ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

เหตุผลห้าประการ
ที่คุณที่ควรมีมัลติมิเตอร์
พร้อมกล้องถ่ายภาพความร้อนในตัว
หากคุณเป็นช่างไฟฟ้าหรือช่างเทคนิคที่มีหน้าที่ดูแลระบบและกระบวนการ
ด้านอุตสาหกรรมให้ท�ำงานอย่างต่อเนื่อง และด�ำเนินอย่างปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย คุณต้องรู้ว่าคุณสามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างรวดเร็วหากคุณสามารถค้นพบปัญหาภายในทันที ดิจิตอล
มัลติมิเตอร์ (DMM) เป็นสิ่งจ�ำเป็นในการแก้ปัญหาและวินิฉัยปัญหาทาง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแม่นย�ำ แต่บางครั้งการค้นหาปัญหาอาจ
ใช้เวลานานกว่าที่คุณต้องการ
จะดีแค่ไหนถ้าหากคุณสามารถจ�ำกัดบริเวณที่เกิดปัญหาได้ในไม่กี่วินาที
โดยไม่ต้องแตะอุปกรณ์ ซึ่งนั่นคือคุณสมบัติที่มัลติมิเตอร์ความร้อน
279 FC ใหม่สามารถมอบให้แก่คุณได้ Fluke 279 FC คือ DMM ส�ำหรับ
มืออาชีพที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมกล้องถ่ายภาพความร้อนในตัว
ที่มีความละเอียด 80 x 60 (หรือเรียกว่า กล้องอินฟราเรด) รวมถึง
ฟังก์ชัน iFlex และ Fluke Connect คุณสามารถใช้กล้องถ่ายภาพ
ความร้อนเพื่อค้นหาจุดความร้อนแล้วทดสอบโวลต์ แอมแปร์ และ
อุณหภูมิด้วย DMM เพื่อวินิจฉัยปัญหา เมื่อท�ำการซ่อมแซมเสร็จ
เรียบร้อย คุณสามารถตรวจสอบว่าการซ่อมแซมส�ำเร็จหรือไม่
ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน
®

®

นี่เปçนเหตุผลบางประการที่คุณควรมีมัลติมิเตอร์ความร้อนติดกระเป๋าเครื่องมือของคุณ:
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ค้นหา ซ่อมแซม ตรวจสอบ และรายงาน
เกี่ยวกับปัญหาของไฟฟ้า HVAC และเครื่องกลด้วย
เพียงเครื่องมือเดียว
การผสมผสานระหว่างกล้องถ่ายภาพความร้อนและ DMM สามารถ
ช่วยคุณแก้ไขปัญหาและตรวจสอบปัญหาด้านไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว
ขึ้น คุณสามารถใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อระบุหาจุดความร้อน
ได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องต่อหัววัดหรือขันสกรูบนเบรกเกอร์
ทุกตัว เลื่อนหน้าปัดไปที่การวัดโวลต์และแอมแปร์เพื่อวินิจฉัยปัญหา
แล้วท�ำการซ่อมแซม และถ่ายภาพ “หลัง” การซ่อมแซมเพื่อตรวจ
สอบการซ่อมแซม คุณสามารถบันทึกภาพและการวัด แล้วอัปโหลดไป
ยัง PC หรือ Fluke Cloud™ และสร้างรายงานได้อย่างง่ายดายด้วย
ซอฟต์แวร์ Fluke Connect นอกจากจะประหยัดเวลาแล้ว คุณยังมี
เครื่องมือติดตัวน้อยลงอีกด้วย
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เสริมประสิทธิภาพการท�ำงาน

