
ขอ้มลูดา้นเทคนคิ

กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น Fluke Ti300+

แมน่ย�า ผลลพัธเ์ชือ่ถอืได ้
คน้พบประเด็นปัญหากอ่นทีจ่ะกลายเป็นเรือ่งใหญ ่ใหค้วามละเอยีดและความ
แมน่ย�าทีจ่�าเป็นส�าหรับการระบคุวามแตกตา่งของอณุหภมูหิรอืสาธติการเปลีย่น
ของอณุหภมูใินชว่งระยะเวลาหนึง่ ดว้ย LaserSharp™ AutoFocus ของ 
Ti300+ ท�าใหภ้าพออกมาคมชดัในทกุครัง้ ชว่ยใหท้มีของคณุไดภ้าพทีค่มชดั 
ในขณะทีช่ว่ยคงระยะปลอดภยัยิง่ขึน้จากเครือ่งจักรทีก่�าลงัปฏบิตังิานอยู ่

 • ความละเอยีด 320 x 240

 • วดัสงูสดุถงึ 650 °C

 • สรา้งสรรคง์านวศิวกรรมและผา่นการทดสอบวา่สามารถรองรับการตกหลน่ 2 เมตร

 • ระบบโฟกสัดว้ยตนเองหรอือตัโนมตัิ

โฟกสัเป็นเรือ่งส�าคญั - ระบบโฟกสัอจัฉรยิะ 
ระบโฟกสัอตัโนมตั ิLaserSharp ของ Fluke ใชเ้ครือ่งวดัระยะหา่งดว้ยเลเซอร์
ทีต่ดิตัง้ในตวัเพือ่ใหท้ัง้ความเร็วและความแมน่ย�า การตรวจหาเป้าหมายดว้ย
เลเซอรจ์ะระบเุป้าหมายไดแ้มน่ย�า ในขณะทีก่ลอ้งโฟกสัเพือ่บนัทกึภาพที่
แมน่ย�าและมคีุณุภาพ

 • บนัทกึภาพทีไ่ดโ้ฟกสัและมคีณุภาพส�าหรับเป้าหมายทีต่อ้งการดว้ยการกดเพยีงปุ่ มเดยีว 

 • ถา่ยภาพอนิฟราเรดผา่นสิง่กดีขวางตา่งๆ เชน่ รัว้ตาขา่ย 

 • ป้องกนัการวดัคา่อณุหภมูทิีผ่ดิเพีย้นดว้ยการเลอืกเป้าหมายอยา่งแมน่ย�า 

 • ท�าการทดสอบเดยีวกนัหลายๆ ครัง้เป็นสว่นหนึง่ของแผนงานบ�ารงุรักษาเชงิป้องกนั เครือ่ง
วดัระยะหา่งดว้ยเลเซอรใ์นตวัเครือ่งจะค�านวณและแสดงระยะหา่งจากเป้าหมาย ท�าให ้
สามารถวดัคา่ซ�้าไดง้า่ยขึน้

พืน้ทีท่�างานทีต่รวจสอบไดย้าก ระบบโฟกสัอตัโนมตัแิบบพาสซฟีอาจบนัทกึเฉพาะ
จดุทีอ่ยูใ่กล ้ท�าใหค้ณุอาจบนัทกึคา่กบัเป้าหมาย
ทีไ่มถ่กูตอ้ง

ระบบโฟกสัอตัโนมตั ิLaserSharp ของ Fluke ชว่ย
ใหค้ณุเลอืกและโฟกสัเป้าหมายทีต่อ้งการได ้

ซอฟตแ์วร ์FLUKE CONNECT™  
ทีม่ปีระสทิธภิาพและใชง้านงา่ย
กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น Ti300+ สามารถท�างานรว่มกบั 
Fluke Connect ซึง่เป็นระบบซอฟตแ์วรแ์ละเครือ่งมอืบ�ารงุ
รักษาทีผ่สานรวมกนัและมขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก

