กล้องถ่ายภาพความร้อน
Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, Ti95,
Ti90, TiR125, TiR110 และ TiR105

Fluke Performance Series

ข้อมูลด้านเทคนิค

กล้องถ่ายภาพความร้อน Fluke
ิ ธิภาพ ความมน
ประสบการณ์ ประสท
่ ั ใจ
กล ้องถ่ายภาพความร ้อน Fluke Performance Series ช่วยให ้คุณประหยัดเวลา
และเงินโดยการค ้นหาปั ญหาทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ก่อนจะกลายเป็ นความล ้มเหลวราคา
แพง
•

•

•

•

คุณภาพของภาพทีเ่ หนือกว่า
้ ที่
ความละเอียดเชิงพืน
Ti125, Ti110, Ti105, Ti100
3.39 mRad

การผสมผสานของภาพความร้อนและภาพจริงทีแ
่ ม่นย�ำ ด ้วยราย
ละเอียดยอดเยีย
่ มเพือ
่ ช่วยในการระบุถงึ ปั ญหาทีอ
่ าจเกิดขึน
้ – เทคโนโลยี
IR-Fusion® พร ้อมโหมด AutoBlend™ 1
้ ได้อย่างง่ายดาย ด ้วยจอ LCD ขนาด
มองเห็นปัญหาทีอ
่ าจจะเกิดขึน
3.5 นิว้ ใหญ่กว่ากล ้องในระดับเดียวกันถึง 32%
โฟก ัสอ ัตโนม ัติ ตัง้ แต่ระยะ 1.2 ม. (4 ฟุต) ขึน
้ ไป ด ้วยระบบโฟกัส
IR-OptiFlex™ และใกล ้ในระยะ 15 ซม. (6 นิว้ ) ในโหมดก�ำหนดเอง1
วินจ
ิ ฉ ัยได้ดก
ี ว่าเคย ไวต่อความร ้อนได ้ดีกว่ารุน
่ Ti125, Ti110 และ Ti105
ทีเ่ ป็ นรุน
่ มาตรฐาน (80 mK) ถึง 20% เนือ
่ งจากรุน
่ TiR (TiR125, TiR110,
TiR105) มีชว่ งความร ้อนต�ำ่ กว่า

เทคโนโลยี IR-Fusion® พร้อมโหมด
AutoBlend™
การผสมผสานของภาพความร ้อนและภาพจริงทีแ
่ ม่นย�ำ ด ้วยรายละเอียดยอด
เยีย
่ มเพือ
่ ช่วยในการระบุถงึ ปั ญหาทีอ
่ าจเกิดขึน
้

Ti95, Ti90
5.6 mRad

ความละเอียด
Ti125, Ti110, Ti105, Ti100
160 x 120 (19,200 พิกเซล)
Ti95
80 x 80 (6,400 พิกเซล)
Ti90
80 x 60 (4,800 พิกเซล)

มุมมองภาพ
Ti125, Ti110, Ti105, Ti100
22.5 °H x 31 °V
Ti95
26 °H x 26 °V
Ti90
19.5 °H x 26 °V

ระบบหน่วยความจ�ำ SD ทีค
่ รอบคลุม
การ์ดหน่วยความจ�ำ SD ทีถ
่ อดออกได้

แอร์คอมเพรสเซอร์ –
ภาพปกติแบบเต็ม

แอร์คอมเพรสเซอร์ –
ภาพอินฟราเรดแบบเต็ม

แอร์คอมเพรสเซอร์ –
โหมด AutoBlend™

1คุณสมบัตข
ิ องกล ้องจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุน
่ โปรดดูข ้อมูลจ�ำเพาะของแต่ละรุน
่ ในตาราง

ข้อมูลจ�ำเพาะโดยละเอียด
Ti125 / TiR125

Ti110 / TiR110

Ti100

Ti105 / TiR105

Ti95

Ti90

คุณล ักษณะส�ำค ัญ
้ ที)่
IFOV (ความละเอียดเชิงพืน

3.39 mRad

ความละเอียดตัวตรวจจับ:

160 x 120
(19,200 พิกเซล)

มุมมองภาพ

22.5 °H x 31 °V

5.6 mRad

่ มต่อแบบไร้สาย
การเชือ

80 x 80
(6,400 พิกเซล)

