
ขอ้มลูดา้นเทคนคิ

อปุกรณร์ะดบัอตุสาหกรรม มรีาคาแพง?  
วนิจิฉยักอ่นถอดชิน้สว่น พรอ้มความทนทานจาก Fluke
เป็นทีรู่ก้นัถงึคณุประโยชนข์องกลอ้งวดีโีอส�ำหรับงำนวเิครำะห ์แตก่ำร
ตรวจสอบในงำนอตุสำหกรรมตอ้งอำศยักลอ้งวดีโีอส�ำหรับงำนวเิครำะหท์ีม่ี
ประสทิธภิำพ ออกแบบมำเพือ่ใหท้นตอ่สภำพแวดลอ้มทีส่กปรกและมคีวำม
รนุแรง

กลอ้งวดีโีอส�ำหรับงำนวเิครำะหจ์ำก Fluke น�ำภำพถำ่ยควำมละเอยีดสงูมำสูม่อื
คณุ

• กำ้นตรวจสอบควำมคมชดัสงูพรอ้มกลอ้งแบบสองมมุมอง
• ควำมเร็วกำรประมวลผลทีใ่หภ้ำพรำบรืน่ ชดัเจน และสม�ำ่เสมอ
• หนำ้จอ LCD ขนำด 7" สะดวกในกำรดู
• ฟังกช์นัซมูจำกมำโครถงึไมโคร
• ปรับแสงไดเ้พือ่เกบ็ภำพไดด้ทีีส่ดุ
• วดิโีอ 720p อยำ่งแทจ้รงิ

คณุภาพของภาพทีเ่หนอืกวา่
ความละเอยีดสงู
DS701
800 x 600 (480,000 พกิเซล)
DS703 FC ความละเอยีดสงู
1200 x 720 (864,000 พกิเซล)

กลอ้งวดีโีอส�าหรบังานวเิคราะห์
กลอ้งแบบสองมมุมอง
ปรับแสงได ้
ซมูอตัโนมตัิ

Built with

ท�างานไดก้บั Fluke Connect™

กลอ้งวดีโีอส�าหรบังานวเิคราะหค์วาม
ละเอยีดสงู Fluke DS701 และ DS703 FC



2  Fluke Corporation     กลอ้งวดิโีอส�ำหรับงำนวเิครำะห ์Fluke DS701 และ DS703 FC HD

ขอ้มลูจ�าเพาะโดยละเอยีด
DS701 DS703 FC

กา้นของกลอ้งวดิโีอส�าหรบังานวเิคราะห ์

ควำมยำว 1.2 เมตร (3.94 ฟตุ)
ชนดิ ถอดออกได ้กึง่แข็ง กนัน�้ำ สำมำรถลงน�้ำไดล้กึถงึ 1 เมตรขึน้ไป
เสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 8.5 มม. (0.33 นิว้), มกีำ้น 3.8, 5.5 และ 9 มม. เป็นตวัเลอืกอปุกรณเ์สรมิ
วสัดุ โลหะหุม้อลีำสโตเมอร์
ไฟสอ่งสวำ่ง LED ปรับได ้ทีด่ำ้นหนำ้ ดำ้นเดยีว
ควำมสวำ่ง 53 Lux
เทคโนโลย ีUpisUp™ แสดงภำพอยำ่งเหมำะสม ไมว่ำ่กำ้นจะมทีศิทำงอยำ่งไร, เฉพำะกำ้น 8.5 มม. 1.2 เมตรเทำ่นัน้

กลอ้ง กลอ้งมมุมองคู ่ดำ้นหนำ้และดำ้นขำ้ง
ควำมละเอยีด 800 x 600 (480,000 พกิเซล) 1200 x 720 (864,000 พกิเซล)
รปูภำพของภำพนิง่ JPG
รปูแบบกำรบนัทกึวดิโีอ AVI
รปูแบบเอำตพ์ตุวดิโีอ กำรบบีอดั MPEG
กำรซมูดจิติลั ปรับไดจ้ำกซมู 1x ถงึ 8x
มมุมองภำพ 68°
ควำมชดัลกึ 25 มม. ถงึคำ่อนันต์
ควำมละเอยีดวดิโีอ มำตรฐำน 720p
ระยะโฟกสัต�ำ่สดุ 10 มม.
ประเภทโฟกสั คงที่
กำรหมนุ 180°
กำรสตรมีวดิโีอ ผำ่น HDMI และ Fluke Connect™

