va mai 
rămâne niciodată în urmă. Pur şi simplu trageţi declanşatorul şi 
obţineţi imediat o măsurare într-un punct. Ghidajele cu laser vă 
indică unde măsuraţi şi laserele duble ale anumitor modele indică 
zona pe care se bazează măsurarea.

robuste, pregătite  
şi fiabile
Faceţi o muncă dificilă. Dificilă pentru dvs. şi 
instrumentele dvs. Acesta este motivul pentru 
care termometrele IR Fluke sunt pregătite pentru 
acţiune, chiar şi în condiţii dificile, testate pentru 
a rezista la praf şi apă cu o clasă de protecţie 
IP541. Unele pot rezista chiar şi la o cădere de la 
3 m1. Pentru fiabilitate robustă, Fluke este dificil 
de depăşit.

572-2/568/62 maX+

•  Măsuraţi cu precizie de la distanţă cu un raport între distanţă şi punct de până la 60:12

•  Măsuraţi temperaturi de până la 900 °C (1652 °F)2

•  Economisiţi timp cu stocarea datelor disponibile pe instrument, descărcabile, aferente citirilor de temperatură 
(modelele 572-2 şi 568)

•  Efectuaţi măsurări prin contact cu termometre IR 2 în 1 (modele 572-2 şi 568)
•  Model cu siguranţă intrinsecă disponibil pentru utilizare în medii periculoase, inclusiv petrol şi gaze naturale (568 Ex).  

Consultaţi pagina produsului 568 Ex de pe site-ul web Fluke pentru detalii
•  Modele suplimentare disponibile pentru a îndeplini cerinţele dvs. specifice; consultaţi site-ul web Fluke pentru detalii

1Testarea a fost efectuată pe 62 Max şi 62 Max+.
2Variază în funcţie de model; consultaţi paginile 20-21 pentru specificaţiile modelului.
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Nu toate accesoriile sunt interschimbabile. Vizitaţi site-ul web al Fluke pentru a vedea care accesorii sunt recomandate 
pentru produsul dvs.

18 19eXperienţă. perFormanţă. ÎnCredere.

FERESTRE IR
CV400/300/200

ACCESORII

Sporiţi siguranţa şi viteza  
inspecţiilor în infraroşu  
electrice pe care le efectuaţi.
Cea mai mare investiţie a unei companii nu este echipamentul din spatele  
uşii panoului, ci electricienii, inginerii şi inspectorii care îşi riscă vieţile în  
fiecare zi făcându-şi treaba.

Vedeţi imposibilul.
Obiectivele în infraroşu pot face posibilă inspectarea  
ţintelor care ar fi dificil de văzut cu un obiectiv IR  
standard, din cauza dimensiunii şi distanţei.

CV400/401/300/301/200/201

•  Cea mai ridicată clasă de siguranţă a arcului electric disponibilă—63 kA atunci când este instalat în mod adecvat
•  Instalare sub 5 minute cu 1 persoană; nu este necesară scoaterea uşii panoului
•  Disponibil în dimensiuni de 2 inchi (50 mm), 3 inchi (75 mm) şi 4 inchi (95 mm) cu opţiuni comode ¼ de acces cu 

schimbul sau cu cheie de acces de securitate
•  Vizualizaţi cu claritate echipamentul, atât vizual, cât şi termic, cu acoperire ClirVu®, care protejează sistemul optic 

împotriva intemperiilor
•  Rezistent la coroziune şi UV pentru mediile exterioare dificile—IP67 robust

TiX560—obiective standard

TiX560—obiective standard

TiX560—teleobiective 4x

TiX560—obiective macro de 25 microni

extindeţi capacităţile camerei dvs. de termoviziune

•  obiective—Capturaţi imagini în prim-plan sau de la distanţă cu obiectivele opţionale, disponibile cu 
camerele din seriile Expert şi Professional.

• Baterii şi încărcătoare—Toate camerele din seriile Fluke Professional şi Performance au baterii 
interschimbabile. Extindeţi capacităţile de alimentare cu un încărcător de maşină, o baterie suplimentară 
sau o unitate de încărcare.

•  Suporturi pentru montare pe trepied—Captaţi imagini de pe un trepied folosind camera dvs. din seria 
Professional sau Performance cu un suport pentru montare pe trepied. Modelele din seria Expert au 
suport pentru montare pe trepied integrat.

•  Vizoare solare—Reduceţi reflexiile ecranului LCD. Disponibile pentru modelele din seria Professional  
şi Performance.

•  planuriasistenţă—PlanuriAsistenţă Aur şi Argint disponibile pentru toate modelele Professional şi 
Performance, precum şi pentru Seria Expert TiX500, TiX520 şi TiX560.

