ข้อมูลด้านเทคนิค

กล้องอินฟราเรด Ti480, Ti450,
Ti400 และ Ti300
Fluke Professional Series
Built with

เข้าก ันได้ก ับ Fluke Connect®
นิยามใหม่ของโฟก ัส
ั เจน มีโฟกัสทีแ
• ถ่ายภาพทีช
่ ด
่ ม่นย�ำทัว่ ทัง้ มุมมองด ้วยระบบโฟกัส
MultiSharp™ เพียงแค่เล็ง แล ้วถ่าย — กล ้องจะประมวลผลชุดภาพทีอ
่ ยู่
ในโฟกัสใกล ้และไกลโดยอัตโนมัต ิ (Ti480 และ Ti450)
• ได ้ภาพเต็มโฟกัสส�ำหรับเป้ าหมายทีต
่ ้องการได ้ทันใจ
ระบบโฟก ัสอ ัตโนม ัติ LaserSharp® ทีม
่ ใี น Fluke เท่านัน
้ ใช ้เครือ
่ งวัด
ระยะทางระบบเลเซอร์ทต
ี่ ด
ิ ตัง้ ในตัวเพือ
่ ค�ำนวณและแสดงระยะห่างไปถึงเป้ า
หมายทีค
่ ณ
ุ ต ้องการด ้วยความแม่นย�ำทีเ่ ทีย
่ งตรง
• รับข ้อมูลพิกเซล 4 เท่าด ้วย SuperResolution ทีเ่ ก็บภาพหลายภาพและ
ผสานรวมเป็ นรูปภาพขนาด 1280 x 960 (Ti480) หรือ 640 x 480 (Ti450)
• ประหยัดเวลา - ซิงค์รป
ู ภาพแบบไร ้สายโดยตรงจากกล ้องไปยังระบบ
Fluke Connect® และแนบไปกับข ้อมูลสินทรัพย์หรือใบสัง่ งาน ตัดสินใจ
ได ้ว่องไวยิง่ ขึน
้ ด ้วยการเข ้าถึงข ้อมูลการวัดของการตรวจสอบได ้จากทุกที่
สมาชิกในทีมสามารถเห็นข ้อมูลเดียวกันได ้ทันทีทงั ้ ในไซต์งานตรวจสอบและ
ในส�ำนักงาน

คุณภาพของภาพทีเ่ หนือกว่า
้ ที่
ความละเอียดเชิงพืน
Ti480 0.93 mRad
Ti450 และ Ti400 1.31 mRad
Ti300 1.75 mRad
ความละเอียด
Ti480 640 x 480
โหมด SuperResolution: 1280 x 960
Ti450 320 x 240
โหมด SuperResolution: 640 x 480
Ti400 320 x 240
Ti300 240 x 180

• ลดภาระในการจดบันทึกขณะท�ำงานในภาคสนามด ้วยคุณลักษณะทีเ่ ป็ น
ประโยชน์สองอย่าง:
– ระบบค�ำอธิบายประกอบ IR-PhotoNotes™ เก็บภาพดิจท
ิ ล
ั ของพืน
้ ทีโ่ ดย
รอบเพือ
่ อ ้างอิงสภาพหรือสถานทีจ
่ ริง
– นอกจากนีย
้ งั สามารถบันทึกรายละเอียดเพิม
่ เติมในไฟล์ด ้วยการบันทึกค�ำ
อธิบายเสียงประกอบ
่ งอุณหภูม ิ 'ปกติ' ทีก
• เน้นบริเวณทีอ
่ ยูน
่ อกชว
่ ำ
� หนดไว้ลว
่ งหน้าได้อย่าง
รวดเร็วด้วยการเตือนด้วยส ี
• เห็นรายละเอียดทีค
่ ณ
ุ ต้องการ ด ้วยเลนส์อจ
ั ฉริยะเปลีย
่ นได ้ —เทเลโฟโต ้
2x และ 4x และมุมกว ้าง—ไม่ต ้องสอบเทียบ
• รวมซอฟต์แวร์ Fluke Connect® SmartView® บนเดสก์ท็อป: ปรับ
ภาพถ่ายความร ้อนให ้เหมาะสม ด�ำเนินการวิเคราะห์ สร ้างรายงานทีป
่ รับแต่ง
ได ้และมีประสิทธิภาพได ้อย่างรวดเร็ว และส่งออกภาพไปยังรูปแบบทีค
่ ณ
ุ
เลือกได ้บนระบบคลาวด์

