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FLIR T-SERIE

FLIR C2

WERK EFFICIËNTER 
De camera's uit de T-Serie leveren een superieure warmtebeeldresolutie, een ergonomische, roterende lensbehuizing 
en snelle autofocus om drukbezette technici te helpen de beste warmtebeelden te maken. Met deze volledig uitgeruste 
warmtebeeldcamera's kunt u uw dagelijkse werkzaamheden sneller en efficiënter dan ooit uitvoeren. 

De Infrared Guided Measurement (IGM)-productlijn 
van FLIR is een groot succes. Na het enorme succes 
van de FLIR CM174, FLIR MR176 en andere producten 
introduceert FLIR nu de DM284 digitale multimeter.

Anders dan een standaard multimeter combineert de 
DM284 een industriële True RMS digitale multimeter 
voorzien van 18 functies met de baanbrekende FLIR 
IGM-technologie. De DM284 met IGM ondersteunt 
elektriciens met warmtebeelden om de exacte locatie 
van temperatuurafwijkingen en potentiële problemen 
te lokaliseren. Deze combinatie van mogelijkheden 
beperkt ook het aantal gereedschappen dat een 
elektricien bij zich moet dragen.

De FLIR DM284 is dit najaar beschikbaar via 
een netwerk van geselecteerde distributeurs. 
Ga voor meer informatie naar 
www.flir.eu/DM284

Alle prijzen zijn excl. BTW
*    Om in aanmerking te komen voor het extra jaar garantie dient u de camera   

binnen 60 dagen na aankoop te registreren op www.FLIR.com
** Alle aanbiedingen zijn geldig van 1 oktober - 31 december 2016

UITBREIDING VAN ONZE LIJN 
IGM-PRODUCTEN

T4xx(bx) T6xx(bx) T1K
Gratis FLIR Tools+, FLIR C2 FLIR Tools+, FLIR C2

Groothoeklens van 45° of 15°
FLIR Tools+, FLIR C2
Groothoeklens van 45° of 12°, 
een jaar extra productgarantie*

U bespaart tot 
maar liefst € 1.038 € 5.052 € 8.783

FLIR DM284

NIEUW!

Voordeelcode: Pack T Series - EMEA Q4-2016**



Ontdek de kracht van Infrared 
Guided Measurement zodat u 
precies weet waar u moet meten

Infrared Guided Measurement 
(IGM) begeleidt u visueel naar de 
exacte locatie van het potentiële 
elektrische probleem of verborgen 
gebrek zodat u weet waar u moet 
meten. IGM-instrumenten worden 
aangedreven door een geïnte-
greerde FLIR Lepton® warmtebeeld-
sensor. De CM174 en TG165/TG167 
begeleiden u visueel naar de exacte 
locatie van het potentiële elektri-
sche probleem, waarbij gevaarlijke 
en onbekende probleemgebieden 
veilig worden aangegeven.

Het probleemgebied wordt duidelijk 
weergegeven op een warmtebeeld 
zodat u weet waar u moet meten.

CM174 + TA74 Universele flexibele 
stroomprobe + TA15 opbergtas

Nu € 619
U bespaart € 108
CM174 + TA72 Universele flexibele 
stroomprobe + TA15 opbergtas

Nu € 599
U bespaart € 108

MR160 KIT: MR160 + MR08
Gecombineerde hamer/spouwsonde

Nu € 939 
U bespaart € 59

MR176 KIT: MR176 + MR08 Gecombineerde 
hamer/spouwsonde + MR01 
vervangbare temperatuur- en relatieve 
vochtigheidssensor

Nu € 1.339 
U bespaart € 268

FLIR INFRARED GUIDED 
MEASUREMENT (IGM)

FLIR PACKS
TA72 en TA74 zijn universele flexibele stroomprobes 
voor het verkrijgen van de beste meetwaarden met 
uw huidige stroomtang. De TA15 is een opbergtas 
voor alle soorten FLIR-stroomtangen en de 
universele flexibele stroomprobe van FLIR  
(TA72 of TA74). 