•  Software SmartView®—Analizaţi imagini, ajustaţi îmbinări şi paleta, exportaţi în formate de fişiere 
multiple şi creaţi rapoarte profesioniste cu software-ul Fluke SmartView®. Descărcaţi gratuit copia dvs.  
de pe site-ul web al Fluke.
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SpECIFICAţII

Camere de termoviziune seria expert Camere de termoviziune seria professional Camere de termoviziune seria performance termometre ir vizuale termometre cu infraroşu

tiX560 tiX520 tiX500 ti400 ti300 ti200 tiS65/tiS60 tiS55/tiS50 tiS45/tiS40 tiS20 tiS10 Vt04/Vt04a 572-2 568 62 max+

rezoluţie spaţială  
(iFoV) 1,31 mRad 1,75 mRad 2,09 mRad 2,4 mRad 2,8 mRad 3,8 mRad 5,2 mRad 7,8 mRad —

rezoluţia detectorului 320 x 240 (76.800 pixeli)
Mod Super Resolution: 640 x 480 (307.200 pixeli)

320 x 240  
(76.800 pixeli)

240 x 180  
(43.200 pixeli)

200 x 150 
(30.000 pixeli)

260 x 195  
(50.700 pixeli)

220 x 165  
(36.300 pixeli)

160 x 120  
(19.200 pixeli)

120 x 90  
(10.800 pixeli)

80 x 60  
(4.800 pixeli)

31 x 31  
(961 pixeli) —

Câmp de vizualizare 24°H x 17°V 35,7°H x 26,8°V 28°H x 28°V —

raport distanţă :  
punct – d:S 764:1 573:1 477:1 417:1 353:1 257:1 193:1 128:1 Detecţie 128:1;

măsurare 9:1 60:1 50:1 12:1

obiective opţionale Teleobiective 2x şi 4x, obiective macro de 25 microni şi obiective inteligente
precalibrate cu unghi larg opţionale disponibile

Teleobiective 2x şi 4x şi obiective inteligente
precalibrate cu unghi larg opţionale disponibile —

Conectivitate wireless1 Compatibil cu aplicaţia Fluke Connect®. Conectivitate wireless la PC, iPhone® şi iPad® (iOS 4s şi ulterior),  
AndroidTM 4.3 şi superior şi WiFi la LAN1 —

Sistem de focalizare Focalizare automată LaserSharp® cu telemetru cu laser încorporat şi focalizare manuală avansată Focalizare 
manuală

Focalizare 
fixă

Focalizare 
manuală

Focalizare 
fixă

Focalizare 
manuală Focalizare fixă —

tehnologie ir-Fusion®/ 
în contextul imaginii în 
spectru vizibil

Mod IR-Fusion®
 

AutoBlendTM şi Imagine 
în imagine, îmbinare 

continuă

Mod IR-Fusion® AutoBlendTM şi Imagine în imagine IR-Fusion® mod AutoBlend şi Imagine-în-Imagine—  
5 setări prestabilite (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %)

IR-Fusion® mod 
AutoBlend—  

3 setări prestabilite 
(0 %, 50 %, 100 %)

—

Îmbinare între harta termică în 
infraroşu şi imaginea vizuală 

în incremente de 25 %; casetă 
centrală pentru delimitarea zonei 

de măsurare a temperaturii

Vizor cu  
laser dublu Vizor cu un laser Vizor cu  

laser dublu

afişaj Ecran LCD tactil de 5,7 inchi,  
cu rezoluţie de 640 x 480 pixeli

Ecran LCD tactil de 3,5 inchi,  
cu rezoluţie de 640 x 480 pixeli LCD de 3,5 inchi (peisaj) 320 x 240 LCD TFT standard în  

mod portret de 2,2" LCD DOT Matrix LCD segment

design Design ergonomic FlexCam cu  
obiectiv articulat la 180 de grade

Design robust, ergonomic pentru  
utilizare cu o singură mână Design robust, cu greutate redusă, ergonomic pentru utilizare cu o singură mână Design subţire, de buzunar

De buzunar, testate 
la căderi de la  

3 metri, clasă de 
protecţie IP54

Sensibilitate termică

≤ 0,045 °C la o 
temperatură ţintă de 30 °C 
(45 mK); Mod de filtrare 

(îmbunătăţire NETD)  
≤ 0,03 °C la o temperatură 

ţintă de 30 °C (30 mK)

≤ 0,05 °C la o  
temperatură ţintă de 30 °C 
(50 mK); Mod de filtrare 

(îmbunătăţire NETD)  
≤ 0,04 °C la o temperatură 

ţintă de 30 °C (40 mK)

≤ 0,05 °C la o temperatură ţintă de 30 °C  
(50 mK)

≤ 0,075°C la  
o temperatură 
ţintă de 30°C  

(75 mK)

