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  מצלמות תרמיות
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  אחריות מוגבלת והגבלת האחריות

היא לשנתיים ומתחילה ביום המשלוח. חלקים, מוצרים שהוחזרו ושירותים  תקופת האחריותכל מוצרי פלוק שנעשה בהם שימוש לא הולם אינם באחריות. 

יום. אחריות זו תקפה רק ללקוחות שקנו את המוצר אצל ספק פלוק מורשה, ולא חלה על נתיכים (פיוזים), סוללות חד פעמיות, שימוש  90באחריות למשך 

יום כהלכה ללא תקשורת  90למשך  להוראותפלוק מתחייבת כי התוכנה תפעל בהתאם ול המכשיר. ה, הזנחה, נזק, שימוש לא תקין בהפעלת או תפעלרע

  . פלוק אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה ללא שגיאות או תפעל ללא הפרעה.פגומה

  

את האחריות מעבר  בספקי פלוק רשאים לחדש אחריות זו על מוצרים חדשים או לא משומשים רק ללקוחות משתמשי קצה אבל אין להם רשות להרחי

 מחירון לאחריות שפלוק נותנת או בשונה מממנה. אחריות פלוק תקפה רק אם המוצר נקנה דרך ספקי פלוק מורשים או שהקונה שילם את המחיר

  במדינה אחרת.הבינלאומי המקובל. פלוק תזכה את הקונים עבור עלויות משלוח מוצר לתיקון / החלפה כאשר המוצר נקנה במדינה המציעה תיקון 

  

לוק התחייבות האחריות של פלוק מוגבלת, בהתאם לשיקול פלוק, בזיכוי במחיר הרכישה, תיקון בחינם, או החזרת מוצר פגום שהוחזר למרכז שירות פ

  מורשה בתקופת האחריות.

  

מכן תשלח את המוצר למרכז השירות עם  כדי לקבל שירות באחריות, צור קשר עם מרכז שירות פלוק מורשה לקבלת מידע על שירות באחריות, לאחר

פלוק מניחה כי בעת ההעברה אין סיכוי לנזק. תיקון במסגרת האחריות בעקבות מוצר שהוחזר ).     תיאור הבעיה, תשלום דמי משלוח מראש (מרחק

לא הולם, זיהום, תאונה או תנאים לא  , ההובלה תשולם מראש (מרחק    ). אם פלוק קובעת כי התקלה נעשה בעקבות הזנחה, שימושחברת השליחויותל

שימוש בכח מעבר למותר מהמצוין על המוצר או בלאי רגיל של רכיבים מכאניים, פלוק תספק אומדן עלויות תיקון נאותים בעת תפעולו או אחזקתו, כולל 

  (נקודות משלוח   ). והוצאות המשלוח לאחר התיקון, המוצר יוחזר לחברת השליחויות והקונה ישלם על התיקון ואישור לפני תחילת העבודה.
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  תוכן עניינים

  מבוא ......................7עמ' 

  ...................... יצירת קשר עם פלוק8עמ' 

  ........................ הוראות בטיחות8עמ' 

  ................. פעולות חריגות9עמ' 

  אלחוטי.................... נתוני תדר אינטרנט 9עמ' 

  ...................... אביזרים11עמ' 

  ....................... תוכנת הפקת דו"חות ואנליזה 11עמ' 

  ........................ לפני שאתה מתחיל12עמ' 

  סוללה  ........................13עמ' 

  שתיי תחנות טעינה של הסוללה .......................13עמ' 

  ACשקע טעינה  .......................14עמ' 

  אופציה 12Vמטען לרכב  .......................15עמ' 

  תכונות ובקרות .......................16עמ' 

  כבה -הדלק  .......................18עמ' 

  פקודות עבור  לכידת תמונה .......................18עמ' 

  מצביע לייזר  ......................19עמ' 

  לחצני בקרה .......................20עמ' 

  זיכרון.......................21עמ' 
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  איך להשתמש בתפריט .......................22עמ' 

  לכידת תמונה .......................23עמ' 

  ™IR-PhotoNotes .......................23עמ' 

   Voice Annotation (Recording) .......................25עמ' 

  הקשבה להודעה קולית .......................26עמ' 

  עריכת צילום תמונה אינפרא אדום .......................26עמ' 

  שמירה צילום תמונה אינפרא אדום .......................27עמ' 

  Micro SD כרטיס זיכרון .......................27עמ' 

  מדידת טמפרטורה  .......................27עמ' 

  תפריטים  .......................29עמ' 

  תפריט מדידה .......................29עמ' 

  טווח .......................29עמ' 

  התאמת אמסיביות  .......................32עמ' 

  Background (Reflected Background Temperature Compensation) .......................33עמ' 

  שידור וכיוון שהשידור .......................33עמ' 

  הטמפרטורות של נקוד .......................34עמ' 

  אפשרות הגדרת סמני נקודה על ידי המשתמש  .......................34עמ' 

  ריבוע מרכזי  .......................36עמ' 

  תפריט המצלמה   .......................37עמ' 
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  לוחות הצבעים  .......................37עמ' 

  IR-Fusion® Technology .......................38עמ' 

  התראות צבע  .......................40עמ' 

  הצגה בגרפיקה  .......................43עמ' 

  לוגו  .......................43עמ' 

  תפריט המצלמה  .......................44עמ' 

  תאורה אחורית  .......................44עמ' 

  וידאו  .......................44עמ' 

  לכידת תמונה אוטומטית .......................45עמ' 

  תפריט זיכרון .......................46עמ' 

  תמונות סקירת  .......................46עמ' 

   עריכת תמונות וקבצים .......................46עמ' 

  מחיקת תמונות  .......................46עמ' 

   תפריט ההגדרות .......................47עמ' 

  יחידות  .......................47עמ' 

  תוצרת הקובץ  .......................47עמ' 

  כיבוי אוטומטי   .......................48עמ' 

  לוקליזציה  .......................49עמ' 

  שפה  .......................50עמ' 
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  קישוריות אלחוטית  .......................51עמ' 

  אחסון תמונות  .......................52עמ' 

  Fluke Connect™ Wireless System .......................52עמ' 

  הגדרות מתקדמות  .......................55עמ' 

  קידומת שם הקובץ   .......................55עמ' 

  איפוס שם הקובץ  .......................55עמ' 

  ברירת מחדל של היצרן   .......................55עמ' 

  מה הגדרת מידע על המצל .......................55עמ' 

  Parallaxהתאמת  .......................56עמ' 

  תחזוקה  .......................57עמ' 

  איך לנקות את המארז  .......................57עמ' 

  עדשה טיפול ב .......................57עמ' 

  טיפול הסוללה   .......................58עמ' 

  מפרטים כללים  .......................59עמ' 
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  מבוא

הן ניידות, מצלמות תרמיות עם אינפרא אדום לשימוש TiS10, TiS20, TiS40, TiS45, TiS50, TiS55, TiS60, TiS65 המצלמות התרמיות מדגמי 

  ביישומים רבים. יישומים אלו כוללים תקלות ציוד, מניעה וצפי תחזוקה, בניית אבחון, ומחקר ופיתוח.

  

  תכונות יצרניות

 / השמעה חוזרת במצלמה (מתייחס לאוזניות בלוטות') הגברת קול •

 הערות אינפרא אדום לתמונה •

 (במדינות בהן יש אישור לאלחוט) יצירת קשר עם פלוק / חיבור לאינטרנט אלחוטי, וידאו •

  תצוגת המצלמה

 (קיים בדגמים מסוימים) לוחות סטנדרט ולוחות ניגודיות אולטרה •

 גיית אינפרא אדום וטכנול

 סידור אוטומטי ויזואלי ואינפרא (תיקון מדומה) •

 תמונה בתוך תמונה אינפרא אדום •

 מסך מלא של אינפרא אדום •

 מצב אוטומטי  •

 מסך מלא גלוי •

 טמפרטורה גבוהה ונמוכה (קיים במגוון מודלים) –נורית חיווי טמפרטורה לבחירת המשתמש  •
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  מידע בטיחותי

  אזהרה מפני גרימת נזק למוצר או לציוד בדיקה.אזהרת תנאים ונהלים המסוכנים לשימוש. 

  אזהרה

 למניעת נזק לעיניים ופציעה:

 אין להסתכל ישירות ללייזר. אין לכוון את הלייזר לאדם אחר בעקיפין או במישרין. •

  אל תפתח את המוצר. קרן הלייזר מסוכנת לעיניים. המוצר יוחזר רק דרך מרכז טכני מאושר. •

  .1בצד הפנימי של כיסוי העדשה, ראה איור מידע אזהרת לייזר נוספת 

  

  

  יצירת קשר עם פלוק

  www.fluke.com.בקרו באתר שלנו: 

  http://register.fluke.com.כדי לרשום את המוצר שלך בקר ב: 

  http://us.fluke.com/usen/support/manuals. מדריך ההשלמה בקר ב: כדי לראות, להוריד או להדפיס את

  www.fluke.com/smartviewdownload.בקר ב:  תוכנת הפקת דו"חות ואנליזה להורדת

  אפליקציית פלוק כנס לחנות "אפל" או לחנות "גוגל" והורד את פלוק.להורדת 
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  אזהרה

  כדי למנוע פציעות:

 קרא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש במוצר. •

 קרא בעיון את כל ההוראות. •

 השתמש במוצר כמפורט, או באמצעי ההגנה של המוצר.  •

 בכדי למנוע תקלות.החלף את הבטריות כאשר הנורה מראה כי הבטריות חלשות,  •

 אל תשתמש במוצר אם הוא מראה שישנה תקלה. •

 אל תשתמש במוצר אם הוא ניזוק. •

 _____של הטמפרטורה.  ראה את המידע אודות פליטת האנרגיה •

 אין להשתמש במוצר באזור של גז, אדים, או סביבה רטובה או לחה. •

  שים לב

  כדי למנוע נזק למצלמה, אל תכוון אותה ישירות לשמש או כל מקור אור אחר. 
  

  פעולה בתנאים קיצוניים
חמם) אחסון ו / או פעולה רציפה במצלמה בתנאי טמפרטורה קיצוניים יכולים לגרום להפסקת המוצר. במקרה זה, תן למצלמה להתייצב (להתקרר או להת

  לפני שאתה מפעיל אותה מחדש.
  (קיים רק במדינות בהן יש הראשת אלחוט) אלחוטי אינטרנטנתוני 

של  המצלמה נשלחת עם חיבור אינטרנט קיים ראה את ההוראות של האינטרנט איך להפעיל אותו. ראה במידע של המצלמה איך לגשת לעותקים דיגיטליים

  האינטרנט במצלמה. רשיון

  וחפש נתוני אינטרנט לסוג א'.  www.fluke.comלמידע נוסף כנס ל:
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  טבלה המציגה את הסמלים של המצלמה:

  תיאור  סמל

  אזהרת סכנה. מידע חשוב. ראה את המדריך.

