TiR-serie termiske kameraer
Lokalisér problemer i bygninger nemt og
hurtigt
De robuste Fluke TiR1 og TiR termiske
kameraer fås til overkommelige priser
og er solide værktøjer, der opfylder
kravene til anvendelse på ydre flader
på bygninger, ved restaurering og
afhjælpning samt inspektion og arbejde
med tagkonstruktioner. Uanset om du
skal spore den oprindelige årsag til
konstruktionsproblemer, finde taglækager
eller foretage energiinspektioner, så er
TiR1 og TiR økonomiske løsninger til
udførelse af komplet detektering, analyse
og dokumentation.

TiR2, TiR3 og TiR4 IR Flexcam®
termiske kameraer er ekspertens
valg til bygningsinspektion. Med
deres meget høje niveauer af termisk
følsomhed kan de identificere selv små
temperaturforskelle, der kan være tegn
på problemer. En smart 180º leddelt linse
gør det muligt altid at se og tage billeder
på steder, hvor det ellers er svært at
komme til. Indbygget AutoCapture, alarm
og analysefunktioner hjælper dig med
at lokalisere periodiske fejl (kun TiR2 og
TiR4).

Fluke TiR/TiR1

TiR
TiR1
TiR2
TiR3
TiR4
Detektortype
160 x 120
160 x 120
160 x 120
320 x 240
320 x 240
Synsfelt (FOV)
23 º x 17 º
23 º x 17 º
23 º x 17 º
23 º x 17 º
23 º x 17 º
Ekstra 10,5 mm linse
●
●
●
180 º leddelt linse
●
●
●
Tredimensionel opløsning
2,5 mrad
2,5 mrad
2,6 mrad
1,3 mrad
1,3 mrad
(IFOV)
Termisk sensitivitet (NETD)
≤ 0,1 ºC
≤ 0,07 ºC
≤ 0,07 ºC
≤ 0,07 ºC
≤ 0,05 ºC
Temperaturområde
-20 til 100 ºC
-20 til 100 ºC
-20 til 100 ºC
-20 til 100 ºC
-20 til 100 ºC
Digitalt display
3,6" LCD
3,6" LCD
5" LCD
5" LCD
5" LCD
Videoudgang
●
●
●
Paletteudvalg
4
6
8
8
8
IR-Fusion
●
●
●
●
●
Fuldt radiometrisk
●
●
●
●
●
Stemmekommentering
●
SmartView-software
●
●
●
●
●
Lagringsmedium
> 3000 IR-billeder på > 3000 IR-billeder på > 1000 IR-billeder på > 1000 IR-billeder på > 1000 IR-billeder på
SD-kort
SD-kort
Compact Flash-kort Compact Flash-kort Compact Flash-kort

Fluke TiR2/FT, TiR3/FT, TiR4/FT

TiR/TiR1
Batterilevetid: 3 til 4 timers uafbrudt brug
Vand- og støvtæt: IP54
Størrelse (HxBxD): 162 x 262 x 101 mm
Vægt: 1,2 kg
To års garanti

TiR2/TiR3/TiR4
Batterilevetid: 2 timers uafbrudt brug
Vand- og støvtæt: IP54
Størrelse (HxBxD): 267 x 127 x 152 mm
Vægt: 1,85 kg
To års garanti

Medfølgende tilbehør
Fluke TiR/TiR1: SmartView-software,
2 GB SD-kort, SD-kortlæser, robust og
hård bæretaske, blød bæretaske, håndrem,
genopladeligt batteri, AC-oplader/
strømforsyning, brugervejledning
Fluke TiR2/TiR3/TiR4: SmartView-software,
AC-adapter (TiR2 og TiR4), videokabel, 1 GB
Compact Flash-kort, Compact Flash-kortlæser og
USB-kabel, PCMCIA Compact Flash-kortadapter,
2 genopladelige batterier, batterioplader,
bærerem, ekstra kraftig bæretaske,
brugervejledning på CD

Manglende isolering

Lokaliser hurtigt huller i
bygningsisolering.

Tagkonstruktioner

Opdag våd isolering i flade
tagkonstruktioner, så du kan
lokalisere beskadigede dele af
taget.

