VANDENTEMPEL ACTIES
Fluke Ti480 Pro voor de prijs van een Ti450 Pro

Professionele warmtebeeld camera met superieure beeldkwaliteit
Met deze camera worden de warmtebeelden nog scherper getoond met verbeterd
kleurverschil. Hiermee is het envoudiger problemen te visualiseren en diagnosticeren.
De Ti480 PRO is uitgerust met MultiSharp™ Focus en legt beelden vast die zijn scherpgesteld
door het gehele scherpstelbereik. De camera maakt meerdere beelden en combineert deze
om u scherpe beelden te bieden, zowel van objecten in de buurt als ver weg. Zie meer
details met de resolutie van 640 x 480 pixels (Superresolution 1280 x 960 pixels) en een
NETD van ≤ 0,05°C en een IFOV van 0,93 mrad.
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Actieprijs Ti480 Pro € 8.299,- (normaal € 13.799,-)
Inclusief 2 accu’s, adapter, lader, software en koffer

IFOV met standaardlens (ruimtelijke resolutie)

0,93 mrad, D:S 1065:1

Detectorresolutie

640 x 480 (307.200)

SuperResolution

Legt 4 keer meer gegevens vast en combineert deze tot een beeld
van 1280 x 960 (614.400 pixels)

MultiSharp™ Focus

Inderdaad, scherpgesteld op zowel objecten ver weg als in de
buurt over het hele beeldveld

LaserSharp® Auto Focus

Ja, voor altijd scherpe beelden

Laserafstandsmeter

Ja, berekent de afstand tot het meetobject voor nauwkeurig
scherpgestelde beelden en geeft de afstand op het scherm weer

Geavanceerd systeem voor handmatig scherpstellen

Ja

Robuust vormgegeven touchscreen

LCD van 3,5 inch (liggend), 640 x 480

Robuust, ergonomisch ontwerp voor gebruik met één hand

Ja

IR-Fusion®-technologie

AutoBlend™-modus, PIP, picture-in-picture, zichtbaar licht camera

IR-PhotoNotes™

Ja (5 beelden)

Video-opname

Standaard (*.AVI) en radiometrisch (*.IS3)

Digitale zoom

2x en 4x

Voeding

Twee lithium-ionbatterijsets en netadapter

Temperatuurmeting
Temperatuurmeetbereik (niet gekalibreerd onder -10 °C)

≤-10 °C tot 1000 °C

Nauwkeurigheid

±2 °C of 2% (bij 25 °C nominaal, welke groter is)

Warmtegevoeligheid (NETD)*

≤0,05 °C bij 30 °C doeltemperatuur (50 mK)

Emissiviteitscorrectie op het scherm

Ja (zowel waarde als tabel)

Achtergrondcompensatie (gereflecteerd)

Ja

Transmissiecorrectie op het scherm

Ja

*

De best mogelijke

Gegevensverwerking
Wireless connectiviteit

Fluke Connect®-app, Fluke Connect® Assets

Software

SmartView® software - software voor analyse en rapportage

Zeker hei d
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Acties zijn geldig bij bestellingen tot en met 29 maart 2019 of zolang de voorraad strekt. Wijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Belangrijkste kenmerken
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