  . הסר בטריה.ACחיבור לכוח 

  
  סמל הדלקה / כיבוי

  

  יפן אם תקני בטיחות שלתו

 
  של דרום קוריאה EMCמתאים סטנדרטים של 

  

י תקנות מוצר זה מכיל בטריית ליתיום. אין לערבב עם פסולת מוצקה. הסוללות צריכות להיות מסולקות במחזור המתאים או בטיפול חומרים מסוכנים עפ"

  מקומיות. צור קשר עם מרכז שירות פלוק מורשה למידע אודות המחזור.

  

. התווית המודבקת מסמנת כי הנך חייב לא להשליך מוצר אלקטרוני / חשמלי זה לאשפה ביתית WEEEת דרישות הסימון של מוצר זה תואם להורא

  "מוצר ניטור, מכשור ובקרה". אין להשליך מוצר זה לפח אשפה עירוני רגיל. 9, מוצר זה נכנס לקטגוריה WEEE-סוג ציוד במקומית. סוג מוצר: בהתייחס ל

  

  לייזר. סכנת נזק לעיניים. אזהרה. קרינת

  

  ה. טען את הסוללה כאשר סימן זה מופיע.מצב הסולל

  
  אישור האיחוד האירופי

  
  בצפון אמריקה CSAתקני בטיחות מאושרים ע"י קבוצת 

  

  האוסטרלי EMCתואם את תקני 
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  אביזרים

  של המצלמה: אביזריםטבלה המציגה את ה

  מס' חלק   תיאור  דגם

FLK-TI-SBP3  3440365  אריזת בטריה חכמה  

FLK-TI-SBC3B  4354922  בסיס טעינה / ספק כח עם מתאמים  

TI-CAR CHARGER   12מתאם מטען רכבV 3039779  

FLK-TI-TRIPOD3  4335389  חצובה  

FLK-Bluetooth  '4603258  אוזניות בלוטות  

BOOK-ITP  3413459  מבוא עקרונות התרמוגרפיה  

  

  ואנליזהתוכנת הפקת דו"חות 

. תוכנה זו מיועדת למצלמת פלוק ומכילה תכונות לניתוח  www.fluke.com/smartviewdownload.התוכנה שסופקה עם המצלמה זמינה להורדה בחינם ב: 

נה התרמית תמונות, ארגון נתונים ומידע, והכנת דו"חות מקצועיים. תוכנה זו מאפשרת העברת הקבצים הקוליים וקבצי התמונות הוויזואליות הנלוות לתמו

  . jpeg, jpg, jpe, bmp, gif, dib, png, tifהנשמרת. התוכנה מאפשרת יצוא התמונות התרמיות (תמונות אינפרה אדום) והתמונות הרגילות כקבצי: 

  התוכנה זמינה גם מהמחשב או מגישה רחוקה.
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  לפני שאתה מתחיל

  הוצא בזהירות את הפריטים מתיבת המשלוח:

 TiS10, TiS20 TiS40  TiS45 TiS50, TiS55 TiS60, TiS65  פריט

שתי תחנות עגינה של 

  הבטריה

        
•   

  X2 •   •   •   •   •  בטריית ליתיום

   •   •   •   •    כיסוי קשיח

   •   •   •   •   •  כיסוי רך

   •   •   •      ומתאם SDכרטיס מיקרו 

   •   •   •   •   •  ספק כח עם מתאם חשמל

   •   •   •   •   •  USBלכבל  USBמיני 

   •   •   •   •   •  מדריך עזר מקוצר

   •   •   •   •   •  מידע בטיחותי

מדריך למשתמש, תוכנת 

הפקת דו"חות ואנליזה 

  )USB(בכונן 

•   •   •   •   •   
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לשימוש או לאמינות של מוצרים  תאינו מתחייב חברת פלוק זמין.שהוא מתאם פלוק והוא או  למצלמהמצורף  פלוק ממליצה על כרטיס זיכרון נשלף כי הוא

   כרטיסי זיכרון של מותגים או בתפקידים שונים. נלווים

  שפה מועדפת בשורת הנושא. . ציין את שם המוצר ואתTPubs@fluke.com לכתובת מייל פלוק בקשה למייל של  כדי לבקש מדריך מודפס, שלח 

  

  סוללה 

  קטע.-מראה על מצב הטעינה ארבע שעות. מצב הסוללה 2.5הסוללה למשך תקופה מינימלית של  טען את  בפעם הראשונה במצלמהלפני שתשתמש 

  ה אזהר

  באור שמש. לא לחשוףוערכות סוללה ליד חום או אש.  כדי למנוע פגיעה גופנית, לא לשים סוללה

  :  הערה

  סוללה נטען לקיבולת המרבית שלה. פריקה נחוצים לפני אומחזורי טעינה  עד עשר ייםסוללות חדשות אינן מגיעות טעונות במלואן. שנ

  כדי לטעון את הסוללה, השתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

  

  שתיי תחנות טעינה של הסוללה 

  לבסיס מטען. DCלשקע החשמל בקיר וחברו את יציאת  AC חשמל. חבר את ספק ה1

  בסיס. מטען סוללות לתוך מפרצים שלמה. שים אחד או שתיים 2

  . ''Full''תטען אתת הסוללות עד שמדדי הטעינה מראים . 3

  נתק את הסוללות מספק ומשקע החשמל כאשר הסוללות טעונות במלואן.. 4
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  : ACשקע טעינה 

הסוללה נטענת עם מתאם כשיהבהב בצג   .המצלמהחשמל חיצוני של הלשקע  DCלשקע חשמל בקיר וחבר את יציאת  AC ה חברו את מתאם. 1

  .AC החשמל

  טען את המצלמה עד שהסמל הטעינה שמופיע בתצוגה לא מהבהב יותר.. 2

  טעונה במלואה.כאשר הסוללה  AC החשמל  מתאםאת המצלמה מ. נתק 3

  הערה

  במהלך הטעינה במקומות חמים או קרים. אין להטעין.עיין במפרט טמפרטורת הטעינה. טורת החדר לפני שתחבר אותו למטעןבטמפר מצלמה היאודא שה

   .תעשויה לרד סוללהקיבולת הסוללה בטמפרטורות קיצוניות, 

 שלמתאם כאשר ה . והסוללה מוסרת למקור מתח חיצוני המצלמה מתחברתכאשר  בפינה השמאלית התחתונה של התצוגה ראהאת סמל זה  

  .הטעינה של הסוללהנורה המראה את תהליך במרכז התצוגה  תהבהב . מחובר ACמתאם מתח ו כבוי המצלמה

עד סופה זמן  שהסוללה טעונהמטען לפני המ מצלמהאת התוציא אם מראה הטענה מלאה.סמל הטעינה המצורפת למטען עד ש מצלמהאת ה שמור

  .יכול להיות מופחתהעבודה שלה 

  הערה :

  התכונה מנוטרלת באופן אוטומטי.ת אוטומטי יהכבויאו  מצב שינהאו היא פועלת על  וידאומצב ב שהיא פועלתלמקור חשמל או ת כאשר הסוללה מחובר
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  אופציה 12Vמטען לרכב 

 שקע של הרכב. 12Vלתוך אביזר  12Vמתאם החבר את  . 1

 חבר לשקע החיצוני של המצלמה. . 2

 .טעינה מלאה מראההסמל ען עד שט . 3

 במלואהכאשר הסוללה טעונה מהמצלמה   12Vנתק את מתאם  . 4

  

  :  אזהרה

  הרכב.עם  לנסועאתה מתחיל  לפני V12מהמטען המצלמה  להסיר את למצלמה ישכדי למנוע נזק 
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  תכונות ובקרות

  ושליטה  המצלמהמציגה את תכונות  3טבלה 

  . תכונות ובקרות3לוח 

 

  תיאור  פריט

  לחצני חצים    . 1

  ) F1, F2, F3כפתורי פונקציה (   . 2

  צג    . 3

  צפה זיכרוןלחצן    . 4

  כיבוי /הפעלה לחצן    . 5

  רצועת יד    . 6

  USBכבל חיבור    . 7

  Micro SDחריץ נשלף כרטיס זיכרון    . 8

  / חריץ מתח חיצוני ACמתאם    . 9
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  . ובקרות (המשך.)3תכונות לוח 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

  תיאור  פריט

  כיסוי עדשה נשלף  .10

  עדשת מצלמה אינפרא אדומה  .11

  עדשת מצלמת אור חזותית  .12

  )TiS45, TiS50, TiS55, TiS60, TiS65(מודלים  לייזרמצביע   .13

  טריגר המשנית  .14

  טריגר ראשוני  .15

  )TiS45, TiS55, TiS65(מודלים  בקרת מיקוד ידני  16

  יון נטענת חכם-ליתיום  .17

  עם מתאמי חשמל ACספק כוח   .18

  תחנות טעינת סוללה  2  .19
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  כבה –הדלק 

שהיא על מצב כיבוי אטומטי. כבחיסכון של צריכת חשמל שניות. המצלמה חוסכת  3במשך החזק על לחצן לחץ והמצלמה כדי להפעיל או לכבות את 

  הגדרות.התפריט בלראות האלה יש  תכונותעל המידע נוסף  לקבלכדי 

  הערה : 

  טובה ביותר.תהיה איכות התמונה כדי שו המדויקת ביותרעבור מדידות הטמפרטורה  תרמית צריכה זמן חימום מספיק מצלמהכל 

  לפי דגם ולפי תנאים סביבתיים. יכול להשתנותזמן חימום המצלמה  לעתים קרובות

 מדויקת ביותרטמפרטורה כדי שתהיה דקות  10 מינימום שללזמן חימום של תמיד הכי טוב לחכות . דקות 3-5התחממו באופן מלא  המצלמותלמרות שרוב 

  ך.המדידה חשובה ליישום של

  ר זמן.יותשל המצלמה יכולה לדרוש סתגלות ההטמפרטורה,  סביבות עם הבדלים גדולים הסביבה ביןמצלמה את ה עבירכאשר אתה מ

זו מספקת את דיוק  יכולת .צילוםפעם אחת לזמן קצר במהלך   על חץול שהמשתמשכ ת כאשרתרחשמ יכולת זו אוטומטי,כיול  מבצעתהמצלמה 

  על ידי כיול אוטומטי הבא. בלכידת התמונהמניעת הפרעות של תזמון בע וסיוהטוב ביותר 

  

  עבור לכידת תמונה ודותפק

של שחור החלק ה הראשי של ההדק. החלק של א והירוק  המתגאקדח. אחיזת המכשיר היא כמו אחיזת  ,סטנדרטימים במיקום ההדק ממוק יחלק שני

   ההדק.החלק השני א וההדק ה

  זיכרון על ידי המשתמש.ב וניתן לאחסוןתרמית  הללכוד תמונעל מנת  היאו מתגשל הה העיקרית הפונקציה היאהפעלה רגילה (וידאו כבוי),

  הקלטת וידאו. עבורהעיקרי הוא ההתחלה / סיום  מתגה מופעל על מצב וידאוצילום כאשר 

  המתג המשני מפעיל את הלייזר במודלים שנתמכים בכך. 
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  מצביע לייזר 

  כוללים מצביע לייזר.  TiS45, TiS50, TiS55, TiS60, TiS65המודלים 

של ייצג את המרכז המדויק מצביע לייזר מכתוצאה מכך, ייתכן שלא תמיד מ מן מצלמת אינפרא אדום והוא נפרד למצלמה עזר תתצפימעין מצביע לייזר הוא 

  התמונה אינפרא האדומה או גלויה.

