
Camere de termoviziune de uz 
industrial/comercial Ti125, 

Ti110, Ti105, Ti100  

Camere de termoviziune pentru 
depanare, robuste şi fiabile
O cameră  de termoviziune Fluke vă poate ajuta 
să economisiţi timp şi bani prin identificarea 
potenţialelor probleme înainte ca acestea să 
devină defecţiuni costisitoare. Profesioniştii 
din industrie îşi aduc camerele de termoviziune 
Fluke la locul de muncă pentru că acestea 
îşi fac treaba. Peste 65 de ani de experienţă 
industrială conferă instrumentelor cu infraroşu 
Fluke nivelul de performanţă necesar pentru 
a vă putea derula activitatea. Datorită 
caracteristicilor şi funcţionalităţilor inovatoare 
ale camerelor de termoviziune Fluke Ti125, 
Ti110, Ti105 şi Ti100 puteţi efectua inspecţii 
termice mai rapid şi mai eficient.
•	 Combinarea unei rezoluţii excelente cu un 

câmp de vizibilitate optimizat oferă detalii 
excepţionale şi asigură imagini de calitate, 
capturate de la o distanţă sigură.

•	 Sistem de focalizare IR-OptiFlex™ exclusiv – 
asigură buna focalizare a imaginilor la 1,2 
metri (4 ft) sau mai mult pentru claritate 
optimă şi scanare simplă. Pentru distanţe 
mai mici, comutaţi la modul manual printr-o 
simplă apăsare (Ti110 şi Ti125).

•	 Întreaga gamă de camere cu infraroşu este 
compatibilă cu Fluke Connect™ – cea mai 
mare reţea de instrumente activate wireless.

•	 Identificaţi problemele mai rapid şi mai uşor 
cu tehnologia Fluke IR-Fusion® (Ti125, Ti110, 
Ti105). Identificaţi cu exactitate problemele 
potenţiale combinând imagini digitale şi 
imagini IR.

•	 Obţineţi date suplimentare cu modul 
AutoBlend™ – integrarea unei imagini digitale 
şi a unei imagini IR parţial transparente într-o 
singură imagine plină de informaţii.

•	 Înregistrare video multimod – înregistrare 
video fără focalizare în spectrul vizibil şi în 
infraroşu cu tehnologia IR-Fusion la maxim 
(numai la TiR110 şi TiR125).

Petreceţi mai puţin timp găsind problemele şi 
mai mult timp rezolvându-le, utilizând camerele 
de termoviziune inovatoare, robuste şi uşor de 
folosit Ti125, Ti110, Ti105 şi Ti100.

Date tehnice

Tehnologia brevetată Fluke IR-Fusion®

Beneficiaţi de camera de termoviziune unică de tip „direcţionare şi declanşare” 
IR-Fusion. Tehnologia Fluke brevetată permite suprapunerea unei imagini digitale 
şi a unei imagini în infraroşu într-o imagine unică pentru 
facilitarea documentării precise a zonei cu probleme.
Sistem de focalizare IR-OptiFlex™
Identificaţi mult mai rapid problemele cu sistemul de 
focalizare revoluţionar şi extrem de robust de la Fluke. Sistemul de focalizare 
IR-OptiFlex asigură focalizarea optimă prin combinarea simplităţii de utilizare 
fără focalizare cu flexibilitatea focalizării manuale în aceeaşi cameră.

Compatibile acum cu aplicaţia  
mobilă Fluke Connect™

Fluke Connect cu apel video ShareLive™ este singurul sistem de 
măsurare wireless care vă permite să rămâneţi în legătură cu echipa 
dvs. fără să plecaţi de pe teren. Aplicaţia mobilă Fluke Connect este 
disponibilă pentru Android™ (4.3 şi ulterior) şi iOS (4s şi ulterior) şi 
funcţionează cu peste 20 de produse Fluke diferite—cea mai mare 
suită de instrumente de testare conectate din lume. Şi urmează şi 
mai multe. Vizitaţi site-ul web Fluke pentru mai multe informaţii.

Luaţi cele mai bune decizii chiar mai rapid decât înainte, 
vizualizând toate măsurătorile de temperatură, mecanice, electrice 
şi de vibraţie pentru fiecare echipament, într-un singur loc. Începeţi 
să economisiţi timp şi să creşteţi productivitatea.