80 x 60
(4,800 พิกเซล)

26 °H x 26 °V

19.5 °H x 26 °V

มี
มี (ในรุน
่ ทีม
่ )ี

CNX™ Wireless System

—

เทคโนโลยี IR-Fusion®
โหมด AutoBlend™
Picture-In-Picture (PIP)
ระบบโฟกัส

IR กลางและ IR ต�ำ่ สุด

IR กลาง

IR PIP สูงสุด, IR PIP กลาง, IR PIP ต�ำ่ สุด

IR PIP สูงสุด, IR PIP
กลาง

ระบบโฟกัส IR-OptiFlex™
ระยะโฟกัสต�ำ่ สุด 15 ซม. (6 นิว้ )

—
—

IR PIP สูงสุด

โฟกัสคงที่
ระยะโฟกัสต�ำ่ สุด 122 ซม. (48 นิว้ )

จอภาพทีท
่ นทาน

—

โฟกัสคงที่
ระยะโฟกัสต�ำ่ สุด 46 ซม. (18 นิว้ )

3.5 นิว้ ทแยงมุม (รูปแบบภาพครึง่ ตัว)

ทนทาน ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เหมาะส�ำหรับการ
ใช ้งานมือเดียว
ความไวในการตรวจจับอุณหภูม ิ (NETD)

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

มี
รุน
่ มาตรฐาน: ≤ 0.10 °C ทีอ
่ ณ
ุ หภูมเิ ป้ าหมาย 30 °C (100 mK)
รุน
่ TiR: ≤ 0.08 °C ทีอ
่ ณ
ุ หภูมเิ ป้ าหมาย 30 °C (80 mK)
-20 °C ถึง +350 °C
(-4 °F ถึง +662 °F)
(TiR125: -20 °C
ถึง +150 °C
(-4 °F ถึง +302 °F))

-20 °C ถึง +250 °C (-4 °F ถึง +482 °F)
(TiR110 และ TiR105: -20 °C ถึง +150 °C
(-4 °F ถึง +302 °F))

ระดับและสแปน

≤ 0.15 °C ที่
อุณหภูมิเป้าหมาย 30 °C
(150 mK)

≤ 0.10 °C ทีอ
่ ณ
ุ หภูมเิ ป้ าหมาย 30 °C
(100 mK)

-20 °C ถึง +250 °C (-4 °F ถึง +482 °F)

การวัดด ้วยตนเองและอัตโนมัตท
ิ ไี่ ม่สะดุด

การสลับอัตโนมัตอ
ิ ย่างรวดเร็วระหว่างโหมดด ้วย
ตนเองและอัตโนมัต ิ

มี

ปรับสเกลอัตโนมัตอ
ิ ย่างรวดเร็วในโหมดก�ำหนดเอง

มี

สแปนต�ำ่ สุด (ในโหมดก�ำหนดเอง)

2.5 °C

สแปนต�ำ่ สุด (ในโหมดอัตโนมัต)ิ

5 °C

กล ้องดิจต
ิ อลในตัว (แสงทีม
่ องเห็นได ้)

2 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพระดับอุตสาหกรรม

ไม่ม ี - IR เท่านัน
้

2 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพระดับอุตสาหกรรม

ั 30 Hz หรือ 9 Hz (รุน
เวอร์ชน
่ TiR: 9 Hz เท่านัน
้ )

อัตราเฟรม
ตัวชีเ้ ลเซอร์

9 Hz เท่านัน
้

มี

ไฟ LED (ไฟฉาย)

—

มี

—

การจ ัดเก็บข้อมูลและการจ ับภาพ
่ มต่อ USB ถึงคอมพิวเตอร์
การ์ดหน่วยความจ�ำ SD ทีถ
่ อดออกได ้; ดาวน์โหลดโดยตรงผ่านการเชือ

ระบบหน่วยความจ�ำ SD ทีค
่ รอบคลุม
กลไกการถ่าย ตรวจสอบ บันทึกภาพ

ความสามารถในการถ่าย ตรวจสอบ และบันทึกภาพด ้วยมือเดียว

รูปแบบไฟล์ภาพ

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

การตรวจสอบหน่วยความจ�ำ

การนาวิเกตรูปขนาดย่อและการตรวจสอบรูปทีเ่ ลือก
ซอฟต์แวร์ SmartView® และ SmartView® Mobile App — ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และรายงานเต็มรูปแบบ

