
Hlavní funkce 

Prostorové rozlišení 

(IFOV) 

1,31 mRad 

Rozlišení termosnímků 320 x 240 (76 800 pixelů) 

Zorné pole 24° vodorovně × 17° svisle 

Minimální vzdálenost 

ostření 

15 cm (cca 6") 

Volitelné objektivy teleobjektiv se 2násobným zvětšením a 4násobným zvětšením, 

širokoúhlý objektiv, makro objektiv 

Systém ostření Automatické ostření LaserSharp™ Auto Focus pro nepřetržitě zaostřené 

snímky, manuální ostření 

Laserový dálkoměr Ano 

Bezdrátové připojení Kompatibilní se systémem Fluke Connect™. Bezdrátové připojení k 

počítači, zařízení iPhone
®
 a iPad

®
 (iOS 4s a novější), Android

®
 4.3 a 

vyšší a WiFi spojení se sítí LAN 
="1"

 

Technologie IR-

Fusion™ 

Pět režimů směšování obrazu (režim AutoBlend™, Picture inPicture 

(PIP), IR/viditelný alarm, plně IR, plně viditelné světlo) přidává kontext 

k viditelným podrobnostem infračerveného snímku 

Displej Barevný 3,5" širokoúhlý VGA LCD displej s kapacitní dotykovou 

obrazovkou (640 x 480) s podsvícením 

Konstrukce Odolné a ergonomické provedení pro ovládání jednou rukou 

Teplotní citlivost 

(NETD) 

≤0,04 °C při 30 °C teploty objektu (40 mK) 

Rozsah měřených teplot -20 °C až +1200 °C (-4 °F až +2192 °F) 

Vestavěný digitální 

fotoaparát (viditelné 

světlo) 

Průmyslový výkon 5 megapixelů 

Obnovovací frekvence Verze 60 Hz nebo 9 Hz 

Zachycování snímků a ukládání dat 

Možnosti rozšíření 

paměti 

Vyjímatelná paměťová karta microSD, integrovaná paměť flash, 

možnost uložení přes USB, přímé stahování pomocí spojení USB 

s počítačem 

Formáty souborů Neradiometrické (.bmp) nebo (.jpeg) nebo plně radiometrické (.is2) 

; pro neradiometrické soubory (.bmp, .jpeg a .avi) není třeba software 

pro analýzu 

Software SmartView™ Počítačový software SmartView™, mobilní aplikace Fluke Connect™ 
="1"

 – kompletní software pro analýzu a zpracování zpráv 

Hlasové poznámky Maximální doba záznamu 60 s na snímek; lze přehrát v termokameře 



IR-PhotoNotes™ Ano 

Textové poznámky Ano 

Záznam videa Standardní a radiometrický 

Streamování videa 

(vzdálený displej) 

Přes USB nebo přístupový bod WiFi do počítače nebo přes HDMI na 

obrazovku s podporou HDMI 

Automatické zachycení 

(teplota a interval) 

Ano 

Dálkové ovládání Ano 

Baterie 

Baterie (vyměnitelné 

v terénu, dobíjecí) 

Dvě lithium-iontové baterie s inteligentním řízením a pětisegmentovým 

displejem LED zobrazujícím stav nabití 

Nabíjení baterií Nabíječka dvou baterií nebo nabíjení v termokameře. Volitelný 12V 

napájecí adaptér do auta 

Měření teploty 

Přesnost ±2 °C nebo 2 % (při jmenovité teplotě 25 °C, platí vyšší hodnota) 

Korekce emisivity na 

displeji 

Ano (číselně a pomocí tabulky) 

Kompenzace odražené 

teploty pozadí 

Ano 

Korekce prostupnosti Ano 

Obecné specifikace 

Barevné palety 9 duha, tavené železo, modročervená, vysoký kontrast, žlutá, obrácená 

žlutá, horký kov, stupnice šedi, obrácená stupnice šedi 

Barevná signalizace 

alarmu (teplotní 

signalizace alarmu) 

Vysoká teplota, nízká teplota a izotermy 

Bodová teplota Značky horkých a studených bodů 

Uživatelem 

definovatelné bodové 

značky 

V kameře a v počítačovém softwaru SmartView™ 

Středový rámeček Rozšiřitelný a zmenšitelný měřicí rámeček s minimální, průměrnou 

a maximální teplotou 

Pád Zkonstruováno na odolnost při pádu z výšky 2 m se standardním 

objektivem 

Rozměry (V × Š × D) 27,7 cm x 12,2 cm x 16,7 cm 

Hmotnost (včetně 

baterie) 

1,04 kg 



Krytí IP54 (chráněné proti prachu, omezené krytí; ochrana proti stříkající vodě 

ze všech směrů) 

Záruka Dva roky (standardně) 

 


