ข้อมูลด้านเทคนิค

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพา PTi120
ี
พลังของกล ้องถ่ายภาพความร ้อนระดับมืออาชพ
ทีค
่ ณ
ุ พกติดตัวไปได ้ในกระเป๋ า
• จัดการและจัดเก็บภาพความร ้อนเข ้าในโฟลเดอร์ได ้โดยอัตโนมัตด
ิ ้วยการ
แท็กสินทรัพย์ Fluke Connect®
• ภาพความร ้อนชนิดเรดิโอเมตริกเต็มรูปแบบจะให ้ข ้อมูลการตรวจวัดในรูป
แบบพิกเซลทีค
่ วามละเอียดอินฟราเรด 120 x 90 (10,800 พิกเซล)
• จอภาพแบบสัมผัส LCD ขนาด 3.5 นิว้ เพือ
่ การแก ้ปั ญหาทีง่ า่ ยยิง่ ขึน
้
• ทนการตกจากทีส
่ งู ได ้ 1 เมตร
• ระดับมาตรฐานการป้ องกัน IP54
• ช่วงการวัดอุณหภูม ิ -20 °C ถึง 150 °C

� หร ับการ
กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพาทีม
่ ค
ี วามทนทานสำ
ตรวจสอบทางอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก พกพาได ้สะดวกในทุก
งานประจ�ำวัน กะทัดรัด กันน�้ ำ
และกันฝุ่ น สแกนอุปกรณ์ไฟฟ้ า
เครือ
่ งจักร และสินทรัพย์อน
ื่ ๆ ได ้
อย่างรวดเร็ว

คุณภาพของภาพระด ับพรีเมียม
้ ที่
ความละเอียดเชิงพืน
7.6 mRad

จอสัมผัส LCD 3.5 นิว้ มี IR-Fusion™
ซึง่ จะผนวกภาพถ่ายแสงทีม
่ องเห็นได ้
เข ้ากับภาพถ่ายอินฟราเรดเพือ
่ ช่วยให ้
สามารถระบุต�ำแหน่งได ้ง่ายขึน
้ เพียง
แค่เลือ
่ นนิว้ ของคุณบนหน ้าจอเพือ
่ ปรับ
การตัง้ ค่า

ความละเอียด
120 x 90
ช่วงอุณหภูม ิ
-20 °C ถึง 150 °C
ระด ับมาตรฐานการป้องก ัน
IP54
IR FUSION

ด ้วยการแท็กสินทรัพย์ Fluke
Connect® คุณจะสามารถประหยัด
เวลาในการคัดแยกประเภทและ
จัดการภาพถ่ายอินฟราเรด ด ้วย
การสแกนรหัส QR หรือบาร์โค ้ด
ภาพถ่ายอินฟราเรดและข ้อมูลวันที่
รวมถึงการประทับเวลา ก็จะถูกจัด
เก็บไว ้ในโฟลเดอร์ทก
ี่ �ำหนด

ข้อมูลจ�ำเพาะ
� ค ัญ
คุณสมบ ัติสำ

PTi120

IFOV (ความละเอียดเชิงพืน
้ ที)่

7.6 mRad

ความละเอียดอินฟราเรด

120 x 90 (10,800 พิกเซล)

มุมมองภาพ

50° H x 38° V

ระยะห่างจากจุดวัด

130:1

ช่วงการวัดอุณหภูม ิ
(ไม่สามารถวัดได ้ทีอ
่ ณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ กว่า -10 °C)
ระบบโฟกัส

-20 ° C ถึง 150 ° C
โฟกัสคงที่ ระยะโฟกัสต�ำ่ สุด 22.8 ซม.
Mini USB ใช ้ส�ำหรับส่งภาพไปยังคอมพิวเตอร์พซ
ี ี

