ข้อมูลด้านเทคนิค

กล้องอินฟราเรด TiS75, TiS65, TiS60, TiS55,
TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 และ TiS10
Fluke รุน
่ Performance Series
Built with

สามารถใชง้ านได้ก ับ
Fluke Connect®
้ ให้ทำ
ทนทาน แม่นย�ำ สร้างขึน
� งานได้จริง
• ประหยัดเวลา - ซิงค์รป
ู ภาพแบบไร ้สายโดยตรงจากกล ้องไปยังระบบ Fluke
Connect® และแนบไปกับข ้อมูลสินทรัพย์หรือใบสัง่ งาน ตัดสินใจได ้ว่องไว
ยิง่ ขึน
้ ด ้วยการเข ้าถึงข ้อมูลการวัดของการตรวจสอบได ้จากทุกที่ สมาชิก
ในทีมสามารถเห็นข ้อมูลเดียวกันได ้ทันทีทงั ้ ในไซต์งานตรวจสอบและใน
ส�ำนักงาน
• ดูข ้อมูลแวดล ้อมประกอบพร ้อมรายละเอียดของภาพปกติและอินฟราเรด
ได ้ในภาพทีผ
่ สมผสานกันอย่างแม่นย�ำ หรือภาพซ ้อนภาพด ้วยเทคโนโลยี
IR-Fusion®
• ได ้ภาพทีโ่ ฟกัสแม่นย�ำจากระยะใกล ้เพียง 15 ซม. (6 นิว้ ) ด ้วยแมนวล
โฟก ัส หรือเลือกโฟก ัสคงทีเ่ พือ
่ ให ้ได ้ภาพเร็วขึน
้ โดยไม่จ�ำเป็ นต ้องโฟกัส
ในระยะ 45 ซม. (1.5 ฟุต) ขึน
้ ไป
• ตรวจสอบประจุแบตเตอรีแ
่ ละป้ องกันไม่ให ้เครือ
่ งดับโดยไม่คาดหมายด ้วย
แบตเตอรีอ
่ ัจฉริยะพร ้อมสัญญาณบอกประจุแบบ LED
• เข ้าถึงรูปภาพทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ได ้ง่ายๆ ด ้วย SD การ์ดแบบถอดเข้าออกได้

ภาพคุณภาพสูง
มีความละเอียดถึง 320 X 240
ความละเอียด
TiS75
320 x 240
D:S 514:1
TiS65/60
260 x 195
D:S 417:1

• บันทึกข ้อมูลส�ำคัญในรูปแบบดิจต
ิ อล เช่น ต�ำแหน่งของอุปกรณ์หรือป้ าย
ข ้อมูลมอเตอร์ด ้วยภาพอินฟราเรดโดยใช ้ IR-PhotoNotes™ หรือ การ
ี ง*
บ ันทึกหมายเหตุเสย

มุมมองภาพ
35.7 °H x 26.8 °V

มองเห็นปัญหาและต�ำแหน่งได้ในภาพเดียวด้วยเทคโนโลยี IR-Fusion®

TiS55/50
220 x 165
D:S 353:1
TiS45/40
160 x 120
D:S 257:1
TiS20
120 x 90
D:S 193:1
TiS10
80 x 60
D:S 128:1

อินฟราเรดแบบเต็ม

*แตกต่างกันไปในแต่ละรุน
่

*แตกต่างกันไปในแต่ละรุน
่

ผสานภาพ 50 % แบบภาพซ ้อน

การผสานภาพ 50%

ข้อมูลจ�ำเพาะโดยละเอียด
TiS65|TiS60

TiS75

TiS55|TiS50

TiS45|TiS40

TiS20

TiS10

คุณล ักษณะส�ำค ัญ
้ ที)่
IFOV (ความละเอียดเชิงพืน

2.0 mRad

2.4 mRad

2.8 mRad

3.9 mRad

5.2 mRad

7.8 mRad

ความละเอียดอินฟราเรด

320 x 240
(76,800 พิกเซล)

260 x 195
(50,700 พิกเซล)

220 x 165
(36,300 พิกเซล)

160 x 120
(19,200 พิกเซล)

120 x 90
(10,800 พิกเซล)

80 x 60
(4,800 พิกเซล)

