
TiX560, TiX520 en 
TiX500 warmtebeeldcamera's
De Fluke Expert-serie

TECHNISCHE GEGEVENS

Uw kijk op infraroodtechnologie staat op het 
punt 180° te veranderen
•	Gemakkelijk navigeren boven, onder en rond objecten, 

met de 180° draaibare lens; u ziet het beeld voordat 
u het vastlegt

•	Optimale kijkervaring met de enige 5,7 inch grote snel 
reagerende LCD-touchscreen in zijn klasse¹ – een 150% 
groter weergavegebied3

•	Verbeterde beeldkwaliteit en nauwkeurigere 
temperatuurmetingen—verander uw beelden van 
320 x 240 in beelden van 640 x 480, 4 keer de resolutie 
en pixels dan normaal, met SuperResolution

•	Leg een scherp beeld vast met één druk op een toets. 
LaserSharp® Auto Focus, exclusief van Fluke, maakt 
gebruik van een ingebouwde laserafstandsmeter die de 
afstand tot uw doelobject uiterst nauwkeurig berekent 
en weergeeft²

•	Zie de details die u nodig hebt met deze slim ontworpen 
lenzen—2x en 4x telelens, groothoek, en 25 micron 
macro—geen kalibratie nodig, uitwisselbaar tussen 
compatibele camera's

•	Bekijken, opslaan en delen op locatie en verbinding 
maken met het grootste assortiment wireless test- en 
meetinstrumenten, met Fluke Connect®

1 Vergeleken met industriële handheld warmtebeeldcamera's met een 
detectorresolutie van 320 x 240 op woensdag 1 september 2015. 

2Tot op 30 meter.
3In vergelijking met een scherm van 3,5 inch.

HOOGWAARDIGE	
BEELDKWALITEIT

RUIMTELIJKE RESOLUTIE
TiX560, TiX520 en TiX500
1,31 mrad

RESOLUTIE
TiX560, TiX520 en TiX500
320 x 240 (76.800 pixels) en 640 x 480
(307.200 pixels) met SuperResolution modus

FILTERMODUS (NETD-VERBETERING)
TiX560
≤ 0,03 °C bij een temperatuur van het 
meetoppervlak van 30 °C (30 mK)
TiX520
≤ 0,04 °C bij een temperatuur van het 
meetoppervlak van 30 °C (40 mK)

TEMPERATUURBEREIK
TiX560
-20 °C tot +1200 °C (-4 °F tot +2192 °F)
TiX520
-20 °C tot +850 °C (-4 °F tot +1562 °F)
TiX500
-20 °C tot +650 °C (-4 °F tot +1202 °F)

LaserSharp® Auto Focus maakt gebruik 
van een ingebouwde laserafstandsmeter 
die de afstand tot uw doelobject uiterst 
nauwkeurig berekent en weergeeft.

Maak moeilijke opnames onder iedere 
hoek met een 180° draaibare lens en het 
enige LCD-scherm van 5,7 inch.
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Gedetailleerde	specificaties

TiX560 TiX520 TiX500

Belangrijkste kenmerken

IFOV met standaardlens (ruimtelijke resolutie) 1,31 mRad, D:S 764:1

Detectorresolutie 320 x 240 (76.800 pixels)

Aftastoppervlak 24 °H x 17 °V

Minimale brandpuntsafstand 15 cm (ong. 6 in)

IFOV met optionele 2x slim ontworpen telelens 0.65 mRad, D:S 1528:1

Aftastoppervlak 12 °H x 9 °V

Minimale brandpuntsafstand 45 cm (ong. 18 in)

IFOV met optionele 4x slim ontworpen telelens 0.33 mRad, D:S 3056:1

Aftastoppervlak 6,0 °H x 4,5 °V

Minimale brandpuntsafstand 1,5 m (ongeveer 5 ft)

IFOV met optionele slim 
ontworpen groothoeklens 2.62 mRad, D:S 399:1

Aftastoppervlak 46 °H x 34 °V

Minimale brandpuntsafstand 15 cm (ong. 6 in)

Minimale micron spot-afmeting met de 
slim ontworpen, optionele macrolens 25 microns

Aftastoppervlak 36,1° x 27,1°

Werkafstand ~8 mm (0,3 in) tot ~14 mm (0,6 in) met optimum op 10 mm (0,4 in) 

SuperResolution Op de camera en in software In software

Beeldscherpstelling Ja –

LaserSharp® Auto Focus Ja, voor altijd scherpe beelden. Elke. Keer. Opnieuw.