Descărcaţi aplicaţia de la:

Vedeţi. Salvaţi. Distribuiţi. 
Toate datele, chiar pe teren.

La achiziţie, telefonul inteligent nu este inclus.

Ti110Ti125 Ti105 Ti100

Construit cu
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Specificaţii detaliate

Ti125 Ti110 Ti105 Ti100

Măsurarea temperaturii

Interval de măsurare a temperaturii  
(necalibrată sub -10 °C)

Între -20 °C şi +350 °C  
(între -4 °F şi +662 °F)

Între -20 °C şi +250 °C (între -4 °F şi +482 °F)

Exactitate măsurare temperatură ± 2 °C sau 2% (valoarea cea mai mare dintre cele două la temperatura nominală de 25 °C)

Corecţie pe ecran a emisivităţii Da

Compensare direct pe ecran a temperaturii 
de fundal reflectate

Da

Corecţie direct pe ecran a transmisiei Da Nu

Performanţă imagine

Frecvenţă de captură a imaginii 9 Hz sau 30 Hz

Tip detector  microbolometru nerăcit, 160 x 120

Sensibilitate termică (NETD) ≤ 0,10 °C la o temperatură ţintă de 30 °C (100 mK) Mod  
filtrat pentru a ajunge la 80 mK

≤ 0,10 °C la o temperatură ţintă de 30 °C (100 mK)

Pixeli totali 19.200

Banda spectrală infraroşu Între 7,5 µm şi 14 µm (unde lungi)

Cameră în spectru vizibil 2 megapixeli, clasă industrială Fără - numai IR

Tip obiectiv standard cu infraroşu

Câmp de vizibilitate 22,5 °H x 31 °V

Rezoluţie spaţială (IFOV) 3,39 mRad

Distanţă minimă de focalizare 15,25 cm (6 in) 46 cm (18 in)

Mecanism de focalizare

Sistem de focalizare Sistem de focalizare IR-OptiFlex™ Fără focalizare la 1,2 m (4 ft) sau mai mult

Prezentare imagine

Palete de culori standard Albastru-roşu, Tonuri de gri, Tonuri de gri - inversat, Contrast mare, 
Metal încins, Ironbow, Galben, Galben - inversat

Albastru-roşu, Tonuri de gri, Tonuri 
de gri - inversat, Contrast mare, 
Metal încins, Ironbow, Galben

Albastru-roşu, Ironbow, 
Tonuri de gri, Galben

Palete de culori  Ultra Contrast™ Albastru-roşu, Tonuri de gri, Tonuri 
de gri - inversat, Contrast mare, 
Metal încins, Ironbow, Galben

Albastru-roşu, Tonuri de 
gri, Ironbow

Niciunul

Nivelul şi raza de acţiune Manual şi automat

Comutarea automată rapidă între modurile 
manual şi automat

Da

Scalare automată rapidă în modul manual Da

Rază minimă de acţiune (în modul manual) 2,5 °C

Rază minimă de acţiune (în modul automat) 5 °C

Informaţii despre IR-Fusion®

Imagine-în-imagine (PIP) Da Imagine-în-imagine (PIP) (1,2 m (4 
ft) - 4,6 m (15 ft))

Nu

Mod AutoBlend™ Da Da Da (mod IR mediu) Nu

Culori alarme (alarme de temperatură) Temperatură ridicată,  
temperatură scăzută, izotermie

Temperatură ridicată,  
temperatură scăzută

Temperatură ridicată Fără

Captură imagine şi stocare date 

Mecanism de capturare, de redare  
şi de salvare a imaginilor

Posibilitate de captare, afişare şi salvare cu o singură mână a imaginilor

Suport de stocare Card de memorie SD, descărcare directă prin conexiunea USB la PC 

Formate fişiere de imagine .IS2, .BMP, .JPEG

Formate fişiere video .IS3, .AVI Fără

Formate de fişiere exportate cu software-ul 
SmartView®

BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF şi TIFF

Redare a imaginilor stocate Navigare şi redare a imaginilor prezentate în miniatură

Alte caracteristici care economisesc timpul şi sporesc productivitatea

Note vocale Da (60 secunde/imagine) Fără

IR-PhotoNotes™ Da (3 imagini) Fără

Conectivitate Wi-Fi Da, cu card SD WiFi inclus Da, cu card SD WiFi opţional

Adnotare* Fără

Înregistrare video* Da (AVI cu codificare MPEG, 
maximum 5 minute)