514:1

417:1

257:1

193:1

มุมมองภาพ

35.7 °H x 26.8 °V

ระยะห่างจากจุดวัด
ช่วงของการวัดอุณหภูม ิ (สอบเทียบต�ำ่ กว่า
-10 °C ส�ำหรับ MF**)

-20 °C ถึง
+550 °C
(-4 °F ถึง
1022 °F)

-20 °C ถึง +550 °C
(-4 °F ถึง 1022 °F)

แมนวลโฟกัส ระยะโฟกัสต�ำ่ สุด
15 ซม. (~6 นิว้ )

ระบบโฟกัส

353:1

่ มต่อแบบไร้สาย
การเชือ

-20 °C ถึง +450 °C
(-4 °F ถึง 842 °F)

แมนวลโฟกัส
ระยะโฟกัสต�ำ่
สุด 15 ซม.
(~6 นิว้ )

โฟกัสคงที่
ระยะโฟกัสต�ำ่
สุด 45 ซม.
(~18 นิว้ )

โฟกัสคงที่ ระยะ
โฟกัสต�ำ่ สุด 45 ซม.
(~18 นิว้ )

-20 °C ถึง
+350 °C
(-4 °F ถึง
662 °F)

128:1
-20 °C ถึง
+250 °C
(–4 °F ถึง
482 °F)

-20 °C ถึง +350 °C
(–4 °F ถึง 662 °F)

แมนวล
โฟกัส
ระยะโฟกัส
ต�ำ่ สุด
15 ซม.
(~6 นิว้ )

โฟกัสคงที่ ระยะโฟกัสต�ำ่ สุด
45 ซม. (~18 นิว้ )

มี ไป PC, iPhone® และ iPad® (iOS 4s ขึน
้ ไป), Android™ 4.3 ขึน
้ ไป และ WiFi ไปยัง LAN (ในรุน
่ ทีม
่ )ี

สามารถใช ้งานร่วมกับแอป Fluke
Connect®

่ มต่อกล ้องกับสมาร์ทโฟน และรูปภาพทีถ
มี* เชือ
่ า่ ยจะได ้รับการอัปโหลดโดยอัตโนมัตไิ ปยังแอป Fluke Connect® เพือ
่ บันทึกและแบ่งปั นได ้ทันที

ซอฟต์แวร์ Fluke Connect Assets
เป็ นตัวเลือก

มี* ก�ำหนดรูปภาพให ้กับสินทรัพย์และสร ้างใบสัง่ งาน เปรียบเทียบการวัดประเภทต่างๆ ได ้โดยง่าย–ไม่วา่ จะเป็ นทางกล ทางไฟฟ้ า หรือภาพอินฟราเรด ท�ำได ้ในทีเ่ ดียว

การอัปโหลดทันทีด ้วย Fluke
Connect®

่ มต่อกล ้องกับเครือข่าย Wi-Fi ของอาคาร และภาพทีถ
มี* เชือ
่ า่ ยจะได ้รับการอัปโหลดไปยังระบบ Fluke Connect® โดยอัตโนมัตใิ นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

®

สามารถใช ้งานร่วมกับเครือ
่ งมือ Fluke
Connect®

่ มต่อแบบไร ้สายกับเครือ
มี* เชือ
่ งมือทีใ่ ช ้งาน Fluke Connect® บางชนิด และแสดงการวัดบนหน ้าจอของกล ้อง
่ มต่อพร ้อมกัน 5 รายการ
สนับสนุนการเชือ
มี เพิม
่ ข ้อมูลแวดล ้อมทีเ่ ป็ นรายละเอียดซึง่ มองเห็นได ้ในภาพอินฟราเรด

เทคโนโลยี IR-Fusion®

—

โหมด AutoBlend™

แสดงภาพ IR 100 %, 75 %, 50 %, 25 % และแสงปกติแบบเต็มได ้ในกล ้อง สามารถปรับได ้อย่างต่อเนือ
่ งในซอฟต์แวร์

ภาพซ ้อนภาพ (PIP)

100 %, 75 %, 50 %, 25 % IR สามารถปรับได ้อย่างต่อเนือ
่ งในซอฟต์แวร์

จอภาพทีท
่ นทาน

แสดงภาพ IR
100 %, 50 %
และแสงปกติ
แบบเต็มได ้ใน
กล ้อง สามารถ
ปรับได ้อย่าง
ต่อเนือ
่ งใน
ซอฟต์แวร์

