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FLIR IN DE SCHOOLBANKEN

Met de warmtebeeldcamera's van FLIR kunnen leerlingen op interactieve en praktische wijze alles leren over 
warmte en temperatuur. Ze lezen niet meer alleen in hun lesboeken hoe frictie werkt, maar kunnen dit met eigen 
ogen zien. Docenten hoeven niet uit te leggen wat isolatie is, maar kunnen laten zien in welke mate en met 
welke snelheid warmte verloren gaat. FLIR biedt leerlingen de mogelijkheid om zelf de wetenschap achter allerlei 
alledaagse voorwerpen te ontdekken.

De FLIR C3 is een volledig uitgeruste 
warmtebeeldcamera op zakformaat. Dit 
betaalbare, lichte en kleine instrument is 
perfect voor klassikaal gebruik. De FLIR C3 
levert warmtebeelden van 80 x 60 pixels. 

Temperaturen kunnen van elk van de 4800 
pixels worden afgelezen. Beelden kunnen 
in de camera worden opgeslagen en 
opgeroepen voor analyse op de camera 
zelf. Bovendien kan de C3 verbinding maken 
met Wi-Fi en bevat de kit software waarmee 
warmtefilms in real-time kunnen worden 
gestreamd en opgenomen. Warmtebeelden 
en -films kunnen in de software opnieuw 
worden afgespeeld voor computeranalyse.

PERFECT INSTRUMENT VOOR 
TEMPERATUURVISUALISATIE

FLIR C3 WIFI EDUCATION

De FLIR C3 WiFi 
Education-kit bestaat uit:
•  FLIR C3-

warmtebeeldcamera
• Statiefbevestiging
• FLIR Tools-software
•  Toegang tot FLIR-

onderwijsmaterialen met 
lezingen, experimenten 
en docenthandleidingen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Lichtgewicht en slank design

Helder 3” touchscreen

Ingebouwd LED-werklicht en 
flitser

Grote Snapshot-knop om 
warmtebeelden, visuele foto's en 
MSX in JPEG-formaat op te slaan

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

Bestandoverdracht en 
gegevensstreaming via USB 
Micro-B

Fotocamera

Warmtebeeldcamera

Intuïtieve gebruikersinterface en 
selecteerbaar aandachtsgebied
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FLIR E6 / E60 WIFI EDUCATION

Met de FLIR-apparatuur met IGM™-technologie (Infrared Guided Measurement™) kunt u de 
kracht van warmtebeelden gebruiken om snel de exacte locatie van mogelijke problemen te 
bepalen.  
Met IGM brengt u problemen aan het licht nog voordat de gevolgen ervan merkbaar worden. 
Zo werkt u sneller en slimmer, zodat u door kunt naar het volgende karwei.

WERK SLIMMER, NIET HARDER. 

FLIR-TEST- EN MEETINSTRUMENTEN MET IGMTM

Een FLIR-warmtebeeldcamera is een van de krachtigste en meest 
flexibele troubleshooters die moderne installateurs tot hun 
beschikking hebben. Met een nieuwe FLIR E6 WiFi of E60 WiFi 
kunnen leerlingen zelf ontdekken hoe warmtebeelden kunnen 
worden ingezet om problemen op te sporen die normaal gesproken 
onzichtbaar blijven. Deze baanbrekende technologie kan hen helpen 
hun vaardigheden verder te ontwikkelen en zich met een duidelijke 
voorsprong te profileren op de huidige arbeidsmarkt.

LAAT LEERLINGEN ZELF DE KRACHT VAN 
WARMTEBEELDTECHNOLOGIE ONTDEKKEN

FLIR E6 WiFi FLIR E60 WiFi
•  160 x 120 infrarood-resolutie voldoet aan de 

RESNET-norm 
•  Brede weergavehoek van 45° om meer vast 

te leggen in één beeld 
•  MSX®-warmtebeeldverbetering met 

zichtbare details 
•  Focusvrije lens en helder LCD-scherm voor 

eenvoudige 'point-and-shoot'-bediening

•  Superieure warmtebeeldresolutie van 
320 x 240 met MSX® 

•  Wi-Fi-communicatie met mobiele 
apparaten om snel beelden te kunnen 
delen 

•  Video-uitgang naar beeldschermen 
en recorders voor weergave en 
documentatie 

•  MeterLink®-gegevensverbinding vanuit 
FLIR-stroomtangen en -vochtmeters

De nieuwe FLIR E6 
WiFi Education 
Een van de meest betaalbare 
FLIR-modellen voor gebouw- 
en elektriciteitsinspecties, 
metingen van 
energieprestaties, renovaties 
en veiligheidscontroles

