ข้อมูลด้านเทคนิค

เครือ
่ งว ัดระด ับด้วยเลเซอร์ Fluke
เครือ
่ งว ัดระด ับด้วยเลเซอร์นใี้ ห้ความทนทานและความ
แม่นย�ำในแบบของ Fluke
เครือ
่ งวัดระดับด ้วยเลเซอร์ Fluke สร ้างขึน
้ ให ้มีความทนทานทีค
่ ณ
ุ คาดหมายได ้
จากเครือ
่ งมือทุกชนิดของ Fluke ผ่านการออกแบบมาให ้ทนการตกหล่นได ้หนึง่
เมตร ท�ำให ้คุณมัน
่ ใจได ้ในเครือ
่ งวัดระดับด ้วยเลเซอร์ Fluke ทุกครัง้ ทีห
่ ยิบใช ้
เครือ
่ งมือระดับมืออาชีพนีจ
้ ะให ้ความแม่นย�ำอย่างทีค
่ ณ
ุ คาดหมายได ้จาก Fluke
เครือ
่ งวัดระดับด ้วยเลเซอร์แบบ 3 จุดของ Fluke มีความแม่นย�ำในระดับ 6 มม. ที่
ระยะ 30 เมตร (1/4 นิว้ ทีร่ ะยะ 100 ฟุต) และเครือ
่ งวัดระดับด ้วยเลเซอร์แบบเส ้นต่อ
เนือ
่ งมีความแม่นย�ำถึง 3 มม. ทีร่ ะยะ 10 เมตร (1/8 นิว้ ทีร่ ะยะ 30 ฟุต) การตัง้ ค่าที่
รวดเร็ว แกนหมุนอิสระทีป
่ รับระดับด ้วยตนเองช่วยให ้มีจด
ุ และเส ้นอ ้างอิงทีแ
่ ม่นย�ำได ้
ทันที การจัดวางเลย์เอาต์จงึ ไม่ใช่เรือ
่ งทีก
่ น
ิ เวลาและเหน็ดเหนือ
่ ยอีกต่อไป

ภาพรวมผลิตภ ัณฑ์

เครือ
่ งว ัดระด ับด้วยเลเซอร์ทก
ุ รุน
่

• การออกแบบเคสทีท
่ นทานรองรับการท�ำงานหนักในไซต์งานได ้ดี
• มีโครงยึดผนังแบบแม่เหล็กทีช่ ว่ ยให ้ยึดได ้ง่ายและมัน่ คง

Fluke-3PR และ Fluke-3PG

• เครือ่ งวัดระดับด ้วยเลเซอร์แบบปรับระดับด ้วยตนเอง 3 จุดช่วยให ้จัดวางเลย์
เอาต์จด
ุ อ ้างอิงได ้เร็วและแม่นย�ำ

• ความแม่นย�ำสูงถึง 6 มม. ทีร่ ะยะ 30 เมตร (1/4 นิว้ ทีร่ ะยะ 100 ฟุต)
• มีขาตัง้ พืน้ ส�ำหรับการแขวนยืน่ และการวัดเส ้นศูนย์กลางทีร่ วดเร็วและสะดวก
• เลเซอร์สเี ขียวมีความสว่างมากกว่าถึง 3 เท่า ช่วยเพิม่ ความชัดเจนและใช ้งาน
ทนทาน ผ่านการทดสอบการร่วงหล่น 1 เมตร
การออกแบบเคสทีท
่ นทานรองรับการท�ำงานหนักในไซต์
งานได ้ดี
แม่นย�ำ
ท�ำงานเสร็จได ้เร็วขึน
้ ด ้วยการวัดค่าทีแ
่ ม่นย�ำสูง
6 มม. ทีร่ ะยะ 30 เมตร
(มีความแม่นย�ำ 1/4 นิว้ ทีร่ ะยะ 100 ฟุต) —
FLUKE-3PR และ FLUKE-3PG
3 มม. ทีร่ ะยะ 9 เมตร
(มีความแม่นย�ำ 1/8 นิว้ ทีร่ ะยะ 30 ฟุต) —
FLUKE-180LR และ FLUKE-180LG
ใชง้ านง่าย
โครงยึดผนังแบบแม่เหล็กส�ำหรับการยึดและจัดท�ำเลย์เอาต์
ทีง่ า่ ยและมัน
่ คง
ใช ้งานด ้วยปุ่ มเดียวในการสลับค่าทีต
่ งั ้ ไว ้ล่วงหน ้า

ในระยะไกล (Fluke-3PG เท่านัน
้ )

