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Larvik, 23. February 2015 
Pressemelding! 
 
 
 
IKM Instrutek AS presenterer Fluke «Ekspert-serien», en helt ny serie bestående av TiX560 og 
TiX520 termokameraer. 
 
 
Ditt syn på infrarødt er i ferd med å bli snudd 180 grader, sier Avdelingsleder Rolf Kinck hos IKM 
Instrutek AS. 
 
Den nye TiX-serien fra Fluke flytter standarden i forhold til hva man bør forvente av et termokamera. 
Det første brukere vil legge merke til med de nye kameraene er den fantastiske nye 5,7" skjermen.  
TiX-serien har den største skjermen noen sinne på et termokamera i denne klassen. Skjermen gir deg 
krystallklare farger og bildene vil oppleves mye skarpere. Menystrukturen er spesielt laget for 
berøringsskjerm og takket være en skjerm på størrelse med en iPad mini så kan du være sikker på at du 
vil jobbe raskere og mer effektivt på de nye TiX-kameraene. Om du jobber i kalde miljøer og må ha 
hansker på hendene så kan du også bruke de vanlige knappene for å navigere i kameraet. 
 
TiX-serien har også en linse som kan vinkles utrolige 180 grader. Dette gjør at ergonomien blir vesentlig 
bedre for brukeren, spesielt hvis det skal termograferes på steder som man ikke har fri sikt. Med TiX 
kameraene kan man enkelt se over, under og rundt objekter, og samtidig ha full oversikt i den store 
skjermen. 
 
De aller største fordelene finner man først når man begynner å se på funksjonaliteten som er innebygget 
i kameraene i «Ekspert-serien» til Fluke. Både TiX520 og TiX560 har en termisk oppløsning på 320 x 240 
piksler, men takket være «SuperResolution» funksjonen kan våre kunder dra nytte av en faktisk 
bildeoppløsning på 640 x 480 piksler. Dette er fire ganger så høy oppløsning som på mange tilsvarende 
kameraer. Det finnes også en filtermodus som gjør at du kan oppnå en termisk sensitivitet (NETD) på 
utrolige 30mK. TiX560 har til og med en innebygget funksjon for å øke skarphet i bilder. Dette er spesielt 
nyttig dersom man termograferer objekter med svært høy temperatur fortsetter Rolf Kinck. 
 
Fluke Connect ™ funksjonalitet er selvfølgelig også integrert i TiX-kameraene. Dette lar deg koble 
kameraet opp til det største systemet for trådløse instrumenter i hele verden. Du kan koble sammen 
inntil 5 trådløse instrumenter mot kameraet, og du vil få frem verdiene i skjermen samt få tilknyttet 
bildene du tar. Du kan også bruke Fluke Connect appen til iPhone eller Android som gir deg enda flere 
online funksjoner avslutter Kinck. 
 
 
For mer informasjon, 
Vennligst kontakt Avdelingsleder Automasjon Rolf Kinck, Rolf.Kinck@IKM.no  
Tlf. 33 16 56 75 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
IKM Instrutek AS 

 
 
Magnus Østby 
Markedssjef                                                                                                                          