Bestillingsinformation
Fluke TiR

Fluke TiR1
Fluke TiR2/FT-20
Fluke TiR3/FT-20
Fluke TiR4/FT-20

Termisk kamera
EAN: 0095969416702
Termisk kamera
EAN: 0095969399579
IR FlexCam termisk kamera
EAN: 0095969351157
IR FlexCam termisk kamera
EAN: 0095969353748
IR FlexCam termisk kamera
EAN: 0095969353755

Fugtdetektering

Fugtproblemer bag indvendige
vægge, i lofter og under tæpper
kan lokaliseres præcist.

Anbefalet tilbehør

Ti Visor
Solskærm

Ti-Car Charger
Oplader til bilen

103232
Antireflekshætte
(TiR2/3/4)

104543
Oplader til bilen
(TiR2/3/4)

Ti-SBC
Batterioplader
(TiR2/3/4)
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Ti-serie termiske kameraer
Find det, ret det, hurtigt!

Temperaturændringer kan være tegn på
problemer på mange områder, som du ser
hver dag. Nogle af disse er:
• Indendørs elektrisk distribution og service
(udskiftning af udstyr, tavler, kontroller,
sikringer, transformere, stik, belysning,
ledere, strømskinner, motorstyringscentre)
• Motorer, pumper og mekanik (elektriske
motorer og generatorer, pumper,
kompressorer, fordampere, lejer, koblinger,
gearkasser, lister/forseglinger, bælter, hjul,
afbrydere)
• Procesudstyr (beholdere, rør, ventiler og
dampfælder, reaktorer, procesisolation)
• HVAC/R (luftkonditionering, varme,
lufthåndteringsudstyr, kølesystemer)
• Udendørs elektrisk distribution –
forsyningsudstyr (transformere, bøsninger,
isolatorer, transmissionslinjer, andre
eksterne ledere, serviceforbindelser,
afbrydere, kondensatorbanker)

IR-Fusion®-teknologi: Infrarøde og synlige
billeder blandet sammen til ét billede
Se tingene på begge måder - Infrarøde
og visuelle (synligt lys) billeder blandet
sammen, så de formidler vigtig
information hurtigere og nemmere
– traditionelle infrarøde billeder er
ikke længere nok. Den patentanmeldte
IR-Fusion®-teknologi fra Fluke tager et
digitalt og infrarødt billede samtidigt og

blander dem sammen og fjerner dermed
mystikken omkring IR-billedanalyse.

Fuld IR

Billed-i-billed

Alarmfunktion for
IR/synligt lys

Kun synligt lys

Alpha Blending

www.fluke.eu/ti

Overophedet hætte på lejer

Overophedet motor

SmartView™-software

Ubalance i belastning på
3-faset koblingsudstyr

Fluke SmartView™-software følger med alle Fluke
IR FlexCam® termiske kameraer. Denne effektive
software er en modulopbygget værktøjspakke til
kommentering, visning, redigering og analysering af
IR-billeder. Der kan også oprettes helt brugertilpassede
og professionelle rapporter ved hjælp af få, enkle trin.
IR-Fusionsteknologien understøttes fuldt ud.

Køligt hjørne i en bygning

Udvælgelsestabel til industrielle anvendelser
GRATIS DVD om
anvendelse af termografi

Denne DVD fortæller om principperne bag
termografi, og om hvordan man bruger denne
effektive fejlfindingsteknologi i elektriske,
elektromekaniske og proceskontrolsammenhænge. Bestil et eksemplar på www.
fluke.dk/DVD eller www.fluke.eu/DVD.

Detektortype
IR-Fusion
Synsfelt (FOV)
Ekstra linser
180 º leddelt linse
Termisk følsomhed
Temperaturområde
Digitalt display
Videoudgang
Paletteudvalg
Stemmekommentering
Software
Lagringskapacitet

*1200 °C option er mulig

Ti10
160 x 120
●
23 º x 17 º

Ti25
160 x 120
●
23 º x 17 º

≤ 0,2 ºC
250 ºC
3,6" LCD

≤ 0,1 ºC
350 ºC
3,6" LCD

4

6
●
SmartView
> 3000 IR-billeder

SmartView
> 3000 IR-billeder

Ti40FT/Ti45FT
160 x 120
●
23 º x 17 º
●
●
ned til ≤ 0,08 ºC
op til 600 ºC*
5" LCD
●
8

Ti50FT/Ti55FT
320 x 240
●
23 º x 17 º
●
●
ned til ≤ 0,05 ºC
op til 600 ºC
5" LCD
●
8

SmartView
> 1000 IR-billeder

SmartView
> 1000 IR-billeder

