
ขอ้มลูดา้นเทคนคิ

กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น 
Fluke TiS55+ และ TiS75+ 

ท�างานเชงิรกุแทนทีจ่ะเป็นเชงิรบั 
น�ำแผนกำรบ�ำรงุรักษำเชงิรกุ (PM) ของคณุมำท�ำใหเ้ป็นควำมจรงิ  
เริม่ตน้ดว้ยกำรใชค้ณุลกัษณะทีท่�ำใหค้ณุสำมำรถจัดระเบยีบภำพ 
และก�ำหนดขัน้ตอนกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำไดโ้ดยงำ่ย ทัง้ TiS55+ 
และ TiS75+ เป็นเครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยคณุท�ำแผนงำน PM  
ใหป้ระสบผลส�ำเร็จไดเ้ป็นอยำ่งดี

ลมืคลปิบอรด์ไปเลย
ในแตล่ะวนัคณุตอ้งตรวจหลำยตอ่หลำยงำน จนบำงทอีำจเป็นเรือ่ง
ยำกทีจ่ะจดจ�ำวำ่เห็นปัญหำอะไรและคณุไดต้รวจทีไ่หนไปแลว้บำ้ง 
บำงทคีณุอำจตอ้งพกคลปิบอรด์ตดิตวัไวจ้ดโนต้ไว ้TiS55+ และ 
TiS75+ มำพรอ้มผูช้ว่ยสว่นตวัภำยในเครือ่ง หมำยควำมวำ่คณุสำมำรถ
ทิง้กำรจดบนัทกึบนกระดำษโนต้ไปเลยโดยทีย่งัมขีอ้มลูทีต่อ้งกำรฝัง
ไวใ้นภำพทีค่ณุบนัทกึ รวมถงึ: 

 • บนัทกึเสยีงอธบิำยประกอบ 
 - บนัทกึขอ้มลูเสยีงไดน้ำนถงึ 60 วนิำทตีอ่ภำพควำมรอ้น
 - ระบไุดว้ำ่คณุเห็นอะไรในขณะถำ่ยภำพ

 • IR-PhotoNotes 
 - ถำ่ยภำพหมำยเลขสนิทรัพยแ์ละเอกลกัษณอ์ืน่ๆ
 - ใชเ้ป็นขอ้มลูอำ้งองิเมือ่ดภูำพควำมรอ้นบนคอมพวิเตอรข์องคณุ 

 • กำรตดิแท็กสนิทรัพย์
 - จัดเรยีงภำพควำมรอ้นตำมสนิทรัพย์
 - สแกนรหสั QR ทีส่นิทรัพยข์องคณุ จำกนัน้เริม่ถำ่ยภำพควำมรอ้น
 - ภำพทัง้หมดจะจัดเรยีงตำมสนิทรัพยโ์ดยอตัโนมตั ิเพยีงเชือ่มตอ่
กลอ้งของคณุเขำ้กบัคอมพวิเตอรเ์พือ่ดภูำพเหลำ่นัน้ 

การตดิแท็กสนิทรพัยข์อง  
FLUKE CONNECT™ 
ไมต่อ้งเสยีเวลำเป็นชัว่โมงกบัคอมพวิเตอร ์
ในกำรจัดระเบยีบภำพถำ่ยควำมรอ้น ใหก้ำร 
ตดิแท็กสนิทรัพยท์�ำงำนใหค้ณุ ไมต่อ้งลำกและ
วำงหรอืเปลีย่นชือ่ไฟลใ์นส�ำนักงำนอกีตอ่ไป 
เพยีงสแกนรหสั QR ทีส่นิทรัพย ์ถำ่ยภำพ 
ควำมรอ้น และภำพทัง้หมดจะไดรั้บกำรจัดเรยีง
ตำมสนิทรัพยใ์หค้ณุ เริม่ใชเ้วลำกบักำรวเิครำะห์
ภำพและจัดท�ำรำยงำน แทนทีจ่ะตอ้งจัดเรยีง
ไฟลท์ลีะไฟล์ ทนทาน เชือ่ถอืได ้แมน่ย�า  

 • ควำมละเอยีดอนิฟรำเรด 384 x 288 (TiS75+) หรอื 256 x 192 
(TiS55+) 