แสดงภาพ IR
100 % และ
แสงปกติแบบ
เต็มได ้ในกล ้อง
สามารถปรับได ้
อย่างต่อเนือ
่ งใน
ซอฟต์แวร์

ไม่สามารถใช ้ได ้ในกล ้อง สามารถ
ปรับได ้อย่างต่อเนือ
่ งในซอฟต์แวร์

LCD 3.5 นิว้ (แนวนอน) ความละเอียด 320 x 240

ทนทาน ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
เหมาะส�ำหรับการใช ้งานมือเดียว
ความไวในการตรวจจับอุณหภูม ิ (NETD)

มี
≤ 0.09 °C ทีอ
่ ณ
ุ หภูมเิ ป้ า
หมาย 30 °C
(90 mK)

≤ 0.08 °C ทีอ
่ ณ
ุ หภูมเิ ป้ าหมาย 30 °C (80 mK)

ระด ับและสแปน

≤ 0.15 °C ที่
อุณหภูมเิ ป้ า
หมาย 30 °C
(150 mK)

≤ 0.10 °C ที่
อุณหภูมเิ ป้ า
หมาย 30 °C
(100 mK)

การวัดด ้วยตนเองและอัตโนมัตท
ิ ไี่ ม่สะดุด

การสลับอัตโนมัตอ
ิ ย่างรวดเร็วระหว่าง
โหมดด ้วยตนเองและอัตโนมัต ิ

มี

ปรับสเกลอัตโนมัตอ
ิ ย่างรวดเร็วใน
โหมดก�ำหนดเอง

มี

สแปนต�ำ่ สุด (ในโหมดก�ำหนดเอง)

2.5 °C (4.5 °F)

สแปนต�ำ่ สุด (ในโหมดอัตโนมัต)ิ

5 °C (9.0 °F)

กล ้องดิจต
ิ อลในตัว (แสงทีม
่ องเห็นได ้)

5MP
ั 30 Hz หรือ 9 Hz
เวอร์ชน

อัตราเฟรม

ั 30 Hz
เวอร์ชน
หรือ 9 Hz

ั 9 Hz
เวอร์ชน

ตัวชีเ้ ลเซอร์

ั 9 Hz
เวอร์ชน

ั
เวอร์ชน
30 Hz
หรือ 9 Hz

ั 9 Hz
เวอร์ชน

มี

—

หน่วยความจ�ำภายในความจุ 4GB พร ้อมการ์ด Micro SD ความจุ 4GB

หน่วยความจ�ำภายใน 4GB
(มีสล็อตส�ำหรับการ์ด micro SD เป็ นอุปกรณ์เสริม)

การจ ัดเก็บข้อมูลและการจ ับภาพ
ตัวเลือกหน่วยความจ�ำทีห
่ ลากหลาย
กลไกการถ่าย ตรวจสอบ บันทึกภาพ

ความสามารถในการถ่าย ตรวจสอบ และบันทึกภาพด ้วยมือเดียว
ภาพทีไ่ ม่ใช่แบบเรดิโอเมตริก (.bmp) หรือ (.jpeg) หรือภาพแบบเรดิโอเมตริกสมบูรณ์ (.is2);
ไม่ต ้องมีซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ส�ำหรับไฟล์ทไี่ ม่ใช่แบบเรดิโอเมตริก (.bmp, .jpg)

รูปแบบไฟล์รป
ู ภาพ
การตรวจสอบหน่วยความจ�ำ

—

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ Fluke Connect® ส�ำหรับเดสก์ท็อป - ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และรายงานเต็มรูปแบบ พร ้อมเข ้าถึงระบบ Fluke Connect

รูปแบบไฟล์ทส
ี่ ง่ ออกด ้วยซอฟต์แวร์
เสียงอธิบายประกอบ
IR-PhotoNotes™
การบันทึกวิดโี อ

บิตแมป (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF
บันทึกได ้สูงสุด 60 วินาทีตอ
่ ภาพ เปิ ดภาพเพือ
่ ตรวจสอบได ้บนกล ้องถ่ายภาพ พร ้อมหูฟังแบบ Bluetooth (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
มี (3 ภาพ)
แบบมาตรฐานและเรดิโอเมตริก