  בתמונות בעיבוד אוטומטי. או תמונות גלויות ב הכן מופיעדימוי אינפרא אדום בלבד, אבל בזר אינה מופיעה ינקודת הלי

  מרכז הנקודה.בעל ידי גרפי סמן  תמוסתרהיא  IR-Fusionיזר לא ניתן לראות בערוץ הגלוי של תמונת ינקודת הלאת 

  . ההדק משנישחרר את וכדי לכבות את המצביע לייזר  משניהלחץ על ההדק  מצביע לייזראת להפעיל כדי 
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  לחצני בקרה 

  כפתורי הפונקציה העיקרים הם אמצעי השליטה העיקריים. 

  .מטרות ומאפייניםלהגדיר כדי את הסמן באמצעות מבנה תפריטים  מזיזיםלחצנים אלה 

  שליטה והתאמות: 

  .המשתמשעל ידי  הבחירניתן להטמפרטורה  סולם •

  ./ מיקום גיאוגרפי שפהבחירת  •

 . הגדרות שעה ותאריך •

 .בחירת אמסיביות •

 קיזוז טמפרטורה שמוחזרת מהסביבה. •

 .תיקון הילוכים •

 המשתמש יכול לבחור בנקודה חמה ובנקודה שבמרכז הדמות. •

 .MIN-AVG-MAXהרחבה/ צימצום תיבת מדידה עם  •

 .צבעהתראת  •

 .המשתמש יכול להגדיר את תאורת הרקע •

 .המשתמש יכול לבחור בין המידע הגרפי שמוצג •
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  על הלחצנים :  מידע כללי

  לשמור את שינוי ולחזור לתצוגה החיה.

  לשמור את השינוי ולחזור לתפריט.

  לבטל את השינוי ולחזור לתצוגה החיה. 

  להזיז את הסמן ולבחור אופציה.

  

  .Level and Span לצורך כיווןתמיד פעילים כפתורי החצים במצב ידני 

 זיכרון 

  תכונת הזיכרון למידע נוסף על  29קבצים. ראה עמוד  לעבור ישירות אל תמונות תצוגה מקדימה של מאוחסניםכדי לחץ 

  

  אזהרה 

  בעלי חיים או בעקיפין אתלישירות לעבר בני אדם או  לא להסתכל לתוך לייזר. אל תכוון את הלייזר וע נזק עיניים פגיעה אישית,כדי למנ

  אור.-למישטחים מחזירי

  .משניה מתגשל התצוגה כאשר הלייזר מופעלת ואתה לוחץ על ה ) מראה באזור הכותרתסמל אזהרה לייזר (
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  איך להשתמש בתפריט 

  : כפתורים, הם נקודת גישה עבור חץוהתפריטים, בשילוב עם כפתורי פונקציה 

 וגת מצלמה תרמיתתצ •

 תכונות המצלמה •

 מדידה •

 בחירת מיקום גיאוגרפי •

 סקירת זיכרון  •

 קובץ תצורההגדרות עבור תאריך, שעה, שפה יחידה,  •

  מידע על המצלמה •

   מצלמה, זיכרון, והגדרות. : מדידה, תמונה,ים שלתפריט הראשי ניתן לראות תפריטים משני. בכדי לפתוח את התפריט הראשי לחץ 

  . , , הלחצנים האלה נראים כךהטקסט מופיעות בקצה התחתון של המסך והתוויות 

  ניתן להשתמש בלחצנים  עבור הפונקציות הבאות: 

 כדי לפתוח את התפריט הראשי. לחץ  •

 כדי לעבור בין התפריטים המשניים וגם בין כל אפשריות שיש בתפריטים המשניים. לחץ  •

 כדי לעבור בין כל האפשרויות. לחץ  •

תבצע תתבצע בחירה או שתעד ש יות ישארו פתוחיםוהאפשר תפריטישניות לחיצה של כפתור הפונקציה.  10הראשיים והמשניים יסגרו לאחר התפריטים 

  פעולה או שתבטל פעולה.
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   לכידת תמונה 

כדי לבטל תמונה שצולמה לחץ על המתג  כוון את המצלמה למטרת הנבדקת. ודא כי המטרה במרכז. משוך ושחרר את המתג הראשי כדי לצלם תמונה.

  כדי לחזור לתצוגה החיה. הראשי שוב או לחץ 

  בהתאם להגדרות סוג הקובץ שנבחרו, המצלמה מציגה את התמונה שנלכדה ותפריט מתאים.

  תמונות דיגטליות.או  ™IR-PhotoNotesקוליות או שורת התפריטים מאפשרת לשמור את התמונה ולערוך כמה הגדרות תמונה ולהוסיף הודעות 

    . 30כדי לשנות את סוג הקובץ ראה תבנית קובץ עמוד 

  

IR-PhotoNotes™  

תמונות דיגיטיליות שישמרו יחד עם התמונה התרמית וזאת על מנת  3בהתאם לדגם המצלמה ישנה אפשרות לשייך לקובץ התמונה התרמית הרצויה עד 

  לי שיעזור למשתמש לזהות לאן שייכת התמונה התרמית. לם צילום דיגיטלקבל את היכולת לצ

  דגם   תמונות 

3  TiS60, TiS65  

1  TiS50, TiS55  

  TiS40, TiS45, TiS10, TiS20  תכונה לא זמינה

  

מנוע, מידע מודפס או כוללות צלחות שם שאינפרא אדום. דוגמאות של הסברים אפשריים  תניתוח ודיווח של תמונלקשור שניתן לכלול טקסט או מידע אחר 

נוסף תמונות מאוחסנת בשעד שלוש תמונות ניתן ללכוד עם התמונה הגלויה  סימני אזהרה, תצוגות גדולות יותר של הסביבה או חדר, ציוד או חפצים נלווים.

   ®.IR-Fusionבטכנולוגית כשמשתמשים לעין המיושרת  ותאינפרא האדומות ונרא

  והם מאוחסנות בקובץ וכתוצאה מכך המשתמש לא צריך לאסוף בזמנים שונים ואחרים.  is2תבנית קובץ תמונות הנראות באור זמינות רק ב
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  צריך לעשות את הפעולות הבאים : PhotoNotes-RIכדי להוסיף תמונות באמצעות 

 .EDIT IMAGEכדי להיכנס לתפריט   די לשמור את את תמונת אינפרא אדום לחץ כ . 1

 .IR-PhotoNotes סמןכדי ל או  לחץ  . 2

 כדי להיכנס לתמונה.  לחץ  . 3

 לחץ על כפתור לכידת התמונה.מטרה  לאכדי למקד את המצלמה  . 4

 . בסיום  . 5

 כדי ללכוד תמונות נוספות. Image Captureלחץ על כפתור  . 6

 כדי לשמור תמונות עם התמונה. לחץ   . 7
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Voice Annotation (Recording)    

לא והם ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל האזורים. דורשות אינטרנט אלחוטי מחובר כדי להקליט הקלטת שמע.  (נמכרות בנפרד)אלחוטיות אוזניות 

  נים זמי

   .TiS20ו  TiS10על מודלים 

  :כדי להקליט 

 .EDIT IMAGEכדי להיכנס לתפריט   כדי לשמור את את תמונת אינפרא אדום לחץ  . 1

 .Add Audio סמןכדי ל או  לחץ  . 2

 שניות אודיו. התצוגה של העדכונים תראה את זמן ההקלטה. 60כדי להקליט עד  לחץ  . 3

 את ההקלטה.השהות כדי ל לחץ  . 4

 . בסיום לחץ   . 5

 כדי לשמור את השמע עם התמונה. כדי לבדוק את קובץ השמע או לחץ  לחץ  . 6

  מספר קבצים בו זמנית. ומאוחסן בקובץ לכן אין צורך לאסוף is2הערות קול אפשריות רק במודל 
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  להודעת קולית  ההקשב

 הודעה המוקלטת מושמעת דרך אוזניות הבלוטוס או כאשר משתמשים בתכונת את הקבצים שלהם יש הודעת מוקלטת. גהאייקון הנ'ל מצי 

SmartView software.  

  כדי להפעיל את הודעה הקולית :
  

 על מנת לראות את התמונה על המסך 46באזור הקבצים או בעמוד  Review Imageהבאים במסך בצע את השלבים  . 1

 . לחץ  . 2

 כדי להגדיר שמע. לחץ  . 3

 כדי לשמוע את השמע לחץ  . 4

 כדי להשהות את השמע. לחץ  . 5
  

  עריכת צילום תמונת אינפרא אדומה
לא זמינה בכל המודלים), (אפשרות זו  IR-PhotoNotesלהוסיף ערות ל ניתן . רוצים לערוך או לשנותאותה שומרים קובץ משתמשים בתמונה שלפני ש

  . IR Fusionהודעות טקסט והודעות קוליות וגם אפשר לשנות את הצבעים ואת מצב 
  ייתכן שהתכונה הזו לא תהיה מפועלת בכל האזורים.ית. חייב להיות מופעל על הודעת קולשרדיו אות לנדרש לחבר אוזניית בולטוס 

  כדי לערוך : 

 כדי להיכנס לתפריט עריכת תמונה.   ר תמונה למאגר צריך ללחוץ עלכדי לשמו . 1

 . EDIT IMAGE סמןכדי ל או  לחץ  . 2

 . EDIT IMAGEכדי לפתוח את תפריט  לחץ  . 3

 כדי להאיר אפשרות. או  לחץ  . 4

 כדי לשמור את השינויים לקובץ. לחץ  . 5
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  שמירת צילום תמונת אינפרא אדומה
  כדי לשמור תמונה כקובץ בצע את השלבים הבאים: 

 התמקד באובייקט הרלוונטי או באזור הנבדק. . 1
 כרגע בזיכרון ואתה יכול לערוך אותה או לשמור אותה. תהתמונה נמצא ,משוך את המתג הראשי כדי ללכוד את התמונה . 2

 כדי לשמור את התמונה כקובץ ולחזור לתצוגה החיה. לחץ  . 3
  

  Micro SDכרטיס זיכרון 
אחרי שאתה משחרר את הכרטיס הוא יוצא חלקית החוצה ומשוך בזהירות את הכרטיס  ,כדי לשחרר את הכרטיס לחץ על הקצה החשוף של הכרטיס ושחרר

  החוצה מהמכשיר.
  דחוף אותו לתוך המכשיר עד שהוא נתפס.  Micro SDכדי להכניס את כרטיס הזיכרון 

  או קורא כרטיסים אוניברסלי. PCלצורך חיבור   SDכולל מתאם   Micro SDכרטיס הזיכרון 
  

  רים תמונה ראה סעיף קודם.הבין איך שומכדי ל
  46קבל מידע איך למחוק או לראות קבצי תמונה ראה עמוד כדי ל

  
  מדידת טמפרטורה 

  אנרגיית אינפרא אדום.  מקריניםכל האובייקטים 
  אובייקט.של פני המסיביות ואכמות אנרגיית הקרינה מתבססת על טמפרטורת פני השטח בפועל 

  ק ומחשבת בעזרתו את ערך הטמפרטורה.שמוחזרת מהמשטח של האובייקט הנבד אינפרא אדוםהאת אנרגיית  חשההמצלמה 
לכן קל לקבל מידות מדויקות עבור שטחים שיש להם אנרגיה ונים מקריאוד נפוצים כגון מתכת צבועה, עץ, מים, עור, בד טובים מהחומרים החפצים ורוב ה

  אמסיביות גבוהה. 
  מסיביות נמוכה.ויש להם א הקרינה תאנרגיחישת לאינם טובים  וחומרים אלעל משטחים מבריקים או מתכות לא צבועות  תלא עובד יכולת זו

  תיקון אמיסביות.ה יכולת  למסיביות נמוכה דרושאכדי למדוד בצורה מדויקת יותר חומרים עם 
  במדויק את ערך הטמפרטורה בפועל. לחשב יותר למצלמהאפשר תבדרך כלל  אמסיביות תהגדרשל  ההתאמ
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 אזהרה 
מדידה עם מקדם אמסיביות שגוי עלולה להיות לא נכונה ולפגוע במשתמש במדיה כדי למנוע פגיעה ראה את ערך האמסיביות עבור הטמפרטורה בפועל. 