 • ชว่งกำรวดัอณุหภมู ิ-20 °C ถงึ 550 °C
 • หนำ้จอ LCD แบบสมัผัส VGA ขนำด 3.5 นิว้ 
 • กนัน�้ำและฝุ่ นละออง (IP54) 
 • ออกแบบมำใหท้นตอ่กำรตกจำกควำมสงู 2 เมตร

ภำพถำ่ยอนิฟรำเรดมอเตอรจ์ำกกลอ้งถำ่ยภำพ
ควำมรอ้น Fluke TiS55+

ภำพถำ่ยอนิฟรำเรดมอเตอรจ์ำกกลอ้งถำ่ยภำพ
ควำมรอ้น Fluke TiS75+
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คณุสมบตัสิ�าคญั TiS75+ TiS55+

ควำมละเอยีดอนิฟรำเรด 384 x 288 (110,592 พกิเซล) 256 x 192 (49,152 พกิเซล)

IFOV 1.91 mRad 1.91 mRad

มมุมองภำพ 42° x  30° 28° x  20° 

ระยะโฟกสัใกลส้ดุ 0.5 ม. 0.5 ม.

ระบบโฟกสั กำรโฟกสัดว้ยตนเองและเครือ่งหมำยโฟกสั 1 เมตร กำรโฟกสัดว้ยตนเองและเครือ่งหมำยโฟกสั 1 เมตร

กำรเชือ่มตอ่แบบไรส้ำย 
ม ีไป PC, iPhone® และ iPad® (iOS 4s ขึน้ไป), 

Android™ 4.3 ขึน้ไป และ WiFi และ LAN 
(ในรุน่ทีม่)ี

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

(ในรุน่ทีม่)ี

ใชง้ำนรว่มกบัแอป Fluke Connect ได ้
ม*ี เชือ่มตอ่กลอ้งกบัสมำรท์โฟน และรปูภำพทีถ่ำ่ย 
จะไดรั้บกำรอปัโหลดโดยอตัโนมตัไิปยงัแอป Fluke 

Connect เพือ่บนัทกึและแบง่ปันไดท้นัที

ม*ี เชือ่มตอ่กลอ้งกบัสมำรท์โฟน และรปูภำพทีถ่ำ่ย 
จะไดรั้บกำรอปัโหลดโดยอตัโนมตัไิปยงัแอป Fluke 

Connect เพือ่บนัทกึและแบง่ปันไดท้นัที

ซอฟตแ์วร ์Fluke Connect Assets เป็น
อปุกรณเ์สรมิ 

ม*ี ก�ำหนดรปูภำพใหก้บัสนิทรัพยแ์ละสรำ้งใบสัง่งำน 
เปรยีบเทยีบกำรวดัประเภทตำ่งๆ ไดโ้ดยงำ่ย ไมว่ำ่จะ

เป็นทำงกล ทำงไฟฟ้ำ หรอืภำพอนิฟรำเรด  
โดยท�ำไดใ้นทีเ่ดยีว

ม*ี ก�ำหนดรปูภำพใหก้บัสนิทรัพยแ์ละสรำ้งใบสัง่งำน 
เปรยีบเทยีบกำรวดัประเภทตำ่งๆ ไดโ้ดยงำ่ย ไมว่ำ่จะ

เป็นทำงกล ทำงไฟฟ้ำ หรอืภำพอนิฟรำเรด  
โดยท�ำไดใ้นทีเ่ดยีว

กำรตดิแท็กสนิทรัพย์ สแกนรหสั QR เพือ่จัดกำรและจัดเกบ็ภำพควำมรอ้น
เขำ้ในโฟลเดอรไ์ดโ้ดยอตัโนมตัดิว้ย Fluke Connect™

สแกนรหสั QR เพือ่จัดกำรและจัดเกบ็ภำพควำมรอ้น
เขำ้ในโฟลเดอรไ์ดโ้ดยอตัโนมตัดิว้ย Fluke Connect™

เทคโนโลย ีIR-Fusion 
AutoBlend ตอ่เนือ่ง 0 % ถงึ 100 % เพิม่ขอ้มลู 
สภำพแวดลอ้มทีเ่ป็นรำยละเอยีดซึง่มองเห็นได ้

ในภำพอนิฟรำเรด

AutoBlend ตอ่เนือ่ง 0 % ถงึ 100 % เพิม่ขอ้มลู 
สภำพแวดลอ้มทีเ่ป็นรำยละเอยีดซึง่มองเห็นได ้

ในภำพอนิฟรำเรด

ภำพซอ้นภำพ (PIP) มี มี

จอแสดงผล หนำ้จอสมัผัส LCD 3.5 นิว้
640 x 480 (แนวนอน 8.9 ซม.)

