Chtějte vždy
jen to nejlepší.
S termokamerami Fluke vše vyřešíte pokaždé správně, a to hned napoprvé!
Ze špičkové kvality obrazu budete ohromeni a navíc budete mít jistotu, že v rukou držíte
nejpřesnější, nejspolehlivější, nejodolnější a nejsnadněji použitelnou infračervenou
termokameru na trhu.

Eliminujte nezaostřené snímky
Zaostření je při termografické kontrole to nejdůležitější, co je třeba zajistit. Bez
správného zaostření obrazu může nepřesnost měření teploty dosahovat až 10 °C
a způsobit přehlédnutí problému. Automatické ostření LaserSharp®, exkluzivně
nabízené společností Fluke, využívá zabudovaný laserový dálkoměr k výpočtu
vzdálenosti k požadovanému cíli s dokonalou přesností, a to pokaždé!

Nenechte si ujít žádný detail
Systém IR Fusion společnosti Fluke zachytí digitální a infračervený snímek
zároveň, aby je pak pixel za pixelem porovnal a poskytl tak vyšší rozlišení. Pět
režimů IR Fusion (plně IR, obraz v obraze, prolínání, alarm pro viditelné světlo
a plně viditelné světlo) vám umožní vytvořit snímek, který zobrazuje ten nejlepší
detail a přesnou polohu problémové oblasti.
™

Udržujte data v bezpečí a ušetřete čas
Snímky z kamery můžete bezdrátově synchronizovat se systémem Fluke
Connect a přikládat je k záznamům o objektech či k pracovním příkazům,
nebo je dokonce poslat spolupracujícímu kolegovi v terénu.
™

POŘIĎTE SI TERMOKAMERU Fluke Ti300+, Ti401 PRO, Ti480 PRO, TiX501 nebo TiX580
A ZÍSKEJTE ZDARMA teleobjektiv s 2× zvětšením nebo širokoúhlý objektiv

Více podrobností naleznete na další stránce

DOSÁHNĚTE MAXIMÁLNÍCH DETAILŮ na záběrech
z termokamery díky vyměnitelnému samokalibračnímu
teleobjektivu / širokoúhlému objektivu Fluke Smart Lens

TM

Představte si, jak zachycujete snímky jiskrově bezpečných zón, příliš horkých oblastí nebo
vysokých stožárů v rafinerii nebo v podobném prostředí. S objektivy Fluke Smart Lens
identifikujete anomálie včas a předejdete tím prostojům, ale také nebezpečnějším následkům.
TM

Dbejte na své bezpečí a rozšiřte své zorné pole
S teleobjektivem s 2× zvětšením nebo širokoúhlým objektivem dokážete identifikovat a vyšetřit
problémové oblasti a komponenty, které by běžný objektiv nerozpoznal. Objektivy určují míru
účinnosti přenosu energie infračerveného záření.

Rychlé se snadnou výměnou
Objektivy Fluke Smart Lens můžete nasazovat na různé termokamery a snímač je i po odejmutí
objektivu chráněn. Optika objektivu Fluke Smart Lens obsahuje 100% diamantem soustružené
germanium.
TM

Žádné další náklady za kalibraci
V pořizování snímků zblízka i na dálku nemusíte nikdy přestat. Objektivy Fluke Smart Lens
nevyžadují žádnou kalibraci termokamery a přinášejí všestrannost a kvalitu obrazu, které jsou
třeba k provádění inspekcí téměř v jakémkoli prostředí.
TM

POŘIĎTE SI TERMOKAMERU Fluke Ti300+, Ti401 PRO, Ti480 PRO, TiX501 nebo TiX580
A ZÍSKEJTE ZDARMA teleobjektiv s 2× zvětšením nebo širokoúhlý objektiv
Nákupem termokamery Fluke
Ti300+, Ti401 PRO, Ti480 PRO,
TiX501 nebo TiX580 se vám otevře
skvělá příležitost ZDARMA získat
infračervený teleobjektiv s 2×
zvětšením Smart Lens nebo
širokoúhlý infračervený objektiv
Smart Lens.
Objednejte si termokameru Fluke
ještě dnes prostřednictvím
autorizovaného distributora
a získejte svůj
objektiv Fluke
zdarma!

Jak získat objektiv zdarma od společnosti Fluke:
1. Pořiďte si v období od 1. září 2021 do 15. prosince 2021 příslušnou termokameru Fluke.
• Nákupy musí být provedeny u autorizovaného distributora značky Fluke.
• Budete potřebovat doklad o koupi v podobě účtenky nebo faktury. (Dodejky, objednávky /
potvrzení objednávek nejsou přijatelným dokladem o koupi.)
• Mezi příslušné termokamery Fluke patří: Ti300+, Ti401, Ti480 PRO, TiX501 a TiX580.
2. Uplatněte nárok na svůj zdarma objektiv online: www.fluke.cz/freefluke-claim.
3. Získejte a užijte si nový objektiv Fluke!
Chcete se dozvědět více o termokamerách Fluke a specializovaných objektivech, které vám
pomůžou v řešení problémů? Navštivte webovou stránku www.fluke.cz/freelens.
Platí další podmínky. Podmínky naleznete na webu www.fluke.cz/freelens.
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