  וייגע באובייקט הנמדד. 
  למידע נוסף נגיש באמסיביות :

http://www.fluke.com/emissivity 
http://www.fluke.com/emissivityexplanation  

  מדידות טמפרטורה מדויקות. רבימאת  למודר את הנושא הזה כדי לוחקלפלוק ממליצה 
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  תפריטים 
מידע על קובץ ו תתצורעה, שפה, יחידות, תאריך, ש והגדרות עבור תכונות המצלמה, הגדרת זיכרון, תמונה תרמיתהצגת  התפריטים הם נקודות גישה עבור

  המצלמה.
  

  תפריט מדידה
הגדרות אלה כוללות בחירת  תמונות התרמיות.ל אשר משויכים תהצגת נתוני מדידת טמפרטורה רדיומטרילו תפריט המדידה יש הגדרות לצורך החישובב

  וסמנים. Box ,מרכז – טמפרטורותמדידת , נקודות טמפ' הולכהרקע, טמפ' אמסיביות,  ,Level/Span adjustmentטווח הטמפרטורה, 
  

 טווח
  מוגדר אוטומטית או באופן ידני. כדי לבחור באוטומטי או בידני בצע את הפעולות הבאות : (level and span)הטווח 

 .לחץ   . 1

 מדידות.סמן לכדי  /  לחץ   . 2

 כדי להציג את התפריט. או   לחץ   . 3

 .Set Level/Spanרות גדה סמןכדי ל /  לחץ   . 4

 כדי להציג תפריט. או  לחץ   . 5

 .כדי להעביר בין טווח ידני לאוטומטי /  לחץ   . 6

 כדי להגדיר. לחץ על  . 7
 לחץ : . 8

 כדי להגדיר את השינוי ולחזור אל התצוגה החיה  •
 כדי להגדיר את השינוי ולחזור אל התפריט הקודם.  •
 כדי לבטל את השינוי ולחזור לתצוגה החיה.  •

  
  החלפת טווח אוטומטי / ידני 

  כדי להחליף את הטווח בין אוטומטי לידני.שניות  3במשך  לחץ  רגיל כשאינו במצב 
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  עדכון טווח אוטומטי 

  במשך חצי שנייה על מנת לעדכן את הרמה והמרווח של הטווח עבור אובייקטים במסך הצפיה התרמי. כשהטווח ידני ולא במצב רגיל לחץ 
מפעילה את המצלמה במצב חצי אוטומט. אם לא נדרש כיוון ידני של הרמה והמרווח על ידי כפתורי החצים. העדכון יכול לעשות בתדירות גבוהה פונקציה זו 

  או נמוכה על ידי המשתמש.
  הערה :

  המצלמה נדלקת באותו המצב אוטומטי או ידני ובמצב כאשר כובתה.
  

  רמה עבור מצב הפעלה ידני 
  . הטמפרטורהטווח כל למעלה או למטה בתוך  התרמי המרווח הגדרת הרמה מעבירה אתבמצב ידני  מופעלהטווח כאשר 

  ידני את כפתורי החצים זמינים תמיד וחייבים להתאים את את הרמה ואת המרווח בטווח הטמפרטורה. במצב  2ראה בתרשים 
  כדי להגדיר את הרמה :

 ה ביותר. כדי להזיז את הטווח לרמת הטמפרטורה הגבוה לחץ  . 1
 כדי להזיז את הטווח לרמת הטמפרטורה הנמוכה ביותר. לחץ  . 2

  .בתוך הטווחרמות שונות בין הכפי שהוא נע  התרמימציג את שקנה המידה לאורך הצד הימני של המסך מופיע  ידנית התאים את רממ המשתמשבזמן ש

    
  עדכון רמה ומרווח 2ציור 
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  מרווח הטמפרטורה עבור מצב הפעלה ידני

שמראה שכפתורי החצים תמיד  2במצב ידני המרווח מצטמצם או מתרחב בלוח שנבחר בטווח הטמפרטורה עם טווח הטמפרטורה המקסימלית. ראה ציור 
  יפעלו בתאם לרמה ולמרווח.

  
  כדי להתאים את רמת הטמפרטורה עשה את הפעולות הבאים :

 כדי להגדיל או להרחיב את מרווח הטמפרטורה. לחץ  . 1

 די להקטין או לצמצם את מרווח הטמפרטורה. כ לחץ  . 2
  כשאתה שם במצב ידני הסולם בצד הימני מציג את מרווח התרמי עולה או יורד במידה.
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  התאמת אמסיביות 

  טמפרטורה המדויקות ביותר. ותמדידאת  כדי שהמצלמה תחשבהנכונים חשובים ערכי אמסיביות 
לא תמיד,  נבדק יכולהשל המשטח אמסיביות הבנת  נצפתה.התמונה ש מכיווןעה גדולה על הטמפרטורות השפ תלהיות בעל היכולהאמסיביות של המשטח 

  להשיג מדידות טמפרטורה מדויקות יותר. לאפשר
  
  

  .ε = x.xxכפי  נוכחיתהמידע על האמסיביות ה רואה את המשתמש אם התצוגה מוגדרת להצגת כל
 התאמה לפי מספר :

  :כדי לקבוע את ערך האמסיביות 
Measurement > Emissivity > Adjust Numberלך ל . 1   
 כדי לשנות את הערך. /  לחץ  . 2

  ערך אמסיביות מוצג כאשר לא נבחר ערך בטבלת האמסיביות במצלמה.
  בחירה לפי טבלה

  כדי לבחור מתוך הרשימה של החומרים נפוצים עשה את הפעולות הבאות :
Measurement > Emissivity > Select Tableלך ל  . 1 .. 
 את החומר.כדי לסמן  /  לחץ  . 2

  .כדי לבחור את החומר לחץ  . 3
  אזהרה שתראה כךהודעת יוצג על המצלמה  , 0.60< האמסיביות עלערך את אם תגדיר 

:   

 כדי למחוק את ההודעה  לחץ 
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 Reflected Backgroundרקע ( טמפרטורת 

Temperature Compensation(:  
  

    בלשונית רקע. פיצוי בגין טמפרטורת רקע מוגדר
  הוא נמוך. האמסיביות , במיוחד כאשר שטחהמצולםאובייקט השל  ת הטמפרטורהלהשפיע על דיוק טמפרטורה ומדיד יםחפצים חמים או קרים מאוד יכול

  .32מידע נוסף, ראה עמוד ל יכולה לבצע את מדידת הטמפרטורה טובה יותר במצבים רבים. פתהתאמת טמפרטורת רקע המשתק
  רטורת רקע :כדי להתאים טמפ

Measurement > Backgroundלך ל  . 1 .. 

 כדי לשנות את הערך. /  לחץ  . 2
 בסיום. או  לחץ  . 3

  הערה : 
  .BG = xx.xמידע על טמפרטורת רקע משתקף נוכחית כמו  רואה את המשתמשאם התצוגה מוגדרת להצגת כל, 

  
  )TiS45, TiS55, TiS65(רק  טמפרטורת הולכה

  אובייקטמהאדום הנפלטת האינפרא ה אנרגית), לא כל IR(חלונות  Infraredtransparentעושה בדיקות אינפרא אדום מבעד לחלונות  המשתמש כאשר
  אופטי בחלון.הדרך החומר  רתמועב

  .®SmartView המשתמש יכול לכוון את האחוז במצלמה או בתוכנה,של החלון אם ידוע אחוז ההולכה 
  להפוך את הדיוק של מדידת הטמפרטורה טובה יותר במצבים רבים. יכול כיוון של תיקון הולכת הטמפ'
  כדי לכוון את אחוז השידור :

Measurement > Transmissionלך ל:  . 1 .. 

 .100%ל 1%ין כדי לכוון את רמת ב  /לחץ  . 2
  : אזהרה שתראה כךהודעת יוצג על המצלמה  ,% 30>אם תגדיר את הערך בכך ש

  
 כדי למחוק את ההודעה. לחץ   . 3
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 בסיום. או  לחץ  . 4
  

  .xx = τאת המידע על תיקון שידור נוכחי כפי  אותרל המשתמש יכולאם מידע תצוגה מוגדר להצגה כל, 
  

  נקודה :טמפרטורות של 
  

  שאינן יציבות.שנעים בתצוגה כמו מדידות הטמפרטורה של התמונה  מצביעים LOו  HIצפות  הטמפרטורות נקודות 
  כדי להפעיל או לכבות את המצביעים על נקודה חמה או קרה :

Measurement > Spot Tempלך ל  . 1 .. 

 .OFF  או ONכדי להדגיש  /  לחץ  . 2

 כדי לקבוע ערך חדש. או  לחץ  . 3
  

  אפשרות הגדרת סמני נקודה על ידי המשתמש:
  

  רטורה קבועות זמינים על גבי המסך:נקודות כיוון, צייני נקודות טמפ 3בהתאם לדגם שברשותך עד ל
  

  דגמים  צייני נקודה  זמינים
0  TiS10, TiS20  
1  TiS40, TiS45  
2  TiS50, TiS55  
3  TiS60, TiS65  
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שני סמנים, או  הסמנים: סמן אחד, כלת על הסמן מוגדר תבחיר את התמונה.שהמשתמש ישמור  להדגיש באזור לפניסמנים אלה כדי בניתן להשתמש 

  ים.סמנישלושה 
  כדי לקבוע סמן : 

  

 .לחץ  . 1

 .Measurement הדגישכדי ל /  לחץ  . 2

 .כדי להציג את התפריט או  לחץ  . 3

 .Markers הדגישכדי ל או  לחץ  . 4

 כדי להציג את התפריט. או  לחץ  . 5

 כדי להדגיש את הפנקוציה בין כל הסמנים : סמן אחד, שני סמנים ושלוש סמנים. /  לחץ  . 6

ואת תוויות כפתורי  Move Markerואז תראה את האייקון  Move Markerכדי להגדיר את אפשרות הסמן לך לתצוגת  או  לחץ  . 7
Doneהפונקציה מעודכנים ל , Next , and Cancel.  

