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61/65 infraröda termometrar

Rikta, tryck och läs av temperaturen

Tillbehör och beställ-
ningsinformation
Beställningsinformation
Fluke 61  9V batteri
Fluke 65 C50 mjukt bäretui och 
2 AA-batterier
Beställningsinformation E-nr.
Fluke 61 Infraröd termometer 42 070 31
Fluke 65 Infraröd termometer 42 071 00

Fluke 61 och 65 infraröda termometrar
ger snabb avståndsmätning av
temperaturen, i ett kompakt etui inuti ett
skyddande hölster. Tryck endast på den
gröna knappen för att starta. Riktning
mot föremålet är enkelt med den
ljusstarka laserstrålen. Den belysta
kvalitetsskärmen är även lätt att läsa i
mörker. Med Fluke 65 kan du stega
genom den dubbla displayen för att
avläsa minimi- och maximivärden efter
avslutad mätning. Du kan även lagra en
temperatur i minnet för senare referens.  
Fluke infraröda termometrar är de
idealiska redskapen för mätning av
yttemperaturen hos roterande,
svåråtkomliga, strömförande eller farligt
heta föremål. För förebyggande
underhållsändamål ger de mätningar
nästan på nolltid, med förmågan att göra
en temperaturmätning på under en
sekund. 

● Extra stadig genom det stötdämpande
hölstret

● Ljusstark laserstråle för enkel riktning
● Den stora skärmen visar resultaten

tydligt i ett ögonkast
● Lagra och hämta alla enskilda

temperaturvärden
● Automatiskt viloläge efter 15 sekunder

för längre batterilivslängd
● Alkalibatteriet räcker för mer än 4000

genomsnittsmätningar
● Högklassig bakgrundsbelysning för

avläsning av skärmen i mörker
● Min/Max lagrar högsta och lägsta

mätvärden (endast Fluke 65)

61 65

Valfritt °C eller °F ● ●

Laserriktning ● ●

Automatiskt belyst display ● ●

Låsning av mätvärde ● ●

Registrering av min/max/medeltal ●

Temperaturminne ●

FeaturesFunktioner

Specifikationer

61 65

Område -18 till 275ºC (0 till 527 ºF) -40 till 500ºC (-40 till 932 ºF)

Svarstid Mindre än 1 sekund Mindre än 1 sekund

Upplösning 0,2ºC 0,1º upp till 200º, 1º över 200ºC

Repeterbarhet ± 2º av mätvärdet eller ± 2%, vad ± 1º av mätvärdet eller ± 1%, vad
som är högre som är högre

Noggrannhet För objekt vid: För objekt vid:
-18 till -1ºC (0 till 30 ºF): -40 till 0ºC (-40 till 32ºF): 
± 3ºC (± 5ºF) ± 5ºC (±9 ºF)

0 till 100ºC (32 till 212ºF): 
-1 till 275ºC (30 till 527ºF): ± 2ºC (±3,5ºF) 
± 2% av mätvärdet eller ± 2ºC 100 till 500ºC (212 till 932ºF): 
(± 3,5 ºF), vad som är högre ± 2% av mätvärdet

Optisk upplösning Förhållande avstånd till punktstorlek 8:1 Förhållande avstånd till punktstorlek 8:1 

Emissivitet: Fast vid 0,95 Fast vid 0,95 

Minsta storlek på mätobjekt Minimalt 200 mm (punkt 25 mm) Minimalt 200 mm (punkt 25 mm)

Batterilivslängd: Fluke 65 15 timmar med laser och skärmbelysning aktiva
Fluke 61 12 timmar med laser och skärmbelysning aktiva

Storlek  (hxbxd): Fluke 65 185 mm x 64 mm x 38 mm
Fluke 61 184 mm x 45 mm x 38 mm

Vikt: Fluke 65 0,284 kg
Fluke 61 0,227 kg

Ett års garanti

(Utgående från
omgivningstemperatur 23°C)


