
Seek
thermische camera’s



• Zichtbaar bereik:  150 m
• Schermresolutie: 240 x 320 Detectiebereik: - 5°C  tot +330°C  

(-40°F tot + 626°F) 
• Gezichtsveld: 36° 
• Thermische sensor: 206 x 156  
• Herlaadbare lithiumbatterij met +11 uur autonomie
• Ingebouwde LED zaklamp: 300 lumen 
• Snel instelbaar, eenvoudig in gebruik

De Seek Reveal is zowel voor professioneel gebruik als voor hobby ontworpen: de geavanceerde thermische camera en de krachtige 
LED verlichting maken er een uniek compact, stevig en betrouwbaar toestel van. Met een detectiebereik van -5°C tot +330°C lokaliseert 
de Seek Reveal uiterst nauwkeurig duidelijke warmte- en warmteverliesbronnen op 150 m (500 ft)  afstand, met één enkele druk op de 
knop.

Gemaakt voor het zwaardere werk.

Benaming Referentie

SEEKREVEAL A91060004

TECHNISCHE KENMERKEN

Seek Reveal

• Verwijderbare Micro SD kaart voor opslag van foto’s
• Compact genoeg voor eenhandige bediening 
• Vanadium oxide microbolometer
• 12µ pixel pitch
• Chalcogenide lens
• Lange golf infrarood 7,2 - 13 microns
• Model: RW-AAA
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COMPACT
• Zichtbaar bereik:  15 cm tot 300 m
• Detectiebereik: - 5°C  tot +330°C  (-40°F tot + 626°F) 
• Gezichtsveld: 36° 
• Thermische sensor: 206 x 156  
• Vanadium oxide microbolometer
• 12µ pixel pitch
• Chalcogenide lens
• Lange golf infrarood 7,2 - 13 microns
• Magnesium behuizing
• <9Hz
• Incl. waterdicht zakformaattasje
• Model: RW-AAA

COMPACT XR
• Instelbare focus
• Zichtbaar bereik:  15 cm tot 550 m
• Detectiebereik: - 5°C  tot +330°C  (-40°F tot + 626°F) 
• Gezichtsveld: 20° 
• Thermische sensor: 206 x 156  
• Vanadium oxide microbolometer
• 12µ pixel pitch
• Chalcogenide lens
• Lange golf infrarood 7,2 - 13 microns
• Magnesium behuizing
• <9Hz
• Incl. waterdicht zakformaattasje
• Model: LT-AAA

De krachtige, draagbare thermische camera Seek Compact (XR) is rechtstreeks te verbinden met jouw smartphone. 
Je ‘‘ziet’’ de warmte nauwkeurig waardoor een inspectie van de omgeving beter en sneller verloopt. Met de Seek Compact lokaliseer je 
heel gemakkelijk warmtebronnen op 300 m afstand. Sluit de Seek Compact gewoon aan en tik op de toepassing om snel een situatie of 
een voorwerp te identificeren dat je anders niet met het blote oog zou zien. 

Kleine afmetingen, grootse thermische resultaten.

TECHNISCHE KENMERKEN

Seek Compact (XR)

Benaming Referentie

COMPACTANDROID A91060001

COMPACTIOS A91060000

COMPACTXRANDROID A91060003

COMPACTXRIOS A91060002

iOS versie 
Werkt op iPhone 5 of recentere versies.

Android versie 
Werkt op de meeste Android toestellen versie 
4.3 of hoger, ondersteund door USB OTG  
(“on the go”) .

Meer info? 
www.thermal.com
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