ซอฟต์แวร์
รูปแบบไฟล์ทส
ี่ ง่ ออก
ด ้วยซอฟต์แวร์ SmartView®

BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF และ TIFF

เสียงอธิบายประกอบ

บันทึกได ้สูงสุด 60 วินาทีตอ
่ ภาพ; เล่นกลับเพือ
่
ตรวจสอบได ้บนกล ้องถ่ายภาพ

—

มี (3 ภาพ)

IR-PhotoNotes™
การบันทึกวิดโี อแบบมาตรฐาน

—

มี (AVI โดยมีการเข ้ารหัส MPEG
สูงสุด 5 นาที)

การบันทึกวิดโี อแบบเรดิโอเมตริก
รูปแบบไฟล์วด
ิ โี อ

—

มี

—

แบบทีไ่ ม่ใช่แบบเรดิโอ
แบบทีไ่ ม่ใช่แบบเรดิโอ
เมตริก (AVI แบบเข ้ารหัส
เมตริก (AVI แบบเข ้ารหัส
MPEG) และแบบเรดิโอ
MPEG)
เมตริกสมบูรณ์ (.IS3)

สตรีมวิดโี อ (การแสดงผลระยะไกล)

—

สตรีมผ่าน USB ไปที่
คอมพิวเตอร์

—

ชุดแบตเตอรีล
่ เิ ธียม
ไอออนแบบสมาร์ทสอง
ก ้อน พร ้อมสัญญาณ LED
ห ้าช่องเพือ
่ แสดงระดับ
ของประจุ

ชุดแบตเตอรีล
่ เิ ธียมไอออนแบบสมาร์ทหนึง่ ก ้อน พร ้อมสัญญาณ LED ห ้าช่องเพือ
่ แสดงระดับของประจุ

แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ (ถอดเปลีย
่ นได ้ ชาร์จได ้)

อายุการใช ้งานของแบตเตอรี่
เวลาการชาร์จแบตเตอรี่
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่ วั่ โมงขึน
การใช ้งานต่อเนือ
่ งสีช
้ ไปต่อแบตเตอรีห
่ นึง่ ชุด (สมมติวา่ จอ LCD ใช ้ความสว่าง 50 % และมีการใช ้งานระดับปานกลาง)
2.5 ชัว่ โมงส�ำหรับการชาร์จจนเต็ม

กล ้องถ่ายภาพความร ้อน Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, Ti95, Ti90, TiR125, TiR110 และ TiR105/NFC

ข้อมูลจ�ำเพาะโดยละเอียด
Ti125 / TiR125

Ti110 / TiR110

Ti100

Ti105 / TiR105

Ti95

Ti90

แบตเตอรี่
ระบบการชาร์จแบตเตอรี่

ที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบ
สองก้อนหรือการชาร์จ
แบบ in-imager ตัวเลือก
อะแดปเตอร์สำ�หรับชาร์จ
ในรถ 12 V

การชาร์จแบบ In-Imager ตัวเลือกที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบสองก้อนหรือตัวเลือกอะแดปเตอร์สำ�หรับชาร์จในรถ 12 V

การทำ�งาน AC

การทำ�งาน AC พร้อมทั้งมีการจ่ายพลังงาน (100 V AC ถึง 240 V AC, 50/60 Hz)

การประหยัดพลังงาน

โหมดสลีปหรือปิดที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้

การตรวจวัดอุณหภูมิ
ความแม่นยำ�

± 2 °C หรือ 2 % (ที่ค่ากลาง 25 °C ค่าใดก็ตามที่มากกว่า)

การแก้ไขสภาพเปล่งรังสีบนหน้าจอ

มี (ทั้งค่าและตาราง)