  
  :תצוגהכדי לשנות את מיקום הסמן על ה

  
 כדי להזיז את מיקום הסמן על התמונה. לחץ  . 1

 .1כדי להדגיש את הסמן בצע שוב את השלב ה לחץ  . 2
 .בצע את השלב השני עבור הסמן השלישי . 3

 בסיום. לחץ  . 4
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  יבוע המרכזיר

למקם חלון בתוך המסך שמתמקד על  מאפיין המאפשר. הריבוע המרכזי הינו  Center Boxתוכנת  TiS50, TiS55, TiS60, and TiS65עבור המודלים 
  ם הצורך. איזור ספציפי ובכך לקבוע קריאות טמפרטורה ממוצעת, מקסימליות ומינימליות. רק בתוך הריבוע המרכזי ניתן להגדיל ולהגדיל את החלון בהתא

  
  הריבוע המרכזי כדי להפעיל או לכבות את

 . לחץ  . 1

 .Measurement סמןכדי ל /  לחץ  . 2

 כדי להציג את התפריט. או  לחץ  . 3

 .Center Box סמן כדי ל /  לחץ  . 4

 כדי להציג את התפריט או  לחץ  . 5

 .OFFאו  ONכדי לעבור בין הפונקציה  /  לחץ  . 6
  

  כאשר הוא מופעל ריבוע המרכזי כדי להגדיר את גודל  

 .Set Sizeכדי לסמן  /  לחץ  . 1

 להציג את התצוגה. או  לחץ  . 2

 כדי להגדיל את הגודל של הריבוע המרכזי. לחץ  . 3

 כדי להקטין את הגודל של הריבוע המרכזי. לחץ  . 4
 כשהמשתמש יהיה מרוצה מהגודל של הריבוע המרכזי עליו ללחוץ : . 5

 כדי להגדיר את השינוי ולחזור אל התפריט הקודם.  •
 כדי לבטל את השינוי ולחזור לתצוגה החיה.  •

 
  
  
  



 

37 
 

  לוחות - 4טבלת 

  
  
  
  
  

TiS60, 
TiS65  

TiS50, 
TiS55  

TiS40, TiS45  TiS20  TiS10  דגמים  

          Standard Palettes  
•   •   •   • •   Grayscale  
•   •   •       Grayscale Inverted  
•   •   •   • •   Blue -Red  
•   •   •   •   High Contrast  
•   •   •   •   Hot Metal  
•   •   •   • •   Ironbow  
•   •   •   •   Amber  
•   •         Amber Inverted  

          Ultra Contrast™ Palettes  
•           Grayscale  
•           Grayscale Inverted  
•           Blue -Red  
•           High Contrast  
•           Hot Metal  
•           Ironbow  
•           Amber  
•           Amber Inverted  

  תפריט המצלמה 
הצגת  בשימושנות שו אפשרויותיש בתוך תפריט המצלמה 

וכמה קובצי   LCD המצלמה של תמונת אינפרא האדומה על
  תמונות שנשמרו.

  
  הערה :

ניתן אך  is3-וב  is2הבאים  בפורמטיםשמרו שנהנתונים 
 .SmartViewהתוכנה  עזרתבקלות ב את השינויים לשנות

קבצי גם ו, jpg -וב bmp בפורמטים תמונות שנשמרואך 
ישמרו בעת ההגדרות שלהם  aviוידאו שנשמרו בפורמט 

  הליכוד והשמירה.
  

  לוחות צבעים 
 -מאפשר לך לשנות את מצג שוואצבעים  תפריט הלוחות

בהתאם לדגם צבע של תמונות אינפרא אדום בתצוגה (
לוחות יותר מתאימים ליישומים חלק מה זמינות משתנה).ה

שני מצבי תצוגת צבעים  ניתן להגדיר כנדרש.וספציפיים 
 מציעותהרגילות הלוחות  .4שונים זמינים, ראו טבלה ה

מיטב ב השל צבעים המאפשרים הצג תליניאריו מצגת שווה
  פירוט.ה

Ultra Contrast™ מצגת משוקללת של הצבעים.  מציעה
לוחות אלה הם הטובים ביותר במצבים עם ניגודיות תרמית 

רטורות גבוהות ניגוד בין טמפ עבור צבע נוסףוגבוהה 
  .וטמפרטורות נמוכות

 



 

38 
 

  כדי להגדיר לוח בצע את הפעולות הבאות :

 .לחץ  . 1

 .Image סמןכדי ל  /לחץ  . 2

 כדי להציג את התפריט. או  לחץ  . 3

  .Palette סמן כדי ל / לחץ . 4
 כדי להציג את התפריט. או  לחץ  . 5
 .Ultra Contrastאו   Standardסמןכדי ל  /לחץ  . 6
 כדי לבחור צבעים.  / לחץ . 7
 לחץ : . 8
 כדי להגדיר את השינוי ולחזור לתצוגה החיה.        •

 כדי להגדיר את השינוי ולחזור אל התפריט הקודם. או          •
 כדי לבטל את השינוי ולחזור לתצוגה החיה.        •
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Technology® Fusion-IR                                                                מודלים  5טבלתFusion-IR לפי דגם :  

  
קל יותר להבין, לנתח ולהעביר תמונות את טכנולוגית האינפרא האדום 

אינפרא אדום דרך שימוש בתמונות המסודרות בשורה ובתמונות אינפרא 
באופן אוטומטי תמונה גלויה לוכדת  המצלמה אדום המסודרות בשורה.

בעיה יכולה להיות בדיוק איפה תמונת אינפרא אדומה כדי להראות עם כל 
בצורה יעילה יותר ולתקשר למשתמש ולאחר מכן מאפשרת פוטנציאלית 

  .עם אחרים
משתנה בהתאם לדגם ראה  IR-Fusionישנם מצבים שונים שטכנולוגיות 

  .TiS10לא זמינה עם הדגם  IR-Fusion(טכנולוגית  5 טבלה
  
  
  

  בצע את הפעולות הבאות: Fusion-IRכדי להגדיר את מצב 

 .לחץ  . 1

 .Image סמןכדי ל  /לחץ  . 2

 כדי להציג את התפריט. או  לחץ  . 3

 .IR-Fusion סמןכדי ל  /לחץ  . 4

 כדי להציג את התפריט. או  לחץ  . 5

 אפשרות. סמןכדי ל  /לחץ  . 6
 לחץ : . 7
 די להגדיר את השינוי ולחזור אל התצוגה החיה.כ  •
 תפריט הקודם.כדי להגדיר את השינוי ולחזור ל  •
 כדי לבטל את השינוי ולחזור אל התצוגה החיה.  •

   

TiS60, 
TiS65  

TiS50, 
TiS55  

TiS40, 
TiS45  

TiS20  TiS10  Auto Blending 
Level  

        •   0, 100  
      •     3 presets  

0, 50, 100  
•   •   •       5 presets  

0, 25, 50, 75, 100  
•   •   •       Picture -in-Picture 

(PIP) 
25, 50, 75, 100  
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  התראות צבע :
  

  זמינה תלוי בדגם. התראהסוג הלמצלמה יש התראות צבע טמפרטורה, 
  דגם  Hi-Loהתראה    Isotherm התראה

  TiS60, TiS65, TiS50, TiS55  זמין   זמין
  TiS40, TiS45  זמין  לא זמין

  TiS10, TiS20  לא זמין  
  

 ההתראהעל אובייקטים או איזורים ריקים מעל רמת  יםאינפרא אדומ פרטיםרק לראות  ומאפשרת ראה תמונה מלאהתהצבע בטמפרטורה גבוהה התראת 
  . הטמפרטורה הרצויה
לראות פרטים אינפרא אדומים על אובייקטים או איזורים ריקים מתחת מאפשרת ורק  ציגה תמונה מלאהמהצבע (או נקודת טל)  התראתבטמפרטורה נמוכה 

  צבע. התראת) רמת ט (או להגדיר נקודת טללטמפרטורה לכאורה ס
  

  הערה :
הזנה  דרשתנ, נקודת טלבטמפרטורה הנמוכה כמו  צבע התראתכדי להשתמש בפונקציית המצלמה לא מרגישה את רמת טל והסביבה או משטח אוטומטי. 

ייע בזיהוי תחומי עיסוק הצבעים המוצגים עשויים לס בהתאם למצב תניב את התוצאות הטובות ביותר. ובכך המשטחעל ידנית של טמפרטורת נקודת טל 
  עיבוי נקודת הטל אפשרי.וב
  

  כדי להציג את התפריט התראת הצבע :

 .לחץ  . 1

 .Image סמןכדי ל  /לחץ  . 2

 כדי להציג את התפריט. או  לחץ  . 3

 .Color Alarm סמןכדי ל  /לחץ  . 4

 כדי להציג את התפריט. או  לחץ  . 5
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  :כדי להגדיר את התראת הצבע בטמפרטורה גבוהה 
  

 .Set High Alarmאת האפשרות : סמן כדי ל /לחץ  Color Alarmמתפריט  . 1

 .Color Alarmכדי לפתוח את תפריט  לחץ  . 2

 כדי לשנות את הגדרת הטמפרטורה. /לחץ  . 3
 לחץ : . 4
 כדי להגדיר את השינוי לחזור אל התצוגה החיה.      •

 כדי להגדיר את השינוי לחזור לתפריט הקודם       •

 כדי לבטל את השינוי לחזור אל התצוגה החיה.      •
 

  כדי להגדיר את התראת הצבע בטמפרטורה נמוכה / התראת צבע בנקודת טל:
  

 .Set Low Alarm סמן כדי ל /לחץ  Color Alarmמתפריט  . 1

 .Color Alarmכדי לפתוח את תפריט  לחץ  . 2

  כדי לשנות את הגדרת הטמפרטורה. /לחץ  . 3
 לחץ :  . 4
 לחזור אל התצוגה החיה.וכדי להגדיר את השינוי        •

 לחזור לתפריט הקודם.וכדי להגדיר את השינוי        •
 לחזור על התצוגה החיה.וכדי לבטל את השינוי        •
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  :תראת צבע טמפרטורה חיצונית/ פנימיתה
 
של התראת הצבע הטמפרטורה חיצונית המצלמה תצטרך את האפשרויות  ,בטמפרטורה נמוכהאו התראת צבע טמפרטורה הגבוהה של ם אם תגדיר ערכי 

  או פנימית.
  כדי להגדיר את התראת הצבע החיצונית או הפנימית של הטמפרטורה :

  

 .Insideאו  Outside סמןכדי ל  /לחץ  Color Alarmמתפריט  . 1
 לחץ : . 2
 כדי להגדיר את השינוי ולחזור אל התצוגה החיה.      •

 פריט הקודםכדי להגדיר את השינוי ולחזור לת      •

 כדי לבטל את השינוי ולחזור אל התצוגה החיה.      •
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  הצגה בגרפיקה:

פרטי סולם, סולם בלבד ולאחר תמונה האפשרויות הם תצוגה כוללת, האפשרויות עבור איך אתה מציג את הגרפיקה על המסך נמצאים בתפריט תצוגה.
  בלבד.