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

Video streamen (weergave op afstand) Via HDMI of wifi in controle op 
afstandsmodus Via HDMI of wifi naar SmartView

Touchscreen (capacitief) Liggend VGA-LCD-kleurenscherm (640 x 480) van 14,4 cm (5,7 inch) diagonaal met verlichting

Wireless connectiviteit Ja

Geschikt voor wireless communicatie Ja, naar pc, iPhone® en iPad® (iOS 4s en later), Android™ 4.3 en hoger en WiFi naar LAN (waar beschikbaar)

Compatibel met de Fluke Connect® app Ja (waar beschikbaar)

Compatibel met de Fluke Connect® tool Ja (waar beschikbaar). Maakt wireless verbinding om voor Fluke Connect® geschikte instrumenten te selecteren.  
Ondersteuning van vijf gelijktijdige verbindingen

IR Fusion®-technologie Ja

AutoBlend™-modus Ja

Beeld-in-beeld (PIP, picture-in-picture) Ja

Continue AutoBlend™-modus Stel het AutoBlend™-niveau in over het 
gehele bereik –

Robuust, ergonomisch ontwerp Draaibaar (draaibare lens) >180 graden

Warmtegevoeligheid (NETD) ≤ 0,045 °C bij een temperatuur van het 
meetoppervlak van 30 °C (45 mK)

≤ 0,05 °C bij een temperatuur van het  
meetoppervlak van 30 °C (50 mK)

Filtermodus (NETD-verbetering) ≤ 0,03 °C bij een temperatuur van het 
meetoppervlak van 30 °C (30 mK)

≤ 0,04 °C bij een temperatuur van het 
meetoppervlak van 30 °C (40 mK) –

Niveau en bereik Gelijkmatige automatische en handmatige schaalinstelling

Instelbaar niveau/bereik van de touchscreen Ja. Het bereik en het niveau kunnen gemakkelijk en snel worden ingesteld door gewoon het scherm aan te raken

Snel automatisch schakelen tussen handmatige 
en automatische modus Ja

Snel automatisch schaal veranderen in 
handmatige modus Ja

Minimumbereik (handmatig) 2,0 °C (3,6 °F)

Minimumbereik (automatisch) 3,0 °C (5,4 °F)

Ingebouwde digitale camera (zichtbaar licht) Industriële prestaties, 5 megapixels 

Beeldsnelheid Uitvoeringen van 60 Hz of 9 Hz

Laseraanwijzer Ja

Ledlamp (zaklamp) Ja

Digitale zoom 2x, 4x, 8x 2x, 4x 2x

Gegevensopslag en beeldregistratie

Uitgebreide geheugenopties Verwijderbare micro-SD-geheugenkaart, intern flash-geheugen, functie voor opslaan naar USB-stick, direct downloaden  
via USB-naar-pc-aansluiting

Beeldbewerking na vastleggen (op de camera) Ja. Analyses op de camera maken voor resultaten op locatie
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TiX560 TiX520 TiX500

Gegevensopslag en beeldregistratie (vervolg)

Geavanceerde functie voor tekstinformatie Ja. Inclusief standaard-snelkoppelingen en door de gebruiker te programmeren opties

Bestandsindelingen Niet-radiometrisch (.bmp) of (.jpeg) of volledig radiometrisch (.is2); geen analysesoftware nodig voor niet-radiometrische bestanden  
(.bmp, .jpg en .avi*)

Bekijken van het geheugen Navigatie en selectie via miniatuurweergaven

Software SmartView®-software, Fluke Connect™ (waar beschikbaar) en SmartView® Mobile App – software voor volledige analyse en rapportage

Exportbestandsindelingen  
met SmartView®-software BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF en TIFF

Spraaknotitie Maximaal 60 seconden opnametijd per beeld; geluid af te spelen op camera; met Bluetooth-headset*