De nieuwe FLIR E60 WiFi 
Education 
Boordevol functies en met een 
uitzonderlijke meerwaarde als 
het gaat om warmtebeelden 
voor probleemoplossing bij 
predictief onderhoud

IGM-vochtmeters
Vochtmeters kunnen vochtmetingen onder materiaaloppervlakken 
vastleggen, op een niet-intrusieve manier of met een externe pinsonde.

IGM-stroomtangen 
Stroomtangen met IGM helpen u elektrische oververhitting 
sneller en veiliger op te sporen, zonder dat hiervoor direct 
contact met het testobject nodig is.

IGM-spotmeters 
IGM-spotmeters overbruggen de kloof tussen 
de huidige generatie IR-thermometers zonder 
beeldregistratie en de warmtebeeldcamera's van FLIR.

IGM-multimeters
Multimeters met IGM combineren een alles-
in-één digitale True RMS-multimeter met een 
warmtebeeldcamera die u exact laat zien waar het 
elektrische probleem zich voordoet.



Gebruikte beelden zijn alleen voor illustratieve doeleinden.  © Copyright 2016, FLIR Systems Inc. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Technische specificaties zijn zonder 
kennisgeving onderhevig aan wijzigingen.

Als u een bestelling wilt plaatsen, kunt u contact opnemen met FLIR of een erkende leverancier. Bekijk de video's en meld u aan op  

www.flir.com/education

De lijn met test- & meetinstrumenten van FLIR is gebaseerd op de toewijding aan 
innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid van het bedrijf. Elektriciens profiteren van de 
digitale multimeters, stroomtangen, flexibele meters, spanningszoekers en videoscopen 
van FLIR, terwijl het ruime scala aan vochtmeters, videoscopen en spanningszoekers van 
het merk weer allerlei voordelen biedt voor professionals in de bouwsector. 

De FLIR VS70 is een robuuste, waterdichte en schokbestendige videoscoop 
waarmee gebruikers de smalle camerasonde in krappe ruimtes kunnen 
manoeuvreren om levendige en scherpe video's en beelden weer te geven op een 
groot LCD-kleurenscherm van 5,7”. Gebruikers kunnen hun FLIR VS70 aanvullen 
met geavanceerde inspectieoplossingen, uitbreidingscamera's en accessoires om 
zodoende te voorzien in allerlei uiteenlopende inspectiebehoeften.

• Duizenden beelden en uren aan videomateriaal opnemen op een  
standaard-SD-kaart 

• Direct op de basis-unit gebruikmaken van stilstaande beelden uit opgenomen 
video's 

• Gesproken notities toevoegen om bevindingen te verduidelijken en minder 
geschreven aantekeningen te hoeven maken

BEPROEFDE INNOVATIE, BEWEZEN RESULTATEN 

OOK IN KRAPPE RUIMTES VERBORGEN PROBLEMEN OPSPOREN EN OPLOSSEN

TEST- & MEETINSTRUMENTEN VAN FLIR

FLIR VS70-VIDEOSCOOP

Stroomtangen uit de FLIR CM-serie
De reeks industriële stroomtangen van FLIR bieden u geavanceerde functies voor spanningsanalyse 
en VFD-diagnoses. 

FLIR CM55 & CM57 – Flexibele stroomtangen
De flexibele stroomtangen met Bluetooth van FLIR hebben een smalle, flexibele sensorkabel en 
kunnen makkelijk metingen verrichten in krappe of moeilijk bereikbare ruimtes.

FLIR DM92/93 – Industriële True RMS-multimeters
De digitale multimeters van FLIR bieden u geavanceerde VFD-filteropties (Variable Frequency Drive) 
en helpen niet-traditionele sinusgolven en vage signalen nauwkeurig te analyseren.

FLIR VP52 – Spanningszoeker
De FLIR VP52 is een robuuste, contactloze spanningsmeter met CAT IV-classificatie die verder is 
uitgerust met voelbare trillings- en LED-alarmen, een krachtige LED-zaklamp en een veelzijdige 
spanningsgevoeligheid.