USB
Wi-Fi

มี

การอัปโหลดทันทีด ้วย Fluke Connect

®

่ มต่อกล ้องกับเครือข่าย WiFi ของอาคาร และภาพทีถ
มี เชือ
่ า่ ยจะได ้รับการอัป
โหลดไปยังระบบ Fluke Connect® หรือเซิรฟ
์ เวอร์ของคุณเองโดยอัตโนมัตเิ พือ
่ การ
จัดเก็บและดูในคอมพิวเตอร์ของคุณ (802.11 bgn (2.4 GHz))

คุณภาพของภาพ
เทคโนโลยี IR-Fusion
โหมด AutoBlend

มี เพิม
่ ข ้อมูลแวดล ้อมทีเ่ ป็ นรายละเอียดซึง่ มองเห็นได ้ในภาพอินฟราเรด
ต่อเนือ
่ ง 0% ถึง 100%

หน ้าจอสัมผัส

LCD 3.5 นิว้ (แนวนอน) ความละเอียด 320 x 240

ทนทาน ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ความไวในการตรวจจับอุณหภูม ิ (NETD)
อัตราเฟรม

มี
60 mK
9 Hz

การจ ัดเก็บข้อมูลและการจ ับภาพ
หน่วยความจ�ำ

หน่วยความจ�ำแฟลชภายใน ≥ 2 GB

กลไกการถ่าย ตรวจสอบ บันทึกภาพ
รูปแบบไฟล์รป
ู ภาพ

ความสามารถในการถ่าย ตรวจสอบ และบันทึกภาพด ้วยมือเดียว
ภาพทีไ่ ม่ใช่แบบเรดิโอเมตริก (.jpeg) หรือภาพแบบเรดิโอเมตริกสมบูรณ์ (.is2)
ไม่ต ้องมีซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ส�ำหรับไฟล์ทไี่ ม่ใช่แบบเรดิโอเมตริก (.jpg)
ซอฟต์แวร์ Fluke Connect® ส�ำหรับเดสก์ท็อป ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และรายงานเต็มรูปแบบ พร ้อมเข ้าถึงระบบ Fluke Connect

ซอฟต์แวร์
รูปแบบไฟล์ทส
ี่ ง่ ออกด ้วยซอฟต์แวร์
ช่วงการวัด

JPG, IS2
-20 °C~150 °C

แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ (ชาร์จซ�้ำได ้)
อายุการใช ้งานของแบตเตอรี่

แบตเตอรีล
่ เิ ธียมไอออนแบบชาร์จซ�้ำได ้ภายในตัว
≥ 2 ชัว่ โมงต่อเนือ
่ ง (ไม่ใช ้ WiFi)

เวลาการชาร์จแบตเตอรี่

≤ 1.5 ชัว่ โมง

ระบบการชาร์จแบตเตอรี่

สาย Micro USB จากผลิตภัณฑ์ไปยังคอมพิวเตอร์พซ
ี ี
ใช ้ตัวแปลง AC เป็ น USB แยกต่างหาก
ไม่รวมในกล่อง

การท�ำงาน AC
การประหยัดพลังงาน

ปิ ดเครือ
่ งอัตโนมัต:ิ
5, 10, 15 และ 20 หรือไม่ปิดเลย

การตรวจว ัดอุณหภูม ิ
ช่วงการวัดอุณหภูม ิ
(ไม่สามารถวัดได ้ทีอ
่ ณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ กว่า -10 °C)
ความแม่นย�ำ

-20 ° C ถึง 150 ° C
อุณหภูมเิ ป้ าหมายที่ 0 °C ขึน
้ ไป: ความแม่นย�ำ: ± 2° C หรือ ± 2 %

การแก ้ไขสภาพเปล่งรังสีบนหน ้าจอ

มี

การชดเชยอุณหภูมส
ิ ะท ้อนพืน
้ หลังบนหน ้าจอ

มี

ชุดแบบสี
6: สีเหล็กหลอม สีน�้ำเงิน-สีแดง ความเปรียบต่างสูง สีเหลืองส ้ม สีโลหะร ้อน
สเกลสีเทา

