
TEKNISKA DATA

Smutsig, industriell, dyr utrustning?  
Diagnos före rivning med hållbarhet typisk för  
Fluke-produkter
Fördelarna med videoskop är väl kända. Men industriinspektioner 
kräver kraftfulla videoskop utformade att tåla krävande och smutsiga 
miljöer.

Fluke diagnostiska videoskop ger dig högupplösta bilder direkt i 
handen.

• Högupplöst prob med dual view-kamera
• Snabb bildprocessor som ger en jämn, tydlig och stabil bild
• 7-tums LCD-skärm för enkel visning
• Makro- till mikro-zoom
• Justerbart ljus för bästa bildkvalitet
• Äkta 720p video

ÖVERLÄGSEN 
BILDKVALITET

HÖG UPPLÖSNING
DS701
800 x 600 (480 000 bildpunkter)
DS703 FC hög upplösning
1200 x 720 (864 000 bildpunkter)

DIAGOSTISKT VIDEOSKOP
Dual view-kamera
Justerbart ljus
Autozoom

Built with

Fluke Connect™-kompatibel

Fluke DS701 och DS703 FC 
högupplöst videoskop
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Detaljerade specifikationer
DS701 DS703 FC

Videoskop-prob 

Längd 1,2 meter

Typ Avtagbar, halvstyv, vattentät, nedsänkbar till 1 meters djup eller mer

Diameter 8,5 mm, 3,8, 5,5 och 9 mm probar som option

Material Elastomerbelagt stål

Belysning Justerbar LED, en fram, en på sidan

Belysning 53 lux

UpisUp™-teknik Lämplig bildvisning, oavsett probens orientering, 8,5 MM, endast 1,2 M prob

Kamera Dual view-kamera, framåt och sidan

Upplösning 800 x 600 (480 000 bildpunkter) 1200 x 720 (864 000 bildpunkter)

Stillbildsformat JPG

Videoinspelningsformat AVI

Videoutdataformat MPEG-komprimering

Digital zoom Justerbar zoom från 1x till 8x

Synfält 68°

Fältdjup 25 mm till oändligt

Videoupplösning Standard 720p

Minsta fokusavstånd 10 mm

Fokustyp Fast

Rotation 180°

Strömmande video Med HDMI och Fluke Connect™

LCD-skärm

Pekskärm Kapacitiv pekskärm

Storlek 7 tum (17,79 cm)

Uppdaterings frekvens 30 Hz

UpisUp™-teknik Bildjustering i realtid

LED bakgrundsbelysning Justera bildskärmens ljusstyrka för optimal visning

Kommunikation

Trådlöst gränssnitt WiFi 802.11b/g/n, räckvidd: 10,06 meter

Dataöverföring USB USB- och mikro-HDMI-kabel

Fluke Connect™ Spara och dela bilder direkt från diagnostiskt videoskop.  
Bifoga bilder eller video till ett anläggningsregister eller arbetsorder.

Ladda upp till molnet direkt Ja, med Fluke Connect™

Allmänna funktioner

Färgpaletter Synligt ljus, gråskala eller inverterat

Internminne 6 GB

Fysiska knappar Intuitiv, lättnavigerad knapptekik, 4 funktionsknappar, 4 navigationsknappar, en fånga- eller valknapp

Transportväska EVA-skyddsväska

Rem Bärhandtag Bärhandtag och halsrem

Nätadapter Nätadapter/batteriladdaringång

Batteri 6400 mAh 3,7 V inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri

Batteriets livslängd 3 timmar med 50 % LED-belysning

Mått 17,73 x 22,48 cm

Vikt 0,88 kg

IP-klass

Surfplatta IP56, dammsäker och stänkvattenskyddad

Prob IP68, dammtät och nedsänkbar till 1 meters djup eller mer

Falltest 2 meter

Arbetstemperatur -10 °C till +50 °C

Förvaringstemperatur -40 °C till 60 °C

Luftfuktighet 90 % vid 35 °C (95 °F)
75 % vid 40 °C (104 °F)
45 % vid 50 °C (122 °F)

Garanti 2 år

*Fluke Connect™-appen och Fluke Connect™-produkter finns inte i alla länder.



Beställningsinformation
FLK-DS701 diagostiskt videoskop
FLK-DS703 FC högupplöst diagnostiskt videoskop

Vad ingår
Diagnostisk videoskop med 1,2 m, 8,5 mm semi-styv prob, 
handrem (DS703 FC innehåller hand- och nackrem), USB-
kabel, nätaggregat/batteriladdare, TPAK magnethängare, 
skyddande EVA-fodral

Extra tillbehör
FLK-3.8MM Scope 1M probe, forward view
FLK-8.5MM Scope 3M probe, dual view 
FLK-5.5MM Scope 1M probe, dual view
FLK-8.5MM Scope 1.2M probe, dual view
FLK-8.5MM UV Scope 1M probe, dual view
Fluke FLK-9MM Scope forward view, 20m probe reel
Fluke DS 7XX Neckstrap Halsrem

Besök Flukes lokala webbplats eller 
kontakta Flukes lokala representant för 
mer information.

Alla varumärken tillhör respektive ägare. WiFi eller mobil datatrafik krävs för att dela data. Smarttelefon, 
trådlösa tjänster och dataabonnemang ingår inte i köpet. Första 5 GB lagringsutrymme är kostnadsfritt. 
Information om telefonstöd finns på fluke.com/phones.

Smarttelefon, trådlösa tjänster, och dataabonnemang ingår inte i köpet. Fluke Connect 
är inte tillgängligt i alla länder.

Förebyggande underhåll förenklas. Omarbetning 
elimineras.
Spara tid och förbättra tillförlitligheten för dina underhållsdata genom trådlös 
synkronisering av mätningar med Fluke Connect™-systemet.
• Eliminera datainmatningsfel genom att spara mätningar direkt och 

associera dem med arbetsordern, rapporten eller mätdonstaggen
• Maximera drifttid och ta säkra underhållsbeslut med data som du kan lita 

på och spåra.
• Få tillgång till referensmätningar, historiska och aktuella mätningar per 

mätdon

Fluke DS703 FC är en del av ett växande system av uppkopplade 
testverktyg och programvara för underhåll av utrustning.
Besök webbplatsen för att läsa mer om systemet  
Fluke Connect™.
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