หนา้จอ LCD
จอสมัผัส หนำ้จอสมัผัสคำปำซทิฟี
ขนำด 7 นิว้ (17.79 ซม.)
อตัรำรเีฟรช 30 hz
เทคโนโลย ีUpisUp™ กำรปรับทศิทำงภำพแบบเรยีลไทม์
ไฟพืน้หลงั LED ปรับควำมสวำ่งของกำรแสดงผลเพือ่กำรรับชมทีด่ทีีส่ดุ

การสือ่สาร

อนิเทอรเ์ฟซไรส้ำย WiFi 802.11b/g/n ระยะท�ำกำร: 33 ฟตุ (10.06 เมตร)
กำรโอนขอ้มลู USB สำย USB และ micro HDMI
Fluke Connect™* บนัทกึและแชรภ์ำพโดยตรงจำกกลอ้งวดิโีอส�ำหรับงำนวเิครำะห ์ 

แนบภำพหรอืวดิโีอกบัระเบยีนสนิทรัพยห์รอืใบสัง่งำน
อปัโหลดไปยงัระบบคลำวดไ์ดท้นัที ม ีเมือ่ใช ้Fluke Connect™

คณุสมบตัทิ ัว่ไป

ชดุแบบสี แสงปกต ิเกรยส์เกล หรอืกลบัดำ้น
หน่วยควำมจ�ำภำยใน 6 GB
ปุ่ มทำงกำยภำพ เรยีนรูง้ำ่ย เทคโนโลยปีุ่ มใชง้ำนงำ่ย ปุ่ มฟังกช์นั 4 ปุ่ ม ปุ่ มทศิทำง 4 ปุ่ ม ปุ่ มเกบ็ภำพหรอืเลอืกหนึง่ปุ่ ม
กระเป๋ำใสอ่ปุกรณ์ ซอง EVA ส�ำหรับป้องกนั
สำยคลอ้ง สำยคลอ้งขอ้มอื สำยคลอ้งขอ้มอืและคลอ้งคอ
ตวัแปลงไฟฟ้ำ ตวัแปลงไฟฟ้ำ AC/ทีช่ำรจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ แบตเตอรี ่Li-Ion ในตวั 6400mAh 3.7 โวลต ์ชำรจ์ซ�้ำได ้
อำยกุำรใชง้ำนของแบตเตอรี่ 3 ชัว่โมงกบัควำมสวำ่งของไฟ LED 50 %
ขนำด 6.98 x 8.85 นิว้ (17.73 x 22.48 ซม.)
น�้ำหนัก 1.95 ปอนด ์(0.88 กก.)

ระดบั IP

แท็บเล็ต IP56, ป้องกนัฝุ่ นละอองและป้องกนัน�้ำทีฉ่ีดจำกหวัฉีด
กำ้นของกลอ้ง IP68, กนัฝุ่ นและจุม่น�้ำลกึได ้1 เมตรขึน้ไป

การทดสอบการตกหลน่ 2 เมตร (6.56 ฟตุ)
อณุหภมูใินการท�างาน 0 °C ถงึ 45 °C (32 °F ถงึ 113 °F), 50 °C (122 °F) นำนกวำ่ 10 นำที
อณุหภมูสิ�าหรบัจดัเก็บ -40 °C ถงึ 60 °C (-40 °F ถงึ 140 °F)
ความชืน้ในการท�างาน 90 % ที ่35 °C (95 °F)

75 % ที ่40 °C (104 °F)
45 % ที ่50 °C (122 °F)

การรบัประกนั 2 ปี

*แอป Fluke Connect™ และผลติภณัฑ ์Fluke Connect™ อำจไมม่ใีหใ้นบำงประเทศ

ฟังกช์นักำรท�ำงำนของ Fluke Connect™ จะใชไ้ดส้�ำหรับกลอ้งวดิโีอส�ำหรับงำนวเิครำะห ์DS703 FC ในเร็วๆ นี ้ซอฟตแ์วรท์ีม่ปีระสทิธภิำพนีจ้ะชว่ยใหค้ณุบนัทกึและแชรภ์ำพควำมละเอยีดสงูกบัทมีงำน เขำ้ชมเว็บไซตข์อง 
Fluke เพือ่ดขูอ้มลูเกีย่วกบักำรอปัเดตเฟิรม์แวรน์ี ้และเพิม่ศกัยภำพของ Fluke Connect ใหก้บักลอ้งวดิโีอส�ำหรับงำนวเิครำะห ์DS703 FC ของคณุ