หนำ้จอสมัผัส LCD 3.5 นิว้
640 x 480 (แนวนอน 8.9 ซม.)

กำรออกแบบตำมหลกัสรรีศำสตร ์ ออกแบบมำส�ำหรับกำรใชง้ำนดว้ยมอืเดยีว ออกแบบมำส�ำหรับกำรใชง้ำนดว้ยมอืเดยีว
ควำมไวตอ่ควำมรอ้น 40 mk 40 mk

ระดบัและสแปน ก�ำหนดดว้ยตนเองและก�ำหนดอตัโนมตัิ ก�ำหนดดว้ยตนเองและก�ำหนดอตัโนมตัิ
ปรับสเกลอตัโนมตัอิยำ่งรวดเร็วในโหมด
ก�ำหนดเอง มี มี

สแปนต�ำ่สดุ (ในโหมดก�ำหนดเอง) 3° °C (4.5 °F) 3°C (+4.5 °F)

สแปนต�ำ่สดุ (ในโหมดอตัโนมตั)ิ 5°C (+9.0 °F) 5°C (+9.0 °F)

กลอ้งดจิติอลในตวั (แสงทีม่องเห็นได)้ สงูสดุ 5 MP สงูสดุ 5 MP

อตัรำเฟรม รุน่ 9 Hz หรอื 27 Hz รุน่ 9 Hz หรอื 27 Hz

กำรค�ำนวณจดุ dew point ม ีในกลอ้ง ไมม่ี

ขอ้มลูจ�าเพาะ

*ซอฟตแ์วรก์ำรวเิครำะหแ์ละรำยงำน Fluke Connect มใีหใ้นทกุประเทศ แต ่Fluke Connect อำจไมม่ใีหใ้นบำงประเทศ โปรดตรวจสอบกำรมใีหบ้รกิำรกบัผูแ้ทนจ�ำหน่ำย Fluke ทีไ่ดรั้บอนุญำต
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ขอ้มลูจ�าเพาะ ตอ่
คณุสมบตัสิ�าคญั TiS75+ TiS55+

การจดัเก็บขอ้มลูและการจบัภาพ
หน่วยควำมจ�ำภำยใน ประมำณ 500 ภำพ  ประมำณ 500 ภำพ
หน่วยควำมจ�ำภำยนอก ≥กำรด์ micro SD ขนำด 4 กกิะไบต ์(>1000 ภำพ) ≥กำรด์ micro SD ขนำด 4 กกิะไบต ์(>1000 ภำพ)

กลไกกำรถำ่ย ตรวจสอบ บนัทกึภำพ ควำมสำมำรถในกำรถำ่ย ตรวจสอบ และบนัทกึภำพ
ดว้ยมอืเดยีว

ควำมสำมำรถในกำรถำ่ย ตรวจสอบ และบนัทกึภำพ
ดว้ยมอืเดยีว

รปูแบบไฟลร์ปูภำพ ภำพ BMP หรอื JPEG ทีไ่มใ่ชเ่ชงิรังส ีหรอื
ภำพ is2 เชงิรังสแีบบสมบรูณ์

ภำพ BMP หรอื JPEG ทีไ่มใ่ชเ่ชงิรังส ีหรอื
ภำพ is2 เชงิรังสแีบบสมบรูณ์

กำรตรวจสอบหน่วยควำมจ�ำ มี มี

ซอฟตแ์วร ์ ซอฟตแ์วร ์Fluke Connect—ซอฟตแ์วรก์ำรวเิครำะห์
และรำยงำนเต็มรปูแบบ พรอ้มเขำ้ถงึ Fluke Connect