สีมาตรฐาน
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ข้อมูลจ�ำเพาะ ต่อ
� ค ัญ
คุณสมบ ัติสำ
ข้อมูลจ�ำเพาะทว่ ั ไป
การเตือนสี (การเตือนอุณหภูม)ิ
ย่านสเปกตรัมอินฟราเรด
อุณหภูมใิ นการท�ำงาน
อุณหภูมใิ นการเก็บรักษา
้ สัมพัทธ์
ความชืน
อุณหภูมจ
ิ ด
ุ ศูนย์กลาง
อุณหภูมเิ ฉพาะจุด
ความปลอดภัย
ความเข ้ากันได ้ของแม่เหล็กไฟฟ้ า
US FCC
่ และการกระแทก
การสัน
การตก
ขนาด (สูง x กว ้าง x ยาว)
น�้ ำหนัก
ระดับมาตรฐานการป้ องกัน
การรับประกัน
ภาษาทีร่ องรับ

PTi120
อุณหภูมส
ิ งู อุณหภูมต
ิ �ำ่ และอุณหภูมเิ สมอ (ภายในช่วง)
8 μm ถึง 14 μm (ช่วงคลืน
่ ยาว)
-10 °C ถึง +50 °C (-14 °F ถึง 122 °F)
-40 °C ถึง +70 °C (--40 °F ถึง 158 °F)
95 % ไม่กลัน
่ ตัว
มี
เครือ
่ งหมายระบุจด
ุ อุณหภูมส
ิ งู และอุณหภูมต
ิ �ำ่
EN 61010-1: ไม่ม ี CAT, ระดับของมลภาวะ 2, EN 60825-1: Class 2,
EN 60529, EN 62133 (แบตเตอรีล
่ เิ ธียม)
EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1
CFR, Part 15C
2G, IEC 68-2-6 และ 25G, IEC 68-2-29
1 เมตร
8.9 ซม. x 12.7 ซม. x 2.5 ซม.
(3.5 นิว้ x 5.0 นิว้ x 1.0 นิว้ )
0.233 กก. (0.514 ปอนด์)
IP54
สองปี
เช็ก ดัตช์ อังกฤษ ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮังการี อิตาลี ญีป
่ น
ุ่ เกาหลี
โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย จีนประยุกต์ สเปน สวีเดน จีนดัง้ เดิม และตุรกี

� หร ับการสง่ ั ซอ
ื้
ข้อมูลสำ

FLK-PTI120 9HZ 120 x 90 กล่องถ่ายภาพความร ้อน BY2;
9 HZ
FLK-PTI120 9HZ/JP 120 x 90 กล ้องถ่ายภาพความร ้อน
BY2; 9 HZ, ญีป
่ น
ุ่
FLK-PTI120 9HZ/CN 120 x 90 กล ้องถ่ายภาพความร ้อน
BY2; 9 HZ, จีน
ประกอบด้วย
กล ้องอินฟราเรด, สาย USB, กระเป๋ าใส่พกพาแบบนุ่ม, สาย
คล ้องปรับได ้ สามารถดาวน์โหลดได ้ฟรี:
ซอฟต์แวร์ Fluke Connect® พร ้อมคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้
เข ้าสูเ่ ว็บไซต์ Fluke ในพืน
้ ที่
หรือติดต่อตัวแทน Fluke ในพืน
้ ที่
เพือ
่ ขอข ้อมูลเพิม
่ เติม

แชร์ภาพได้จากภาคสนาม
ท�ำงานร่วมก ันและรายงานได้ท ันที
ใช ้ PTi120 ของคุณให ้เต็มประสิทธิภาพ ดาวน์โหลด Fluke Connect วันนี้
ประหยัดเวลาด ้วยการส่งภาพให ้ทีมของคุณขณะทีท
่ �ำงานในภาคสนาม
่ มต่อกัน
กล ้องอินฟราเรดของ Fluke เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบเครือ
่ งมือทดสอบทีเ่ ชือ
และซอฟต์แวร์การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์มก
ี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ ง

ค ้นหาข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่ flukeconnect.com

Fluke. ให โ้ ลกของคุณคงอย แ
ู่ ละก า้ วต่อไป
Fluke Corporation
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