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Larvik, 21. januar 2016 

 
 
Pressemelding! 
 
 
Fluke TiS75 termokamera - høy ytelse, robust, enkel å bruke, 320x240 termisk oppløsning og 
manuell fokus. 
  
Fluke TiS75 er et lett-å-bruke, rimelig infrarødt kamera med profesjonell ytelse og tar termiske bilder 
med 320 x 240 oppløsning. 
 
Salgsingeniør Espen T. Førde i IKM Instrutek AS forteller at du kan ta bilder med profesjonell kvalitet, og 
se detaljene med forbedret oppløsning. Med en oppløsning på 320 x 240 leverer kameraet bilder 
av profesjonell kvalitet som du trenger for å utføre en riktig diagnose av tilstanden på systemet du 
inspiserer. 
 
Se termogrammer tydeligere enn før og analyser raskere med bilde-i-bilde, og blending på forskjellige 
forhåndsinnstilte nivåer for å fange utrolig detaljerte bilder som bidrar til å identifisere potensielle 
problemer. Se klart hva du inspiserer med 3,5 tommers 320 x 240 LCD. Noe som er 33% større 
visningsområde sammenlignet med tidligere modeller i samme klasse. 
 
Kameraet er også utstyrt med innovative fokus-alternativer, noe som gjør det enkelt og lett å bruke 
manuell fokus fra så nært som 15 cm for nærbilder, avslutter Førde. 
 
Av andre funksjoner kan nevnes:  
 

• WiFi opplasting til Fluke Cloud ™ 
• Gratis lagring med Fluke Cloud ™ 
• Del bilder i sanntid med Fluke Connect® 
• 4GB micro SD-kort 
• Taleannotering 
• Opprette og e-postrapporter fra arbeidsstedet med Fluke Connect®, eliminerer behovet for å gå 

tilbake til kontoret for å behandle rapporter. 

 
 
For mer informasjon, 
Vennligst kontakt Salgsingeniør Espen Tordal Førde, Espen.Forde@IKM.no  
Tlf. 33 16 56 81  
     
 
Med vennlig hilsen 
IKM Instrutek AS 
 
 
Magnus Østby 
Markedssjef 
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