มุมมองภาพ
Ti480 34 °H x 24 °V
Ti450, Ti400, Ti300 24 °H x 17 °V

*สูงสุด 30 เมตร (100 ฟุต)

� หร ับเดสก์ท็อปใหม่ มีประสท
ิ ธิภาพ
ซอฟต์แวร์ Fluke Connect® SmartView® สำ
และใชง้ านง่าย
่ มต่อ ครบครัน และเป็ นอนาคตของการ
ขณะนีค
้ ณ
ุ สามารถใช ้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ทม
ี่ ก
ี ารเชือ
บ�ำรุงรักษา การตรวจติดตาม วิเคราะห์ และรายงานอุปกรณ์ทส
ี่ มบูรณ์แบบในตัว ซึง่ จะช่วยให ้คุณ
สามารถปรับภาพถ่ายความร ้อนให ้เหมาะสม ด�ำเนินการวิเคราะห์ สร ้างรายงานทีป
่ รับแต่งได ้และมี
ประสิทธิภาพได ้อย่างรวดเร็ว และส่งออกภาพไปยังรูปแบบทีค
่ ณ
ุ เลือกได ้บนระบบคลาวด์ และคุณ
จะสามารถน� ำมาใช ้งานร่วมกับ Fluke Connect ซึง่ เป็ นระบบซอฟต์แวร์และเครือ
่ งมือบ�ำรุงรักษาที่
ผสานรวมกันและมีขนาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก

· การออกแบบรูปลักษณ์ทน
ั สมัย
· ใช ้งานง่าย - ไม่ต ้องเสียเวลาเรียนรู ้ ท�ำงานได ้ง่ายและเร็วกว่า
· ท�ำให ้กระบวนการท�ำงานเรียบง่าย
· กระบวนการรายงานเรียบง่ายและมีเทมเพลตการรายงานทีด่ ยี งิ่ ขึน้
· พืน
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูล Fluke Connect ในระบบคลาวด์
้ กล ้องของคุณ
ซอฟต์แวร์ Fluke Connect SmartView® บนเดสก์ท็อปมีให ้พร ้อมกับการซือ
ดาวน์โหลดได ้ที่ fluke.com/FlukeConnectTI
โฟก ัส 100 %–ทุกว ัตถุ ทงระยะใกล้
ั้
และไกล ระบบโฟก ัส MultiSharp™

ระบบโฟกัสด ้วยตนเอง
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กล ้องอินฟราเรด Ti480, Ti450, Ti400 และ Ti300

ระบบโฟกัส MultiSharp™

ข้อมูลจ�ำเพาะโดยละเอียด
Ti480

Ti450

Ti400

Ti300

640 x 480 (307,200) หรือ
1280 x 960 เมือ
่ ใช ้
SuperResolution

320 x 240 (76,800 พิกเซล)
หรือ 640 x 480 เมือ
่ ใช ้
SuperResolution

320 x 240 (76,800 พิกเซล)

240 x 180 (43,200 พิกเซล)

มี ในกล ้องและในซอฟต์แวร์ ถ่าย
ภาพและรวมข ้อมูล 4 เท่าเพือ
่ สร ้าง
รูปภาพขนาด 1280 x 960

มี ในกล ้องและในซอฟต์แวร์ ถ่าย
ภาพและรวมข ้อมูล 4 เท่า
เพือ
่ สร ้างรูปภาพขนาด 640 x 480

