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Fluke 417D
เครือ่งวดัระยะหา่งดว้ยเลเซอร์

Fluke 417D มคีวามแมน่ย�า ทนทาน และใชง้านงา่ย เพยีงเล็ง
และวดัคา่ 
การออกแบบเรยีบงา่ย พรอ้มการท�างานดว้ยปุ่ มเดยีวทีแ่สนสะดวก 
ท�าใหค้ณุใชเ้วลาในการวดันอ้ยลง แตย่งัใหผ้ลการวดัทีเ่ชือ่ถอืได้
สงูสดุตามทีค่ณุตอ้งการ

เครือ่งวดัระยะหา่งดว้ยเลเซอร ์Fluke 417D ไดรั้บการออกแบบมาส�าหรับใช ้
งานไดท้ัง้ภายในและภายนอกอาคาร 417D ท�างานดว้ยความทนทานและ
คณุภาพอยา่งทีค่ณุคาดหมายไดจ้าก Fluke และดว้ยปุ่ มการท�างานเฉพาะที่
เรยีบงา่ย จงึสามารถท�างานวดัคา่สามแบบทีแ่ตกตา่งกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
งา่ยดาย

เลเซอรส์อ่งสวา่งเป็นพเิศษชว่ยใหส้ามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ดงันัน้คณุจะ
มองเห็นจดุทีเ่ป็นต�าแหน่งเป้าหมายไดแ้มว้า่วตัถเุป้าหมายจะอยูใ่นจดุทีเ่ขา้
ถงึยากหรอือยูใ่นระยะหา่ง 417D มหีนา้จอ LCD พรอ้มไฟสอ่งสวา่งขนาด
ใหญร่องรับ 2 บรรทดั และปุ่ มสามปุ่ มส�าหรับการวดัคา่ดว้ยมอืเดยีวไดอ้ยา่ง
งา่ยดาย 

นอกจากนี ้417D ยงัม:ี
 • ระยะท�างานไกลถงึ 131 ฟตุ
 • การควบคมุดว้ยสมัผัสเดยีว
 • จอแสดงผลสอ่งสวา่ง 2 บรรทดั
 • พกพาไดส้ะดวก
 • ผา่นการทดสอบการรว่งหลน่ 1 เมตร
 • ป้องกนัน�้าและฝุ่ นละออง IP54
 • รับประกนั 3 ปี

คณุสมบตัแิละคณุประโยชน์
เครือ่งวดัทัง้หมดมคีณุสมบตัดิงันี:้
• วดัไดถ้งึ 40 ม. (131 ฟตุ) ดว้ยความแมน่ย�าถงึ 2 มม. 

(0.08 นิว้)
• การวดัแบบทนัทดีว้ยการท�างานเพยีงปุ่ มเดยีว
• เหมาะส�าหรับการใชง้านทัง้ภายในและภายนอก
• มองสะดวกยิง่ขึน้ดว้ยจอแสดงผลพรอ้มไฟสอ่งสวา่ง
• ก�าหนดเป้าหมายไดง้า่ยดายดว้ยเลเซอรส์อ่งสวา่ง
• ค�านวณพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว (ตารางฟตุ)
• สามารถวดัคา่ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
• เพิม่อายกุารใชง้านของแบตเตอรีจ่ากคณุสมบตักิารปิด

อตัโนมตัิ
• อายกุารใชง้านแบตเตอรีร่องรับการวดัถงึ 3,000 ครัง้
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ขอ้มลูจ�าเพาะท ัว่ไป
417D

ระยะทัว่ไป [1] 0.2-40 ม./0.6-131 ฟตุ 
เกณฑค์วามคลาดเคลือ่นในการวดัทัว่ไป* [1] 2.0 มม. ± 1.5 มม./± 0.06 นิว้ ***
เกณฑค์วามคลาดเคลือ่นของการวดัสงูสดุ [2] ± 3.0 มม./0.12 นิว้ ***
ความแมน่ย�าระยะสงูสดุ 10 ม. (+/-) ± 2 มม.
จอแสดงผล 2 บรรทดั/1 มม./1/32 นิว้
การสอ่งสวา่งหนา้จอ มี
จดุเลเซอรท์ีร่ะยะหา่ง 6/30/60 มม. (10/40/100 ม.)
พืน้ที่ มี
การตัง้คา่หน่วย (หน่วยต�า่สดุทีแ่สดง) 0,000 ม., 0' 00'' 1/32, 0 นิว้ 1/32
ปิดเลเซอรอ์ตัโนมตัิ 90 วนิาที
ปิดเครือ่งอตัโนมตัิ 180 วนิาที
ท ัว่ไป
ระดบัเลเซอร์ II
ประเภทเลเซอร์ 635 nm, <1 mW
ระดบัการป้องกนั IP54
อายกุารใชง้านแบตเตอรี ่(2 x AAA) 1.5 V NEDA 
24A/IEC LR03 สงูสดุ 3,000 การวดั