การชดเชยอุณหภูมิสะท้อนพื้นหลังบนหน้าจอ

มี

การแก้ไขการส่งผ่านบนหน้าจอ

มี

—

ชุดแบบสี
สีมาตรฐาน

4: สีเหล็กหลอม
6: สีเหล็กหลอม
สีน้ำ�เงิน-สีแดง สีเหลือง
สีน้ำ�เงิน-สีแดง ความ
ส้ม สเกลสีเทา
เปรียบต่างสูง สีเหลืองส้ม
สีโลหะร้อน สเกลสีเทา

8: สีเหล็กหลอม สีน้ำ�เงิน-สีแดง ความเปรียบต่างสูง
สีเหลืองส้ม สีเหลืองส้มกลับด้าน โลหะร้อน สเกลสีเทา สเกลสีเทากลับด้าน

ชุดสี Ultra Contrast™

8: สีเหล็กหลอมสูง
พิเศษ สีน้ำ�เงิน-สีแดงสูง
พิเศษ ความเปรียบต่าง
สูงพิเศษ สีเหลืองส้มสูง 3: สีเหล็กหลอมสูงพิเศษ
พิเศษ สีเหลืองส้มกลับ สีน้ำ�เงิน-สีแดงสูงพิเศษ
ด้านสูงพิเศษ สีโลหะร้อน
สเกลสีเทาสูงพิเศษ
สูงพิเศษ สเกลสีเทาสูง
พิเศษ สเกลสีเทากลับ
ด้านสูงพิเศษ

3: สีเหล็กหลอม
สีน้ำ�เงิน-สีแดง สเกล
สีเทา

—

ข้อมูลจำ�เพาะทั่วไป
การเตือนสี (การเตือนอุณหภูมิ)

อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ�
อุณหภูมิเสมอ

ย่านสเปกตรัมอินฟราเรด

อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ�

อุณหภูมิสูง

—

7.5 µm ถึง 14 µm (คลื่นยาว)

9 µm ถึง 15 µm (คลื่นยาว)

อุณหภูมิในการทำ�งาน

-10 °C ถึง +50 °C (-14 °F ถึง +122 °F)

อุณหภูมิสำ�หรับจัดเก็บ

-20 °C ถึง +50 °C (-4 °F ถึง 122 °F)

ความชื้นสัมพัทธ์

10 % ถึง 95 % ไม่มีการควบแน่น

การตรวจวัดอุณหภูมิจุดศูนย์กลาง

มี

อุณหภูมิเฉพาะจุด

เครื่องหมายระบุจุด
อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิ
ต่ำ�

เครื่องหมายระบุจุดที่ผู้ใช้กำ�หนดได้

เครื่องหมายระบุจุด 3 เครื่องหมายที่ผู้ใช้กำ�หนดได้

กรอบศูนย์กลาง

มาตรฐานความปลอดภัย

US FCC
การสั่นสะเทือน
ความทนต่อแรงกระแทก
การตก
ขนาด (สูง x กว้าง x ยาว)
น้ำ�หนัก (รวมแบตเตอรี่)
ระดับมาตรฐานการป้องกัน
การรับประกัน
วงจรการปรับเทียบที่แนะนำ�
ภาษาที่รองรับ

—

กล่องการวัดขนาดคงที่
พร้อมอุณหภูมิ MINAVG-MAX

—

—

CSA: C22.2 No. 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (ฉบับที่ 2), ISA: 82.02.01
EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005
IEC/EN 61326-1
EN61326-1; FCC Part 5
2G, IEC 68-2-6
25G, IEC 68-2-29
ออกแบบมาเพื่อทนต่อการตกจากความสูง 2 เมตร (6.5 ฟุต)
28.4 ซม. x 8.6 ซม. x 13.5 ซม. (11.2 นิ้ว x 3.4 นิ้ว x 5.3 นิ้ว)
0.73 กก. (1.6 ปอนด์)
IP54 (ป้องกันฝุ่นละออง จำ�กัดปริมาณการเข้า ป้องกันละอองน้ำ�จากทุกทิศทาง)
สองปี (มาตรฐาน) มีการรับประกันแบบขยายให้เลือก
2 ปี (ตามการใช้งานตามปกติและอายุการใช้งานตามปกติ)
เช็ก ดัตช์ อังกฤษ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮังการี อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย จีนประยุกต์ สเปน สวีเดน จีนดั้งเดิม และตุรกี