Fluke-180LR และ Fluke-180LG

• เครือ่ งวัดระดับด ้วยเลเซอร์แบบเส ้นตัดแนวตัง้ และแนวนอนทีป่ รับระดับด ้วย
ตนเองส�ำหรับการวัดระดับและเลย์เอาต์ทรี่ วดเร็วและแม่นย�ำ

• ความแม่นย�ำสูงถึง 3 มม. ทีร่ ะยะ 9 เมตร (1/8 นิว้ ทีร่ ะยะ 30 ฟุต)
• เลเซอร์สเี ขียวมีความสว่างมากกว่าถึง 3 เท่า ช่วยเพิม่ ความชัดเจนและใช ้งาน
ในระยะไกล (Fluke-180LG เท่านัน
้ )

Fluke-180LR System และ Fluke-180LG System

• เครือ่ งวัดระดับด ้วยเลเซอร์แบบเส ้นตัดแนวตัง้ และแนวนอนทีป่ รับระดับด ้วย
ตนเอง

• มีเครือ่ งตรวจหาเส ้นเลเซอร์และแคลมป์ ยึดก ้านส�ำหรับการใช ้งานในสภาพ
แวดล ้อมทีม
่ แ
ี สงโดยรอบมาก

้ เลเซอร์ Fluke-LDR และ Fluke-LDG
เครือ
่ งตรวจหาเสน

• เครือ่ งตรวจหาเส ้นเลเซอร์ส�ำหรับการใช ้งานในสภาพแวดล ้อมทีม่ แี สงโดยรอบ
มาก

• แสดงสัญญาณด ้วยภาพและเสียงเพือ่ ให ้ใช ้งานง่าย
• การออกแบบเคสทีท
่ นทาน
• สามารถใช ้งานได ้กับ Fluke-180LR (Fluke-LDR) หรือ Fluke-180LG
(Fluke-LDG)

• มีแคลมป์ ยึดก ้านส�ำหรับการปรับต�ำแหน่งได ้รวดเร็วและมัน่ คง

ข้อมูลจ�ำเพาะ
3PR, 3PG

180LR, 180LG

LDR, LDG

แหล่งก�ำเนิดแสง

ไอโอดเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์

ไม่ม ี

ช่วงการว ัดระด ับ

≤6 °

ไม่ม ี

การว ัดระด ับ

อัตโนมัต ิ

ระยะท�ำงาน

≤30 ม.

≤60 ม.

ความสูงของการตรวจจ ับ

ไม่ม ี

ความแม่นย�ำ

≤6 มม. @ 30 ม.

แบตเตอรี่
อายุการใชง้ าน
ของแบตเตอรี่

ละเอียด: 0.75 มม.
ปานกลาง: 1.75 มม.
อัลคาไลน์ 9 V IEC LR61 x 1 ก ้อน

สีแดง

≥30 ชัว่ โมง, ใช ้งานต่อเนือ
่ ง

≥35 ชัว่ โมง, ใช ้งานต่อเนือ
่ งโดยใช ้
ล�ำแสงเดียว

สีเขียว

10 ชัว่ โมงถึง 12 ชัว่ โมง,
ใช ้งานต่อเนือ
่ ง

2 ชัว่ โมงถึง 6 ชัว่ โมง, ใช ้งานต่อ
เนือ
่ งโดยใช ้ ล�ำแสงเดียว

140 มม. x 102 มม. x 57 มม.

93 มม. x 61 มม. x 93 มม.

94 มม. x 94 มม. x 42 มม.

0.52 กก.

0.50 กก.

0.20 กก.

น�ำ้ หน ัก (พร้อมแบตเตอรี)่
การท�ำงาน

≥30 ชัว่ โมง, ใช ้งานต่อเนือ
่ ง

-18 °C ถึง +50 °C
-40 °C ถึง +70 °C
พร ้อมแบตเตอรี:่ -20 °C ถึง +50 °C

ขณะเก็บร ักษา

้ สมพ
ั ัทธ์
ความชืน
ระด ับความสูง

≤3 มม. @ 9 ม.

อัลคาไลน์ AA IEC LR6 x 3 ก ้อน

ขนาด
(สูง x กว้าง x ยาว)

อุณหภูม ิ

≤60 ม.
≤50 มม.

25 % ถึง 80 % (10 °C ถึง 30 °C)
การท�ำงาน

2,000 ม.

ขณะเก็บร ักษา

12,000 ม.