 .לחץ  . 1

 .Image סמןכדי ל /לחץ  . 2

 כדי להציג את התפריט או  לחץ  . 3

 .Display סמן כדי ל /לחץ  . 4

 כדי להציג את התפריט. או  לחץ  . 5

 כדי להאיר את האפשרות.  /לחץ  . 6
 לחץ : . 7
 כדי להגדיר את השינוי ולחזור אל התצוגה החיה.        •
 כדי להגדיר את השינוי ולחזור לתפריט הקודם.        •
 כדי לבטל את השינוי ולחזור אל התצוגה החיה.        •

  
  הערה : 

  .עם פקדים אלה ייםכבוו יםמופעל חייבות להיות ON / OFFתכונות בקרה שיש 
  לוגו 

  הלוגו של פלוק מופיע במסך התצוגה ובתמונות שנתפסו.
  המשתמש יכול לבחור אם להפעיל או לכבות את הלוגו.

Image > Logoלך ל  . 1 .. 

 .OFFאו  ON סמן כדי ל /לחץ  . 2
 כדי להגדיר. לחץ  . 3

 
  .USBמהמחשב באמצעות חיבור  למצלמההעלות לוגו מותאם אישית אתה יכול ל SmartViewהעם תכונת 
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  תפריט המצלמה 

  ועוד. י, רמת תאורה אחורית, מצביע ליזרפוקוס אוטומט מוות עבור תכונות מצלמה משניות כאפשרוי מבחרלתפריט המצלמה יש 
  

  תאורה אחורית 
  .low, medium, and highניתן להגדיר לפי ההגדרות הבאות : רמת התאורה האחורית בהשליטה את 

  

 .לחץ  . 1

  .Camera סמןכדי ל  /לחץ  . 2

 כדי להציג את התפריט. או  לחץ  . 3

 .Backlight סמןכדי ל /  לחץ  . 4

 כדי להציג את התפריט. או  לחץ  . 5

 כדי להאיר את האפשרות.  /לחץ  . 6
 לחץ : . 7
 כדי להגדיר את השינוי ולחזור אל התצוגה החיה.        •
 כדי להגדיר את השינוי ולחזור לתפריט הקודם.        •
 כדי לבטל את השינוי ולחזור אל התצוגה החיה.        •
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  וידאו 

 זיכרון פנימיבתוך כרטיס או  SD זיכרון כרטיסונשמרו בתוך  IR-Fusion™ תוכנת בעזרת  אינפרא אדוםתמונות להקליט ות יכול TiS65ו  TiS60 מצלמותה
  של המצלמה.

  : כדי להקליט 
Camera > Videoלך ל  . 1 .. 

  .Video ONLY או Video/Audioכדי לבחור   /לחץ  . 2
  שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל האזורים.ייתכן . מופעל עבור הקלטת קול והרדיו חייב להיות תנדרש Bluetoothיש לחבר דיבורית 

 על מנת לאפשר מצב הקלטה. Record Videoכדי לבחור   /לחץ  . 3
 .ההקלטמצב התחלת ה ג בתצוגה כדי לזהות אתצימ  זה האייקון

 כדי להתחיל את ההקלטה. Image Captureדחף ושחרר את הלחצן  . 4

 מציג בתצוגה בזמן תהליך ההקלטה.  האייקון זה 
 כדי לעצור את ההקלטה. Image Captureדחף ושחרר את הלחצן  . 5

  
 לכידה תמונה אוטומטית:

אינפרא  או סדרה של תמונות התמונת אינפרא אדומ שמור באופן אוטומטילהגדיר את התמונה ללכוד וללמשתמש מאפשרת  Auto Captureהתכונה 
  אדומות.

   .במקרה ש''טמפרטורה מופיעה''לכידת תמונה יכולה להיות מופעלות באופן ידני או 
  .לכאשר הערך הוא מעל או מתחת לגבו להתחיל תהטמפרטורה מוגדרלכידת 

 יתן גם להגדיר את מספר התמונות. נתנשמרונלכדות ותמונות רצופות של להגדיר את המרווח זמן עבור כיכו המשתמש הלכידה מתחילה, איך  חשובלא 
  זמין.הזיכרון אחסון התלוי בכמות  יוןבגבול העל כמה תמונותונשמרו נלכדו וש
  

  :Auto Captureכדי להגדיר ולהפעיל את התכונה 
Camera > Auto Captureלך ל  . 1 .. 

 כדי להפעיל את הרצף ללכוד. לחץ  . 2
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  תפריט הלכיד האוטומטי, תוכל לראות את האפשרויות הבאות:-בתת
• Start Capture : המצלמה.מבצע את הגדרות לכידה אוטומטית בזיכרון 

• Interval כדי את מספר השעות, הדקות והשניות כמו מרווח בין תמונות.כדי לבחור   /: לחץ 

• Image Count : כדי לבחור באופן ידני מספר תמונות. או לחץ על   /לחץMaximum Memory משיך תכדי לבחור את האפשרות ש
 .או שהסוללה התרוקנה מלאשמקום האחסון בזיכרון התתמונות עד נשמירה של או לכידת 

• Manual Trigger : אחרי שבחרתManual Trigger  ות.תמונ סדרתשל לכידה אוטומטית בכדי להתחיל  לחץ 
• Temp Trigger :  בחרTemp Trigger  ההתאמה.כדי לפתוח את התפריט   Set Temp Triggerולאחר מכן בחר קבוע   

  
  הערה :

שילובים מסוימים מייצרים  נבחר על ידי המשתמש.ש להעין באור הנראה המצלמההגדרות מסוג הקובץ ומהמרווח המינימאלי הזמין יכול להיות מושפע 
  יקח יותר זמן ללכוד ולשמור ולייצר מרווח מינימאלי גבוהה בהשוואה לאחרים. שלהםקבצים גדולים 

  
  תפריט זיכרון :
 ותתצורקבצים בזיכרון מוצגים ב.  ™IR-PhotoNotesוכנת ות טקסטהודעות ו קבצי קול ,לכדותמונות שנהלבחון את  מתשתמשמאפשר לתפריט הזיכרון 

  לפתוח תמונה בגודל מלא.על מנת לדפדף ברשימות ארוכות המתשתמש יכול  .תצוגהב ותגדול
  .תצורהבאותו את כל התמונות  המשתמש יכול להציגת ולאחר מכן וותרמי ותגלוי ותאת ההגדרה עבור תמונ נהש

  :נראים כך  אינפרא האדומהתמונות IR-Fusion  טכנולוגיית פריטים נוספים שנשמרו עם תמונת טכנולוגית תמונה או ניםצייושמ יםמראה יםסמל

 IR-PhotoNotes photos.  

  קבצי קול. 
  

   סקירת תמונות: 
  תמונות שמאוחסנות בכרטיס הזיכרון :לסקור כדי 

 .לך ל  . 1

  .לסמן את הקובץ אותו אתה רוצה לסקורכדי   /לחץ  . 2

   .את הקובץסקור כדי ל לחץ  . 3
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  עריכת תמונות וקבצים
  מאוחסנים בזיכרון.ש is2לערוך קבצי תמונה . ים למשתמשאפשרמפלוק  Connect™ ת יאפליקציו® SmartViewתוכנת 

  
  מחיקת קבצי תמונות

  כדי למחוק תמונה אחת מכרטיס הזיכרון :

 .לחץ  . 1

 כדי לסמן את התמונה שאתה רוצה למחוק.  /לחץ  . 2

 . Delete כדי לפתוח את תפריט לחץ  . 3

 . המצלמה תשאל את המשתמש אם להמשיך או לבטל.ולאחר מכן לחץ  Selected Imageסמן  . 4

 כדי שוב למחוק את הקובץ. לחץ  . 5
  
  

  כל התמונות מהזיכרון :ק את כדי למחו
 .Memoryלך ל  . 1

 .לחץ  . 2

 . המצלמה תשאל את המשתמש אם להמשיך או לבטל.ולאחר מכן לחץ  All Imagesסמן את  . 3

 כדי למחוק את כל הקבצים שבזיכרון. לחץ   . 4
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  תפריט ההגדרות 
מאוחסנים, "שמור על" בחירת השל נתונים  תצורהתפריט ההגדרות יש התאמות עבור העדפות משתמש, כגון יחידות של מדידת טמפרטורה, קובץ בב

ספר ממו כ המצלמהמציג מידע על שתפריט זה יש גם קטע ב ושפה. , תאריך, שעה, לוקליזציהBluetooth הגדרותו WiFiמיקום, הגדרות כיבוי אוטומטיות, 
  וגרסאות הקושחה. הדגם, המספר הסידורי

  יחידות
  :כדי לשנות את יחידות הטמפרטורה 

Settings > Unitsלך ל  . 1 .. 

 כדי לסמן את האפשרות.  /לחץ  . 2

 להגדיר את האפשרות. לחץ  . 3
 

  הקובץ תצורה
 הבאים: תצורותלתמונה לפי ה תצורהניתן לבחור ב של קבצים.ות שונ תצורותיש זיכרון הכרטיס ב SDנתונים ניתן לשמור בזיכרון הפנימי או מיקרו את 

.bmp, .jpg ו- .is2.  
  המצלמה. הדלקת וכיבויבעת  תקפובחירות אלה ת
  הקובץ:  תצורהכדי לשנות את 

Settings > File Formatלך ל  . 1 .. 

 כדי לסמן את האפשרות.  /לחץ  . 2

 כדי להגדיר את האפשרות. לחץ  . 3
  .SmartViewגמישים לניתוח שינוי בתוכנת של כל הנתונים לתוך קובץ יחיד יש שילוב ש is2תמונות שנשמרו בתבנית קובץ .ב

-IRהודעות טקסט ותמונות מהתכונה קבצי קול, קובץ זה מאחד את התמונה אינפרא האדומה, נתוני טמפרטורה רדיומטרי, תמונה גלויה, תצורה
PhotoNotes™ מקום אחד.ל  

קובץ  תתצורלבחור את של הקובץ לא נכון לכן המשתמש  תצורהמשום שסוג העבור מצבים שבהם גודל קובץ קטן יותר עם רזולוציה מקסימלית נחוץ שינוי 
BMP.  

