Fluke Thermography
Application / Report : 1

กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Image) ถูก
นาไปใช้ในหลาย ๆ ส่วนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน
ซ่อมบารุงเชิงคาดการณ์ เนื่องจากตัวกล้องสามารถ
บอกว่าอุปกรณ์ที่ทางานอยูน่ อี ้ ยูใ่ นสภาวะอย่างไร ควร
ต้องทาการซ่อมบารุงหรือไม่ หรือสามารถทางานได้
นานอีกแค่ไหน
เหมาะสาหรับ : วิศวกร ช่างเทคนิคและผูท้ ี่ตอ้ งการใช้
งานกล้อง Ti อย่างถูกต้อง เพื่อลดความผิดพลาดจาก
การอ่านค่า
จัดอมรมในวันที่ 25 มีนาคม 2563
เวลา : 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม บ.อุลตร้า เอ็นจิเนียริง่ จากัด

ั
รายละเอียดห ัวข้อสมนา
9:00 - 10:30 น.
1. กลไกการถ่ายเทความร ้อนทีค
่ วามจาเป็ นต่อการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในระบบต่างๆ
2. การแผ่รังสีของวัสดุทม
ี่ าของอุณหภูมท
ิ ท
ี่ าให ้เกิดความคลาดเคลือ
่ นของการวัด
การสะท ้อน – ตัวการทีท
่ าให ้ประเมินผิด
การทะลุผา่ น
การดูดกลืนคลืน
่
การแผ่รังสีและ Emissivity
Spec ทีจ
่ าเป็ นต ้องเข ้าใจ เพือ
่ ลดความผิดพลาดจากการวัด
การวัดอุณหภูมด
ิ ้วยอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ให ้ได ้ข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้อง พร ้อมการทดลอง
ปฎิบัตจ
ิ ากกล ้องจริง

10:30 - 12:00 น.
3. การประยุกต์ใช ้กล ้องถ่ายภาพความร ้อน
การประยุกต์ใช ้ด ้านไฟฟ้ า
การประยุกต์ใช ้ด ้านงานเครือ
่ งกล
การประยุกต์ใช ้ด ้านกระบวนการ
การประยุกต์ใช ้ด ้านตรวจสอบอาคาร

13:00 - 15:30 น.
ั่
4. การทางานของกล ้องถ่ายภาพความร ้อนและฟั งก์ชน
องค์ประกอบของกล ้องถ่ายภาพความร ้อน
การทารายงานภาพ Smartview Software
องค์ประกอบของรายงานทีด
่ ี

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ชาระโดยการ
โอนก่อนการอบรม
* หมายเหตุ : คอร์สอบรม Fluke
Thermography Application/Report นี้
จัดขึ้นสาหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์
กล้องถ่ายภาพความร้อนจาก
บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จากัด

15:30 - 16:00 น.

ร่ วมกับ

ทดสอบหลังเรียนจบ (20 นาที : 20 ข ้อ, 70% ผ่าน)

บริ ษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด บริ ษทั อุลตร้ำเอ็นจิเนี ยริ่ ง จำกัด

ลงทะเบียนได้ที่ :

คุณจีระภา โทร. 087-697-7475, jeerapa@ultraengineering.co.th
คุณวัลลภา โทร. 092-284-2557 , support@ultraengineering.co.th

ใบลงทะเบียน

Fluke Thermography Application / Report: 1
(วันพุธที่ 25 มีนาคม

2563

เริม
่ ลงทะเบียนเวลา

8.00 น.)
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้
ขอสงวนสำหร ับผู ท
้ ซื
ี่ อผลิ
ตภัณฑ ์ของบริษท
ั ฯ เข้ำร ับกำรฝึ กอบรมก่อน

ต้องนากล้อง Ti มาในวันอบรม