≤ 0,08 °C la o temperatură ţintă de  
30 °C (80 mK)

≤ 0,09 °C la  
o temperatură ţintă 
de 30 °C (90 mK)

≤ 0,10 °C la o 
temperatură ţintă 
de 30 °C (100 mK)

≤ 0,15 °C la 
o temperatură 
ţintă de 30 °C 

(150 mK)

250 mK —

interval de măsurare  
a temperaturii

 Între -20 °C şi +1200 °C  
(între -4 °F şi +2192 °F)

 Între -20 °C şi +850 °C  
(între -4 °F şi +1562 °F)

Între -20 °C şi +650 °C  
(între -4 °F şi +1202 °F)

Între -20°C şi 
+1200°C  

(între -4°F şi 
+2192°F)

Între -20°C şi +650°C  
(între -4°F şi +1202°F)

Între -20 °C şi 
+550 °C  

(între -4 °F şi  
1022 °F)

Între -20 °C şi 
+450 °C  

(între -4 °F şi  
842 °F)

Între -20 °C şi +350 °C  
(între -4°F şi 662 °F)

Între -20 °C şi 
+250 °C  

(între -4 °F şi 
482 °F)

Între -10°C şi +250°C  
(între +14°F şi +482°F)

Între -30°C şi 
+900°C  

(între -22°F şi  
+1652°F)

Între -30°C şi 
+800°C  

(între -22°F şi  
+1472°F)

Între -30°C şi 
+650°C  

(între -22°F şi  
+1202°F)

Frecvenţa cadrelor variantele de 60 Hz sau 9 Hz 9 Hz sau 
30 Hz 9 Hz 9 Hz sau 

30 Hz 9 Hz 9 Hz sau 
30 Hz 9 Hz 8 Hz —

Software Software SmartView® şi Fluke Connect® 1 Software SmartView® FlukeView® Forms —

Funcţii de documentare IR-PhotoNotesTM, note vocale şi note text IR-PhotoNotesTM şi note vocale

IR-PhotoNotesTM  
(3 imagini),  

note vocale— 
Cască Bluetooth  

(vândută separat)

IR-PhotoNotesTM  
(1 imagine),  
note vocale— 

Cască Bluetooth  
(vândută separat)  

Note vocale— 
Cască Bluetooth  

(vândută separat)
—

Înregistrare video  
(afişaj la distanţă) Standard şi radiometrică —

Streaming video  
(afişaj la distanţă) Prin USB sau WiFi —

Control de la distanţă Da — Da —

alarme Temperatură ridicată, temperatură scăzută şi izoterme Temperatură ridicată, temperatură scăzută

Alarme de temperatură ridicată/
scăzută, captură de imagine cu 
timp de aşteptare, alarmă de 

monitorizare automată

Monitorizare continuă cu  
alarme de temperatură ridicată/

scăzută

Alarme de 
temperatură 

ridicată/scăzută

garanţie Doi ani (standard), sunt disponibile garanţii prelungite Doi ani Trei ani

1În aria de servicii wireless ale furnizorului; Fluke Connect® nu este disponibilă în toate ţările. 



Seria avansată
Obţineţi imagini detaliate cu o 
cameră de termoviziune accesibilă, 
care este robustă şi fiabilă. 
Instrumentul perfect pentru 
inspecţie corectă.

Seria profesională
Focalizaţi ţinta dorită cu viteza 
şi precizia laserului datorită 
Focalizării automate LaserSharp®. 
Obţineţi imagini foarte detaliate şi 
caracteristici avansate.

Seria expert
Atunci când nu puteţi greşi, seria 
Expert oferă imagini extrem 
de detaliate. În plus, vizualizaţi 
imaginile pe un ecran articulat 
mare—până la 5,7 inchi.

termometru vizual cu infraroşu 
O hartă termică în infraroşu cu marcaje 
de puncte calde şi reci relevă zone de 
preocupare potenţială. Vedeţi problemele 
în context prin combinarea hărţii termice 
cu o imagine vizuală.

termometru ir
Obţineţi o citire rapidă a temperaturii, 
chiar şi de la distanţă, cu un raport  
de până la 60:1 între distanţă şi  
punct şi un timp de pornire de  
numai o secundă.

instrumentele 
cu infraroşu 
Fluke sunt  
cea mai  
bună alegere  
din domeniu.

accesaţi site-ul web Fluke 
pentru specificaţii detaliate.

Fluke Europe B.v.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.ro
©2015 Fluke Corporation. All rights reserved.  
Data subject to alteration without notice.
10/2015 Pub_ID: 13312-rom

Modification of this document is not permitted 
without written permission from Fluke Corporation.

Fluke. Keeping your world up and running.®