หมายเหตุ: ข ้อมูลจ�ำเพาะจะอ ้างอิงตามรุน
่ ทีม
่ ห
ี มายเลขซีเรียลขึน
้ ต ้นด ้วย 1406 หรือหลังจากนี้ ข ้อมูลจ�ำเพาะอาจแตกต่างกันส�ำหรับรุน
่ ก่อนหน ้านี้
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เครื่องหมายระบุจุด
อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิ
ต่ำ�
—

กล่องการวัดที่ย่อและขยายได้
พร้อมอุณหภูมิ MIN-MAX-AVG

ความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า
ตราสัญลักษณ์ C Tick

—

กล ้องถ่ายภาพความร ้อน Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, Ti95, Ti90, TiR125, TiR110 และ TiR105/NFC

ื้
ข้อมูลการสง่ ั ซอ
FLK-Ti125 9HZ กล ้องถ่ายภาพความร ้อนส�ำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
FLK-Ti110 9HZ กล ้องถ่ายภาพความร ้อนส�ำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
FLK-Ti105 9HZ กล ้องถ่ายภาพความร ้อนส�ำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
FLK-Ti100 9HZ กล ้องถ่ายภาพความร ้อนส�ำหรับการใช ้งานทัว่ ไป
FLK-Ti95 9HZ กล ้องถ่ายภาพความร ้อนส�ำหรับการใช ้งานทัว่ ไป
FLK-Ti90 9HZ กล ้องถ่ายภาพความร ้อนส�ำหรับการใช ้งานทัว่ ไป

สิง่ ทีร่ วมอยูใ่ นสินค้า
กล ้องถ่ายภาพความร ้อนจะจัดส่งพร ้อมกับอะแดปเตอร์ก�ำลัง
ไฟ AC, อะแดปเดอร์ AC แบบอเนกประสงค์, แบตเตอรีล
่ เิ ธียม
ไอออนแบบสมาร์ท (Ti125 มี 2 ก ้อน รุน
่ อืน
่ มี 1 ก ้อน), สาย USB,
การ์ดหน่วยความจ�ำ SD, กระเป๋ าหิว้ แบบแข็ง (Ti125, Ti110,
Ti105, Ti100 เท่านัน
้ ), กระเป๋ าส�ำหรับพกพาแบบนุ่ม และสาย
คล ้องข ้อมือแบบปรับได ้ (ยกเว ้น Ti90) คูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้และซอฟต์แวร์
SmartView® เป็ นภาษาทีส
่ นับสนุนสามารถดาวน์โหลดได ้ฟรีจาก
Fluke.com รุน
่ Ti125 ยังมีทช
ี่ าร์จแบตเตอรีแ
่ บบสองก ้อนและตัว
อ่านการ์ดหน่วยความจ�ำ USB หลายรูปแบบ

อุปกรณ์เสริม
FLK-TI-VISOR2 กระบังแสง
FLK-TI-TRIPOD2 อุปกรณ์เสริมติดตัง้ สามขา
BOOK-ITP หนังสือบทน� ำหลักการของการถ่ายภาพความร ้อน
FLK-TI-SBP3 แบตเตอรีแ
่ บบสมาร์ทเพิม
่ เติม
FLK-TI-SBC3 ทีช
่ าร์จแบตเตอรีแ
่ บบสมาร์ทเพิม
่ เติม
TI-CAR CHARGER ทีช
่ าร์จไฟในรถ

โมดูลไร้สาย CNX
FLK-CNX i3000 iFlex™ AC Current Clamp Module
FLK-CNX a3000 AC Current Clamp Module
FLK-CNX v3000 AC Voltage Module
FLK-CNX t3000 K-Type Temperature Module
่ มต่อ RF อาจใช ้เวลาถึง 1 นาที
เวลาเชือ

The Professional Series
หากต ้องการกล ้องถ่ายภาพความร ้อนประสิทธิภาพ
และความละเอียดสูง ทีช
่ ว่ ยให ้ภาพไม่หลุดโฟกัสได ้
ด ้วยการกดเพียงปุ่ มเดียวในครัง้ เดียว โปรดเลือกใช ้
Professional Series ทีม
่ รี ะบบโฟกัสอัตโนมัต ิ
LaserSharp®
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