Fără

Redare video în timp real Ieşire video USB în flux 
(moduri infraroşu, spectru 

vizibil şi IR-Fusion)

Fără

Sistem wireless Fluke CNX™* Da

Compatibil cu Fluke Connect Da, cu card SD WiFi inclus Da, cu card SD WiFi opţional

Capturare automată (temperatură şi interval)* Fără

Telecomandă şi utilizare de la distanţă 
(pentru aplicaţii speciale şi avansate)

Fără
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Ti125 Ti110 Ti105 Ti100

Specificaţii generale 

Temperatură de funcţionare Între -10 °C şi +50 °C (între 14 °F şi 122 °F)

Temperatură de depozitare Între -20 °C şi +50 °C (-4 °F şi 122 °F)

Umiditate relativă Între 10 % şi 95 %, fără condens

Afişaj consolidat (fără ecran tactil) Diagonală de 3,5" (format portret)

Comenzi şi reglaje Domenii de temperatură selectabile 
de către utilizator (°C/°F), 

Selectare limbă, Setare oră/dată, 
Selecţie emisivitate, Compensare 
temperatură de fundal reflectată, 

Corecţie transmisie şi punct central 
pe imagine, Marcaje de puncte 
calde şi reci selectabile de către 
utilizator, 3 marcaje de puncte 
definite de utilizator pe cameră 

şi în Smartview® şi punct central 
pe imagine, Casetă de măsurare 

cu posibilitate de extindere/
contractare, cu temperatură 

minimă/medie/maximă, Alarme 
de culoare - Temperatură ridicată, 

temperatură scăzută, izotermie, 
Setare selectabilă de către utilizator 

a iluminării de fundal, Preferinţe 
de afişare grafică a informaţiilor

Domenii de temperatură selectabile 
de către utilizator (°C/°F), 

Selectare limbă, Setare oră/dată, 
Selecţie emisivitate, Compensare 
temperatură de fundal reflectată, 
Corecţie transmisie, 3 marcaje 
de puncte definite de utilizator 
pe cameră şi în Smartview® şi 

punct central pe imagine, Casetă 
de măsurare cu posibilitate 
de extindere/contractare, cu 
temperatură minimă/medie/
maximă, Alarme de culoare - 

Temperatură ridicată, temperatură 
scăzută, izotermie, Setare 

selectabilă de către utilizator 
a iluminării de fundal, Preferinţe 
de afişare grafică a informaţiilor

Domenii de temperatură 
selectabile de către utilizator 

(°C/°F), Selectare limbă, Setare 
oră/dată, Selecţie emisivitate, 

Compensare temperatură de fundal 
reflectată, 3 marcaje de puncte 
definite de utilizator pe cameră 

şi în Smartview® şi punct central 
pe imagine, Casetă de măsurare 

cu posibilitate de extindere/
contractare, cu temperatură 

minimă/medie/maximă, Alarme 
de culoare - Temperatură ridicată, 

Setare selectabilă de către utilizator 
a iluminării de fundal, Preferinţe 
de afişare grafică a informaţiilor

Domenii de temperatură selectabile 
de către utilizator (°C/°F), 

Selectare limbă, Setare oră/dată, 
Selecţie emisivitate, Compensare 
temperatură de fundal reflectată, 
Măsurarea temperaturii în punctul 

central, Setare selectabilă de 
către utilizator a iluminării de 

fundal, Preferinţe de afişare grafică 
a informaţiilor

Software SmartView® şi aplicaţia mobilă SmartView – software complet de analiză şi raportare

Baterii Două baterii litiu-ion reîncărcabile, 
inteligente, cu afişaj LED cu 

cinci segmente pentru indicarea 
nivelului de încărcare, pentru 

toate modelele

Un acumulator litiu-ion reîncărcabil inteligent, cu afişaj LED şi cinci  
segmente pentru indicarea nivelului de încărcare

Durata de viaţă a bateriei Peste patru ore de utilizare continuă pentru fiecare baterie (cu 50 % luminozitate a ecranului LCD şi grad mediu de utilizare)

Timp de încărcare a bateriilor 2,5 ore pentru încărcare completă

Încărcarea bateriilor de la sursă de c.a. Încărcător dublu de baterii (110 V 
c.a. - 220 V c.a., 50/60 Hz) (inclus) 

sau încărcare direct în cameră. 
Adaptoare de reţea de c.a. incluse. 

