FLIR C3 kompakt värmekamera - nu med WiFi
Termografering i fickstorlek - 80x60 pixlars kamera med foto och MSX

EAN 4743254002845 / E - NR 4201876
FLIR C3 är en ny, smidig och superkompakt värmekamera i fickstorlek som du alltid kan ha
med dig i fickan. Det betyder att du alltid kan dokumentera dina uppdrag på bästa vis.
Termobild, foto, MSX, streaming av termografisk och vanlig video till PC - välj själv, FLIR
C3 kan alltsammans...
Peka-och-skjut är grundtanken i FLIR C3 - kameran är helt automatisk, och det finns inga
svåra inställningar. Du pekar kameran mot objektet, trycker på utlösaren och bilderna
sparas i minnet i JPEG-format. Filen innehåller alla temperaturdata för efterföljande
analys i FLIR Tools analys-/rapportprogramvara (gratis), som självklart är på svenska. Som
något nytt i jämförelse med föregångaren FLIR C2, kan du med C3 överföra dina bilder
trådlöst till en PC via inbyggt WiFi i kameran.
Det inbyggda digitalkameran och FLIR's patenterade funktion MSX, gör termobilderna
ännu skarpare. När MSX-funktionen är aktiverad, ”smälter” fotodetaljer samman med
värmebilden, och bilden på den stora LCD-skärmen framstår väsentligt skarpare än du
förväntar dig av en kamera i denna prisklass. Med MSX blir det mycket lättare att
lokalisera de olika komponenterna i bilden och därmed blir felsökning och analys en lek.
FLIR C3 är perfekt för hantverkaren, installatören och teknikern, som önskar att använda
termografi i förbindelse med installation, reparation och felsökning på t.ex.
värmeanläggningar, elcentraler, golvvärme, kontroll av isolering, köldbryggor och andra
temperatur relaterade problem.
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Superkompakt fickkamera
80x60 pixlars detektor
Inbyggd digitalkamera
Inbyggt WiFi
Funktionen MSX, så termobilderna blir ännu skarpare
Enkel betjäning med touchskärm
Svensk menystruktur, manualer, programvara och support

FLIR C3 levereras komplett och klar för användning med väska, stativhållare, batteri,
strömförsörjning/laddare, USB-kabel, handledsrem, svensk manual/dokumentation på
USB-minne och gratis nedladdning av FLIR Tools analys-/rapportprogramvara till
Windows, MAC, iOS och Android operativsystem.

Tekniska Data:
IR-upplösning:

80x60 pixlar

MSX-upplösning:

320x240 pixlar

Känslighet:

0,10°C (vid 30°C)

FOV:

41° x 31°

Närgräns:

IR=15 cm / MSX=1m

Temperaturområde:

-10...150°C

Noggrannhet:

±2°C eller ±2%

Uppdatering:

9Hz

Fokus:

Fokusfri (fixed focus)

Display:

3" touchskärm

Digitalkamera:

640x480 pixlar

Minne:

Inbyggt Flash-minne
för mer än 500 set med bilder

Filformat:

Standard JPG (14 bit mätdata
inkl.)

Interface:

USB
WiFi till trådlös överföring av
bilder

Batteri:

Uppladdningsbart Lithium-Ion
batteri

Kapslingsklass:

IP40

Mått:

125x80x24 mm

Vikt:

130 g (inkl. batteri)

Tilbehör
EAN

E-NR

Produkt

5706445140169

4210698

Väska mjuk nylon, maxi

5706445140183

4203146

Väska, Elma mini

5706445881024

Hardbox för FLIR C2/C3 (bara för kamera)

5706445880744

Strömförsörjning/laddare FLIR Ex P/N T198534

5706445690138

4207466

TRI 100 kamerastativ i aluminium

5706445880454

4201039

FLIR Tools + (licens) P/N T198583