• การออกแบบรปูลกัษณท์นัสมยั
• ใชง้านงา่ย - ไมต่อ้งเสยีเวลาเรยีนรู ้ท�างานไดง้า่ยและ

เร็วกวา่
• ท�าใหก้ระบวนการท�างานเรยีบงา่ย
• กระบวนการรายงานเรยีบงา่ยและมเีทมเพลตการรายงาน

ทีด่ยี ิง่ข ึน้
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ข้อมูลจ�าเพาะโดยละเอียด
Ti300+

คณุสมบตัสิ�าคญั

ความละเอยีดอนิฟราเรด 320 x 240 (76,800 พกิเซล)

SuperResolution™ ไมม่ี

IFOV ขณะทีใ่สเ่ลนสม์าตรฐาน (ความละเอยีดเชงิ
พืน้ที)่ 1.85 mRad, D:S 532:1

มมุมองภาพ 34° H x 24° V

ระยะโฟกสัต�า่สดุ 15 ซม. (ประมาณ 6 นิว้)

ระบบโฟกสั MultiSharp™ ไมม่ี

ระบบโฟกสัอตัโนมตั ิLaserSharp™ ม ีเพือ่ใหไ้ดภ้าพทีไ่ดโ้ฟกสัอยา่งสม�า่เสมอ ใน ทกุๆ ครัง้

เครือ่งวดัระยะหา่งเลเซอร์ ม ีค�านวณระยะทางไปยงัเป้าหมายเพือ่ใหไ้ดภ้าพทีไ่ดโ้ฟกสัแมน่ย�าและแสดงระยะหา่งบนหนา้จอ

การโฟกสัดว้ยตนเองขัน้สงู มี

การเชือ่มตอ่แบบไรส้าย ม ีไป PC, iPhone® และ iPad® (iOS 4s ขึน้ไป), Android™ 4.3 ขึน้ไป และ WiFi ไปยงั LAN (ในรุน่ทีม่)ี

ใชง้านรว่มกบัแอป Fluke Connect™ ได ้ ม*ี เชือ่มตอ่กลอ้งกบัสมารท์โฟน และรปูภาพทีถ่า่ยจะไดรั้บการอปัโหลดโดยอตัโนมตัไิปยงัแอป Fluke Connect เพือ่บนัทกึและ
แบง่ปันไดท้นัที

Fluke Connect Assets ใชร้ะบบเดสกท็์อปเพือ่ก�าหนดภาพใหก้บัสนิทรัพย ์เปรยีบเทยีบประเภทการวดัแบบตา่งๆ ในสถานทีเ่ดยีวและจัดท�าเป็นรายงาน

อปัโหลดไปยงัระบบคลาวดไ์ดท้นัทดีว้ย Fluke 
Connect

ม*ี เชือ่มตอ่กลอ้งกบัเครอืขา่ย WiFi ของอาคาร และภาพทีถ่า่ยจะไดรั้บการอปัโหลดไปยงัระบบ Fluke Connect โดยอตัโนมตัิ
เพือ่การดใูนสมารท์โฟนหรอืคอมพวิเตอรข์องคณุ

อปัโหลดไปยงัเซริฟ์เวอรไ์ดท้นัทดีว้ย Fluke Connect ไมม่ี

เทคโนโลย ีIR-Fusion™ ม ีเพิม่ขอ้มลูแวดลอ้มทีเ่ป็นรายละเอยีดซึง่มองเห็นไดใ้นภาพอนิฟราเรด

จอภาพระบบสมัผัสทีท่นทาน LCD 3.5 นิว้ (แนวนอน) ความละเอยีด 640 x 480

การออกแบบตามหลกัสรรีศาสตร์ ออกแบบดา้มจับแบบดา้มปืน เหมาะส�าหรับการใชง้านมอืเดยีว

ความไวในการตรวจจับอณุหภมู ิ(NETD)** ≤ 0.075 °C ทีอ่ณุหภมูเิป้าหมาย 30 °C (75 mK)