Accesorii opţionale

Funcţionare cu c.a. Funcţionare cu c.a. cu sursa de alimentare inclusă (110 V c.a. - 220 V c.a., 50/60 Hz)

Economisirea energiei Moduri de inactivitate şi oprire selectabile de către utilizator

Standarde de siguranţă CSA (SUA şi Canada): C22.2 nr. 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (ediţia a 2-a), ISA: 82.02.01

Compatibilitate electromagnetică EN  61326-1:2006  IEC  61326-1:2005

C Tick IEC/EN 61326-1

US FCC EN61326-1; FCC Partea 5

Vibraţii 2G, IEC 68-2-6 

Şoc 25G, IEC 68-2-29

Rezistenţă la cădere 2 m (6,5 ft)

Dimensiuni (Î x A x L) 28,4 cm X 8,6 cm X 13,5 cm (11,2 in X 3,4 in X 5,3 in)

Greutate (baterie inclusă) 0,726 kg (1,6 lb)

Clasă de protecţie carcasă IP54 (protecţie împotriva prafului, etanşeitate limitată, protecţie împotriva stropirii cu apă din toate direcţiile)

Garanţie Doi ani (standard), sunt disponibile garanţii prelungite

Ciclu de etalonare recomandat Doi ani (cu utilizare şi uzură normală)

Meniul disponibil în limbile Cehă, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, maghiară, italiană, japoneză, coreeană, poloneză, portugheză, rusă,  
chineză simplificată, spaniolă, suedeză, chineză tradiţională şi turcă
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FLK-Ti125 30HZ - cameră de termoviziune de uz industrial/
comercial
FLK-Ti125 9HZ - cameră de termoviziune de uz industrial/comercial
FLK-Ti110 30HZ - cameră de termoviziune de uz industrial/
comercial
FLK-Ti110 9HZ - cameră de termoviziune de uz industrial/comercial
FLK-Ti105 30Hz - cameră de termoviziune de uz industrial/
comercial
FLK-Ti105 9HZ - cameră de termoviziune de uz industrial/comercial
FLK-Ti100 9HZ - cameră de termoviziune de uz general
Componente livrate împreună cu produsul
Camerele de termoviziune se livrează cu adaptor de alimentare 
la c.a., baterie inteligentă litiu-ion (Ti125 - 2 baterii; celelalte 
modele - 1 baterie), cablu USB, card de memorie SD (card SD WiFI  
Fluke Connect numai pentru modelele Ti125 şi Ti110), geantă 
de transport rigidă, geantă de transport moale, curea de mână 
reglabilă, manual de utilizare tipărit în engleză, spaniolă, franceză, 
germană şi chineză simplificată, celelalte manuale pe CD, software 
SmartView® şi certificat de garanţie. Modelul Ti125 se livrează 
şi cu un suport de încărcare pentru 2 baterii şi un cititor de carduri 
de memorie USB multiformat.

Opţional
FLK-TI-VISOR2 - parasolar
FLK-TI-TRIPOD2 - accesoriu pentru montare pe trepied
BOOK-ITP - cartea Introducere în principiile termografiei
FLK-TI-SBC3 - baterie inteligentă suplimentară
FLK-TI-SBP3 - încărcător baterie inteligentă suplimentară
TI-CAR CHARGER - încărcător auto

Kituri Fluke Connect
FLK-TI125 30HZ/FCB - cameră de termoviziune Ti125 cu kit 805 FC 
cu 3 cleşti de curent a3001 iFlex
FLK-TI105 30HZ/FCA - cameră de termoviziune Ti105, multimetru 
digital 3000FC, modul iFlex A3001FC, card SD WiFi

Module Fluke Connect
FLK-a3000FC - modul cu cleşte de curent alternativ
FLK-a3001FC - modul cu cleşte de curent alternativ iFlex™
FLK-a3002FC - modul de curent alternativ/continuu
FLK-v3000FC - modul de tensiune c.a.
FLK-v3001FC - modul de tensiune c.c.
FLK-t3000FC - modul de temperatură K-Type
FLK-FC-SD 8GB - card SD wireless Fluke Connect

Fluke. Keeping your world 
 up and running.®
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Timpul de conectare RF (timp legare) poate fi de până la 1 minut.


