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DE NIEUWE, GEAVANCEERDE HANDHELD 
WARMTEBEELDCAMERA'S MET VERBETERDE MSX®  
FLIR heeft de nieuwe generatie FLIR-camera's uit de Exx-serie opnieuw vorm gegeven. 
Deze bieden nu de beste prestaties, resolutie en gevoeligheid van alle “Point & Shoot” 
handheld warmtebeeldcamera's. Met de nieuwe FLIR Exx kunnen professionele 
gebruikers efficiënter problemen oplossen, eenvoudiger gedetailleerde rapporten 
opstellen, en beelden en metingen sneller delen. Naast een fantastisch ergonomisch 
design zit de nieuwe Exx-serie boordevol functies die het leven van een elektricien of 
aannemer een stuk eenvoudiger maken. Bovendien neemt de veiligheid in installaties 
toe en is de gebruikstijd optimaal. 

NIEUWE FLIR EX-SERIE MET Wi-Fi  
DE ULTIEME INSPECTIETOOL: KRACHTIGER 
EN VOORDELIGER MET MSX®!
U kunt zich nu de ultieme inspectietool veroorloven. De nieuwe 
warmtebeeldcamera's van FLIR uit de Ex-serie bieden u dankzij de 
nieuwe functies een concurrentievoordeel en de mogelijkheid om meer 
klanten te bedienen. Laat ze versteld staan van de mogelijkheden met 
MSX®-warmtebeelden die problemen duidelijk in beeld brengen:  van 
energieverlies tot vochtindringing, constructiefouten en oververhitting van 
elektrische en mechanische apparatuur. Dankzij de nieuwe automatische 
Hot/Cold-spotmeter en de nieuwe Wi-Fi-module kunt u eventuele 
temperatuurproblemen op de door u geïnspecteerde apparatuur snel 
waarnemen en deze beelden meteen overzetten op aangesloten apparaten 
en netwerken.

Bekijk de nieuwe prijzen van de FLIR Ex-serie: 

FLIR E75 WiFi FLIR E85 WiFi FLIR E95 WiFi
Beeldresolutie: 320 x 240 pixels 384 x 288 pixels  464 x 384 pixels 

Temperatuurbereik -20°C tot 650°C 
+1000°C optioneel

-20°C tot 650°C 
300°C tot 1200°C

-20°C tot 650°C 
300°C tot 1500°C

Lens met handmatige 
scherpstelling en 
autofocus

14°, 24° en 42° 14°, 24° en 42° 14°, 24° en 42°

Adviesprijs € 6995* € 8495* € 9995*
* Prijzen excl. BTW

FLIR E5 WiFi FLIR E6 WiFi FLIR E8 WiFi
Beeldresolutie: 120 x 90 pixels 160 x 120 pixels  320 × 240 pixels 

Adviesprijs: € 1295* € 1695* € 2995*
Deze nieuwe prijzen gelden vanaf 1 maart 2017. *Prijzen excl. BTW. 

•  Superieure warmtebeelden op een 4” 
touchscreen

• Max. 464 x 348 (161.472) IR-resolutie
• Nieuwe geavanceerde autofocus
• Afstandsmeting met laser
• Onze beste MSX®-beeldverbetering

• Filter voor hoge temperaturen tot 1500°C
• Verbeterde NETD <30mK
• Alarmmeldingen vocht en isolatie
•  Compatibel met FLIR Tools, Tools + en de 

nieuwe FLIR Studio rapportagesoftware

FLIRExx-serie

FLIREx-serie

NIEUW!

NIEUW!



FLIRIGM™

DE NIEUWE FLIR C3-WARMTECAMERA VOOR  
DE WONINGBOUW 
Wi-Fi EN MSX®!

De FLIR C3 is een robuuste warmtebeeldcamera in zakformaat voor 
bouwinspecteurs, makelaars, aannemers en andere professionals 
die graag beschikken over een krachtig diagnostisch hulpmiddel 
voor het snel lokaliseren van verborgen problemen met betrekking 
tot elektriciteit, energie-efficiënte of vocht. 