VOOR DE ELEKTRICIEN:

VOOR PROFESSIONALS IN DE BOUW

TA15 opbergtas

CM174 TA72 & TA74

De FLIR MR60 Vochtmeter Pro is een gebruiksvriendelijke 
vochtmeter voor metingen met en zonder pin met geavanceerde 
functies. De geïntegreerde pinloze sensor en een sonde met 
een externe pin bieden de flexibiliteit om zowel invasieve als 
niet-invasieve metingen te verrichten. Selecteer één van de elf 
materiaalgroepen voor pinmetingen of stel een referentiepunt 
in voor pinloze vochtscans. Bewaar uw metingen vervolgens als 
screenshots in een CSV-bestand met de datum, het tijdstip en de 
instellingen. Sla de bestanden op en maak rapporten met de gratis 
FLIR Tools software. Geen speciale training vereist!

Naast de MR60 brengt FLIR ook diverse andere vochtmeters 
op de markt waaronder de MR176 en MR160, allebei 
uitgerust met IGM-technologie, en de MR77.

FLIR MR60 VOCHTMETER

PRODUCTFOCUS

Voordeelcode:  Pack CM174 EMEA Q4-2016**
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* Slechts één upgrade per aankoop. Gebruikte beelden zijn alleen voor illustratieve doeleinden. © Copyright 2016, FLIR Systems Inc. Alle andere merk- en productnamen zijn handels-
merken van hun respectieve eigenaren. Technische specificaties zijn zonder kennisgeving onderhevig aan wijzigingen. Alle aanbiedingen zijn geldig van 1 oktober-31 december 2016 en 
kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen of acties van FLIR. Deze aanbieding geldt in alleen in EMEA. Prijzen: Adviesprijs, excl. BTW en invoerrechten.

Tijdelijke actie: 1 oktober – 31 december 2016  
Neem contact met ons op via flir@flir.com bel +32 (0)3 665 51 00 of neem contact op met uw lokale FLIR-distributeur

Ex-SERIE

FLIR E50(bx) / E60(bx)

AANTREKKELIJK VOORDEEL:
MEER PIXELS VOOR DE DEZELFDE PRIJS! 
- Krijg een FLIR E6 voor de prijs van een FLIR E5
- Krijg een FLIR E5 voor de prijs van een FLIR E4
- U bespaart tot maar liefst € 2.500 op een E60(bx)

Camera's uit de FLIR Ex-serie zijn point-and-shoot warmtebeeldcamera's die u een 
totaal nieuwe dimensie bieden. Een camera uit de FLIR Ex-serie is een betaalbare 
vervanging voor een spotpyrometer. De camera levert een warmtebeeld met op iedere 
pixel temperatuurinformatie. De gecombineerde beeldopslag van de nieuwe MSX®, 
en warmtebeeldweergave en visuele weergave maken de camera ongeëvenaard 
gebruiksvriendelijk.

De FLIR Exx-serie is verkrijgbaar in verschillende resoluties. Bovendien kunt u dankzij de 
diverse verwisselbare lenzen overschakelen naar groothoek om meer in één beeld te  
kunnen vastleggen, of gebruikmaken van de telelens om temperaturen van een afstand 
en kleinere doelen te bekijken en te meten. Dankzij handmatige scherpstelling maakt u  
de scherpste beelden met de meeste details. De camera's uit de Exx-serie zijn uitgerust 
met o.a. MSX en een eenvoudig touchscreen.

FLIR E4 FLIR E5 FLIR E6
Beeldkwaliteit 80 x 60 pixels 120 x 90 pixels 160 x 120 pixels

Detecteert temperatuur-
verschillen van

0,15°C 0,10°C 0,06°C

Meetmodi Center spot Center spot, 
gebied met max./
min.

1 spot (center); 
1 locatiekader (min./max.); 
Isotherm (boven/onder)

Normale adviesprijs € 995 € 1.695 € 2.795

Nu € 995 € 995 € 1.695
U bespaart - € 700 € 1.100

FLIR E50(bx) FLIR E60(bx)
Beeldkwaliteit 240 x 180 pixels 320 x 240 pixels

Detecteert tempera-
tuurverschillen van

< 0,05°C < 0,05°C

Dubbele oplader en 
reservebatterij

Optioneel Meegeleverd

Normale adviesprijs € 5.995 € 8.495

Nu € 4.995 € 5.995
U bespaart € 1.000 € 2.500

BESPAAR TOT 

€ 1.100

BESPAAR TOT 

€ 2.500

Voordeelcode: FREE upgrade EMEA 2016

Voordeelcode: FLIR Exx EMEA  Q4-2016

www.flir.eu