คุณล ักษณะส�ำค ัญ
ความละเอียดตัวตรวจจับ

SuperResolution
IFOV ขณะทีใ่ ส่เลนส์มาตรฐาน (ความละเอียดเชิง
้ ที)่
พืน
มุมมองภาพ

0.93 mRad, D:S 1065:1

—

1.31 mRad, D:S 753:1

34 °H x 24 °V

1.75 mRad, D:S 565:1

24 °H x 17 °V

ระยะโฟกัสต�ำ่ สุด

15 ซม. (ประมาณ 6 นิว้ )
หน ้าจอแบบเต็ม

เทคโนโลยี IR-Fusion®
ระบบโฟกัส MultiSharp™

ถูกต ้อง โฟกัสทัง้ ระยะใกล ้และไกลได ้ทัว่ ทัง้ ภาพ

—

มี เพือ
่ ให ้ได ้ภาพทีไ่ ด ้โฟกัสอย่างสม�ำ่ เสมอ ใน ทุกๆ ครัง้

ระบบโฟกัสอัตโนมัต ิ LaserSharp®
เครือ
่ งวัดระยะห่างเลเซอร์

มี ค�ำนวณระยะทางไปยังเป้ าหมายเพือ
่ ให ้ได ้ภาพทีไ่ ด ้โฟกัสแม่นย�ำและแสดงระยะห่างบนหน ้าจอ

การโฟกัสด ้วยตนเองขัน
้ สูง

มี

่ มต่อแบบไร้สาย
การเชือ

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

สามารถใช ้งานร่วมกับแอป Fluke Connect®
ซอฟต์แวร์ Fluke Connect® Assets เป็ นตัวเลือก
การอัปโหลดทันทีด ้วย Fluke Connect®
สามารถใช ้งานร่วมกับเครือ
่ งมือ Fluke Connect®

่ มต่อกล ้องกับสมาร์ทโฟน และรูปภาพทีถ
มี* เชือ
่ า่ ยจะได ้รับการอัปโหลดโดยอัตโนมัตไิ ปยังแอป Fluke Connect เพือ
่ บันทึกและแบ่งปั นได ้ทันที
มี* ก�ำหนดรูปภาพให ้กับสินทรัพย์และสร ้างใบสัง่ งาน เปรียบเทียบประเภทการวัดในสถานทีเ่ ดียวกันได ้โดยง่าย
่ มต่อกล ้องกับเครือข่าย WiFi ของอาคาร และภาพทีถ
มี* เชือ
่ า่ ยจะได ้รับการอัปโหลดไปยังระบบ Fluke Connect โดยอัตโนมัตเิ พือ
่ การดูในสมาร์ท
โฟนหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ
่ มต่อแบบไร ้สายกับเครือ
มี* เชือ
่ งมือทีใ่ ช ้งาน Fluke Connect บางชนิด และแสดงการวัดบนหน ้าจอของกล ้อง

เทคโนโลยี IR-Fusion®

มี เพิม
่ ข ้อมูลแวดล ้อมทีเ่ ป็ นรายละเอียดซึง่ มองเห็นได ้ในภาพอินฟราเรด

โหมด AutoBlendTM

แสดงภาพ IR ขัน
้ ต�ำ่ ปานกลาง และขัน
้ สูงในกล ้อง สามารถปรับได ้อย่างต่อเนือ
่ งในซอฟต์แวร์

ภาพซ ้อนภาพ (PIP)

มี

จอภาพระบบสัมผัสทีท
่ นทาน

LCD 3.5 นิว้ (แนวนอน) ความละเอียด 640 x 480

ทนทาน ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เหมาะส�ำหรับการใช ้
งานมือเดียว
ความไวในการตรวจจับอุณหภูม ิ (NETD)**

มี
≤ 0.05 °C ทีอ
่ ณ
ุ หภูมเิ ป้ าหมาย
30 °C (50 mK)

≤ 0.03 °C ทีอ
่ ณ
ุ หภูมเิ ป้ าหมาย
30 °C (30 mK)

ระด ับและสแปน

≤ 0.05 °C ทีอ
่ ณ
ุ หภูมเิ ป้ าหมาย 30 °C (50 mK)

