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Dołączone akcesoria
Fluke 61: Bateria 9 V 
Fluke 62: Bateria 9 V, pokrowiec
Fluke 63, 66 i 68: Twardy pokrowiec

przenośny, bateria 9 V 

Informacje dla zamawiających
Fluke 61 Termometr na podczerwień
Fluke 62 Mini termometr na podczerwień
Fluke 63 Termometr na podczerwień
Fluke 66 Termometr na podczerwień
Fluke 68 Termometr na podczerwień

Termometry na podczerwień serii 60

Przyrządy diagnostyczne dla profesjonalistów

Bezdotykowe termometry Fluke serii 60 są
idealnymi, profesjonalnymi przyrządami
diagnostycznymi do szybkich i dokładnych
pomiarów temperatury. Te poręczne
urządzenia są idealne do pomiarów
temperatury powierzchni obiektów
obracających się, trudnodostępnych,
będących pod napięciem lub niebezpiecznie
gorących jak silniki lub rozdzielnie
elektryczne czy systemy grzewcze lub
wentylacyjne.
Celownik laserowy umożliwia dokładne
namierzenie punktu pomiarowego a po
upływie niecałej sekundy na wyświetlaczu
pojawia się temperatura powierzchni danego
elementu.

Funkcje termometrów na podczerwień
serii 60
• Celownik laserowy do łatwego

namierzenia punktu pomiarowego z 1%
dokładnością

• Maksymalnie 12 punktowy zapis informacji
z funkcją minimum, maksimum i średniej

• Rozdzielczość optyczna 50:1
• Wybór pomiędzy modelami ze stałą lub

regulowaną emisyjnością
• Podświetlany wyświetlacz dla łatwiejszych

odczytów w ciemności
• Temperatury do 760 °C

C23 80PR-60 H6

Dane techniczne 

Właściwości

Żywotność baterii:
Fluke 66 i 68: 20 godzin przy wskaźniku laserowym i podświetleniu

wyświetlacza włączonym przez 50% czasu pracy
Fluke 63: 10 godzin przy włączonym wskaźniku laserowym i

podświetleniu wyświetlacza
Fluke 62: 12 godzin przy włączonym wskaźniku laserowym i

podświetleniu wyświetlacza
Fluke 61: 12 godzin przy włączonym wskaźniku laserowym i

podświetleniu wyświetlacza

Wymiary (wys. x szer. x głęb.):
Fluke 63, 66, 68: 200 mm x 160 mm x 55 mm
Fluke 62: 152 mm x 101 mm x 38 mm
Fluke 61: 184 mm x 45 mm x 38 mm
Masa: 
Fluke 63, 66, 68: 0,320 kg
Fluke 62: 0,200 kg
Fluke 61: 0,277 kg

Roczna gwarancja
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61 62 63 66 68
Płaska obudowa Obudowa w Obudowa w Obudowa w Obudowa w

kształcie pistoletu kształcie pistoletu kształcie pistoletu kształcie pistoletu

-18 do 275 °C -30 do 500 °C -32 do 535 °C -32 do 600 °C -32 do 760 °C

8:1 10:1 12:1 30:1 50:1

Max Max

Kształt obudowy

Zakres temperatury

Rozdzielczość optyczna

Wskaźnik laserowy do
namierzenia punktu pomiarowego

Podświetlany wyświetlacz LCD

Wybór pomiędzy °C i °F

Min/Max/Śred./Różn.

Pamięć

Alarm wartości Wys/Nis

Regulowana emisyjność

61 62 63 66 68
-18 do 275 °C -30 do 500 °C -32 do 535 °C -32 do 600 °C -32 do 760 °C  

< 1 sekunda < 0,5 sekundy ≤ 0,5 sekundy ≤ 0,5 sekundy ≤ 0,5 sekundy 
(95% odczytu)

0,2 °C 0,2 °C 0,2 °C  0,1 °C 0,1 °C 

± 2% odczytu  ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5%  
lub ± 2 °C* lub < ± 1°C* lub ≤ ± 1°C* lub ≤ ± 1°C* lub ≤ ± 1°C*

Dla punktów Dla punktów Dla punktów Dla punktów Dla punktów
pomiarowych przy pomiarowych pomiarowych przy pomiarowych przy pomiarowych przy 
-18 do -1 °C: ± 3 °C 10 °C do 30 °C: ± 1 °C -32 do -26 °C: ± 3 °C -32 do -26 °C: ± 3 °C -32 do -26 °C: ± 3 °C 
-1 do 275°C: ± 2% ± 1,5% odczytu -26 do -18 °C: ± 2,5 °C -26 do -18 °C: ± 2,5 °C -26 do -18 °C: ± 2,5 °C
odczytu lub ± 2 °C* lub ± 1,5 °C powyżej -18 do 23 °C: ± 2 °C -18 do 23 °C: ± 2 °C -18 do 23 °C: ± 2 °C 

zakresu 23 °C do 510 °C: ± 1% Dla punktów Dla punktów  
odczytu lub ± 1 °C* pomiarowych powyżej pomiarowych powyżej

Dla punktów   23 °C: ± 1% odczytu lub 23 °C: ± 1% odczytu lub 
pomiarowych powyżej ± 1 °C* ± 1 °C*

510 °C: ± 1,5% odczytu

Do 1 m Do 1,5 m Do 2 m Do 5 m Do 8 m  

Stała 0,95 Stała 0,95 Stała 0,95 Cyfrowa regulacja   Cyfrowa regulacja    
od 0,1 do 1,0 co 0,01 od 0,1 do 1,0 co 0,01

Zakres

Czas reakcji

Rozdzielczość

Powtarzalność
(% odczytu)

Dokładność
(dla współczynnika
temperatury 23°C)

Typowa odległość do
punktu pomiarowego

Emisyjność

* którakolwiek jest większa

Zalecane akcesoria

Fluke 68

Fluke 66

Fluke 63

Fluke 62

Fluke 61

Seria termometrów Fluke FoodPro™
umożliwia przeprowadzanie
zaawansowanych pomiarów
temperatury w przemyśle spożywczym.
Zapraszamy do odwiedzenia witryny
firmy Fluke, aby uzyskać więcej
informacji. 