ขอ้มลูส�าหรบัการส ัง่ซือ้
FLK-DS701 กลอ้งวดีโีอส�ำหรับงำนวเิครำะห์
FLK-DS703 FC กลอ้งวดีโีอส�ำหรับงำนวเิครำะหค์วำมละเอยีด
สงู
สิง่ทีม่ใีห้
กลอ้งวดีโีอส�ำหรับงำนวเิครำะหพ์รอ้มกำ้นกึง่แข็ง 1.2 ม., 8.5 
มม., สำยคลอ้งขอ้มอื (DS703 FC มสีำยคลอ้งขอ้มอืและสำย
คลอ้งคอ), สำย USB, เครือ่งจำ่ยไฟฟ้ำกระแสสลบั AC/ทีช่ำรจ์
แบตเตอรี,่ ตะขอแขวนแมเ่หล็ก TPAK, ซองป้องกนั EVA
อปุกรณเ์สรมิ
FLK-3.8MM Scope กำ้น 1 ม. มมุมองดำ้นหนำ้
FLK-8.5MM Scope กำ้น 3 ม. มมุมองคู ่
FLK-5.5MM Scope กำ้น 1 ม. มมุมองคู่
FLK-8.5MM Scope กำ้น 1.2 ม. มมุมองคู่
FLK-8.5MM UV Scope กำ้น 1 ม. มมุมองคู่
Fluke FLK-9MM Scope มมุมองดำ้นหนำ้ มว้นกำ้น 20 ม.
Fluke DS 7XX Neckstrap สำยคลอ้งคอ

เขา้สูเ่ว็บไซต ์Fluke ในพืน้ทีห่รอืตดิตอ่
ตวัแทนของ Fluke ในพืน้ทีเ่พือ่ดขูอ้มลู
เพิม่เตมิ

เครือ่งหมำยกำรคำ้ทัง้หมดเป็นกรรมสทิธิข์องผูท้ีเ่ป็นเจำ้ของ จ�ำเป็นตอ้งม ีWiFi หรอืบรกิำรโทรศพัทม์อืถอืในกำรแบง่
ปันขอ้มลู กำรใหบ้รกิำรไรส้ำยและขอ้มลูผำ่นสมำรท์โฟนไมร่วมอยูใ่นกำรสัง่ซือ้ พืน้ทีเ่ก็บขอ้มลู 5 GB แรกใหบ้รกิำรฟร ี
สำมำรถดรูำยละเอยีดกำรสนับสนุนทำงโทรศพัทไ์ดท้ี ่fluke.com/phones
การใหบ้รกิารไรส้ายและขอ้มลูผา่นสมารท์โฟนไมร่วมอยูใ่นการส ัง่ซือ้ Fluke Connect อาจ
ไมม่ใีหบ้รกิารในบางประเทศ

การบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนัซบัซอ้นนอ้ยลง ก�าจดังานซ�า้
ประหยดัเวลำและเพิม่ควำมน่ำเชือ่ถอืของขอ้มลูกำรบ�ำรงุรักษำของคณุโดยซงิคค์ำ่วดั
แบบไรส้ำยโดยใชร้ะบบ Fluke Connect™
• ขจัดขอ้ผดิพลำดจำกกำรป้อนขอ้มลูโดยบนัทกึคำ่วดัจำกเครือ่งมอืโดยตรงและเชือ่ม

โยงคำ่วดักบัค�ำสัง่งำน รำยงำน หรอืบนัทกึสนิทรัพย์
• เพิม่ระยะเวลำกำรท�ำงำนใหส้งูทีส่ดุและท�ำกำรตดัสนิใจดำ้นกำรบ�ำรงุรักษำอยำ่ง

มัน่ใจดว้ยขอ้มลูทีค่ณุสำมำรถไวใ้จและตรวจสอบได ้
• เขำ้ถงึคำ่วดับรรทดัฐำน คำ่วดัในอดตี และคำ่วดัปัจจบุนัตำมสนิทรัพย์

Fluke DS703 FC เป็นสว่นหนึง่ของระบบเครือ่งมอืทดสอบทีเ่ชือ่มตอ่กนั
และซอฟตแ์วรก์ำรบ�ำรงุรักษำอปุกรณม์กีำรพัฒนำอยำ่งตอ่เนือ่ง
ไปที ่www.flukeconnect.com เพือ่เรยีนรูเ้พ ิม่เตมิเกีย่วกบัระบบ 
Fluke Connect™
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