มี (1 ภาพ)

—
—

—

*ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และรายงาน Fluke Connect® มีให ้ในทุกประเทศ แต่ Fluke Connect อาจไม่มใี ห ้ในบางประเทศ โปรดตรวจสอบการมีให ้บริการกับผู ้แทนจ�ำหน่าย Fluke ทีไ่ ด ้รับอนุญาต
**MF หมายถึงการโฟกัสด ้วยตนเอง

2 Fluke Corporation

กล ้องอินฟราเรด TiS75, TiS65/60, TiS55/50, TiS45/40, TiS20, TiS10

ข้อมูลจ�ำเพาะโดยละเอียด
TiS65|TiS60

TiS75
รูปแบบไฟล์วด
ิ โี อ

สตรีมวิดโี อ (การแสดงผลระยะไกล)

TiS55|TiS50

TiS45|TiS40

แบบทีไ่ ม่ใช่แบบเรดิโอเมตริก (.avi แบบเข ้ารหัส
MPEG) และแบบเรดิโอเมตริกสมบูรณ์ (.is3)

—

มี ดูสตรีมสดของภาพจากกล ้องได ้ในคอมพิวเตอร์หรือ
สมาร์ทโฟน ผ่าน USB, ฮอตสปอต Wi-Fi, หรือเครือ
ข่าย Wi-Fi ไปยัง ซอฟต์แวร์ Fluke Connect® บน
คอมพิวเตอร์ หรือผ่านฮอตสปอต Wi-Fi ไปยังแอป
Fluke Connect® บนสมาร์ทโฟน

—

การจับภาพอัตโนมัต ิ
(อุณหภูมแ
ิ ละตามรอบเวลา)

TiS20

TiS10

มี

แบตเตอรี่
แบตเตอรี่
(ถอดเปลีย
่ นได ้ ชาร์จได ้)

ชุดแบตเตอรีล
่ เิ ธียมไอออนอัจฉริยะสองก ้อน พร ้อม
สัญญาณ LED ห ้าช่องเพือ
่ แสดงระดับของประจุ

ชุดแบตเตอรีล
่ เิ ธียมไอออนอัจฉริยะหนึง่ ก ้อน พร ้อมสัญญาณ LED ห ้าช่องเพือ
่ แสดงระดับของประจุ

อายุการใช ้งานของแบตเตอรี่

การใช ้งานต่อเนือ
่ งนานกว่า 4 ชัว่ โมงต่อแบตเตอรี่ 1 ชุด
2.5 ชัว่ โมงส�ำหรับการชาร์จจนเต็ม

เวลาการชาร์จแบตเตอรี่
ทีช
่ าร์จแบตเตอรีแ
่ บบสองก ้อนหรือ
การชาร์จในตัวเครือ
่ ง ตัวเลือกอะแดปเตอร์ส�ำหรับชาร์จ
ในรถ 12 V

ระบบการชาร์จแบตเตอรี่
การท�ำงาน AC

การชาร์จแบบ In-Imager เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรีส
่ องก ้อนหรืออะแดปเตอร์รถยนต์ 12v เป็ นตัวเลือกทีจ
่ �ำหน่าย
แยกต่างหาก

การท�ำงาน AC พร ้อมทัง้ มีการจ่ายพลังงาน (100 V AC ถึง 240 V AC, 50/60 Hz)
โหมดสลีปหรือปิ ดทีผ
่ ู ้ใช ้สามารถเลือกได ้

การประหยัดพลังงาน

การตรวจว ัดอุณหภูม ิ
ช่วงของการวัดอุณหภูม ิ (สอบเทียบต�ำ่ กว่า
10 °C ส�ำหรับ FF*)

-20 °C ถึง
+550 °C
(–4 °F ถึง
1022 °F)

-20 °C ถึง +550 °C
(-4 °F ถึง 1022 °F)

ความแม่นย�ำ

-20 °C ถึง +450 °C (-4 °F ถึง
842 °F)

-20 °C ถึง
+250 °C
(–4 °F ถึง
482 °F)

-20 °C ถึง +350 °C (-4 °F ถึง
662 °F)