การวัดด ้วยตนเองและอัตโนมัตท
ิ ไี่ ม่สะดุด

การสลับอัตโนมัตอ
ิ ย่างรวดเร็วระหว่างโหมดด ้วยตนเอง
และอัตโนมัต ิ

มี

ปรับสเกลอัตโนมัตอ
ิ ย่างรวดเร็วในโหมดก�ำหนดเอง

มี

สแปนต�ำ่ สุด (ในโหมดก�ำหนดเอง)

2.0 °C (3.6 °F)

สแปนต�ำ่ สุด (ในโหมดอัตโนมัต)ิ

3.0 °C (5.4 °F)

กล ้องดิจต
ิ อลในตัว (แสงทีม
่ องเห็นได ้)

5MP

อัตราเฟรม

ั 60 Hz หรือ 9 Hz
เวอร์ชน

ตัวชีเ้ ลเซอร์

มี

ไฟ LED (ไฟฉาย)

มี

การซูมดิจต
ิ ล
ั

2x และ 4x

—

การจ ัดเก็บข้อมูลและการจ ับภาพ
ตัวเลือกหน่วยความจ�ำทีค
่ รอบคลุม

การ์ดหน่วยความจ�ำ micro SD ขนาด 4 GB, หน่วยความจ�ำแฟลชภายใน 4 GB, สามารถบันทึกไปยังแฟลชไดรฟ์ USB, อัปโหลดไปยังระบบ
่ เก็บถาวร
Fluke Cloud™ เพือ

กลไกการถ่าย ตรวจสอบ บันทึกภาพ

ความสามารถในการถ่าย ตรวจสอบ และบันทึกภาพด ้วยมือเดียว

*ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และรายงาน Fluke Connect SmartView® มีให ้ในทุกประเทศ แต่ Fluke Connect อาจไม่มใี ห ้ในบางประเทศ โปรดตรวจสอบการมีให ้บริการกับผู ้แทนจ�ำหน่าย Fluke ทีไ่ ด ้รับอนุญาต
** ดีทส
ี่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะเป็ นไปได ้
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กล ้องอินฟราเรด Ti480, Ti450, Ti400 และ Ti300

ข้อมูลจ�ำเพาะโดยละเอียด
Ti480

Ti450

Ti400

Ti300

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

รูปแบบไฟล์รป
ู ภาพ
การตรวจสอบหน่วยความจ�ำ

การดูภาพขนาดย่อและภาพเต็มหน ้าจอ

ซอฟต์แวร์

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

ส่งออกเป็ นไฟล์รป
ู แบบต่างๆ ด ้วยซอฟต์แวร์
Fluke Connect® ส�ำหรับเดสก์ท็อป
เสียงอธิบายประกอบ

บิตแมป (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF
บันทึกได ้สูงสุด 60 วินาทีตอ
่ ภาพ เล่นกลับเพือ
่ ตรวจสอบได ้บนกล ้องถ่ายภาพ มีอป
ุ กรณ์เสริมหูฟังแบบบลูทธ
ู แต่ไม่จ�ำเป็ น
มี (5 ภาพ)

IR-PhotoNotesTM
ค�ำอธิบายแบบข ้อความ

มี

การบันทึกวิดโี อ

แบบมาตรฐานและเรดิโอเมตริก

รูปแบบไฟล์วด
ิ โี อ

แบบทีไ่ ม่ใช่แบบเรดิโอเมตริก (AVI แบบเข ้ารหัส MPEG) และแบบเรดิโอเมตริกสมบูรณ์ (.IS3)
มี ดูสตรีมสดของภาพจากกล ้องได ้ใน PC สมาร์ทโฟน หรือจอทีวข
ี องคุณ ผ่าน USB, ฮอตสปอต WiFi, หรือเครือข่าย WiFi ไปยังซอฟต์แวร์
Fluke Connect® บน PC; ผ่านฮอตสปอต WiFi ไปยังแอป Fluke Connect® บนสมาร์ทโฟน; หรือผ่าน HDMI ไปยังจอทีว ี