ระดบัและสแปน การวดัดว้ยตนเองและอตัโนมตัทิีไ่มส่ะดดุ

ปรับระดบัและสแปนดว้ยหนา้จอสมัผัสได ้ มี

การสลบัอตัโนมตัอิยา่งรวดเร็วระหวา่งโหมดดว้ย
ตนเองและอตัโนมตัิ มี

ปรับสเกลอตัโนมตัอิยา่งรวดเร็วในโหมดก�าหนดเอง มี

สแปนต�า่สดุ (ในโหมดก�าหนดเอง) 2.0 °C (+3.6 °F)

สแปนต�า่สดุ (ในโหมดอตัโนมตั)ิ 3.0 °C (+5.4 °F)

กลอ้งดจิติอลในตวั (แสงทีม่องเห็นได)้ 5MP

อตัราเฟรม เวอรช์นั 60 Hz หรอื 9 Hz

ตวัชีเ้ลเซอร์ มี

ไฟ LED (ไฟฉาย) มี

การซมูดจิติลั ไมม่ี

การจดัเก็บขอ้มลูและการจบัภาพ

ตวัเลอืกหน่วยความจ�าทีห่ลากหลาย การด์หน่วยความจ�า micro SD ขนาด 4 GB, หน่วยความจ�าแฟลชภายใน 4 GB, สามารถบนัทกึไปยงัแฟลชไดรฟ์ USB, อปัโหลด
เพือ่เกบ็ถาวร

กลไกการถา่ย ตรวจสอบ บนัทกึภาพ ความสามารถในการถา่ย ตรวจสอบ และบนัทกึภาพดว้ยมอืเดยีว

รปูแบบไฟลร์ปูภาพ bmp, jpeg, is2

การตรวจสอบหน่วยความจ�า การดภูาพขนาดยอ่และภาพเต็มหนา้จอ

ซอฟตแ์วร์ ซอฟตแ์วรก์ารวเิคราะหแ์ละรายงานเต็มรปูแบบ พรอ้มเขา้ถงึระบบ Fluke Connect

วเิคราะหแ์ละเก็บขอ้มลูการวดัรังสบีนคอมพวิเตอรพ์ซีี มี

สง่ออกเป็นไฟลร์ปูแบบตา่งๆ ดว้ยซอฟตแ์วร ์Fluke 
Connect บติแมป (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF

เสยีงอธบิายประกอบ บนัทกึไดส้งูสดุ 60 วนิาทตีอ่ภาพ เลน่กลบัเพือ่ตรวจสอบไดบ้นกลอ้งถา่ยภาพ มอีปุกรณเ์สรมิหฟัูงแบบ Bluetooth แตไ่มจ่�าเป็น

IR-PhotoNotes™ ม ี- (2 ภาพ)

ค�าอธบิายแบบขอ้ความ ใช ่มปีุ่ มลดัมาตรฐานและตวัเลอืกทีผู่ใ้ชต้ัง้โปรแกรมเองได ้

รปูแบบและการบนัทกึวดิโีอ ไมม่ี

การท�างานของรโีมทคอนโทรล ไมม่ี

การจับภาพอตัโนมตั ิ(อณุหภมูแิละตามรอบเวลา) ไมม่ี

กลอ่งเครือ่งมอื MATLAB® และ LabVIEW® ไมม่ี

*ซอฟตแ์วรก์ารวเิคราะหแ์ละรายงาน Fluke Connect มใีหใ้นทกุประเทศ แต ่Fluke Connect อาจไมม่ใีหใ้นบางประเทศ โปรดตรวจสอบการมใีหบ้รกิารกบัผูแ้ทนจ�าหน่าย Fluke ทีไ่ดรั้บอนุญาต
** ดทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้