ขนาด (สงู x กวา้ง x ลกึ) 11.9 x 3.8 x 2.6 ซม.
การทดสอบการตกหลน่ 1 เมตร
น�้าหนัก (พรอ้มแบตเตอรี)่ 95 ก. (3.35 ออนซ)์
ชว่งอณุหภมู:ิ ขณะเกบ็รักษา -25 °C ถงึ 70 °C (-13 °F ถงึ 158 °F)
ชว่งอณุหภมู:ิ ขณะท�างาน -10 °C ถงึ 50 °C (-14 °F ถงึ 122 °F)
รอบการสอบเทยีบ ไมม่ี

ความชืน้สมัพัทธส์งูสดุ 85 % @ 20°F ถงึ 120 °F
(-7 °C ถงึ 50 °C)

ความปลอดภยั CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04, UL Std. No. 61010-1 (ฉบบัที ่2), ISA-
82.02.01, มาตรฐาน IEC เลขที ่61010-1:2001, EN60825-1:2007 (Class II)

EMC 61326-1:2006

[1] ใชก้บัการสะทอ้นเป้าหมาย 100 % (ผนังทาสขีาว), แสงสวา่งพืน้หลงัต�า่, 25 °C (13 °F)
[2] ใชก้บัการสะทอ้นเป้าหมาย 10 % ถงึ 500 %, แสงสวา่งพืน้หลงัสงู, -10 °C ถงึ +50 °C  

(14 °F ถงึ +122 °F)
[3] เกณฑค์วามคลาดเคลือ่นมผีลจาก 0.05 ม. ถงึ 10 ม. (0.001 ฟตุถงึ 32.8 ฟตุ) โดยมรีะดบัความ

เชือ่มัน่ 95 % เกณฑค์วามคลาดเคลือ่นสงูสดุอาจลดลงเป็น 0.1 มม./ม. (0.003 นิว้/ฟตุ) ระหวา่ง 
10 ม. ถงึ 30 ม. (32.8 ฟตุถงึ 98.4 ฟตุ) และเป็น 0.15 มม./ม. (0.005 นิว้/ฟตุ) ส�าหรับระยะหา่ง
ทีม่ากกวา่ 30 ม. (98.4 ฟตุ)

[4] ใชก้บัการสะทอ้นเป้าหมาย 100 %, แสงสวา่งพืน้หลงัระหวา่ง 10,000 lux ถงึ 30,000 lux
[5] หลงัจากการปรับตัง้ของผูใ้ช ้การเบีย่งเบนของมมุเพิม่เตมิ ± 0.01° ตอ่องศา จนถงึ ± 45° ในแต่

ละควอแดรนท ์ใชก้บัอณุหภมูหิอ้ง ส�าหรับชว่งอณุหภมูใินการท�างานทัง้หมด การเบีย่งเบนจะเพิม่
ขึน้อกี ± 0.1°

เครือ่งวดัระยะหา่งดว้ย
เลเซอร ์Fluke 417 D
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ขอ้มลูส�าหรบัการส ัง่ซือ้ 

Fluke 417D เครือ่งวดัระยะหา่งดว้ยเลเซอร ์
 
เครือ่งวดัระยะหา่งดว้ยเลเซอร,์ แบตเตอรี ่AAA สองกอ้น, คูม่อืผูใ้ช,้ 
คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่, สายคลอ้ง และการรับประกนัสามปี

Fluke 417D/62 Max+ ชดุรวมเครือ่งวดัระยะหา่งดว้ยเลเซอร/์
เทอรโ์มมเิตอรอ์นิฟราเรด

เหตุใดจึงต้องใช้เครื่องวัดระยะห่าง

วดัระยะไดท้นัทสีงูสดุถงึ 40 เมตร/131 ฟตุ เพยีงชี ้คลกิ เทา่นีก้เ็สร็จ
แลว้

วดัดว้ยความแมน่ย�าทีเ่หนอืกวา่ ความแมน่ย�าสงูสดุ ± 2 มม.  
ในระดบัทีค่ณุตอ้งการ

ท�างานของคนสองคนได ้แทนทีจ่ะตอ้งจับเทปไวอ้กีคน เพือ่นรว่มงาน
ของคณุสามารถไปท�าอยา่งอืน่ได ้

ชว่ยใหง้านเสร็จเร็วขึน้ วดัพืน้ทีท่ีเ่ขา้ถงึยากไดอ้ยา่งงา่ยดาย เชน่ 
เพดานสงู โดยไมต่อ้งปีนบนัได

ลดขอ้ผดิพลาดของการประมาณคา่ ใหเ้ครือ่งวดัชว่ยค�านวณแทนคณุ 
วดัคา่พืน้ทีไ่ดโ้ดยงา่ย

เชือ่ใจเครือ่งมอืของ Fluke ทนทานและเชือ่ถอืได ้ป้องกนัฝุ่ นและ
ละอองน�้า คณุสามารถท�างานไดท้ัง้ในรม่และกลางแจง้ดว้ยความมัน่ใจ 
เนือ่งจากอปุกรณเ์หลา่นีค้อืเครือ่งมอืของ Fluke
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