ซอฟตแ์วร ์Fluke Connect—ซอฟตแ์วรก์ำรวเิครำะห์
และรำยงำนเต็มรปูแบบ พรอ้มเขำ้ถงึ Fluke Connect

วเิครำะหแ์ละเก็บขอ้มลูกำรวดัรังสบีน
คอมพวิเตอรพ์ซีี มี มี

สง่ออกเป็นไฟลร์ปูแบบตำ่งๆ ดว้ยซอฟตแ์วร ์
Fluke Connect is3, is2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF is2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF

บนัทกึเสยีงอธบิำยประกอบ
ม ีกำรบนัทกึเสยีงสงูสดุ 60 วนิำทผีำ่นกำรเชือ่มตอ่ 

Bluetooth Audio Headset Profile (HSP) 
เขำ้กบัอปุกรณภ์ำยนอก

ม ีกำรบนัทกึเสยีงสงูสดุ 60 วนิำทผีำ่นกำรเชือ่มตอ่ 
Bluetooth Audio Headset Profile (HSP) 

เขำ้กบัอปุกรณภ์ำยนอก

IR-PhotoNotes ม ีกำรจับภำพแสงทีม่องเห็นไดโ้ดยผูใ้ชเ้ลอืกเพิม่ได ้
สงูสดุ 3 ภำพเพือ่เพิม่ในไฟล ์IS2

ม ีกำรจับภำพแสงทีม่องเห็นไดโ้ดยผูใ้ชเ้ลอืกเพิม่ได ้
สงูสดุ 1 ภำพเพือ่เพิม่ในไฟล ์IS2

ค�ำอธบิำยแบบขอ้ควำม หลงัจำกกำรจับภำพ IS2 ผูใ้ชส้ำมำรถพมิพบ์นัทกึ 
โดยใชแ้ป้นพมิพบ์นหนำ้จอ

หลงัจำกกำรจับภำพ IS2 ผูใ้ชส้ำมำรถพมิพบ์นัทกึ 
โดยใชแ้ป้นพมิพบ์นหนำ้จอ

รปูแบบและกำรบนัทกึวดิโีอ
วดิโีอมำตรฐำนและเชงิรังส ี 

ควำมยำวของกำรบนัทกึไดส้งูสดุ 5 นำท ี
รปูแบบ avi และ is3

ไมม่ี

กำรท�ำงำนของรโีมทคอนโทรล มี ไมม่ี
กำรจับภำพอตัโนมตั ิ(อณุหภมูแิละตำมชว่ง
เวลำ)

ม ีชว่งเวลำโดยผูใ้ชเ้ลอืกไดส้�ำหรับกำรจับภำพ IS2 
หรอื Jpeg

ม ีชว่งเวลำโดยผูใ้ชเ้ลอืกไดส้�ำหรับกำรจับภำพ IS2 
หรอื Jpeg

แบตเตอรี่
แบตเตอรี่
(ถอดเปลีย่นได ้ชำรจ์ได)้ แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนแบบชำรจ์ไฟใหมไ่ด ้ แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนแบบชำรจ์ไฟใหมไ่ด ้

อำยกุำรใชง้ำนของแบตเตอรี่ ≥3.5 ชัว่โมงตอ่เนือ่งโดยไมใ่ช ้WiFi 
(อำยกุำรใชง้ำนจรงิขึน้อยูก่บักำรตัง้คำ่และกำรใชง้ำน)

≥3.5 ชัว่โมงตอ่เนือ่งโดยไมใ่ช ้WiFi 
(อำยกุำรใชง้ำนจรงิขึน้อยูก่บักำรตัง้คำ่และกำรใชง้ำน)

เวลำกำรชำรจ์แบตเตอรี่ ≤2.5 ชัว่โมงส�ำหรับกำรชำรจ์จนเต็ม ≤2.5 ชัว่โมงส�ำหรับกำรชำรจ์จนเต็ม

ระบบกำรชำรจ์แบตเตอรี่ ทีช่ำรจ์แบตเตอรีพ่รอ้มกนัสองกอ้น Ti SBC3B หรอื
กำรชำรจ์ในขณะทีแ่บตเตอรีอ่ยูใ่นกลอ้ง