3  Fluke Corporation     กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น Fluke Ti300+

ข้อมูลจ�าเพาะโดยละเอียด
Ti300+

แบตเตอรี่

แบตเตอรี ่(ถอดเปลีย่นได ้ชารจ์ได)้ ชดุแบตเตอรีล่เิธยีมไอออนอจัฉรยิะสองกอ้น พรอ้มสญัญาณ LED หา้ชอ่งเพือ่แสดงระดบัของประจุ

อายกุารใชง้านของแบตเตอรี่ 2-3 ชัว่โมงตอ่แบตเตอรี ่(อายกุารใชง้านแบตเตอรีต่ามจรงิขึน้อยูก่บัการตัง้คา่และการใชง้าน)

เวลาการชารจ์แบตเตอรี่ 2.5 ชัว่โมงส�าหรับการชารจ์จนเต็ม

ระบบการชารจ์แบตเตอรี่ ทีช่ารจ์แบตเตอรีแ่บบสองกอ้นหรอืการชารจ์แบบ in-imager ตวัเลอืกอะแดปเตอรส์�าหรับชารจ์ในรถ 12 V

การท�างาน AC การท�างานดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบั พรอ้มทัง้มกีารจา่ยพลงังาน (100 V AC ถงึ 240 V AC, 50/60 Hz)

การประหยดัพลงังาน โหมดสลปีหรอืปิดทีผู่ใ้ชส้ามารถเลอืกได ้

การตรวจวดัอณุหภมู ิ

ชว่งการวดัอณุหภมู ิ 
(ไมส่ามารถวดัไดท้ีอ่ณุหภมูติ�า่กวา่ -10 °C)  -20 °C ถงึ 650 °C (--4 °F ถงึ 1,202 °F)

ความแมน่ย�า ± 2 °C หรอื 2 % (ทีค่า่กลาง 25 °C คา่ใดกต็ามทีม่ากกวา่)

การแกไ้ขสภาพเปลง่รังสบีนหนา้จอ ม ี(ทัง้คา่และตาราง)

การชดเชยอณุหภมูสิะทอ้นพืน้หลงับนหนา้จอ มี

การแกไ้ขการสง่ผา่นบนหนา้จอ มี

กราฟเสน้แสดงอณุหภมูิ ไมม่ี

ชุดแบบสี

สมีาตรฐาน 9: สรีุง้ สเีหล็กหลอม สนี�้าเงนิ-สแีดง ความเปรยีบตา่งสงู สเีหลอืงสม้ สเีหลอืงสม้กลบัดา้น สโีลหะรอ้น สเกลสเีทา สเกลสเีทา
กลบัดา้น

ชดุส ีUltra Contrast 9: สรีุง้ สเีหล็กหลอม สนี�้าเงนิ-สแีดง ความเปรยีบตา่งสงู สเีหลอืงสม้ สเีหลอืงสม้กลบัดา้น สโีลหะรอ้น สเกลสเีทา สเกลสเีทา
กลบัดา้น

สมารท์เลนส์

มาโคร เลนส ์25 ไมครอน: 25 MAC2 มี

เลนสเ์ทเลโฟโต ้2x: TELE 2 มี

เลนสเ์ทเลโฟโต ้4x: TELE4 มี

เลนสม์มุกวา้ง: WIDE 2 มี

ขอ้มลูจ�าเพาะท ัว่ไป

การเตอืนส ี(การเตอืนอณุหภมู)ิ อณุหภมูสิงู อณุหภมูติ�า่ และอณุหภมูเิสมอ (ภายในชว่ง)

ยา่นสเปกตรัมอนิฟราเรด 7.5 μm ถงึ 14 μm (ชว่งคลืน่ยาว)

อณุหภมูใินการท�างาน -10 °C ถงึ 50 °C (-14 °F ถงึ 122 °F)