—

± 2 °C หรือ 2% (ทีค
่ า่ กลาง 25 °C ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ว่าค่าใดมากกว่า)

การแก ้ไขสภาพเปล่งรังสีบนหน ้าจอ

มี (ทัง้ ค่าและตาราง)

การชดเชยอุณหภูมส
ิ ะท ้อนพืน
้ หลังบน
หน ้าจอ
การแก ้ไขการส่งผ่านบนหน ้าจอ

มี
มี

–

มี

–

มี

–

ชุดแบบสี

สีมาตรฐาน

8: สีเหล็กหลอม สีน�้ำเงิน-สีแดง ความเปรียบต่างสูง สีเหลืองส ้ม สีเหลืองส ้มกลับด ้าน สีโลหะร ้อน
สเกลสีเทา สเกลสีเทากลับด ้าน

สี Ultra Contrast™

8: สีเหล็กหลอมสูงพิเศษ สีน�้ำเงิน-สีแดงสูงพิเศษ
ความเปรียบต่างสูงพิเศษ สีเหลืองส ้มสูงพิเศษ สีเหลือง
ส ้มกลับด ้านสูงพิเศษ สีโลหะร ้อนสูงพิเศษ สเกลสีเทา
สูงพิเศษ สเกลสีเทากลับด ้านสูงพิเศษ

7: สีเหล็กหลอม สีน�้ำเงิน-สี
แดง ความเปรียบต่างสูง สี
เหลืองส ้ม สีโลหะร ้อน สเกลสี
เทา สเกลสีเทากลับด ้าน

6: สีเหล็กหลอม
สีน�้ำเงิน-สีแดง
3: สีเหล็กหลอม
ความเปรียบ
สีน�้ำเงิน-สีแดง
ต่างสูง สีเหลือง
สเกลสีเทา
ส ้ม สีโลหะร ้อน
สเกลสีเทา

—

ข้อมูลจ�ำเพาะทว่ ั ไป
การเตือนสี (การเตือนอุณหภูม)ิ

อุณหภูมส
ิ งู อุณหภูมต
ิ �ำ่ และอุณหภูมเิ สมอ (ภายในช่วง)

ย่านสเปกตรัมอินฟราเรด

อุณหภูมส
ิ งู อุณหภูมต
ิ �ำ่

อุณหภูมใิ นการท�ำงาน

-10 °C ถึง +50 °C (14 °F ถึง 122 °F)

อุณหภูมส
ิ �ำหรับจัดเก็บ

-20 °C ถึง +50 °C (-4 °F ถึง 122 °F) เมือ
่ ไม่มแ
ี บตเตอรี่

้ สัมพัทธ์
ความชืน

10 % ถึง 95 % ไม่มก
ี ารควบแน่น

การตรวจวัดอุณหภูมจ
ิ ด
ุ ศูนย์กลาง

มี

อุณหภูมเิ ฉพาะจุด

เครือ
่ งหมายระบุจด
ุ อุณหภูมส
ิ งู และอุณหภูมต
ิ �ำ่

เครือ
่ งหมายระบุจด
ุ ทีผ
่ ู ้ใช ้ก�ำหนดได ้
กรอบศูนย์กลาง

3

2

EN 61326-1:2006, EN 55011: Class A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3

ตราสัญลักษณ์ C Tick

การตก
ขนาด (สูง x กว ้าง x ยาว)

IEC/EN 61326-1
EN61326-1; FCC Part 5, EN 55011: Class A, EN 61000-4-2
2G, IEC 68-2-6 และ 25G, IEC 68-2-29
ออกแบบมาเพือ
่ ทนต่อการตกจากความสูง 2 เมตร (6.5 ฟุต)
26.7 ซม. x 10.1 ซม. x 14.5 ซม. (10.5 นิว้ x 4.0 นิว้ x 5.7 นิว้ )

น�้ ำหนัก (รวมแบตเตอรี)่

โฟกัสแบบคงที่ .72 กก. (1.6 ปอนด์), โฟกัสแบบแมนวล .77 กก. (1.7 ปอนด์)

ระดับมาตรฐานการป้ องกัน

IP54 (ป้ องกันฝุ่ นละออง จ�ำกัดปริมาณการเข ้า ป้ องกันละอองน�้ ำจากทุกทิศทาง)

