Termokamery Ti125, Ti110,
Ti105 pro průmyslové a
komerční použití a Ti100 pro
obecné použití

Technické údaje

Nejlehčí, nejodolnější a nejsnáze
použitelné profesionální
termokamery.
Ter mokamery Fluke vám mohou ušetřit čas a peníze vyhledáním
potenc ionálních problémů dř íve, než dojde k nákladný m poruchám.
S inovativními vlastnostmi a funkcemi ter mokamer Fluke Ti125,
Ti110 a Ti100 můžete rychleji a účinněji provádět infračervené
inspekční prohlídky s následný m důkladný m zdokumentováním
problémových oblastí.
Ti125
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zátěž e, př etížené s ystémy, probl émy se
zapoj ením nebo poruc hy součástek atd.

Hlavní vlastnosti
• Exkluzivní zaostřovací systém IR-OptiFlex ™ – zajišťuje správné
zaostření obrazu již od vzdálenosti 1,2 metru pr o optimální
zřetelnost obrazu a pohodlí př i skenování. Pro kratš í vzdálenosti
lze doty kem prstu přepnout na ruční režim ( Ti110 a Ti125).
• Mějte své poznámky vždy při ruce – systém pořizování poznámek
IR- PhotoNotes ™ – umožňuje rychlou identifikaci a sledování
kontr olovaných míst př idáváním digitálních obrazů důležitých
infor mac í a okolních oblastí ( Ti110 a Ti125).
• Vyhledávejte poruchy rychleji a snadněji s technologií IR- Fusion®
od společnosti Fluke ( modely Ti125, Ti110, Ti105). Určujte
s naprostou přesností potenciální problémy díky kombinaci
digitálních a infračervených snímků.
• Podrobnějš í výsledky zís káte v rež imu AutoBlend™ – digitální
a částečně průhledný infračervený snímek se slouč í do jednoho
záběru plného všeř íkajíc ích infor mac í (pouze model Ti125).
• Vícerežimové nahrávání videa – video s automatický m ostřením
ve viditelném a infračerveném světle plně sloučené do jediného
záznamu. ( Pouze Ti110 a Ti125).
• Snadné určování místa výskytu problému pomocí elektronic kého
kompasu s 8 kar dinálními body (pouze modely TI125 a Ti110).

Věnujte méně času vyhledávání problémů a v íce času jejich řešení
s inovativními, odolný mi a snadno použitelný mi ter mokamerami
Ti125, Ti110 pr o průmyslové a komerční použití a Ti100
pro obecné použití.

Patentovaná technologie Fluke IR-Fusion®
Využijte možnost zaměření a nahrávání s technologií
IR-Fusion nabízené jedinou termokamerou v oboru.
Patentovaná technologie společnosti Fluke uživateli
umožňuje pořízení digitálního i infračerveného
obrazu v jednom pro přesné dokumentování
problémových oblastí.

Zaostřovací systém IR-OptiFlex ™
Výrazně rychlejší skenování potíží než kdykoliv
před tím s revolučním, mimořádně robustním ostřicím
systémem společnosti Fluke. Zaostřovací systém
IR-OptiFlex nabízí pohodlí automatického ostření
a snadného ovládání i flexibilitu ručního ostření
v jedné kameře.

Podrobné specifikac e

Ti125

Ti110

Ti105

Ti100

Průmyslové a komerční použití
Rozlišení IR obraz u ( veli kost FPA)

Obec né použití

160 x 120 F PA, nec hlazený mi krobolometr

Spektr ální pás mo

7,5 µ m až 14 µm (dl ouhé vlny)

Zachycování nebo obnovovac í
frekvenc e

9 Hz

Teplotní citli vost (NETD)

9 Hz

≤ 0,10 °C při 30 °C cíl ové tepl oty (100 mK)

Zorné pole (FOV)

22,5° vodorovně x 31° s visle

Prostorové rozlišení IFOV (IFOV)
Rozsah měř ení teploty
(není kalibrováno pod -10 °C)