อณุหภมูสิ�าหรับจัดเกบ็ -20 °C ถงึ 50 °C (-4 °F ถงึ 122 °F) เมือ่ไมม่แีบตเตอรี่

ความชืน้สมัพัทธ์ 10 % ถงึ 95 % ไมม่กีารควบแน่น

การตรวจวดัอณุหภมูจิดุศนูยก์ลาง มี

อณุหภมูเิฉพาะจดุ เครือ่งหมายระบจุดุอณุหภมูสิงูและอณุหภมูติ�า่

เครือ่งหมายระบจุดุทีผู่ใ้ชก้�าหนดได ้ ไมม่ี

กรอบการวดัทีผู่ใ้ชก้�าหนดเอง กรอบการวดัทีย่อ่และขยายไดพ้รอ้มแสดงอณุหภมู ิMIN-MAX-AVG 1 กรอบ

กระเป๋าแบบแข็ง กระเป๋าพกพาแข็งแรงทนทาน, กระเป๋าแบบนุ่ม

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

ความเขา้กนัไดข้องแมเ่หล็กไฟฟ้า IEC 61326-1: สภาพแวดลอ้ม EM พืน้ฐาน CISPR 11: Group 1, Class A

Australian RCM IEC 61326-1

US FCC CFR 47, Part 15 Subpart B

การสัน่สะเทอืน 0.03 g2/Hz (3.8 g), 2.5 g IEC 60068-2-6

ความทนตอ่แรงกระแทก 25 g, IEC 68-2-29

การตก ออกแบบมาเพือ่ทนตอ่การตกจากความสงู 2 เมตร (6.5 ฟตุ) ขณะทีใ่สเ่ลนสม์าตรฐาน

ขนาด (สงู x กวา้ง 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�้าหนัก (รวมแบตเตอรี)่ 1.04 กก. (2.3 ปอนด)์

ระดบัมาตรฐานการป้องกนั IEC 60529: IP54 (ป้องกนัฝุ่ นละออง จ�ากดัปรมิาณการเขา้ ป้องกนัละอองน�้าจากทกุทศิทาง)

การรับประกนั สองปี (มาตรฐาน) มกีารรับประกนัแบบขยายใหเ้ลอืก

วงจรการปรับเทยีบทีแ่นะน�า สองปี (ตามการใชง้านตามปกตแิละอายกุารใชง้านตามปกต)ิ

ภาษาทีร่องรับ เชก็ ดตัช ์องักฤษ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั ฮงัการ ีอติาล ีญีปุ่่ น เกาหล ีโปแลนด ์โปรตเุกส รัสเซยี จนีประยกุต ์สเปน สวเีดน 
จนีดัง้เดมิ และตรุกี

สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน RoHS มี
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ขอ้มลูส�าหรบัการส ัง่ซือ้
FLK-Ti300+ 60 Hz กลอ้งอนิฟราเรด
FLK-Ti300+ 9 Hz กลอ้งอนิฟราเรด

ประกอบดว้ย
กลอ้งอนิฟราเรดพรอ้มเลนสอ์นิฟราเรดมาตรฐาน, อปุกรณจ์า่ย
ไฟฟ้ากระแสสลบัและทีช่ารจ์แบตเตอรี ่(รวมตวัแปลงไฟฟ้ากระแส
สลบัแบบอเนกประสงค)์, ชดุแบตเตอรีล่เิธยีมไอออนแบบสมารท์ที่
ทนทานสองกอ้น, สายเคเบลิ USB, สายเคเบลิวดิโีอ HDMI, การด์ 
micro SD ขนาด 4GB, กระเป๋าพกพาแบบแข็งทีท่นทาน, กระเป๋า
พกพาแบบนุ่ม, สายคลอ้งขอ้มอืแบบปรับได ้สามารถดาวนโ์หลด
ไดฟ้ร:ี ซอฟตแ์วร ์Fluke Connect ส�าหรับเดสกท็์อปพรอ้มคูม่อื
ผูใ้ช ้