การรับประกัน
วงจรการปรับเทียบทีแ
่ นะน� ำ
ภาษาทีร่ องรับ

สองปี (มาตรฐาน) มีการรับประกันแบบขยายให ้เลือก
สองปี (ตามการใช ้งานตามปกติและอายุการใช ้งานตามปกติ)
เช็ก ดัตช์ อังกฤษ ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮังการี อิตาลี ญีป
่ น
ุ่ เกาหลี โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย จีนประยุกต์
สเปน สวีเดน จีนดัง้ เดิม และตุรกี

*MF หมายถึงการโฟกัสคงที่

3 Fluke Corporation

—
—

EN 61010-1: ไม่ม ี CAT, ระดับของมลภาวะ 2, EN 60825-1: Class 2, EN 60529, EN 62133 (แบตเตอรีล
่ เิ ธียม)

ความเข ้ากันได ้ของแม่เหล็กไฟฟ้ า

การสะเทือนและการกระแทก

1

กล่องการวัดทีย
่ อ
่ และขยายได ้พร ้อมแสดงอุณหภูม ิ MIN-MAX-AVG

มาตรฐานความปลอดภัย

US FCC

—

7.5 μm ถึง 14 μm

กล ้องอินฟราเรด TiS75, TiS65/60, TiS55/50, TiS45/40, TiS20, TiS10

� หร ับการสง่ ั ซอ
ื้
ข้อมูลสำ
FLK-TiS75 30HZ กล ้องอินฟราเรด
FLK-TiS75 9HZ กล ้องอินฟราเรด
FLK-TiS65 30HZ กล ้องอินฟราเรด
FLK-TiS65 9HZ กล ้องอินฟราเรด
FLK-TiS60 9HZ กล ้องอินฟราเรด
FLK-TiS55 30HZ กล ้องอินฟราเรด
FLK-TiS55 9HZ กล ้องอินฟราเรด
FLK-TiS50 9HZ กล ้องอินฟราเรด
FLK-TiS45 30HZ กล ้องอินฟราเรด
FLK-TiS45 9HZ กล ้องอินฟราเรด
FLK-TiS40 9HZ กล ้องอินฟราเรด
FLK-TiS20 9HZ กล ้องอินฟราเรด
FLK-TiS10 9HZ กล ้องอินฟราเรด

ประกอบด้วย

กล ้องอินฟราเรด; อุปกรณ์จา่ ยไฟฟ้ ากระแสสลับ (รวมอะแดป
เตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับแบบสากล); เครือ
่ งชาร์จแบตเตอรี่
อัจฉริยะสองก ้อน (TiS75, TiS65, TiS60 เท่านัน
้ ); แบตเตอรี่
อัจฉริยะลิเธียมไอออนแบบทนทาน (TiS75, TiS65/60 มี
เครือ
่ งละ 2 ก ้อน — รุน
่ อืน
่ ๆ มีเครือ
่ งละ 1 ก ้อน); สาย USB;
การ์ด micro SD 4 GB (TiS75, TiS65/60, TiS55/50, TiS45
เท่านัน
้ ); กระเป๋ าหิว้ แบบแข็งทนทาน (TiS75, TiS65/60,
TiS55/50; TiS45/40); กระเป๋ าพกพาแบบนุ่ม; สายรัดข ้อมือ
ปรับได ้ (TiS75, TiS65/60, TiS55/50, TiS45/40) สามารถ
ดาวน์โหลดได้ฟรี: ซอฟต์แวร์บนเดสก์ท็อปและคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้

อุปกรณ์เสริม

หูฟังแบบ Bluetooth FLK-BLUETOOTH
FLK-TI-TRIPOD3 อุปกรณ์เสริมส�ำหรับติดตัง้ สามขา
BOOK-ITP หนังสือบทน� ำหลักการของการถ่ายภาพความร ้อน
FLK-TI-SBP3 แบตเตอรีแ
่ บบสมาร์ทเพิม
่ เติม
FLK-TI-SBC3B ทีช
่ าร์จแบตเตอรีแ
่ บบสมาร์ท
TI-CAR CHARGER ทีช
่ าร์จไฟในรถ