IR-PhotoNotes™ Ja

Tekstinformatie Ja

Video-opname Standaard en radiometrisch

Videobestandsindelingen Niet-radiometrisch (MPEG-gecodeerde .AVI) en volledig radiometrisch (.IS3)

Werking met bediening op afstand Ja –

Automatische registratie 
(temperatuur en interval) Ja

Batterij

Batterijen (ter plekke 
vervangbaar, oplaadbaar) Twee lithium-ionbatterijsets met uit vijf segmenten bestaande ledweergave voor de batterijspanning

Gebruiksduur batterijen Drie uur continugebruik per batterijset

Oplaadduur batterij 2,5 uur voor volledig opladen

Batterijoplaadsysteem Tweevaks-batterijoplader of opladen in de camera. Optionele 12 V-oplaadadapter voor in de auto

Netvoeding Werkt op wisselspanning met meegeleverde voeding (100 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz)

Stroombesparing Door de gebruiker te selecteren slaapstand en uitschakelstand

Temperatuurmeting

Temperatuurmeetbereik  
(niet gekalibreerd onder -10 °C) -20 °C tot +1200 °C (-4 °F tot +2192 °F) -20 °C tot +850 °C (-4 °F tot +1562 °F) -20 °C tot +650 °C (-4 °F tot +1202 °F)

Nauwkeurigheid ± 2 °C of 2% (bij 25 °C nominaal, welke van beide het grootst is)

Emissiviteitscorrectie op het scherm Ja (zowel waarde als tabel)

Achtergrondcompensatie (gereflecteerd) Ja

Transmissiecorrectie op het scherm Ja

Kleurenpaletten

Standaardpaletten (8) Metaalkleuren, blauw-rood, hoog contrast, amber, omgekeerd amber, heet metaal, grijswaarden, omgekeerde grijswaarden

Ultra Contrast™-paletten (8) IJzerkleuren ultra, blauw-rood ultra, hoog contrast ultra, amber ultra, omgekeerd amber ultra, heet metaal ultra, grijswaarden ultra,  
omgekeerde grijswaarden ultra

Algemene specificaties

Kleuralarmen (temperatuuralarmen) Hoge temperatuur en lage temperatuur

Infrarood-spectraalband 7,5 μm tot 14 μm (lange golf)

Temperatuur Tijdens bedrijf: -10 °C tot +50 °C (14 °F tot 122 °F); Opslag: -20 °C tot +50 °C (-4 °F tot 122 °F) zonder batterijen

Relatieve vochtigheid 10% tot 95% niet-condenserend

Middelpuntstemperatuurmeting Ja

Spot-temperaturen Warme- en koude-spotmarkeringen

Definieerbare spotmarkeringen 3 definieerbare spotmarkeringen

Middelste kader Te vergroten/verkleinen meetkader met minimale, maximale en gemiddelde temperatuur

Veiligheid IEC 61010-1: Overspanningscategorie II, vervuilingsgraad 2

Elektromagnetische compatibiliteit IEC 61326-1: Standaard EM omgeving; CISPR11, Groep 1, Klasse A

Australian RCM IE 61326-1

US FCC CFR 47, deel 15 subdeel B

Trillingsvastheid 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6

Schok/Val 25 g, IEC 68-2-29/Ontworpen om een val van 1 meter (3,3 voet) te weerstaan met de standaard lens

Grootte (H x B x L)/gewicht (inclusief 
batterij) 27,3 cm x 15,9 cm x 9,7 cm (10,8 in x 6,3 in x 3,8 in)/1,54 kg (3,4 lb)

Beschermingsklasse behuizing IEC 60529: IP54 (beperkt beschermd tegen binnendringen van stof; beschermd tegen spatwater uit alle mogelijke richtingen)

Garantie/kalibratiecyclus Twee jaar (standaard), uitgebreide garantie is beschikbaar/Twee jaar (uitgaande van normale werking en normale sltijtage)

Ondersteunde talen Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch,  
Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees en Turks

*Bluetooth niet in alle landen beschikbaar.