ทีช่ำรจ์แบตเตอรีพ่รอ้มกนัสองกอ้น Ti SBC3B หรอื
กำรชำรจ์ในขณะทีแ่บตเตอรีอ่ยูใ่นกลอ้ง (ไมไ่ดม้ำ

พรอ้มทีช่ำรจ์แบตเตอรี่
พรอ้มกนัสองกอ้น)

กำรท�ำงำน AC
กำรท�ำงำน AC ดว้ยแหลง่จำ่ยไฟทีใ่หม้ำ

ตวัแปลงไฟฟ้ำสำกล 
เอำทพ์ตุ: 15 VDC, 2 A

กำรท�ำงำน AC ดว้ยแหลง่จำ่ยไฟทีใ่หม้ำ
ตวัแปลงไฟฟ้ำสำกล 

เอำทพ์ตุ: 15 VDC, 2 A

กำรประหยดัพลงังำน โหมดพักและปิดเครือ่งโดยผูใ้ชเ้ลอืกได ้ โหมดพักและปิดเครือ่งโดยผูใ้ชเ้ลอืกได ้

การตรวจวดัอณุหภมู ิ
ชว่งกำรวดัอณุหภมู ิ
(ไมไ่ดส้อบเทยีบทีอ่ณุหภมูติ�ำ่กวำ่ -10 °C)

 -20 °C ถงึ 550 °C (ไมไ่ดส้อบเทยีบทีอ่ณุหภมูติ�ำ่กวำ่ 
-10 °C)

 -20 °C ถงึ 550 °C (ไมไ่ดส้อบเทยีบทีอ่ณุหภมูติ�ำ่กวำ่ 
-10 °C)

ควำมแมน่ย�ำ ±2 °C หรอื 2 % (ขึน้อยูก่บัวำ่คำ่ใดสงูกวำ่) ทีอ่ณุหภมูิ
แวดลอ้ม 25 °C

±2 °C หรอื 2 % (ขึน้อยูก่บัวำ่คำ่ใดสงูกวำ่) ทีอ่ณุหภมูิ
แวดลอ้ม 25 °C

กำรเปลีย่นคำ่ Emissivity บนหนำ้จอ ม ีรำยกำรวสัด ุ“10 อนัดบั” และ 
กำรปรับคำ่ตวัเลขระหวำ่ง 0.01 ถงึ 1.00

ม ีรำยกำรวสัด ุ“10 อนัดบั” และ 
กำรปรับคำ่ตวัเลขระหวำ่ง 0.01 ถงึ 1.00

กำรชดเชยอณุหภมูสิะทอ้น 
พืน้หลงับนหนำ้จอ มี มี

กำรแกไ้ขกำรสง่ผำ่นบนหนำ้จอ มี มี

ชุดแบบสี
สมีำตรฐำน 6 6
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ขอ้มลูจ�าเพาะ ตอ่
คณุสมบตัสิ�าคญั TiS75+ TiS55+

ขอ้มลูจ�าเพาะท ัว่ไป

กำรเตอืนดว้ยสี
ม ีจดุรอ้นและจดุเย็นและกำรเตอืนดว้ยสรีะยะภำยใน/

ระยะภำยนอกโดยผูใ้ชเ้ลอืกได ้แกไ้ขกำรจัดเรยีง
ภำพถำ่ย IR โดยกำรจ�ำกดัพกิเซลทีจ่ะเลอืก 
โดยใชจ้ดุสอีำ้งองิจำกอณุหภมูขิองพกิเซล

ม ีจดุรอ้นและจดุเย็นและกำรเตอืนดว้ยสี
ระยะภำยใน/ระยะภำยนอกโดยผูใ้ชเ้ลอืกได ้แกไ้ข

กำรจัดเรยีงภำพถำ่ย IR โดยกำรจ�ำกดั
พกิเซลทีจ่ะเลอืกโดยใช ้

จดุสอีำ้งองิจำกอณุหภมูขิองพกิเซล
ยำ่นสเปกตรัมอนิฟรำเรด ประมำณ 8-14 μm ประมำณ 8-14 μm