การร ับประก ัน

3 ปี

ความปลอดภ ัย
ทว่ ั ไป
เลเซอร์

IEC 61010-1: ระดับมลภาวะ 2
IEC 60825-1:2014 Class 3R

IEC 60825-1:2014 Class 2

<5 mW

<3 mW

ก�ำล ังเอาต์พต
ุ สูงสุด

สีแดง: 635 นาโนเมตร
สีเขียว: 510 นาโนเมตร

ความยาวคลืน
่
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เครือ
่ งวัดระดับด ้วยเลเซอร์ Fluke

ไม่ม ี

ความเข้าก ันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
IEC 61326-1: สภาพแวดล ้อมแม่เหล็กไฟฟ้ าส�ำหรับอุตสาหกรรม
CISPR 11: Group 1, Class A

สากล

่ ซึง่ จ�ำเป็ นส�ำหรับการท�ำงานภายในตัวอุปกรณ์เอง
Group 1: อุปกรณ์มก
ี ารสร ้างและ/หรือใช ้พลังงานคลืน
่ วิทยุคค
ู่ วบทีเ่ ป็ นสือ
่ มต่อโดยตรงกับโครงข่ายไฟฟ้ าแรงดันต�ำ่ ทีส
Class A: อุปกรณ์เหมาะส�ำหรับใช ้งานในสถานทีซ
่ งึ่ ไม่ใช่ทพ
ี่ ักอาศัยและ/หรือสถานทีซ
่ งึ่ เชือ
่ ง่ กระแสไฟให ้อาคารซึง่
ถูกใช ้งานเพือ
่ วัตถุประสงค์การอยูอ
่ าศัย การยืนยันความเข ้ากันได ้ของแม่เหล็กไฟฟ้ าในสภาพแวดล ้อมอืน
่ อาจมีความยากล�ำบากเนือ
่ งจากการน� ำสัญญาณรบกวน
และทีแ
่ ผ่ออกมา
ั ญาณและการสือ
่ สารทางอุตสาหกรรม)
อุปกรณ์ Class A (อุปกรณ์แพร่สญ

เกาหลี (KCC)

Class A: ผลิตภัณฑ์นไี้ ด ้มาตรฐานตามอุปกรณ์คลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าอุตสาหกรรม และผู ้จ�ำหน่ายหรือผู ้ใช ้ควรทราบ อุปกรณ์นม
ี้ วี ต
ั ถุประสงค์สำ� หรับใช ้ในเชิงพาณิชย์
ไม่ใช่สำ� หรับใช ้ตามบ ้าน
สหร ัฐอเมริกา (FCC)

47 CFR 15 subpart B ผลิตภัณฑ์นถ
ี้ อ
ื ว่าเป็ นอุปกรณ์ทไี่ ด ้รับการยกเว ้นตามข ้อก�ำหนด 15.103

ข ้อควรระวัง: อุปกรณ์นไ
ี้ ม่ได ้ออกแบบมาให ้ใช ้ในสภาพแวดล ้อมทีพ
่ ักอาศัย และอาจไม่มก
ี าร
ป้ องกันทีเ่ พียงพอส�ำหรับการรับสัญญาณวิทยุในสภาพแวดล ้อมดังกล่าว

ื้
ข้อมูลการสง่ ั ซอ
ี ดง 3 จุด กระเป๋ าพกพา,
FLUKE-3PR เครือ
่ งวัดระดับด ้วยเลเซอร์สแ
โครงยึดผนัง, ขาตัง้ พืน
้
FLUKE-3PG เครือ
่ งวัดระดับด ้วยเลเซอร์สเี ขียว 3 จุด กระเป๋ าพกพา,
โครงยึดผนัง, ขาตัง้ พืน
้
ี ดง 2 เส ้น กระเป๋ าพกพา,
FLUKE-180LR เครือ
่ งวัดระดับด ้วยเลเซอร์สแ
โครงยึดผนัง
FLUKE-180LG เครือ
่ งวัดระดับด ้วยเลเซอร์สเี ขียว 2 เส ้น กระเป๋ าพกพา,
โครงยึดผนัง
ี ดง 2 เส ้น
FLUKE-180LR SYSTEM เครือ
่ งวัดระดับด ้วยเลเซอร์สแ
ี ดง แคลมป์ ยึดก ้าน
กระเป๋ าพกพา, โครงยึดผนัง เครือ
่ งตรวจหาเลเซอร์สแ
FLUKE-180LG SYSTEM เครือ
่ งวัดระดับด ้วยเลเซอร์สเี ขียว 2 เส ้น
ี ดง แคลมป์ ยึดก ้าน
กระเป๋ าพกพา, โครงยึดผนัง เครือ
่ งตรวจหาเลเซอร์สแ
ี ดงและแคลมป์ ยึดก ้าน
FLUKE-LDG เครือ
่ งตรวจหาเลเซอร์สแ
FLUKE-LDR เครือ
่ งตรวจหาเลเซอร์สเี ขียวและแคลมป์ ยึดก ้าน
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