Bestelinformatie
FLK-TiX560 60 Hz warmtebeeldcamera; 320 x 240; 60 Hz
FLK-TiX560 9 Hz warmtebeeldcamera; 320 x 240; 9 Hz
FLK-TiX520 60 Hz warmtebeeldcamera; 320 x 240; 60 Hz
FLK-TiX520 9 Hz warmtebeeldcamera; 320 x 240; 9 Hz 
FLK-TiX500 60 Hz warmtebeeldcamera; 320 x 240; 60 Hz 
FLK-TiX500 9 Hz warmtebeeldcamera; 320 x 240; 9 Hz

Meegeleverd met product
Warmtebeeldcamera met standaard-infraroodlens, 
AC-voeding en batterijlader (inclusief universele 
netvoedingsadapters), twee robuuste slimme lithium-
ionbatterijsets, USB-kabel, HDMI-videokabel, robuuste 
draagkoffer, verstelbare nek- en draagriem, Bluetooth-
headset (waar beschikbaar), garantieregistratiekaart 
en kalibratiecertificaat. Flashstation met 
producthandleidingen in het Engels, Chinees, Duits, 
Portugees, Spaans, Frans, Italiaans, Koreaans, 
Japans, Russisch en Turks plus SmartView®-software. 
(De software is ook te downloaden van  
www.fluke.com/smartviewdownload).

Optionele accessoires
FLK-LENS/TELE2 infrarood-telelens (2x vergroting)
FLK-LENS/4XTELE2 infrarood-telelens (4x vergroting)
FLK-LENS/WIDE2 infrarood-groothoeklens
FLK-LENS/25MAC2 25 micron macro infrarood-Lens
TI-CAR-CHARGER batterijlader voor in de auto
BOOK-ITP Boekje kennismaking met de principes 
van thermografie
FLK-TI-SBP4 extra slimme batterij
FLK-TI-SBC3 extra slimme-batterijlader
FLK-TIX5X-LENS CAP dop voor infraroodlens
FLK-TIX5XX-NECK halskoord
FLUKE-TIX5XX HAND polsband
FLK-TI-BLUETOOTH Bluetooth-headset
FLK-TIX5XX-HDMI HDMI-kabel

4  Fluke Corporation     TiX560, TiX520 en TiX500 warmtebeeldcamera's: De Fluke Expert-serie

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: (040) 267 51 00
Fax: (040) 267 51 11
E-mail: info@fluke.nl
Web: www.fluke.nl

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: +32 2402 2100
Fax: +32 2402 2101
E-mail: info@fluke.be
Web: www.fluke.be

Fluke.	Keeping your world up and running.®

©2015 Fluke Corporation. 
Alle rechten voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande 
kennisgeving voorbehouden.  
10/2015 Pub_ID: 13278-dut Rev 02

Wijziging van dit document 
is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toestemming van 
Fluke Corporation.

• Maximaliseer de inzetbaarheid en neem vol vertrouwen beslissingen over 
onderhoud, op basis van gegevens die u kunt vertrouwen en herleiden.

• Sla metingen op in de Fluke Cloud™ en associeer ze met een apparaat 
zodat uw team zowel historische als actuele metingen kan raadplegen 
vanaf één locatie.

• Werk gemakkelijk samen door uw gegevens met anderen te delen, met 
ShareLive™-videogesprekken en e-mails.

• Draag metingen wireless over met de AutoRecord™-meetfunctie, zodat 
klemborden en papierwerk overbodig zijn.

• Raadplegen van samenvattende overzichten van alle apparatuur in 
de loop van de tijd, voor het gemakkelijk identificeren van met elkaar 
samenhangende of periodieke storingen zodat er makkelijker prioriteiten 
kunnen worden gesteld voor onderhoud.

• Opstellen van rapporten met meerdere soorten metingen, voor 
aanbevelingen met betrekking tot de status of de werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie op flukeconnect.com

Download de app op:

Makkelijk opstellen en onderhouden van procedures voor 
preventief onderhoud, met het Fluke Connect®-systeem 
van software en wireless test- en meetinstrumenten, 
zodat u overzicht heeft over uw complexe wereld.

Smartphone niet bij de koop inbegrepen.