อณุหภมูใินกำรท�ำงำน  -10 °C ถงึ 50 °C (-14 °F ถงึ 122 °F)  -10 °C ถงึ 50 °C (-14 °F ถงึ 122 °F)

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

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

ควำมชืน้สมัพัทธ์ 10 % ถงึ 95 % ไมม่กีำรควบแน่น 10 % ถงึ 95 % ไมม่กีำรควบแน่น
กำรอำ่นอณุหภมูเิฉพำะจดุ วตัถกุลำงจอ (ยำ้ยไมไ่ด)้ วตัถกุลำงจอ (ยำ้ยไมไ่ด)้

เครือ่งหมำยระบจุดุทีผู่ใ้ชก้�ำหนดได ้

ม ีเครือ่งหมำยระบจุดุ 5 เครือ่งหมำยทีผู่ใ้ชป้รับได ้
ส�ำหรับแตล่ะพกิเซลเดีย่ว สำมำรถจัดต�ำแหน่งได ้ 
คำ่อณุหภมูสิ�ำหรับเครือ่งหมำยทีแ่สดงในจอภำพ  
ผูใ้ชส้ำมำรถเลอืกสลบัจอแสดงผลเป็นเปิด/ปิด 

ส�ำหรับแตล่ะเครือ่งหมำยได ้

ม ีเครือ่งหมำยระบจุดุทีผู่ใ้ชป้รับไดส้�ำหรับแตล่ะพกิเซล
เดีย่ว สำมำรถจัดต�ำแหน่งได ้คำ่อณุหภมูสิ�ำหรับ

เครือ่งหมำยทีแ่สดงในจอภำพ ผูใ้ชส้ำมำรถเลอืกสลบั
จอแสดงผลเป็นเปิด/ปิดส�ำหรับแตล่ะเครือ่งหมำยได ้

กรอบกำรวดัทีผู่ใ้ชก้�ำหนดเอง

ม ีสเีหลีย่มมมุฉำก 5 อนัทีผู่ใ้ชป้รับได ้สำมำรถปรับ
ขนำดและต�ำแหน่งได ้ค�ำนวณสถติใินสเีหลีย่มมมุฉำก
ทีแ่สดงบนจอภำพ: อณุหภมูติ�ำ่สดุ สงูสดุ และเฉลีย่  

ผูใ้ชส้ำมำรถเลอืกสลบัจอแสดงผลเป็นเปิด/ปิด 
ส�ำหรับแตล่ะเครือ่งหมำยได ้

ม ีสเีหลีย่มมมุฉำก 3 อนัทีผู่ใ้ชป้รับได ้สำมำรถปรับ
ขนำดและต�ำแหน่งได ้ค�ำนวณสถติใินสเีหลีย่มมมุฉำก
ทีแ่สดงบนจอภำพ: อณุหภมูติ�ำ่สดุ สงูสดุ และเฉลีย่  

ผูใ้ชส้ำมำรถเลอืกสลบัจอแสดงผลเป็นเปิด/ปิด 
ส�ำหรับแตล่ะเครือ่งหมำยได ้

กระเป๋ำแบบแข็ง กระเป๋ำแบบแข็งทีท่นทำน พรอ้มกระเป๋ำ 
ส�ำหรับเคลือ่นยำ้ยแบบนุ่ม รวมสำยรัดมอืทีป่รับได ้

กระเป๋ำแบบแข็งทีท่นทำน พรอ้มกระเป๋ำ 
ส�ำหรับเคลือ่นยำ้ยแบบนุ่ม รวมสำยรัดมอืทีป่รับได ้

มำตรฐำนควำมปลอดภยั IEC 61010-1: ระดบัมลภำวะ 2 IEC 61010-1: ระดบัมลภำวะ 2

ควำมเขำ้กนัไดข้องแมเ่หล็กไฟฟ้ำ
IEC 61326-1: แบบพกพำ 

สภำพแวดลอ้มแมเ่หล็กไฟฟ้ำ IEC 61326-2-2 
CISPR 11: Group 1, Class A

IEC 61326-1: แบบพกพำ 
สภำพแวดลอ้มแมเ่หล็กไฟฟ้ำ IEC 61326-2-2 

CISPR 11: Group 1, Class A

Australian RCM RCM IEC 61326-1 RCM IEC 61326-1

US FCC 47 CFR 15 Subpart C Sections 15.207, 15.209, 
15.249

47 CFR 15 Subpart C Sections 15.207, 15.209, 
15.249

กำรสัน่สะเทอืน 10 Hz ถงึ 150 Hz, 0.15 มม., IEC 60068-2-6 10 Hz ถงึ 150 Hz, 0.15 มม., IEC 60068-2-6

