
Príslušenstvo a 
informácie pre 
objednávku

Dodávané príslušenstvo
Fluke 61: 9V batéria
Fluke 65: C50 ľahká brašňa a
2 AA batérie

Informácie pre objednávku
FLUKE 61      Infrared Thermometer

FLUKE 65      Infrared Thermometer

Fluke 61/65 infračervené 
teplomery

Zamierte, stlačte a odčítajte teplotu

Fluke 61 a 65 infračervené teplo-
mery slúžia na rýchle bezkontaktné 
meranie teploty. Kompaktný prístroj 
je obalený ochranným púzdrom. 
Stlačením zeleného tlačidla prístroj 
ožije. Zacielenie meraného objektu je 
ľahké pomocou jasného laserového 
lúča. Vďaka kvalitnému podsviete-
nému displeju môžte pracovať aj v 
šere. S Fluke 65 môžete po skončení 
merania rolovať cez dvojitý displej 
a prezerať minimálnu a maximálnu 
hodnotu. Taktiež môžte uložiť name-
ranú teplotu do pamäte na neskoršie 
vyvolanie.
Fluke infrateplomery sú ideálne na 
meranie povrchových teplôt rotujú-
cich, ťažko prístupných, elektricky 
živých alebo nebezpečne horúcich 
objektov. Pri vykonávaní preventívnej 
údržby skrátia merací čas skoro na 
nulu a majú schopnosť poskytnúť 
merané údaje za menej ako jednu 
sekundu. 

● Nárazuvzdorné púzdro zvyšuje 
odolnosť

● Jasný laserový lúč umožňuje ľahké 
zamierenie

● Veľký dvojitý displej jasne zobrazuje 
údaje

● Kvalitné podsvietenie osvetľuje dis-
plej v tme

● MIN/MAX zaznamenáva odchýlky 
každého merania (len Fluke 65)

● Uloženie a vyvolanie jednej teploty
● Automatický spiaci mód po 15 

sekundách zvyšuje životnosť batérie
● Alkalické batérie dovolia typicky 

viac ako 4000 meraní

Životnosť batérie:   65 15 hodín s laserom a aktívnym podsvietením,  
   61: 12 hodín s laserom a aktívnym podsvietením 
Rozmery:  65: 185 mm x 64 mm x 38 mm    
   61: 184 mm x 45 mm x 38 mm 
Hmotnosť:  65: 0,284 kg     
   61: 0,227 kg
Jednoročná záruka

Vlastnosti

                                                                                                                        61 65

Užívateľom voliteľné °C alebo °F ●

Laserové mierenie ●

Automatické podsvietenie displeja ●

Zadržanie merania - Hold ●

MIN/MAX/Priemer záznam ●

Pamäť teplôt ●

●

●

●

●

Špecifikácie

61 65

Rozsah -18°C až 275°C (0 až 527°F) -40 až 500°C (-40 až 932 °F)

Doba odozvy Menej ako 1 sekunda Menej ako 1 sekunda

Rozlíšenie 0,2°C 0,1° až do 200°, 1° nad 200°

Opakovateľnosť ±2° alebo  ±2%, čo je väčšie ±1° alebo  ±1%, čo je väčšie

Presnosť
(Predpokladá sa teplota 
okolia 23°C)

Teplota cieľa:
-18°C až -1°C: ± 3°C
-1°C až 275°C: ± 2% údaja ± 2°C, 
čo je viac

Teplota cieľa:
-40°C až 0°C: ± 5°C
0°C až 100°C: ± 2°C
100°C až 500°C: ± 2% údaja

Optické rozlíšenie 8:1 pomer vzdialenosti k veľkosti meraného terča

Emisivita Pevná 0,95

Vzdialenosť cieľa Min. 200 mm (priemer terča 25 mm)
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