การแสดงบนหน ้าจอระยะไกล
การท�ำงานของรีโมทคอนโทรล

มี ผ่านซอฟต์แวร์ Fluke Connect SmartView® ส�ำหรับเดสก์ท็อป หรือแอป Fluke Connect ส�ำหรับอุปกรณ์
เคลือ
่ นที่

การจับภาพอัตโนมัต ิ (อุณหภูมแ
ิ ละตามรอบเวลา)

—

มี

แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ (ถอดเปลีย
่ นได ้ ชาร์จได ้)

ชุดแบตเตอรีล
่ เิ ธียมไอออนอัจฉริยะสองก ้อน พร ้อมสัญญาณ LED ห ้าช่องเพือ
่ แสดงระดับของประจุ
2-3 ชัว่ โมงต่อแบตเตอรี่ (*อายุการ
ใช ้งานแบตเตอรีต
่ ามจริงขึน
้ อยูก
่ บ
ั
การตัง้ ค่าและการใช ้งาน)

อายุการใช ้งานของแบตเตอรี่

3-4 ชัว่ โมงต่อแบตเตอรี่ (*อายุการใช ้งานแบตเตอรีต
่ ามจริงขึน
้ อยูก
่ บ
ั การตัง้ ค่าและการใช ้งาน)

เวลาการชาร์จแบตเตอรี่

2.5 ชัว่ โมงส�ำหรับการชาร์จจนเต็ม

ระบบการชาร์จแบตเตอรี่

ทีช
่ าร์จแบตเตอรีแ
่ บบสองก ้อนหรือการชาร์จแบบ in-imager ตัวเลือกอะแดปเตอร์ส�ำหรับชาร์จในรถ 12 V

การท�ำงาน AC

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

การประหยัดพลังงาน
การตรวจว ัดอุณหภูม ิ
ช่วงการวัดอุณหภูม ิ
(ไม่มก
ี ารสอบเทียบทีอ
่ ณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ กว่า -10 °C)

≤ -20 °C ถึง +800 °C
(-4 °F ถึง 1472 °F)

-20 °C ถึง +1200 °C (-4°F ถึง +2192 °F)

ความแม่นย�ำ

-20 °C ถึง +650 °C
(-4°F ถึง +1202 °F)

± 2 °C หรือ 2 % (ทีค
่ า่ กลาง 25 °C ค่าใดก็ตามทีม
่ ากกว่า)

การแก ้ไขสภาพเปล่งรังสีบนหน ้าจอ

มี (ทัง้ ค่าและตาราง)

การชดเชยอุณหภูมส
ิ ะท ้อนพืน
้ หลังบนหน ้าจอ

มี

การแก ้ไขการส่งผ่านบนหน ้าจอ

มี

เครือ
่ งหมายบอกเส ้นไลฟ์

มี

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

สีมาตรฐาน

8: สีเหล็กหลอมสูงพิเศษ สีน�้ำเงิน-สีแดงสูงพิเศษ ความเปรียบต่างสูงพิเศษ สีเหลืองส ้มสูงพิเศษ สีเหลืองส ้มกลับด ้านสูงพิเศษ สีโลหะร ้อนสูงพิเศษ
สเกลสีเทาสูงพิเศษ สเกลสีเทากลับด ้านสูงพิเศษ

ชุดสี Ultra Contrast

TM

ข้อมูลจ�ำเพาะทว่ ั ไป
การเตือนสี (การเตือนอุณหภูม)ิ

อุณหภูมส
ิ งู อุณหภูมต
ิ �ำ่ และอุณหภูมเิ สมอ (ภายในช่วง)

ย่านสเปกตรัมอินฟราเรด

7.5 μm ถึง 14 μm (ช่วงคลืน
่ ยาว)