ควำมทนตอ่แรงกระแทก 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27

กำรตก ออกแบบมำใหท้นตอ่กำรตกจำกควำมสงู 2 ม. ออกแบบมำใหท้นตอ่กำรตกจำกควำมสงู 2 ม.

ขนำด (สงู x กวำ้ง x ยำว) ประมำณ (26.7 ซม. x 10.1 ซม. x 14.5 ซม.) 
ประมำณ (10.5 นิว้ x 4.0 นิว้ x 5.7 นิว้)

ประมำณ (26.7 ซม. x 10.1 ซม. x 14.5 ซม.) 
ประมำณ (10.5 นิว้ x 4.0 นิว้ x 5.7 นิว้)

น�้ำหนัก (รวมแบตเตอรี)่ ≤2.27 กก. (5 ปอนด)์ ≤2.27 กก. (5 ปอนด)์

ระดบัมำตรฐำนกำรป้องกนั IP54 IP54

กำรรับประกนั สองปี (มำตรฐำน) สองปี (มำตรฐำน)

วงจรกำรปรับเทยีบทีแ่นะน�ำ สองปี (ตำมกำรใชง้ำนตำมปกตแิละอำยกุำรใชง้ำน 
ตำมปกต)ิ

สองปี (ตำมกำรใชง้ำนตำมปกตแิละอำยกุำรใชง้ำน 
ตำมปกต)ิ

ภำษำทีร่องรับ
เชก็ ดตัช ์องักฤษ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั ฮงักำร ี
อติำล ีญีปุ่่ น เกำหล ีโปแลนด ์โปรตเุกส รัสเซยี จนี

ประยกุต ์สเปน สวเีดน จนีดัง้เดมิ และตรุกี

เชก็ ดตัช ์องักฤษ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั ฮงักำร ี
อติำล ีญีปุ่่ น เกำหล ีโปแลนด ์โปรตเุกส รัสเซยี จนี

ประยกุต ์สเปน สวเีดน จนีดัง้เดมิ และตรุกี
สอดคลอ้งกบัมำตรฐำน RoHS มี มี
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ขอ้มลูส�าหรบัการส ัง่ซือ้
กลอ้งถำ่ยภำพควำมรอ้น FLK-TIS75+ 27HZ
กลอ้งถำ่ยภำพควำมรอ้น FLK-TIS75+ 9HZ
กลอ้งถำ่ยภำพควำมรอ้น FLK-TIS75+ 9HZ/CN
กลอ้งถำ่ยภำพควำมรอ้น FLK-TIS55+ 27HZ
กลอ้งถำ่ยภำพควำมรอ้น FLK-TIS55+ 9HZ
กลอ้งถำ่ยภำพควำมรอ้น FLK-TIS55+ 9HZ/CN

ประกอบดว้ย
กลอ้งอนิฟรำเรด อปุกรณจ์ำ่ยไฟฟ้ำกระแสสลบั  
(รวมตวัแปลงไฟฟ้ำกระแสสลบัสำกล) ทีช่ำรจ์
แบตเตอรีพ่รอ้มกนัสองกอ้น (รุน่ TiS75+ เทำ่นัน้) 
สมำรท์แบตเตอรีล่เิทยีมไอออนแบบทนทำน  
(ในรุน่ TiS75+ ใหม้ำ 2 กอ้น ในรุน่ TiS55+  
ใหม้ำ 1 กอ้น) สำย USB กำรด์ micro SD  
ขนำด 4 GB กระเป๋ำพกพำทนทำนแบบแข็ง  
กระเป๋ำขนสง่แบบนุ่ม สำยรัดมอืปรับได ้สำมำรถ
ดำวนโ์หลดไดฟ้ร:ี ซอฟตแ์วรบ์นเดสกท็์อป 
และคูม่อืผูใ้ช ้