ั อ
้ นน้อยลง ก�ำจ ัดงานซ�ำ้
การบ�ำรุงร ักษาเชงิ ป้องก ันซบซ
่ ถือของข ้อมูลการบ�ำรุงรักษาของคุณโดยซิงค์คา่ วัด
ประหยัดเวลาและเพิม
่ ความน่าเชือ
แบบไร ้สายโดยใช ้ระบบ Fluke Connect®
่ ม
• ขจัดข ้อผิดพลาดจากการป้ อนข ้อมูลโดยบันทึกค่าวัดจากเครือ
่ งมือโดยตรงและเชือ
โยงค่าวัดกับค�ำสัง่ งาน รายงาน หรือบันทึกสินทรัพย์
• เพิม
่ ระยะเวลาการท�ำงานให ้สูงทีส
่ ด
ุ และท�ำการตัดสินใจด ้านการบ�ำรุงรักษาอย่าง
มัน
่ ใจด ้วยข ้อมูลทีค
่ ณ
ุ สามารถไว ้ใจและตรวจสอบได ้
• ไม่ต ้องยุง่ กับคลิปบอร์ด สมุดจดบันทึก และสเปรดชีตหลายแผ่นด ้วยการถ่ายโอนการ
วัดแบบไร ้สายด ้วยขัน
้ ตอนเดียว
• เข ้าถึงค่าวัดบรรทัดฐาน ค่าวัดในอดีต และค่าวัดปั จจุบน
ั ตามสินทรัพย์
• แบ่งปั นข ้อมูลการวัดของคุณโดยใช ้การสนทนาทางวิดโี อและอีเมลของ ShareLive™
่ มต่อ
• Fluke Performance Series เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบเครือ
่ งมือทดสอบทีเ่ ชือ
อินเตอร์เน็ ตได ้และซอฟต์แวร์การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ทก
ี่ �ำลังเติบโต เยีย
่ มชมเว็บไซต์
เพือ
่ เรียนรู ้เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับระบบ Fluke Connect®

ค ้นหาข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่ flukeconnect.com

โมดูล Fluke Connect®

FLK-a3000 FC AC Current Clamp Module
FLK-a3001 FC iFlex™ โมดูลแคลมป์ กระแสสลับ
FLK-a3002 FC โมดูลกระแสไฟฟ้ า AC/DC
FLK-a3003 FC แคลมป์ DC ไร ้สาย
FLK-a3004 FC แคลมป์ DC ไร ้สาย
FLK-v3000 FC โมดูลแรงดันไฟฟ้ า AC
FLK-v3001 FC โมดูลแรงดันไฟฟ้ า DC
FLK-t3000 FC โมดูลอุณหภูมแ
ิ บบ K
่ มต่อ RF อาจใช ้เวลาถึง 1 นาที
เวลาเชือ

เครือ
่ งหมายการค ้าทัง้ หมดเป็ นกรรมสิทธิข
์ องผู ้ทีเ่ ป็ นเจ ้าของ จ�ำเป็ นต ้องมี WiFi หรือบริการโทรศัพท์มอ
ื ถือในการแบ่ง
้ พืน
ปั นข ้อมูล การให ้บริการไร ้สายและข ้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนไม่รวมอยูใ่ นการสัง่ ซือ
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูล 5 GB แรกให ้บริการฟรี
สามารถดูรายละเอียดการสนับสนุนทางโทรศัพท์ได ้ที่ fluke.com/phones

้ Fluke Connect อาจ
การให้บริการไร้สายและข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนไม่รวมอยูใ่ นการสง่ ั ซือ
ไม่มใี ห้บริการในบางประเทศ

Professional Series
หากต ้องการกล ้องถ่ายภาพความร ้อน
ประสิทธิภาพและความละเอียดสูง ที่
ช่วยให ้ภาพไม่หลุดโฟกัสได ้ด ้วยการกด
เพียงปุ่ มเดียวในครัง้ เดียว โปรดเลือก
ใช ้ Professional Series ทีม
่ รี ะบบโฟกัส
อัตโนมัต ิ LaserSharp®

Fluke.	
ให ้โลกของคุณคงอยู่
และก ้าวต่อไป
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กล ้องอินฟราเรด TiS75, TiS65/60, TiS55/50, TiS45/40, TiS20, TiS10

