
Verken het gehele
Productoverzicht

Hoogwaardige
Warmtebeelden Tegen 

een betaalbare prijs

Thermal

De                         is compatibel met de nieuwste iPhone- en
Android-modellen en is de ideale warmtebeeldcamera, die snel 
kan worden bevestigd en direct wordt gedetecteerd.

De                           is de enige draagbare langeafstands-
warmtebeeldcamera, speciaal ontworpen voor uw 
smartphone.

voor iOS en Android

voor iOS en Android

Krachtige technologie  en een robuust  ontwerp worden
gecombineerd in  de draagbare         Reveal-
warmtebeeldcamera.

All-in-one langeafstands-warmtebeeldcamera  met  hoge
opnamesnelheden.

F A S T F R A M E

F A S T F R A M E

F A S T F R A M EF A S T F R A M E

-SERIE
Resolutie 320 x 240 | 76.800 pixels

NETD < 70 mK

Batterij
Aangestuurd door smartphone.
Verbruik tot 280 mW

Gezichtsveld 32 graden X 25 graden

Beelden 
per seconde

> 15 Hz

Specificatie Omschrijving

Resolutie 320 x 240 | 76.800 pixels

NETD < 70 mK

Batterij

Gezichtsveld 32 graden X 25 graden

Beelden 
per seconde

> 15 Hz

Specificatie Omschrijving

> 5 uur



BELANGRIJKSTE FUNCTIES BELANGRIJKSTE FUNCTIES

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

 -SERIE

Aansluiting en onmiddellijke detectie

Gemakkelijk te transporteren en eenvoudig te gebruiken

zakformaat

320 x 240 warmtesensor voor de helderste en meest

gevoelige beelden

Kalibratie voor reflecterende oppervlakken

of achtergronden als nauwkeurigheid belangrijk is

Probleemloze scans van grote ruimten, om potentiële

gevaren in seconden te identificeren

Richten en scherpstellen van 15 cm tot 550 meter voor

het scherpste beeld

Intuïtieve, gratis mobiele app verkrijgbaar op Google Play

en in de iTunes App Store

Komt met een eigen waterbestendige etui om de 

elementen te weerstaan

Warmtesensor met hoge resolutie

Ondersteuning voor radiometrische bestanden

Breed 32° gezichtsveld

Focusbare lens voor snelle identificatie

Gebruikt het vermogen en de display van uw smartphone

Waterbestendige, beschermende etui

Een betaalbare warmtebeeldcamera
met hoge resolutie voor uw smartphone.

Razendsnelle diagnose en beoordeling van de probleembron

Evaluatie van potentieel gevaarlijke situaties vanaf een

veilige afstand

Dankzij de niveau- en bereikregelingen kunt u precies die

details isoleren en opnemen die ertoe doen

Het robuuste, rubberen omhulsel en de intuïtieve bediening

zijn draagbaar en werken overal, waar u ook bent

Veilige inspectie van elke bouwplaats, bij daglicht of in 

totale duisternis

Sla warmtebeelden op en deel ze eenvoudig via uw telefoon

of computer

Nauwkeurige inspectie van mechanische en elektrische

apparatuur

Veilige controle van risicovolle omgevingen

Meer thermische details, daar waar u ze het hardst nodig hebt

Duurzaam all-in-one apparaat

Het tijdstip van de dag remt u niet af

Eenvoudig documenteren en delen

All-in-one warmtebeeldcamera met hoge
resolutie.

320 x 240 warmtesensor voor de helderste en meest

gevoelige beelden

Kalibratie voor reflecterende oppervlakken of 

achtergronden als nauwkeurigheid belangrijk is

Probleemloze scans van grote ruimten, om potentiële

gevaren in seconden te identificeren

Het robuuste, rubberen omhulsel en de intuïtieve bediening

zijn draagbaar en werken overal, waar u ook bent

> 5 uur doorlopende warmtebeelden zonder bijladen

300 lumen ledzaklamp beschikbaar met een druk op 

de knop

Warmtesensor met hoge resolutie

Verstelbare emissiviteit & volledig radiometrisch

Breed 32° gezichtsveld

Duurzaam all-in-one apparaat

Langdurende, oplaadbare batterij

Zien in het donker. Met of zonder licht.

Meettemperaturen van -40° tot 330°C (-40° tot 626°F)

Grootste temperatuurbereik

De PRO-serie van Seek is onze meest geavanceerde reeks warmtebeeldcamera's tot nu toe. Sensors met hoge
resolutie en geavanceerde softwaremogelijkheden voor een fractie van de gebruikelijke prijs voor dit kwaliteitsniveau.

ELEKTRISCH DAKBEDEKKING MECHANISCH HVAC


