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De FLIR Ex zorgt automatisch voor scherpe en contrastrijke warmtebeelden. 
Scherpstellen is niet nodig: richten, vastleggen en klaar. De camera legt zowel 
warmtebeelden als ook beelden in het zichtbaar spectrum vast.

Nog nooit waren warmtebeeldcamera's zo overzichtelijk, eenvoudig te bedienen 
en robuust als de FLIR Ex serie. Al bij het openen van de degelijke en standaard 
meegeleverde koff er komt de kwaliteit overduidelijk naar voren. De camera start snel op 
en is gelijk klaar om mee te werken. Open de geïntegreerde lensdop van de camera en 
start direct met het vastleggen van de gedetailleerde warmtebeelden. De beelden worden 
in het interne geheugen van de camera opgeslagen. Dit geheugen is genoeg voor het 
opslaan van minimaal 500 sets opnames. De camera is voorzien van Nederlandstalige 
bediening en de krachtige FLIR Tools software wordt standaard meegeleverd.

FLIR MSX
Uniek in deze prijsklasse is dat deze serie is uitgerust met de FLIR MSX technologie. 
Met de FLIR MSX technologie worden warmtebeelden hiermee uiterst contrastrijk 
en herkenbaar door toevoegen van informatie uit het zichtbare licht. Zelfs de meest 
prijsgunstige camera, de FLIR E4 is uitgerust met deze unieke MSX techniek.

Valbestendig tot 2 meter
De FLIR Ex serie is uiterst robuust geconstrueerd. Beeldscherm en lens zijn goed 
beschermd door rubber beschermranden. De lens is voorzien van een geïntegreerde 
beschermkap. Dit voorkomt zoekraken van de lensdop. Met een gewicht van slechts 575 
gram is de FLIR Ex uiterst licht in gewicht.

Verwisselbare accu
De Li-ion accu van de FLIR Ex serie staat garant voor vier uur onafgebroken gebruik. 
Door slimme energie sparende functies kan de camera daardoor een dag mee als 
compagnon bij het zoeken naar storingen en uitvoeren van inspecties. De compacte 
accu is eenvoudig verwisselbaar en kan via een externe lader worden opgeladen. Via de 
standaard USB Micro aansluiting kan de accu in de camera worden opgeladen en kunnen 
opgeslagen beelden worden overgezet naar PC of MAC.

KWx B.V.
Aston Martinlaan 41
3261 NB Oud-Beijerland 
t. +31 (0)186-633603
f. +31 (0)186-633605 
e. ndt@kwx.nl
i. www.kwx.nl

FLIR Ex serie 
Warmtebeeldcamera's



Smart solutionsTest- en Meetinstrumenten

FLIR Ex serie warmtebeeldcamera's Datablad

KWx is officieel 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 
betreffende de metingen.

Model Nummer FLIR E5 FLIR E6 FLIR E8

IR Resolutie 120x90 160x120 320x240

MSX Resolutie 320x240 320x240 320x240

Thermische gevoeligheid <0.10°C <0.06°C <0.06°C

Field of view 45°x34°

Auto Focus Ja

Detector   Uncooled Microbolometer

Scherm   3.0 in. 320x240 kleuren LCD

Frame Rate 9 Hz

Afbeelding modus IR, Digitaal, MSX, IR, Digitaal, MSX, IR, Digitaal, MSX,

 Thumbnail gallerij Picture-in-Picture,  Picture-in-Picture,

Thumbnail gallerij Thumbnail gallerij

MSX Technologie Infrarood afbeeldingen met verhoogde detail weergaven

Picture-in-Picture Nee Vast gebied Vast gebied

Temperatuurbereik  -20° tot 250°C

Nauwkeurigheid ± 2% of 2°C

Meet modus Centerspot; min/max Centerspot; min/max Centerspot; min/max; isotherm

Alarm  Nee  Nee Boven / Beneden; isotherm

Emissiviteit Variabel van 0.1 tot 1.0

Kleur palet IJzer, regenboog en grijs

Setup Taal, datum en tijd

Intern geheugen Minimaal 500 beelden

Opslag Gelijktijdig opslaan van infraroodbeelden, foto's en MSX

File Formats   Standaard JPEG, 14-bit metingen, data bijgevoegd

WiFi verbinding Ja

Levensduur batterij 4 uur

Gewicht  0.575 kg

Valbestendigheid 2 meter

Garantie 10 Jaar detector / 5 Jaar batterij / 2 Jaar onderdelen
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