อปุกรณเ์สรมิ
FLK-LENS/TELE2 เลนสอ์นิฟราเรดเทเลโฟโต ้ 
(อตัราขยาย 2 เทา่)
FLK-LENS/4XTELE2 เลนสอ์นิฟราเรดเทเลโฟโต ้
(อตัราขยาย 4 เทา่)
FLK-LENS/WIDE2 เลนสอ์นิฟราเรดมมุกวา้ง
FLK-LENS/25MAC2 เลนสอ์นิฟราเรดมาโคร 25 ไมครอน
TI-CAR-CHARGER ทีช่ารจ์ไฟในรถ
FLK-TI-VISOR3 ทีบ่งัแสง
BOOK-ITP หนังสอืบทน�าหลกัการของการถา่ยภาพความรอ้น
TI-TRIPOD3 อปุกรณเ์สรมิฐานจดุตดิขาตัง้
FLK-TI-BLUETOOTH หฟัูง Bluetooth 
FLK-TI-SBP3 แบตเตอรีแ่บบสมารท์เพิม่เตมิ
FLK-TI-SBC3B ทีช่ารจ์แบตเตอรีแ่บบสมารท์เพิม่เตมิ  

โปรดเยีย่มชม www.fluke.com เพือ่ขอรบัรายละเอยีด
ท ัง้หมดเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์หรอืสอบถามตวัแทนขายของ 
Fluke ในพืน้ทีข่องคณุ

เครือ่งหมายการคา้ทัง้หมดเป็นกรรมสทิธิข์องผูท้ีเ่ป็นเจา้ของ จ�าเป็นตอ้งม ีWiFi หรอืบรกิารโทรศพัทม์อืถอืในการแบง่
ปันขอ้มลู การใหบ้รกิารไรส้ายและขอ้มลูผา่นสมารท์โฟนไมร่วมอยูใ่นการสัง่ซือ้ พืน้ทีเ่ก็บขอ้มลู 5GB แรกใหบ้รกิารฟร ี
สามารถดรูายละเอยีดการสนับสนุนทางโทรศพัทไ์ดท้ี ่fluke.com/phones
การใหบ้รกิารไรส้ายและขอ้มลูผา่นสมารท์โฟนไมร่วมอยูใ่นการส ัง่ซือ้ Fluke Connect อาจ
ไมม่ใีหบ้รกิารในบางประเทศ

การบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนัซบัซอ้นนอ้ยลง ก�าจดังานซ�า้
ประหยดัเวลาและเพิม่ความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลูการบ�ารงุรักษาของคณุโดยซงิคค์า่วดั
แบบไรส้ายโดยใชร้ะบบ Fluke Connect

 • ขจัดขอ้ผดิพลาดจากการป้อนขอ้มลูโดยบนัทกึคา่วดัจากเครือ่งมอืโดยตรงและเชือ่ม
โยงคา่วดักบัค�าสัง่งาน รายงาน หรอืบนัทกึสนิทรัพย์

 • เพิม่ระยะเวลาการท�างานใหส้งูทีส่ดุและท�าการตดัสนิใจดา้นการบ�ารงุรักษาอยา่ง
มัน่ใจดว้ยขอ้มลูทีค่ณุสามารถไวใ้จและตรวจสอบได ้

 • ไมต่อ้งยุง่กบัคลปิบอรด์ สมดุจดบนัทกึ และสเปรดชตีหลายแผน่ดว้ยการถา่ยโอนการ
วดัแบบไรส้ายดว้ยขัน้ตอนเดยีว

 • เขา้ถงึคา่วดับรรทดัฐาน คา่วดัในอดตี และคา่วดัปัจจบุนัตามสนิทรัพย์
 • แบง่ปันขอ้มลูการวดัของคณุโดยใชก้ารสนทนาทางวดิโีอและอเีมลของ ShareLiveTM

 • กลอ้งอนิฟราเรด Ti300+ เป็นสว่นหนึง่ของระบบเครือ่งมอืทดสอบทีเ่ชือ่มตอ่กนัและ
ซอฟตแ์วรก์ารบ�ารงุรักษาอปุกรณม์กีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง เยีย่มชมเว็บไซตเ์พือ่หา
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบ Fluke Connect

คน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่flukeconnect.com
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