VÄRMEKAMERA
FLIR K1
PRODUKTBLAD

FLIR K1 är en kompakt slagtålig
värmekamera för räddningstjänsten.
Värmekameran har en inbyggd digitalkamera, vilket gör inspektionen snabbare
och lättare. Digitalkameran har bild-i-bildfunktion och den innovativa MSXfunktionen. Den har även en inbyggd LEDlampa på hela 300 lumen.
FLIR K1 klarar ett fall upp till 2 meter samt
är damm och vattenstänkskyddad med
skyddsklass IP67.
Med en vikt på endast 410 gram är FLIR
K1 en av den lättaste och mest kompakta
kameran i sin klass.

Smidig och kompakt konstruktion

Tekniska data

FLIR K1 är en kompakt värmekamera som med sin
lätta vikt gör den till ett smidigt och lätthanterligt
verktyg. Den är stöttålig samt damm- och vattentålig med kapslingsklass IP 67.

Display

2,4” (LCD 320 x 240 pixlar)

Mätområde

-10°C till +400°C

Arbetstemperatur

10°C till +115°C (i 2 minuter)

Skyddsklass

IP67

Upplösning

160 x 120 pixlar (19 200 pixlar)

Batteri / drifttid

Inbyggt Li-Ion / upp till 5,5 timmar

Mått

208 x 85 x 65 mm

Vikt

410 g med batteri

Artikelnummer

36-1030-01

Värmekameran är utrustad med FLIRs unika
bildfunktion MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging).
Tekniken kombinerar information från den inbyggda
digitalkameran med IR-bilden för att generera en
bild med detaljer, skarpa konturer och läsbara
skyltar. Det innebär exempelvis lättare orientering
och ett minskat behov av separata visuella bilder i
rapporter.

Användarvänliga funktioner
FLIR K1 är enkel att använda, att rikta och klicka
är allt som behövs för att få värmebilder av hög
kvalitet som omedelbart ger dig den information du
vill ha.

Medföljande tillbehör
Vid leverans medföljer i förpackningen:
1 st värmekamera FLIR K1, 1 st mjuk bältesväska,
1 st handledsrem, 1 st USB-C till USB-A kabel och 1
st snabbstartsmanual.

Kameran har ett internminne som lagrar upp till
10.000 JPEG-bilder. Filöverföring till dator sker via
USB-sladd för efteranalys och rapportering.
Bild-i-bild skapar ett värmebildslager ovanpå din
värmebild. Den här funktionen hjälper dig att
upptäcka och lyfta fram känsliga eller farliga
temperaturutvecklingar och gör tolkningen av
rapporter enkel även för personer utan erfarenhet
av infraröd bildteknik.
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