อปุกรณเ์สรมิ
หฟัูงแบบ Bluetooth FLK-BLUETOOTH
อปุกรณเ์สรมิส�ำหรับตดิตัง้สำมขำ FLK-TI-TRIPOD3
หนังสอืแนะน�ำหลกักำรของกำรถำ่ยภำพควำมรอ้น 
BOOK-ITP 
แบตเตอรีแ่บบสมำรท์เพิม่เตมิ FLK-TI-SBP3 
ทีช่ำรจ์แบตเตอรีแ่บบสมำรท์ FLK-TI-SBC3B 
ทีช่ำรจ์ไฟในรถ TI-CAR 
  

โปรดเยีย่มชม www.fluke.com  
เพือ่ขอรบัรายละเอยีดท ัง้หมดเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์
หรอืสอบถามตวัแทนขายของ Fluke  
ในพืน้ทีข่องคณุ

เครือ่งหมำยกำรคำ้ทัง้หมดเป็นกรรมสทิธิข์องผูท้ีเ่ป็นเจำ้ของ จ�ำเป็นตอ้งม ีWiFi หรอืบรกิำรโทรศพัทม์อืถอืในกำรแบง่ปัน
ขอ้มลู กำรใหบ้รกิำรไรส้ำยและขอ้มลูผำ่นสมำรท์โฟนไมร่วมอยูใ่นกำรสัง่ซือ้ พืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู 5GB แรกใหบ้รกิำรฟรี

การใหบ้รกิารไรส้ายและขอ้มลูผา่นสมารท์โฟนไมร่วมอยูใ่นการส ัง่ซือ้ Fluke Connect อาจไมม่ี
ใหบ้รกิารในบางประเทศ

การบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนัซบัซอ้นนอ้ยลง ก�าจดังานซ�า้
ประหยดัเวลำและเพิม่ควำมน่ำเชือ่ถอืของขอ้มลูกำรบ�ำรงุรักษำของคณุโดยซงิคค์ำ่วดั
แบบไรส้ำยโดยใชร้ะบบ Fluke Connect

 • ขจัดขอ้ผดิพลำดจำกกำรป้อนขอ้มลูโดยบนัทกึคำ่วดัจำกเครือ่งมอืโดยตรงและ
เชือ่มโยงคำ่วดักบัค�ำสัง่งำน รำยงำน หรอืบนัทกึสนิทรัพย์

 • เพิม่ระยะเวลำกำรท�ำงำนใหส้งูทีส่ดุและท�ำกำรตดัสนิใจดำ้นกำรบ�ำรงุรักษำอยำ่ง
มัน่ใจดว้ยขอ้มลูทีค่ณุสำมำรถไวใ้จและตรวจสอบได ้

 • ไมต่อ้งยุง่กบัคลปิบอรด์ สมดุจดบนัทกึ และสเปรดชตีหลำยแผน่ดว้ยกำรถำ่ยโอน
กำรวดัแบบไรส้ำยดว้ยขัน้ตอนเดยีว

 • เขำ้ถงึคำ่วดับรรทดัฐำน คำ่วดัในอดตี และคำ่วดัปัจจบุนัตำมสนิทรัพย์
 • แบง่ปันขอ้มลูกำรวดัของคณุโดยใชก้ำรสนทนำทำงวดิโีอและอเีมลของ 

ShareLive™

 • กลอ้งอนิฟรำเรด TiS55+ และ TiS75+ เป็นสว่นหนึง่ของระบบเครือ่งมอืทดสอบ 
ทีเ่ชือ่มตอ่กนัและซอฟตแ์วรก์ำรบ�ำรงุรักษำอปุกรณม์กีำรพัฒนำอยำ่งตอ่เนือ่ง  
เยีย่มชมเว็บไซตข์อง Fluke เพือ่หำขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบ Fluke Connect

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่fluke.com

  

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

ส�าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิโทร:
ในประเทศสหรัฐอเมรกิำ (800) 443-5853 
ในแคนำดำ (800) 36-FLUKE
จำกประเทศอืน่ +1 (425) 446-5500 
www.fluke.com
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