
DATA TEKNIS

Fluke ii910 & ii900 Acoustic Imagers

Kebocoran pada sistem udara terkompresi, gas, 
uap, dan vakum memberi dampak buruk pada 
waktu kerja produksi dan lini dasar operasi.
Meski sebagian besar pabrikan menyadari bahwa jenis kebocoran 
ini ada, hal ini terlalu memakan waktu dan merepotkan untuk 
ditangani hingga sekarang. Dengan Fluke ii900 atau ii910 
dan pelatihan minimum, teknisi pemeliharaan Anda bisa mulai 
memeriksa kebocoran udara saat jadwal pemeliharaan rutin 
mereka— bahkan selama jam operasi yang sibuk.

Dengan seri ii900 acoustic imager, teknisi bisa melihat suara saat 
mereka melihat selang, fitting, dan koneksi untuk mendeteksi 
adanya kebocoran. Array akustik bawaan mikrofon sensitif yang 
kecil menghasilkan spektrum tingkat desibel per frekuensi. 
Berdasarkan output ini, algoritme menghitung gambar suara, yang 
dikenal sebagai SoundMap™, yang ditempatkan di atas gambar 
visual. SoundMap otomatis beradaptasi bergantung pada tingkat 
frekuensi yang dipilih sehingga derau latar belakang disaring, 
membuatnya sangat mudah mendeteksi kebocoran gas terkompresi.

Pada akhirnya sebuah langkah yang lebih baik untuk mendeteksi 
kebocoran udara terkompresi, gas, uap, dan vakum. Selain itu,  
ii910 menyediakan peningkatan sensitivitas untuk mendeteksi 
kebocoran yang lebih kecil atau lebih jauh. 

Ancaman yang tidak terlihat...kini dapat Anda lihat
Discharge parsial adalah masalah yang sangat serius yang 
sebaiknya dapat Anda pantau dengan cepat dan mudah. Saat 
memeriksa insulator, trafo, panel tegangan menengah (switchgear), 
atau kabel listrik tegangan tinggi, Anda harus yakin bahwa 
Anda menemukan masalahnya di awal dengan cepat. Discharge 
parsial yang tidak terdeteksi dapat menyebabkan listrik padam, 
kebakaran, ledakan, atau kematian akibat busur api listrik. Selain 
membahayakan jiwa manusia dan lingkungan, peluahan parsial 
juga memiliki risiko keuangan yang signifikan akibat waktu henti. 
Peralatan yang berhenti bekerja dapat menyebabkan kerugian 
jutaan dolar per jam waktu henti.

Fluke ii910 Precision Acoustic Imager merupakan alat yang 
sempurna untuk teknisi listrik bertegangan tinggi, teknisi penguji 
kelistrikan, dan tim perawatan jaringan listrik yang secara konstan 
memeriksa dan memelihara distribusi daya dan peralatan tegangan 
tinggi industri. ii910 menyediakan cara yang aman dan cepat untuk 
mendeteksi dan menemukan peluahan parsial untuk memelihara 
peralatan bertegangan tinggi dan mencegah kejadian bencana. 
Dengan teknologi SoundSight™, ii910 akan menerjemahkan suara 
yang didengarnya menjadi representasi visual sehingga Anda 
dapat dengan cepat menemukan area masalah. Kemampuan 
frekuensi yang lebih tinggi pada ii910 memungkinkan deteksi dini 
untuk memfasilitasi perencanaan pemeliharaan lebih awal, itulah 
sebabnya ii910 memiliki rentang frekuensi 2-100 kHz. 

TEKNOLOGI SOUNDSIGHT™
Pencitraan Akustik 
Menggabungkan SoundMap™ live dengan citra 
visual

Rentang Frekuensi 
ii900: Dari 2 kHz hingga 52 kHz 
ii910: Dari 2 kHz hingga 100 kHz

Rentang Deteksi 
ii900: Hingga 70 meter (230 kaki)*  
ii910: Hingga 120 meter (393 kaki)*

Layar 
LCD 7 inci 1280 x 800 dengan layar sentuh 
kapasitif

SoundSight™ mengacu pada teknologi Fluke dalam 
mengonversi gelombang suara menjadi citra visual.

*Tergantung kondisi sekitar
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Spesifikasi
Fitur utama ii910 ii900 Definisi

Sensor
Gelombang frekuensi 2 kHz hingga 100 kHz 2 kHz hingga 52 kHz

Rentang deteksi 0,5 m hingga 120 m  
(1,6 hingga 393 kaki)*

0,5 hingga > 70 meter  
(1,6 hingga > 230 kaki)*

Area pandang 63°± 5°

Frame rate nominal 25 FPS

Nilai Frames Per Second 
(FPS) yang menandakan 

jumlah banyaknya gambar 
pada layar di-refresh setiap 

detiknya

Kamera digital bawaan (dengan penerangan)
Medan pandang (FOV) 63°± 5°
Fokus Lensa tetap

Layar
Ukuran LCD 7” dengan pencahayaan belakang, bisa dibaca di bawah sinar matahari
Resolusi 1280 x 800 (1.024.000 piksel)