3,39 mR ad
-20 °C až +350 °C

-20 °C až +250 °C

Přesnos t měření teploty

±2 °C nebo 2 % (při j menovité teplotě 25 °C, platí vyšší hodnota)

Mechanis mus ostření

Zaostřovací s ystém IR-OptiFlex™
PIP, FULL IR, FULL VISIBLE,
AutoBlend™

Technologie IR-Fusion

®

PIP, FULL IR, FULL VISIBLE

Vys oká teplota, níz ká tepl ota,
iz oter my

Barevná signalizac e

Automatic ké ostření od vz dálenosti 1,2 m

Vys oká teplota

Modročer vená, stupně šedi,
inverzní stupně šedi, vysoký
kontrast, teplý kov, ž elez o,
žlutá, i nverzní žlutá

Palety Ultra Contr ast™

Označ ení hor kýc h a c hladných bodů
Uživatelsky definovatelná
označ ení bodů

Modročer vená, želez o, stupně š edi, žlutá

Modročer vená, stupně šedi,
želez o

—

—

Ano
Tři na kameře a v z obr azení SmartView®

Pouz e v z obraz ení SmartView®

Střední bod

Ano

Středový rámeček (MIN/PRŮM/MAX)

—

Ano

Ovládání úrovně a rozpětí

Ručně a automatic ky

Minimální r ozpětí v automatic kém
režimu

5 °C

Minimální r ozpětí v manuálním reži mu

2,5 °C

Minimální vz dál enost IR ostření

15,25 c m

122 cm

Hmotnost

0,726 kg

Rozměr y

28,4 x 8,6 x 13,5 c m
3,5palcová úhlopříčka (for mát na výš ku)

LCD displej
Kamera pro viditelné s větl o

Průmyslová, 2 megapi xely

Minimální paral axa

Není k dispozici

~18–22 palců

Sys tém poznámek IR-PhotoNotes™

Není k dispozici

~ 122 c m

Ano ( 3 obráz ky)

—

Laserové ukaz ovátko

Ano

Svítilna

—

Ano

Elektronic ký kompas

—

Ano

Korekce emisivity

Ano

Korekce přenos u

—

Ano

Kompenzac e pozadí (odraženého)
Hlasové poznámky (z vuk)

Ano
Ano ( 60 s ekund) na jeden obrázek

—

Streamování videa
prostřednictvím USB (režimy:
infračer vený obraz, obraz ve
viditelném s větle, IR-Fusion)

Vícereži mový výstup videa

Vícereži mové nahrávání videa
(standardní AVI s kódováním MPEG)
Vícereži mové nahrávání videa
(radiometrické video .is3)

—

Ano (AVI s kódováním MPEG, až 5 minut)

—

Ano, radiometrické video .is3
pro 2,5 až 5minutový záznam
podle teplotní scény

Prohlížení paměti

—
prohlížení mini atur

Baterie (vyměnitel né v terénu,
dobíjecí)

Dvě

Výdrž baterií

Jedna
Více než 4 hodi ny ( každá)*

Externí základna pro nabíjení baterií

Volitelné (přísluš enství)

Ano
Ano

*Předpokládá 50% jas LCD
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Ne, pouze úplný IR s nímek
—

Modročer vená, stupně šedi, inverzní stupně šedi, vysoký
kontras t, teplý kov, ž elezo, žlutá, inverzní žl utá

Standardní pal ety

Napájec í zdroj

PIP (1,2 m až 4,6 m),
PLNĚ IR, PLNĚ VIZUÁLNÍ

Termokamery Ti125, Ti110, Ti105 pro průmyslové a elektrotec hnic ké použití a Ti100 pro obec né použití

Ti125

Ti110

Ti105

Ti100

Průmyslové a komerční použití
Odolnost proti pádu z výš ky

Obec né použití
2 metr y

Krytí (IP) (IEC 60529)