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 ้

เครือ
่ งหมายระบุจด
ุ ทีผ
่ ู ้ใช ้ก�ำหนดได ้ 3 รายการ

กรอบศูนย์กลาง

กล่องการวัดทีย
่ อ
่ และขยายได ้พร ้อมแสดงอุณหภูม ิ MIN-AVG-MAX

ความปลอดภัย

IEC 61010-1: Overvoltage category II, Pollution Degree 2

ความเข ้ากันได ้ของแม่เหล็กไฟฟ้ า

IEC 61326-1: สภาพแวดล ้อม EM พืน
้ ฐาน CISPR 11: Group 1, Class A

Australian RCM

IEC 61326-1

US FCC

CFR 47, Part 15 Subpart B

่ สะเทือน
การสัน

0.03 g2/Hz (3.8 g), 2.5 g IEC 68-2-6

ความทนต่อแรงกระแทก

25 g, IEC 68-2-29

การตก

ออกแบบมาเพือ
่ ทนต่อการตกจากความสูง 2 เมตร (6.5 ฟุต) ขณะทีใ่ ส่เลนส์มาตรฐาน

ขนาด (สูง x กว ้าง x ยาว)

27.7 ซม. x 12.2 ซม. x 16.7 ซม. (10.9 นิว้ x 4.8 นิว้ x 6.5 นิว้ )

น�้ ำหนัก (รวมแบตเตอรี)่

1.04 กก. (2.3 ปอนด์)

ระดับมาตรฐานการป้ องกัน

IEC 60529: IP54 (ป้ องกันฝุ่ นละออง จ�ำกัดปริมาณการเข ้า ป้ องกันละอองน�้ ำจากทุกทิศทาง)

การรับประกัน

สองปี (มาตรฐาน) มีการรับประกันแบบขยายให ้เลือก
สองปี (ตามการใช ้งานตามปกติและอายุการใช ้งานตามปกติ)

วงจรการปรับเทียบทีแ
่ นะน� ำ
ภาษาทีร่ องรับ
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เช็ก ดัตช์ อังกฤษ ฟิ นแลนด์ ฝรัง่ เศส เยอรมัน ฮังการี อิตาลี ญีป
่ น
ุ่ เกาหลี โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย จีนประยุกต์ สเปน สวีเดน จีนดัง้ เดิม และตุรกี

