
Seek ShotPRO lar deg oppdage, diagnostisere og dele 

termiske bilder av lekkasjer, elektriske varmganger og 

andre defekter i hjemmet, byggninger, industrier og ved 

energiverk. Ergonomisk design med høyoppløslig termisk 

sensor og SeekFusion™ som kombinerer termisk bilde 

med synlig bilde og gir deg et skarpt og detaljrikt bilde 

å analysere. Seek ShotPRO har en 3,5” fargeskjerm med 

brukervennlig grensesnitt som gør at du raskt og enkelt kan 

oppdage problemene du måtte finne.   

Kameraet har en IP54 kapsling for å kunne handtere og takle 

daglig bruk ute i anlegg og den har en batteritid på opp til 

fire timer. Dessuten kan du overføre bilder og video, via WiFi 

til din mobil eller nettbrett med Seekview mobilappen. 

 

Designet og utviklet i California, USA.    

NØKKELFUNKSJONER

SPESIFIKASJONER

 
206 x 56 - Termisk sensor  
Identifiser, diagnostiser og rapporter problemer raskere med høyoppløslige termiske bilder og 
video.  

SeekFusion™ teknologi 
Se eksakt hva du ser på gjennom å kombinere synlig og termisk bilde  

Stor touch fargeskjerm
Detaljrik 3,5 tommers touch fargeskjerm med 640 x 480 oppløsning

WiFi live 
Overfør video eller termiske bilder till din telefon eller nettbrett 

Lang batteritid 
Opp mot fire timers kontinuerlig bruk

Robust design 
Designet for å tåle vær og vind med sin robuste IP-54 kapsling

 
Brukervennlig 
Diagnostiser problemene direkte med de innebygde analysefunksjonene 

Diagnostiser problemene direkte med de innebygde 
analysefunksjonene 
Finn feilen raskt og presist  

Kontroller ventilationssystem  
Kontroller tettninger og finn lekkasjer raskt og enkelt

Kontroller gulvvarme 
Kontroller installasjoner som for eksempel om varmekabler er lagt riktig

Kontroller isolering  
Finn kuldebroer, se hvor det mangler isolasjon eller hvor det er mangelfullt isolert

206 x 156 termisk sensor

36° Synsfelt 

-40 till 330°C 

Seekfusion™ - Bland termisk med synlig bilde

Stor touch fargeskjerm

Brukes dag som natt

ptnordic.com

Prisgunstig, høyoppløselig termisk     
kamera med Seekfusion™ teknikk 

FORDELER



TEKNISKE SPESIFIKASJONER OVERSIKT

SPESIFIKASJONER

Termisk sensor

SeekFusion™ 

Synsfelt

Temperaturområde

Bildefrekvens

Fokus

Blitz/Lommelykt

Display 

Detektortype

Termisk følsomhet

Spektral område

Brukergrensesnitt

Temperaturskala

Palett/Fargeskala

Lagringsmedia 

Batteri

WiFi

BESKRIVELSE

206 x 156 (32,000 piksler)

Ja

36°

-20 till 330°C 

< 9 Hz

Fast fokus

Ja

3,5” touch fargeskjerm

Vanadiumoxid

< 70 mK

7.5 – 14 µm

Selvforklarende touch skjerm

Celsius eller Farenheit

White, Black, Tyrian, Spectra, Iron, Prism, Amber & Hi

4GB internt minne  

Opp til 4 timers driftstid

Overfør bilder eller video till mobil eller nettbrett

SEEKFUSION™

Presisjons Teknikk AS  - PB 6424 Etterstad - N-0605 Oslo 
 
Presisjons Teknikk AS fra Oslo er spesialisert på avansert måleteknikk og optiske systemer. Selskapet har mer enn 30 års erfaring innenfor området. Blant våra kompetanse- og produktområder er; Termiske systemer, Portable 
røngtensystemer, Test & måleutstyr og vi tilbyr også kurs innom disse områdene. . Se mer på www.ptnordic.com

www.ptnordic.com

SYNLIG BILDE SEEKFUSION™ BILDE TERMISK BILDE

AV/PÅ KNAPP

TA BILDE ELLER VIDEO

3,5” TOUCH FARGESKJERM

GUMMIERT 

GRIPEVENNLIG 

FESTE FOR STATIV

USB-C – LADING OG 

OVERFØRING AV FILER