IP54

Doporuč ený kalibrační c yklus

Dva r oky

Multifunkční čteč ka karet

Obsah dodávky

—

Paměťové médium

2GB paměť ová karta SD

Možnost přímého stahování

stahování přímo do PC prostřednictvím mini USB

Provozní teplota

-10 °C až +50 °C

Skl adovací teplota

-20 °C až +50 °C

Provozní vlhkos t

Provoz a s kladování 10 % až 95 %, nekondenz ující

Vibrace a náraz y

2G, IEC 68-2-26 a 25G, IEC 68-2-29

Bezpečnostní standardy

CSA (USA a Kanada): C 22.2 č. 61010-1-04, UL: UL STD 61010- 1 (2. vydání), ISA: 82.02.01

C Tick

IEC/EN 61326-1
EN61326-1; FCC, čás t 5

EMI, RFI, EMC

Čeština, angličtina, finš tina, franc ouzš tina, němči na, italština, japonština, kor ejština, polština, portugalština, rušti na,
zjednoduš ená čínš tina, španělština, š védština, tradiční čínšti na, tureč tina, nizoz emš tina a maď arština

Uživatelské příruč ky
Standardní z áruka

Dva r oky

Prodloužená z áruka a s ervisní
programy

Ano

Informace pro objednávání
FLK-Ti105 9HZ
FLK-Ti110 9HZ
FLK-Ti125 9HZ
FLK-Ti100 9HZ

Pr ůmyslová a komerční ter mokamera
Pr ůmyslová a komerční ter mokamera
Pr ůmyslová a komerční ter mokamera
Ter mokamer a pro obecné použití

Součástí produktu je
Ter mokamery jsou dodávány s AC adaptérem, lithiovou inteligentní bater ií ( model
Ti125 obsahuje 2 – ostatní modely 1), USB kabel, paměťovou kartu SD, kufř ík,
měkkou brašnu, nastavitelný řemínek na ruku (pro použití v pravé i levé ruce),
tištěnou uživatels kou př íručku v angličtině, španělštině, francouzštině, němčině
a zjednodušené č ínštině (všechny ostatní př íruč ky jsou na CD – celkem 18), softw are
SmartView ® a registrační záruční kartu. Model Ti125 rovněž obsahuje nabíjec í
základny se dvěma přihrádkami a čteč ku paměťových karet pro v íce for mátů.

Volitelné:
FLK-TI-V ISOR2
FLK-TI- TRIPOD2
BOOK- ITP
FLK-TI- SBC3
FLK-TI- SBP3
TI- CA R CHA RGER

Sluneční clona
Př ís lušenstv í pro montáž na stativ
kniha Úvod do principů ter mografie
Externí nabíjec í základna a napájení
Př ídavná dobíjec í inteligentní lithiová baterie
Automobilová nabíječka pro ter mokameru

TIKA – MaR s.r.o.
Sadová 3016/14
91601 Stará Turá
tikask@stonline.sk
www.tika.sk
Mobil: 0905 645 343
Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.cz
Pro další informace volejte:
Evropa +31 ( 0) 40 2 675 200
nebo Fax +31 ( 0) 40 2 675 222
v Střední výc hod/Afri ka
+31 (0) 40 2 675 200 nebo
Fax +31 (0) 40 2675 222
v Kanadě (905) 890-7600
nebo Fax (905) 890-6866

Z jiných zemí +1 (425) 446-5500 nebo
Fax +1 (425) 446-5116
Navšti vte nás na webových str ánkác h:
Web: www.fluke.cz
©2011, 2012 Fluke C orpo ration. Všechna práva vyhra zena.
Vytištěno v Nede rland. Případ né zm ěny jsou vyh razeny be z
předchozího upozo rnění.
9/2012 Pub_ID: 11965 -cze
Změny t ohoto do kumentu nejsou po voleny
bez písemného schválení společností Fluke Corpo ration.
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