
BEKIJK ONZE COMPLETE LIJN

TEST- EN MEETINSTRUMENTEN

Videoboroscopen/inspectiecamera's, stroomtangen, 

multimeters, vochtmeters en contactloze wisselspannings-

detectoren
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E-SERIES POINT & SHOOT / PROFESSIONAL

Camera's uit de FLIR Ex- en Exx-Series leveren hoogwaardige 

prestaties voor regelmatige IR-inspecties/diagnostiek

T-SERIES HIGH PERFORMANCE

FLIR T-Series camera's leggen de lat voor productiviteit en  

pixels hoger
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C O M PACT E  P R O F ES S I O N E L E  WA R M T E B E E L D CA M E R A

FLIRC3™

WAAROM FLIR C3? 
Aannemers en elektriciens die al gebruikmaken van warmtebeeld-
technologie kennen het nut van de tool voor het vinden van 
verborgen warmteproblemen die in de papieren kunnen gaan 
lopen als ze niet ontdekt worden. Woninginspecteurs, loodgieters, 
renovatieprofessionals, elektriciens, HVAC-technici en vele 
anderen staan te popelen om deze krachtige technologie toe te 
passen. Er was vraag naar een warmtebeeldcamera die compact 
genoeg is om overal mee naartoe te nemen en altijd bij de hand 
te hebben. Een camera die betaalbaar is voor ieder budget én 
beschikt over de noodzakelijke functies om de klus te klaren.  
FLIR C3 is het antwoord.

SPOT DE WARMTE:  
Breng warmtepatronen en temperatuurverschillen aan het licht 

die kunnen duiden op kortsluiting, ontbrekende isolatie, losse 

aansluitingen en andere onzichtbare elektrische problemen of 

verborgen gebreken.  

 

BESPAAR TIJD:  
Warmtebeeldtechnologie biedt een contactloze, niet-invasieve 

manier om snel verborgen problemen op te sporen zodat u meer 

gedaan krijgt op een dag.

DOCUMENTEER UW WERK:  
Wat de FLIR C3 ziet, staat niet ter discussie. Met behulp van de 

FLIR Tools-rapportagesoftware kunnen warmtebeelden u helpen 

bij het controleren van benodigde reparaties en vooraf/achteraf het 

bewijs leveren dat de projecten op de juiste manier zijn afgerond.

ONDERSCHEID U VAN DE CONCURRENT:  
De C3 is voorzien van een Wi-Fi-verbinding zodat u overtuigende 

warmtebeelden met klanten kunt delen. U voegt uw technische 

expertise toe en wordt hun aanspreekpunt.

COMPATIBEL

WARMTEBEELDTECHNOLOGIE 
BR E NG T 
KOSTBARE VERBORGEN 
PROBLEMEN 
AAN HET LICHT



KRACHTIGE WARMTEBEELDCAMERA DIE IN UW ZAK PAST

Warme leiding in muur Dakinspecties Ontbrekende isolatie Zakformaat Elektrische hotspots VloerverwarmingHVAC-probleemoplossing
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Lichtgewicht en slank design

Helder 3” touchscreen

Ingebouwd LED-werklicht en flitser

Grote Snapshot-knop voor het  
opslaan van warmtebeelden, foto's  
en MSX in JPEG-formaat

Eenvoudig toegankelijke  
aan/uit-knop voor snelle  
inschakeling van de camera

Bestand- en gegevensoverdracht  
via USB Micro-B

Fotocamera

Warmtebeeldcamera

Intuïtieve gebruikersinterface 

Wi-Fi
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De FLIR C3 is een volledig uitgeruste warmtebeeldcamera in 
zakformaat die is ontwikkeld als hét instrument voor iedereen die 
zich bezighoudt met gebouwinspecties, facilitair beheer, HVAC of 
elektrische reparaties. Neem deze camera overal mee naartoe,  
en u bent altijd in staat om warme zekeringen, weglekkende koude 
lucht, problemen met leidingen en meer op te sporen.

De must-have functies van de C3 omvatten onder andere real-time  
MSX®-beeldverbetering, meting van de maximale of minimale 
temperatuur van een gebied, en Wi-Fi-verbindingsopties. Hiermee  
kunt u snel verborgen problemen opsporen, beelden delen en 
reparaties documenteren.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN:

• Brengt warmteproblemen aan het licht die u met het blote oog  
 niet kunt zien 

• Voorzien van Wi-Fi, om direct via peer-to-peernetwerk beelden  
 te delen 

• Kader voor meetgebied toont de warmste of koudste spot  
 (max./min.) 

• Legt temperaturen van -10°C tot 150°C vast 

• MSX-details voor het weergeven van cijfers, labels e.d. 

• Bewaart radiometrische JPEG's voor uw dossier 

• Met automatische oriëntatie voor duidelijke leesbaarheid 

• Gemakkelijk mee te nemen, altijd klaar voor gebruik

• Betaalbare adviesprijs voor ieder budget 

• Gratis FLIR Tools-software voor analyse en rapportage 
 
• C3-opbergtas meegeleverd 