Layar sentuh Kapasitif Sangat presisi dan cepat 
merespon

Citra akustik Ya, image SoundMap™

SoundMap™ adalah 
peta visual dari sumber 

gangguan suara 
menggunakan rangkaian 

akustik

Penyimpanan gambar
Kapasitas penyimpanan Memori internal dengan kapasitas untuk 999 file foto dan 20 file video
Format gambar Gabungan visual dan SoundMap™.JPG atau .PNG
Format video Gabungan visual dan SoundMap™.MP4
Lama video Hingga 5 menit
Ekspor digital USB-C untuk transfer data

Pengukuran akustik

Rentang pengukuran

12,1 dB SPL hingga 114,6 dB SPL  
±1 dB SPL 2 kHz 

4,4 dB SPL hingga 101,2 dB SPL  
±2 dB SPL 19 kHz

12,8 dB SPL hingga 119,2 dB SPL  
±1 dB SPL 35 kHz

19,8 dB SPL hingga 116,1 dB SPL  
±3 dB SPL 52 kHz

41,4 dB SPL hingga 129,0 dB SPL  
±1 dB SPL 80 kHz

54,4 dB SPL hingga 135,5 dB SPL  
±1 dB SPL 100 kHz

15,4 dB SPL hingga 115,2 dB SPL  
±1 dB SPL 2 kHz

5,6 dB SPL hingga 102,5 dB SPL  
±2 dB SPL 19 kHz

28,4 dB SPL hingga 131,1 dB SPL  
±1 dB SPL 35 kHz

41,8 dB SPL hingga 133,1 dB SPL  
±3 dB SPL 52 kHz 

Tingkat tekanan suara  
(dB SPL) atau tekanan 
akustik adalah deviasi 

tekanan lokal dari desibel 
sekitar dan tingkat tekanan 

suara

dB gain maks/min 
otomatis Otomatis atau manual, dipilih oleh pengguna

Pilihan gelombang 
frekuensi Bisa dipilih oleh pengguna lewat preset yang dibuat pengguna atau entri manual 

Perangkat Lunak 
Kemudahan penggunaan Antarmuka pengguna yang intuitif
Grafik tren Frekuensi dan skala dB
Penanda titik Pembacaan tingkat dB pada titik tengah gambar

Baterai
Baterai (dapat diganti 
di lapangan, dapat diisi 
ulang)

2 x Li-ion Isi Ulang, Fluke BP291

Daya tahan baterai 6 jam/baterai (produk disertai baterai cadangan)
Waktu pengisian baterai 3 jam
Sistem pengisian baterai Pengisi daya ganda eksternal, EDBC 290
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Spesifikasi umum
Palet standar 3: Grayscale, Ironbow, dan Blue-Red

Suhu pengoperasian

     ii900 -10 °C hingga 45 °C (14 °F hingga 113 °F)

     ii910 -10 °C hingga 40 °C (14 °F hingga 104 °F)

Suhu penyimpanan  -20 °C hingga 70 °C ( -4 °F hingga 158 °F) baterai tidak terpasang

Kelembapan relatif 10 % hingga 95 % non-kondensasi

Ukuran (T x L x P) 186 mm x 322 mm x 68 mm (7,3 inches x 12,7 inches x 2,7 inches)

Berat  
(termasuk baterai) 1,7 kg (3,75 pounds)

Ingress Protection (IP) IP40
Perlindungan terhadap 

partikel 1 mm atau lebih 
besar dan tetesan air

Garansi 2 tahun

Notifikasi diagnosis 
mandiri

Pengujian kesehatan berlapis untuk menentukan kapan rangkaian mikrofonnya 
memerlukan perhatian

Bahasa yang Didukung Belanda, Inggris, Finlandia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Polandia, Portugis, 
Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol, Swedia, Mandarin Traditional

RoHS compliant Ya

Keselamatan
Keselamatan Umum  IEC 61010-1
Kompatibilitas  
Elektromagnetik (EMC)  
Internasional

IEC 61326-1: Lingkungan Elektromagnetik Portabel IEC 61326-2-2 
CISPR 11: Grup 1, Kelas A

Korea (KCC) Peralatan Kelas A (Broadcasting dan Komunikasi Industri)
AS (FCC) 47 CFR 15 sub bagian B. Produk ini dianggap perangkat yang dikecualikan per 

clause 15.103

*Tergantung kondisi sekitar
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Informasi pemesanan
FLK-ii910 Precision Acoustic Imager
FLK-ii900 Industrial Acoustic Imager

Disertakan
Imager; catu daya AC dan pengisi daya baterai (termasuk adaptor AC 
universal); dua paket baterai litium ion cerdas yang kokoh; kabel USB; 
wadah pembawa yang kokoh; dua rangkaian cover berbahan karet;  
Tali gantungan tangan dan leher yang dapat disesuaikan.

Buka situs web Fluke lokal atau hubungi perwakilan Fluke lokal untuk 
mendapatkan informasi selengkapnya. 

Gambar yang diambil dengan ii900 Industrial Acoustic Imager dari kebocoran udara dalam lingkungan industri.

Gambar yang diambil dengan ii910 Precision Acoustic Imager mendeteksi discharge parsial dalam aplikasi tegangan tinggi.
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