ด้วยมัลติมิเตอร์ความร้อนที่สามารถใช้งาน Fluke Connect โดย
ทั่วไปแล้วคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในครั้งเดียว และช่วยลดความ
ยุ่งยากในการต้องค้นหากล้องถ่ายภาพความร้อนที่ใช้ร่วมกัน เริ่มโดย
การสแกนอุปกรณ์เพื่อคาดเดาว่าจุดใดที่เกิดปัญหา
เมื่อคุณระบุหาจุดความร้อนได้แล้ว คุณสามารถสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล (PPE) และใช้ DMM เพื่อแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม เมื่อคุณระบุ
ปัญหาได้แล้ว ให้ตัดการจ่ายพลังงาน และเชื่อมต่อ DMM เพื่อติดตาม
ตรวจสอบวงจร จดบันทึกการแก้ไขโดยใช้การอ่านค่าของมิเตอร์
และภาพความร้อนที่จับไว้ผ่านแอปมือถือ Fluke Connect บน
สมาร์ทโฟนจากภายนอกของพื้นที่อันตราย ใช้แอปเพื่อเริ่มการรายงาน
ในครั้งนี้ของคุณ
การใช้ระบบนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขปัญหา การหยุดท�ำงาน
และเสริมประสิทธิภาพของคุณซึ่งช่วยให้ทั้งคุณและโรงงานมีประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานมากขึ้น
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เสริมความสามารถของคุณ

คุณรู้ถึงวิธีการใช้ DMM อยู่แล้ว กล้องความร้อนที่มาพร้อม 279 FC
สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายจนคุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที เพียง
แค่เลื่อนหน้าปัดหมุนไปที่ “IR Camera” (กล้อง IR) แล้วสแกน
บริเวณที่ต้องการ เมื่อคุณเห็นจุดความร้อนหรือจุดความเย็น ตามที่
บ่งชี้โดยสัญญาณความร้อน คุณก็จะรู้ว่าควรจะเชื่อมต่อ DMM เข้ากับ
จุดใดเพื่อแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม
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iFlex ในตัว

เพียงแค่ต่อหัววัดกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย iFlex เข้ากับ DMM แล้ว
คุณก็จะสามารถขยายความสามารถในการวัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดถึง
2500 A หัววัดกระแสไฟฟ้า iFlex สามารถเข้ากับตัวน�ำขนาดใหญ่
และบริเวณที่แคบและไม่สะดวก ด้วยเทคโนโลยี iFlex ในตัวภายใน
279 FC คุณสามารถดูการวัดแอมแปร์ที่แท้จริงบนหน้าจอ และไม่
จ�ำเป็นต้องท�ำการแปลงที่ยุ่งยากอีกต่อไป นอกจากนั้นแล้วทั้งมิเตอร์
และหัววัดยังเข้ากันได้กับ Fluke Connect ท�ำให้คุณสามารถติดตั้งใน
จุดที่ต้องการทดสอบ และเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่อันตรายเพื่อท�ำการ
อ่านผลการวัดปัจจุบันบนสมาร์ทโฟนของคุณด้วยแอปมือถือ Fluke
Connect
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คุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆ

• จอ LCD วี ขนาดใหญ่ 3.5 นิ้ว (8.9 ซม.) ท�ำให้ง่ายและรวดเร็วใน
การค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน
• อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขั้นต�่ำ 10 ชั่วโมง ท�ำให้คุณท�ำงานเสร็จ
กะได้โดยไม่ต้องชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ผ่านการทดสอบแบบอิสระของมาตรฐานความปลอดภัย CAT IV
600V/ CAT III 1000 V ท�ำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับการ
ใช้งานด้านอุตสาหกรรม
• ประกอบขึ้นมาอย่างทนทานในสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ทนต่อสภาพ
แวดล้อมในอุตสาหกรรมที่ทรหด
ด้วยความสามารถทั้งหมดเหล่านี้ มัลติมิเตอร์ความร้อนจะกลายเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นติดกระเป๋าเครื่องมือของช่างเทคนิคทุกคน เครื่องมือช่วยประหยัด
พื้นที่ เวลา และสามารถเสริมประสิทธิภาพในการท�ำงานและความมั่นใจ
ของคุณ โดยช่วยเหลือคุณในการค้นหา ซ่อมแซม ตรวจสอบ และ
รายงานเกี่ยวกับปัญหาได้รวดเร็วและง่ายดายขึ้น
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