• Helder 3” touchscreen
• Wi-Fi-connectiviteit voor snelle beeldoverdracht - Nieuw!
•  Automatische Hot/Cold-spotmeter op  

aandachtsgebied - Nieuw!
• Automatische oriëntatie voor volledige flexibiliteit
• Opbergtas en statiefmontage – Nieuw!

Slechts € 699*! 

FLIRC3

WERKEN ZONDER IGM™ IS EIGENLIJK GEWOON RADEN 
FLIR INFRARED GUIDED MEASUREMENT™ (IGM)
Apparatuur van FLIR met IGM™ geeft u de kracht van warmte om de exacte locatie van 
potentiële problemen snel te identificeren. Met IGM™ brengt u problemen aan het licht 
voordat deze echt een probleem worden. Zo werkt u sneller en slimmer en kunt u door 
naar het volgende karwei. 

Blijf niet in het duister tasten, activeer uw Sixth Sense!

IGM™-STROOMTANGEN 
Stroomtangen met IGM helpen u bij 
het sneller en veiliger opsporen van 
elektrische oververhitting, zonder 
direct in contact te komen met het 
testobject. 

Slechts € 499*!

IGM™-VOCHTMETERS 
Vochtmeters kunnen vochtmetin-
gen onder materiaaloppervlakken 
vastleggen, op een niet-intrusieve 
manier of met een externe pinsonde.

Van € 599* tot € 999*

IGM™-SPOTMETERS 
IGM-spotmeters slaan een brug tussen 
de huidige generatie IR-thermometers 
zonder beeldregistratie en de 
warmtebeeldcamera's van FLIR.

Slechts € 199 tot € 349*!

IGM™-MULTIMETERS 
Multimeters met IGM com-
bineren een alles-in-één True 
RMS digitale multimeter en 
warmtebeeldcamera die u 
exact laat zien waar het elek-
trische probleem zich bevindt.

Slechts € 699*!

NIEUW!



BETAALBARE, COMPACTE EN 
NAUWKEURIGE  
STROOMTANGLIJN MET ACCU-TIP™

De FLIR CM4X-lijn bestaat uit drie professionele en 
betaalbare True RMS-stroomtangen om te voorzien in 
de behoeften van elektriciens met zakelijke en particuliere 
klanten: 

• De CM42 AC-stroomtang  
 Nu voor € 119*
•  De CM44 AC-stroomtang met Type K thermokoppel 

Nu voor € 139*
• De CM46 AC/DC-stroomtang met Type K thermokoppel.
  Nu voor € 199*

De FLIR CM4X-stroomtangen zijn voorzien van 
Accu-Tip™-technologie, die exactere stroommetingen 
uitvoert van bedrading met een geringere diameter, 
tot een tiende nauwkeurig.

*Prijs excl. BTW

FLIRCM4X

FLIRDM284
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FLIR DM284-FLEX-KIT 72 FLIR DM284-FLEX-KIT 74
Inclusief •  FLIR industriële digitale TRMS-multimeter 

met LoZ en VFD-modus met IGM™ 
• TA72 Universele flexibele stroomprobe
• TA04-KIT Oplaadbare batterij
• TA10-F Opbergcase

•  FLIR industriële digitale TRMS-multimeter 
met LoZ en VFD-modus met IGM™ 

• TA74 Universele flexibele stroomprobe
• TA04-KIT Oplaadbare batterij
• TA10-F Opbergcase

Adviesprijs: € 829* € 849*
*Prijzen excl. BTW. 

FLIR DM284-MULTIMETERSETS  
NIEUWE SETS VOOR DE DMM DIE U 
ECHT NODIG HEBT
De FLIR DM284 Multimeter/warmtebeeldcamera met 
IGM™ is een professionele, alles-in-één True RMS 
digitale multimeter en warmtebeeldcamera die u exact 
laat zien waar het elektrische probleem zich bevindt voor 
een snelle probleemoplossing. 

De DM284 is nu verkrijgbaar in handige, 
betaalbare alles-in-één sets: 

NIEUW!

Neem contact met ons op via flir@flir.com, bel +32 (0)3 665 51 00  
of neem contact op met uw lokale FLIR-distributeur