  .jpg תצורהלבחור את הקובץ ב ניתן כות תמונה ורזולוציה אינן חשובותאיבו השינוי אינו נחוץ ויותר קטן עבור גודל הקובץ 
  ללא צורך בתוכנה מיוחדת. Mac -ו PCרוב מערכות בבדוא"ל ולאחר מכן נפתחו  לשלוח ניתן jpg. -ו BMPקבצי את 

  מאפשרים יכולות ניתוח מלא או שינוי.אלה אינם  תצורות
  . ו קיים מלוא המידעז תצורהב .Fluke Connect Software -ו SmartView יתן לפתוח בעזרת התוכנותניתן בדוא"ל ולאחר מכן נ is2קובץ .ה תצורה
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  דיווח ללא תשלום.תוכנת אנליזה ו – SmartViewתוכנת  אתפלוק כדי לברר כיצד להוריד תתקשרו לפלוק או האינטרנט של בקרו באתר 
  

  כיבוי אוטומטי
  
  .חשמלו LCDמוגדרים על ידי משתמש בנפרד עבור הכיבוי האוטומטי וטיימר ה

  הערה: 
  .ACחשמל מחוברת למקור מצלמה כאשר ה אוטומטילא להיות במצב הכיבוי אוטומטי הופך 

  
  :  uto OffAכדי להגדיר את תכונת 

Settingsלך ל  . 1 .  <Auto Off .  

 .Power Offאו  LCD Time Outכדי לסמן    / לחץ . 2

 דקות. 120-ל 1כדי להגדיר את זמן הטיימר בין דקה  /  לחץ  . 3

 כדי להגדיר. לחץ  . 4
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  לוקליזציה
  

  יש למצלמה מספר הגדרות עבור לוקליזציה :
• Date-  תאריך 
• Time- זמן 
•  Language - שפה 
• Decimal Separator-  עשרונימפריד 

 
  תאריך :

  . DD/MM/YYאו  MM/DD/YY : ותהבאתצורות התאריך ניתן להציג באחד משני 
  כדי להגדיר את התאריך :

 . Settings  <Dateלך ל  . 1

 כדי לסמן את תצורת התאריך. /  לחץ   . 2

 חדש. תצורהכדי להגדיר את  לחץ   . 3

 . Set Dateכדי לסמן  /  לחץ   . 4

 כדי לפתוח את הגדרת תפריט התאריך. לחץ   . 5

 כדי לבחור ולסמן יום, חודש או שנה. /  לחץ  . 6

 כדי לשנות את ההגדרות. /  לחץ  . 7

 כדי להגדיר את התאריך ולצאת מהתפריט. לחץ  . 8
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  זמן 
  כדי להגדיר זמן :

 שעות . 12שעות או  24מציג זמן הוא בשני תצורות זמן שונים :    Settings  <Timeלך ל  . 1
 כדי להגדיר את תצורת הזמן :

 כדי לסמן את תצורת הזמן. /  לחץ  . 2

 כדי לבחור. לחץ  . 3
 . Set Timeסמן  . 4

 כדי לפתוח את תפריט הגדרת זמן.   לחץ  . 5

 .בוקר או ערב PMאו   AM ןכדי להגדיר את הזמ ת יש מבחרשעו 12 כדי לסמן את השעות או דקות. תצורת הזמן של /  לחץ  . 6

 כדי לשנות את ההגדרה. או  לחץ   . 7

 כדי להגדיר את השינוי. לחץ   . 8
  

  שפה :
  כדי לשנות את התצוגה בשפה אחרת :

 .Settings < Languageלך ל  . 1

 כדי לסמן את ההגדרה. או  לחץ  . 2

 כדי להגדיר שפה חדשה. לחץ  . 3
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  בכל האזורים). נהזמי מערכת זו לא תהיה(ייתכן ש קישוריות אלחוטיות
  .WiFi, Bluetooth ,Bluetooth Low Energy ת עם אפשרויות של קישוריות אלחוטית של  מצוידמצלמה ה
  תוצאות טובות יותר. הפיקלעבוד בצורה יעילה יותר ול המשתמש  קישוריות אלחוטית משפרת את היכולת שלה

  אינטרנט אלחוטי מנותק. בשימוש הראשוני צריך לחבר את האינטרנט האלחוטי.המצלמה מגיעה עם חיבור 
  כדי להפעיל את הרדיו :

 פלוק. SmartViewלמחשב עם גישה לאינטרנט ותוכנות  מצלמהחבר את ה . 1
 בדרך אתר האינטרנט של פלוק  להירשם המשתמשמ תומבקשמושבת במצלמה רשת האינטרנט מזהה כי ה SmartViewתוכנת 

www.fluke.com   רדיו.את החיבור בלאפשר כדי  
של מספק את מספר סידורי נפתח דפדפן אינטרנט לדף הרשמה של פלוק שזה דף אינטרנט  SmartViewר המשתמש מצטרף לתוכנת אשכ . 2

 .UI, ושפת האינטרנט בחירה של המצלמה ו
מסופק ביטוי סיסמה עבור כתובת זו. אם כן, שרת האינטרנט את ניתן להפעיל בדוק בשרת אם  האינטרנט.הקלד את פרטי הרישום לתוך דף  . 3

 .SmartViewבתוכנת  להדבקה
  

  : בלוטוס 

  .בפינה השמאלית העליונה בתצוגה מופיעה הסמל של הבולטוס  . כאשרמצלמה ה לחיבור אוזניות אלחוטיות לזמינ® Bluetoothטכנולוגיית 
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WiFi™ Hotspot 
 :הערה 
WiFi  ,איחוד האמירויות הערביות.בצ'ילה, בהוא לשימוש פנים בלבד בכווית  

  
  .WiFiבאמצעות חיבור  iPad -, וiPhoneלמחשב,  מצלמהלוח תמונה באופן אלחוטי מן היכול לשהמשתמש 

  ודיווח תוכנה אם מותקן במכשיר. SmartView בתוכנת  או ניתוח™  Connectניתן לצפות עם פלוק  ההועברשתמונה את ה
  

   ™WiFiרשת 
 תשלך להתקנים אלחוטיים אחרים באמצעות הרדיו שלה ומספק את המצלמה ת) המקשרWLANהיא רשת תקשורת מקומית אלחוטית ( WiFiתשתית 

  נקודת גישה לאינטרנט הרחב יותר.לחיבור באמצעות 
  לרשת. סיקור מקומי ועדיין להישאר מחובר ,את היכולת לנוע על פני שטח משתמשזה נותן לחיבור 

  
  :WiFiכדי להפעיל את תכונת רשת 

 .Settings  <Wireless < WIFI <WiFi Networkלך ל :  . 1

 .ONכדי לסמן  /  לחץ  . 2
 בצע סריקה לאיתור רשתות זמינות בטווח של המצלמה.כדי ל Selectלחץ  . 3

 כדי לבחור רשת. /   לחץ  . 4
 כדי להתחבר או להתנתק. לחץ  . 5
 הזן את הסיסמה אם תתבקש. . 6
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  :  ותאחסון תמונ

  .SDלשמור את התמונות על זיכרון פנימי או כרטיס זיכרון מיקרו ולבחור  משתמשל תהגדרת אחסון מאפשר
 .Settings < Image Storageלך  ל  . 1

 כדי לשנות את ההגדרה.  או  לחץ  . 2
 כדי לבחור את ההגדרה האחסון החדשה. לחץ  . 3

  
Fluke Connect™ Wireless System 

  בכל האזורים). נהזמי מערכת זו לא תהיה(ייתכן ש Connect Fluke™ האלחוטית  תמערכב תתומכ המצלמה
 ™Connect  Fluke פלוק שלך עם אפליקציה בסמארטפון או בטאבלט.שלך כלי הבדיקה ו תהיא מערכת אלחוטית מתחבר  

  או מחשב לוח מסך שלךסמארטפון להראות תמונות ממצלמת אינפרא האדומה שלך על  היכולמערכת זו 
  .ולשתף תמונות עם הצוות שלך  ™Fluke Cloudבמערכת אחסוןבשמור תמונות ול
  .47בעמוד ראה  ת האינטרנט למצלמהמידע נוסף אודות אופן ההפעלל
  
  
  

Fluke Connect App  
  .Google Play -ו Apple App Store אפליקציה זמינה להורדה מתוך ה .Android -ו  Apple של  מוצרים ניידים עובדת עם  Fluke Connectהאפליקציה 

  :  Fluke Connectאיך להתחבר להאפליקציה 
 הפעל את המצלמה. . 1
 .Settings  <Wi-Fiעל הסמארטפון שלך ללכת ל  . 2
 שלך. WiFi Hotspot / SSIDמוגדר שבחירה זו יכולה להשתנות לפי איך  "Fluke"... -שלו מתחיל ב Wi-Fi -בחר את רשת ה . 3
 " מהרשימה.Thermal Imagerובחר " Fluke Connect Appלך ל  . 4

  המשתמש יכול כעת לקחת את התמונות מהמצלמה.
 יכול לשמור או לערוך. והמשתמשלמאגר נכנסת ללכוד את התמונה. התמונה עכשיו  כדי המצלמהעל  Image Captureלחצו על הכפתור  . 5
 טלפון.שבאפליקציה בולהציג את התמונה כדי לשמור את התמונה  לחץ  . 6

  לקבל מידע נוסף על אופן השימוש באפליקציה. www.flukeconnect.comעבור אל 
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Fluke Connect Tools  
  : ConnectFluke כדי לגלות תמונה עם

 הפעל את המצלמה. . 1
 .Menu  <Fluke Connectעל המשתמש עם המצלמה ל:  . 2

 כדי לבחור. Onאו   /לחץ  . 3
כמה דקות על אתה יכול לצפות . מרחקמטר  20נמצאים בתוך שלסרוק ומציגים רשימה עם תעודת הזהות והשם של כלים זמינים ה מתחיל צלמההמ

   עיכוב לפני השלמת הסריקה.

 כדי לבחור את שם הכלי.  /לחץ  . 4
 (בוצע) כדי לבחור את הכלי. לחץ  . 5

  את הנתונים עבור הכלים שנבחרו. תמציגה ושומר המצלמהברירת המחדל  פונקציה ערוכה. על ידיאת הלכלול ולשנות  יכולות ההתוויות
  
  
  

   ™Fluke Cloudאחסון 
  : ™Fluke Cloud כדי להעלות תמונות אל אחסון 

 .WiFiכדי להפעיל את המצלמה ולהתחבר לרשת  . 1
 .Settings  <Wi-Fi  <Sign Inלך ל :  WiFiכשהמצלמה מחוברת לרשת  . 2
מציגה ו הנפתחת בחלק העליון של המקלדתה היסטוריתיבת ההתחברת בעבר, באם  מקלדת.ה המסך לע Connect Flukeזן שם משתמש ה . 3

 בעבר. בה השתמשוש של כל המשתמשיםרשימה 
 הסיסמה באמצעות המקלדת שבמסך. הזן את . 4

  
   לאחר הלכידה. כששומרים את התמונה  ™Fluke Cloudאוטומטית אחסון  מועליםאוטומטיות  ותמונות is 2, .jpg, .bmp. הבאים:התמונות תוצורת  כל

  :הם את ההתקדמות משתמשל יםראשמסמלי מסך כל 

  = טעינת תמונה מתבצעת.

  = העלאת תמונה נעשתה. 

