
METOFIX TC870
Warmtebeeldcamera

TC870 warmtebeeldcamera

 � IR sensor 80x80 pixels
 � Bereik -20 tot 380°
 � Center spot en auto “hot/cold”
 � 2.0” TFT kleurenscherm
 � Foto’s en data via APP (Android & IOS) uit te lezen

 � USB laadkabel
 � In koffer

Kenmerken Standaard levering

Omschrijving

Display 2.0” TFT kleurendisplay

Meetbereik -20° ~ 380° C

Meetprincipe Infrarood

Voeding Li-ion accu

Gewicht 300 gram

Afmeting 55 x 170 x 73 mm

Specificaties

Artikelnummer 545742

EAN 8712423012745

Standaard levering 

De TC870 is een compacte warmtebeeldcamera waarmee je snel een duidelijk warmtebeeld krijgt. 
De camera heeft een temperatuurbereik van –20 tot 150 °C en van 0 tot 380 °C.  Bij een meting zoekt 
de TC870 automatisch het warmste en koudste punt en berekent de gemiddelde temperatuur. 
Het beeld en de data van meting lees je eenvoudig af op het heldere 2” TFT-kleurendisplay. Wil je 
het beeld opslaan? Dat kan in het interne geheugen van de camera. Via bluetooth zet je het makkelijk 
over naar de Thermview+ app op je smartphone of tablet. 

De TC870 wordt geleverd met USB-laadkabel en handleiding in een stevige koffer. 

METOFIX warmtebeeldcamera’s 
Duurzaam bouwen brengt een hoop nieuwe uitdagingen met zich mee. Om er zeker van te zijn 
dat je werk aan alle eisen voldoet, is het belangrijk om de effecten te kunnen meten. De METOFIX 
warmtebeeldcamera’s helpen je makkelijk en snel inzicht te krijgen in de isolatie van gebouwen en de 
kwaliteit van het klimaat. Een warmtebeeldcamera zet temperaturen om in een warmtebeeld door 
middel van infrarood. Zo spoor je eenvoudig gebreken op en bespaar je kosten en tijd bij uiteen-
lopende werkzaamheden. Denk aan: 

• de bouw: koudebruggen, warmteverlies, isolatiewaarden en luchtlekkages. 
• de installatietechniek: schakelkasten, stroomaansluitingen en zonne-installaties.
• de industrie: oververhitting van installaties, lekkages en energieverlies.

Over LEVELFIX instruments - Innovatief, nauwkeurig en robuust
LEVELFIX instrumenten zijn met uiterste zorg en precisie geproduceerd. Door meer dan 25 jaar ervaring 
en kennis toe te passen in onzeproducten heeft u absolute top kwaliteit in handen. 

LEVELFIX heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding op de markt, hierdoor heeft u gegarandeerd de 
beste kwaliteit uw geld.
  


