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FLIR C3, geavanceerde functies in zakformaat
De FLIR C3 is ondanks het handzame formaat voorzien van de nieuwste technologieën 
die vaak alleen op high-end camera’s beschikbaar zijn. De camera beschikt over MSX, 
een slimme techniek waarbij de digitale en thermografi sche cameralens in één beeld 
worden verwerkt om nog meer details zichtbaar te maken. Daarnaast beschikt de C3 
over de mogelijkheid om snel minimum of maximum temperaturen te lokaliseren. Met de 
ingebouwde WiFi functionaliteit kunnen de warmtebeeld opnames eenvoudig gedeeld 
worden. Door het compacte design is de camera gemakkelijk in de broekzak te bewaren.
Het hoogwaardige en heldere 3” touchscreen draait automatisch mee met de houding 
van de camera.

Volledig radiometrisch
MSX technologie voegt nog meer detail toe aan de warmtebeelden waardoor storingen 
sneller te identifi ceren zijn. De radiometrische afbeeldingen bestaan uit 4.800 pixels 
die temperaturen van -10 tot 150 graden Celsius kunnen waarnemen. Door de hoge 
gevoeligheid van de lens is het mogelijk om zeer kleine temperatuurverschillen in kaart 
te brengen.

Professionele rapportage
Het FLIR Tools softwarepakket is standaard inbegrepen en geeft gebruikers de 
mogelijkheid om nette en overzichtelijke rapportages te genereren. De FLIR C3 camera 
heeft de mogelijkheid om beelden rechtstreeks naar FLIR Tools te streamen, een functie 
die normaliter enkel op high-end camera’s beschikbaar is.
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KWx is offi  cieel distributeur van FLIR in Nederland en in België. De productspecialisten 
van KWx hebben minimaal een ITC Level 1 opleiding en kunnen u praktisch bijstaan bij 
de selectie van een camera. Ook na aanschaf kunt u bij KWx terecht voor advies 
betreff ende de metingen.

Overzicht FLIR C3

Infrarood sensor  80 x 60 pixels

Thermische gevoeligheid / NETD  < 0.10°C

Field of View (FOV)  41°x 31°

Minimale focus afstand  Vanaf 15 centimeter

MSX functie  Ja, vanaf 1 meter

Image Frequency  9 Hz

Focus  Vrije focus

Spectral Range  7.5 - 14.0 μm

Digitale camera  640 x 480 pixels

Focus van digitale camera  Vaste focus

Meetbereik

Meetbereik  -10°C tot 150°C

Nauwkeurigheid  ±2°C (±3.6°F) of ±2%

Spotmeter  On/Off 

Meetbox  Box met Min./Max.

Opslag

Interne opslag  Minimaal 500 afbeeldingen

Bestandsindeling  .JPEG bestanden

Non-Radiometric IR Video Streaming  Ja

Visual Video Streaming  Ja

Communicatie

Interface  WiFi, USB

WiFi  Peer-to-Peer of Netwerk

USB 2.0  USB Micro-B data naar PC

Overige informatie

Type batterij  Li-ion polymer oplaadbare batterij

Werktijd accu  2 uur

Opladen v.d. accu  1.5 uur

Gewicht  130 gram

Afmetingen  125 x 80 x 24 millimeter

Bestelinformatie

Artikelnummer  72003-0303
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