  שגיאה= 
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  כדי לכבות את התכונה של ההעלאה: 

  .Settings  <Wi-Fi  <Sign Outלך ל  . 1
 .WiFiבטל את רשת ת לחלופין . 2

  כדי לערוך את הבחירה:
 כדי לסמן את שם הכלי. /  לחץ  . 1
 .SDלהציג את נתוני מדידה ו / או לשמור אותו לכרטיס זיכרון אפשרות בחירה יש  בתפריט העריכהוח את תפריט העריכה. כדי לפת לחץ  . 2

 סמל האלחוט ומדידה בזמן אמת לכל אחד מכלים אלחוטיים שנבחרו. מופעלים אז רואים עדכוני התצוגהכש
  
  
  
  

  הגדרות מתקדמות 
  :קידומת שם הקובץ

  המקלדת.בעזרת שונים  תווים 3זו כדי שם _. יש לך את האפשרות לשנות קידומת IRברירת המחדל עם מתחיל בקובץ של השם ה
 איפוס שם הקובץ:

  .00001 למספראתה יכול לאפס את מספר התיק 
  ברירת מחדל של היצרן :

  ברירת מחדל.כומחזיר את כל הגדרות  בהתאם להעדפותיכם ההגדרותק את כל חומ
  הגדרות מידע על המצלמה: 

  יכול לגשת למידע על הגרסה, אישורים, רישיונות עבור התמונות מתפריט ההגדרות. המשתמש
  זה כולל:

  דגם• 
  המצלממספר סידורי של ה• 
  קצב רענון• 
  של המנוע סידורי מספר• 
  קושחה הגרס• 
 •FPGA #  



 

57 
 

  
  :על המצלמה המידע כדי להציג את

 .Settings << Advanced  Imager Info לך ל: . 1

 כדי לגלול את התפריט. /  לחץ  . 2
 לחץ: . 3

 כדי להגדיר את השינוי ולחזור לתצוגה החיה.       •

 כדי להגדיר את השינוי לחזור אל התפריט הקודם. או        •
 כדי לבטל את השינוי ולחזור לתצוגה החיה.       •

  
  
  

  כדי להציג את האישורים האלקטרוניים:
 .Settings << Advanced  Imager Info לך ל: . 1

 .Certificatesכדי לסמן את  /  לחץ  . 2

 כדי להציג את מסך המידע עם אישורי המצלמה. לחץ  . 3

 כדי לסגור את מסך המידע.  לחץ . 4
  
  

 כדי להציג את פרטי הרישיון :
 .Settings << Advanced  Imager Info לך ל: . 1

Licensesכדי לסמן  /  לחץ  . 2 .. 

 של תוכנת קוד הפתוח.נות  וכדי להציג את מסך המידע עם הרשימה של הרשי לחץ   . 3

 כדי לגלול את הסכם הרשיון /  לחץ  . 4

 הרשיון המבוקש.כדי להציג את מסך המידע עם הסכם  לחץ  . 5

 כדי לסגור את מסך המידע. לחץ  . 6
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   Parallaxהתאמת 

  בדיוק. מצלמהאת ה יםיישרבכך שמניתן לכוונן את התאמת פרלקסה 
Settings << Advanced  Adjust Parallaxלך ל:  . 1 .. 
 פעל על פי ההוראות שעל המסך כדי להתאים. . 2

  
  
  
  
  
  
  

  אחזקה:
  אחזקה.המצלמה לא דורשת 

  
  : אזהרה 

  אישור טכני דרך האתר.ן רק אם יש לו המוצר מתוק אם לעיניים. נתמסוכהיא קרן הלייזר  כדי למנוע נזק עיניים פגיעה אישית, לא לפתוח את המוצר.
  

  איך לנקות את המארז :
  או העדשה / חלון. המארזניקוי בקים, אלכוהול איזופרופיל, או ממיסים חואל תשתמש בחומרים ש עם מטלית לחה או תמיסת סבון חלשה. מארזנקה את ה

  
  טיפול העדשה :

  :זהירות  
  נוע נזק לעדשת אינפרא אדום :מכדי ל
 העדשה יש ציפוי אנטי רפלקטיבי עדין.ל אינפרא אדום.בזהירות לנקות את עדשת  •
  יכול לפגוע בציפוי אנטי רפלקטיבי.זה  כיאין לנקות מדי במרץ  •
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אוויר דחוס  או אלכוהול איזופרופיל מטלית או רקמת מוך. תצטרך נוזל ניקוי כגון נוזל ניקוי עדשה מסחרי עם אלכוהול, אתיל אלכוהול, טיפול בהעדשהעבור 
  להסרת חלקיקים רופפים. יכול משמש

  
  כדי לנקות את ההעדשה:

 יש להשתמש בחומר יעודי לניקוי לעדשות  . 1
 .מטלית נטולת סיבים בנוזלאת  טבל . 2
 את המטלית להסרת עודפי נוזלים או טפיחה על מטלית יבשה. סחט . 3
 נגב את משטח העדשה בתנועה מעגלית וזורק את הבד. . 4
 חזור על התהליך.השתמש במטלית חדשה עם נוזל אם אתה צריך ל . 5

  
  
  
  
  

  טיפול הסוללה : 

  : אזהרה 
  לתפעול בטוח יותר של המוצר :כדי למנוע פגיעה גופנית ו

 אין לשים תאי סוללה וערכות סוללה בחום או שריפה. אין לשים באור שמש •
 אין לפרק או למחוץ תאי סוללה וערכות סוללה. •
 שימוש במשך תקופה ארוכה. מוצראת הסוללות כדי למנוע דליפה הסוללה נזק למוצר אם לא נעשה ב הוציא •
 המוצר או הסוללה.לפני  חבר את מטען הסוללה לחשמל. •
 כדי לטעון את הסוללה.של פלוק מתאמי חשמל בהשתמש רק  •
 ויבשה. הנקיהסוללות חבילות ואת הסוללה  שמור את התאי •
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 : זהירות  
   שמש.מהרכב ללא השגחה  מוטמפרטורה גבוהה כה שבהן סביבותלכדי למנוע נזק, אל תחשוף את המוצר למקורות חום או 

  
  יון:-כדי להשיג את הביצועים הטובים ביותר מן סוללת ליתיום

 שעות. 24-אין לאחסן את הסוללה במטען עבור יותר מ  •
 למשך תקופה מינימלית של שעתיים במרווחי זמן של שלושה חודשים למקסימום חיי סוללה. המצלמהטען את  •
 .מהמצלמהמלא בעוד כחצי שנה אם מאוחסן מנותקים תישפריקת הסוללה תהיה בעוד כשלושה חודשים אם מותקן התמונה כבויה. זה המקום  •
 מחזורי טעינה עבור תפוסה מלאה.עשרה ים לצטרך שניהסוללה ת סוללות מאוחסנות במשך תקופות ארוכות •
 בטווח טמפרטורות מסוים. להפעיל את הסוללהתמיד  •
 קור קיצוני.בסביבת אין לאחסן את הסוללות  •
 אל תנסו לטעון את הסוללות בסביבות קור קיצוני. •
 בסיס המטען.טעון את לטעון את הסוללה עם כוח חיצוני או ל אם המשתמש רוצה הנחיות אלה חלות  •

  
  

  : זהירות 
  אין לשרוף את המוצר או את הסוללה. 
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  ם:מפרטים כלליי
  

  טמפרטורה

    ............................................................ הפעלה 

   ...............................................................אחסון 
  .ללא עיבוי 95%ל 10%  .................................................. לחות יחסית

    גובה 
  m (6,562 ft) 2,000 ............................................................הפעלה 
  m (39,370 ft) 12,000 ...............................................................אחסון 
  .עם תאורה אחורית 240X320( LCD(   VGAצבע הנוף אלכסוני  )3.5ס"מ ( 8.9 ................................................................... תצוגה
 האתר תוכנה זמינה להורדה בחינם בכתובתוניתוח מלא ודיווח מבצעת  ®SmartViewתוכנת  ................................................................. תכונה

  www.fluke.com  
  חשמל 
  .יון נטענת חבילת סוללה חכמה-ליתיום SBP3 ..............................................................סוללות 

  .)LCDבהירות  50%(מניח שעות שימוש רצוף  4 ..............................................................חיי סוללה 
  שעות טעינה מלאה. 2.5 ..............................................................זמן הטעינה של הסוללה 

  או במצלמה   )240V  AC , 50/60 HZ -ל V AC 100( שני מפרץ מטען סוללות AC .............................................................. Ti SBC3Bמטען סוללה 
  .וולט 12אופציונאלי  לרכבת מתאם טעינהטעינה.       

  .כלולים AC, מתאמי חשמל V ac- 240VAC, 50 / 60Hz 100עם ספק כוח:  ACמבצע  ..............................................................  ACמבצע 
  המשתמש יכול לבחור במצבי כיבוי ושינה. ..............................................................שמירת חשמל 

  

   ..............................................................    תקני בטיחות 
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   )EMC(תאימות אלקטרומגנטית 

  .סביבת אלקטרומגנטית בסיסית:  IEC 61326-1בינלאומי .................................................................. 
                                                                                CISPR 11: Group 1, Class A  

        : Group 1  אנרגית תדר רדיו מצמידי במשתמש לציוד יש ליצור בכוונה אוconductively  כי הוא  
  הכרחי עבור הפונקציות הפנימיות של הציוד עצמו.           
         Class A :  מחוברים ישירות שאלה לומפעל ביתי הציוד מתאים לשימוש בכל המפעלים למעט            

  ל במתח נמוך המספקת מבנים המשמשים למטרות ביתיות.לרשת אספקת חשמ               
  בשל שנערכו  ייתכנו קשיים פוטנציאליים הבטחת תאימות אלקטרומגנטית בסביבות אחרות               
  והקרינו הפרעות.               

      
  להתרחש כאשר הציוד מחובר ותיכול CISPR 11פליטות שמעל הרמה הנדרשת על ידי                                                                                

  אובייקט בדיקה.          
  KCC(  .........................................................Class A Equipment (Industrial Broadcasting & Communication Equipment)קוריאה (

        Class A   :ד עומד בדרישות לציוד גל אלקטרומגנטים תעשייתיים ומשתמש ציוselleror  צריך        
  לשים לב זה. ציוד זה מיועד לשימוש בסביבות עסקיות ולא לשמש בבתים.                

  .15.103מוצר זה נחשב מכשיר פטור לפי סעיף פרוייקט זה  FCC ......................................................... (47 CFR 15 subpart Bארה''ב (
  

  G, IEC 68-2-6 2  ........................................................................ רטט
  G, IEC 68-2-29 25 ........................ ..............................................זעזוע 
  .רגל) עם עדשה סטנדרטית 6.5מ '( 2................................................................ ...... ירידה
  HxWxL ( ...................................................... 26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm (10.5 in x 4.0 in x 5.7 in)( מידה

   משקל (כולל סוללה)
TiS10, TiS20, TiS40, TiS50, TiS60  .........................................0.72 ) ליברות) 1.6ק"ג.  

TiS45, TiS55, TiS65  ........................................................0.77 ) ליברות). 1.7ק''ג  
  .IP54.............. ........................................................... דירוג מארז

  ............................................................................... שנתיים. אחריות
  נורמלית והתיישנות נורמלית.. מחזור כיול ........................................................................... שנתיים ( מניח פעולה 
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