กล ้องอินฟราเรด Ti480, Ti450, Ti400 และ Ti300

ื้
ข้อมูลการสง่ ั ซอ
FLK-Ti480 60 Hz กล ้องอินฟราเรด
FLK-Ti480 9 Hz กล ้องอินฟราเรด
FLK-Ti450 60 Hz กล ้องอินฟราเรด
FLK-Ti450 9 Hz กล ้องอินฟราเรด
FLK-Ti400 60 Hz กล ้องอินฟราเรด
FLK-Ti400 9 Hz กล ้องอินฟราเรด
FLK-Ti300 60 Hz กล ้องอินฟราเรด
FLK-Ti300 9 Hz กล ้องอินฟราเรด
รวมถึง
กล ้องอินฟราเรดพร ้อมเลนส์อน
ิ ฟราเรดมาตรฐาน, อุปกรณ์จา่ ย
ไฟฟ้ ากระแสสลับและทีช
่ าร์จแบตเตอรี่ (รวมตัวแปลงไฟฟ้ ากระแส
สลับแบบอเนกประสงค์), ชุดแบตเตอรีล
่ เิ ธียมไอออนแบบสมาร์ท
ทีท
่ นทานสองก ้อน, สายเคเบิล USB, สายเคเบิลวิดโี อ HDMI,
การ์ด micro SD ขนาด 4 GB, กระเป๋ าพกพาแบบแข็งทีท
่ นทาน,
กระเป๋ าพกพาแบบนุ่ม, สายคล ้องข ้อมือแบบปรับได ้ สามารถ
ดาวน์โหลดได้ฟรี: ซอฟต์แวร์ Fluke Connect® SmartView®
ส�ำหรับเดสก์ท็อปพร ้อมคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้
อุปกรณ์เสริม
FLK-LENS/TELE2 เลนส์อน
ิ ฟราเรดเทเลโฟโต ้
(อัตราขยาย 2 เท่า), Ti480, Ti450, Ti400, Ti300
FLK-LENS/4XTELE2 เลนส์อน
ิ ฟราเรดเทเลโฟโต ้
(อัตราขยาย 4 เท่า), Ti450, Ti400, Ti300
FLK-LENS/WIDE2 เลนส์อน
ิ ฟราเรดมุมกว ้าง, Ti480, Ti450,
Ti400, Ti300
TI-CAR-CHARGER ทีช
่ าร์จไฟในรถ
FLK-TI-VISOR3 กระบังแสง
BOOK-ITP หนังสือบทน� ำหลักการของการถ่ายภาพความร ้อน
TI-TRIPOD3 อุปกรณ์เสริมฐานจุดติดขาตัง้
FLK-TI-BLUETOOTH ชุดหูฟังบลูทธ
ู
FLK-TI-SBP3 แบตเตอรีแ
่ บบสมาร์ทเพิม
่ เติม
FLK-TI-SBC3B ทีช
่ าร์จแบตเตอรีแ
่ บบสมาร์ทเพิม
่ เติม
ชุด
FLK-TI400 60HZ/FCA* กล ้องอินฟราเรด, 3000 FC DMM,
a3001FC iFlex Module
FLK-TI300 60HZ/FCA* กล ้องอินฟราเรด, 3000 FC DMM,
a3001FC iFlex Module
FLK-TI400 60HZ/FCC* กล ้องอินฟราเรด, 3-a3001FC
่ สะเทือน 805
iFlex Modules, เครือ
่ งทดสอบการสัน
FLK-TI400 9HZ/FCA กล ้องอินฟราเรด, 3000 FC DMM,
a3001FC iFlex Module
FLK-TI300 9HZ/FCA กล ้องอินฟราเรด, 3000 FC DMM,
a3001FC iFlex Module
FLK-TI400 9HZ/FCC กล ้องอินฟราเรด, 3-a3001FC
่ สะเทือน 805
iFlex Modules, เครือ
่ งทดสอบการสัน

ั 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

TM

่ มต่อ
• Ti4XX Series และ Ti300 เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบเครือ
่ งมือทดสอบทีเ่ ชือ
อินเตอร์เน็ ตได ้และซอฟต์แวร์การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ทก
ี่ �ำลังเติบโต เยีย
่ มชมเว็บไซต์
เพือ
่ หาข ้อมูลเพิม
่ เติม เกีย
่ วกับระบบ Fluke Connect®

ค ้นหาข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่ flukeconnect.com

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

โปรดเยีย
่ มชม www.fluke.com เพือ
่ ขอร ับรายละเอียด
ทงหมดเกี
ั้
ย
่ วก ับผลิตภ ัณฑ์ หรือสอบถามต ัวแทนขายของ
้ ทีข
Fluke ในพืน
่ องคุณ
*มีให้บริการในบางประเทศเท่านน
ั้
่ มต่อ RF อาจใช ้เวลาถึง 1 นาที
เวลาเชือ

Expert Series

ท�ำงานได ้อย่างมืออาชีพด ้วย Fluke TIX580, TiX560,
TiX520 หรือ TiX500 และใช ้ความละเอียดสูงสุด 640 x 480
พร ้อมความยืดหยุน
่ สูงสุดด ้วยเลนส์เคลือ
่ นไหวได ้ทีห
่ มุนได ้ถึง
240 องศาเต็ม และจอ LCD แบบสัมผัสขนาด 5.7 นิว้ รวมการ
วิเคราะห์ในภาคสนามและการประมวลผลภาพในกล ้องหลัง
จากถ่ายภาพ พร ้อมกับคุณสมบัตริ ะดับมืออาชีพและตัวเลือก
เลนส์อก
ี มากมาย

Fluke.	ให ้โลกของคุณคงอยู่
และก ้าวต่อไป
Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.
Fluke Europe B.V.
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