
ขอ้มลูดา้นเทคนคิ

กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น TiS60+

ด�าเนนิงานใหส้�าเร็จลลุว่งภายในคร ัง้แรก 
เพิม่ประสทิธภิาพการท�างานของทมีดว้ยความละเอยีด 320 x 240 ภาพถา่ย
อนิฟราเรดทีถ่า่ยดว้ย TiS60+ จะเกบ็ภาพความแตกตา่งของอณุหภมูทิีเ่ล็กกวา่
จากระยะทางทีห่า่งออกไป หากคณุเป็นมอืใหมใ่นการใชร้ะบบถา่ยภาพความ
รอ้นหรอืหากทมีของคณุก�าลงัใชก้ลอ้งทีม่รีะดบัประสบการณถ์า่ยภาพความรอ้น
แตกตา่งกนั เครือ่ง TiS60+ มาพรอ้มโฟกสัคงทีซ่ ึง่สามารถใชง้านงา่ย 
 • ความละเอยีด 320 x 240 ใหค้วามชดัเจนและรายละเอยีดทีค่ณุตอ้งการ
 • หนา้จอ LCD 3.5 นิว้ชว่ยใหค้ณุมองเห็นปัญหาไดใ้นภาคสนาม
 • โฟกสัคงทีใ่ชง้านงา่ย เพยีงเล็งและถา่ยภาพไดเ้ลย
 • วดัคา่ไดถ้งึ 400 °C เพือ่รับมอืกบัการท�างานทกุรปูแบบ
 • ความสามารถในการถา่ย ตรวจสอบ และบนัทกึภาพดว้ยมอืเดยีว

มองเห็นปญัหาและต�าแหนง่ไดใ้นภาพเดยีวดว้ย
เทคโนโลย ีIR-Fusion™ 
เทคโนโลย ีIR-Fusion เป็นสทิธบิตัรของ Fluke Corporation ซึง่จะบนัทกึ
ภาพแสงปกตใินรปูแบบดจิติอลไวโ้ดยอตัโนมตัใินขณะเดยีวกบัทีถ่า่ยภาพ
อนิฟราเรด กลอ้งจะรวมสองภาพเขา้ดว้ยกนัแบบพกิเซลตอ่พกิเซล ในจอแสดง
ผลเดยีวกนั จากนัน้คณุจะสามารถดภูาพไดแ้บบอนิฟราเรดทัง้หมด แสงปกติ
ทัง้หมด หรอืการผสมผสานในระดบัตา่งๆ หลายระดบั 
ต�าแหน่งของเป้าหมายอนิฟราเรดนัน้สามารถระบไุดอ้ยา่งแมน่ย�า แมว้า่คอนทรา
สตข์องอนิฟราเรดจะต�า่และมโีครงสรา้งในภาพอนิฟราเรดเพยีงเล็กนอ้ย

อนิฟราเรดแบบสมบรูณ์ ผสาน 50 %, โหมดภาพซอ้นภาพ

ผสาน 50 %

ซอฟตแ์วร ์FLUKE CONNECT™  
ทีม่ปีระสทิธภิาพและใชง้านงา่ย
กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น TiS60+ สามารถ
ท�างานไดก้บั Fluke Connect
• การออกแบบรปูลกัษณท์นัสมยั
• ใชง้านงา่ย - ไมต่อ้งเสยีเวลาเรยีนรู ้

ท�างานไดง้า่ยและเร็วกวา่
• ท�าใหก้ระบวนการท�างานเรยีบงา่ย
• กระบวนการรายงานเรยีบงา่ยและมี

เทมเพลตการรายงานทีด่ยี ิง่ข ึน้
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คณุสมบตัสิ�าคญั TiS60+

ความละเอยีดอนิฟราเรด 320 x 240 (76,800 พกิเซล)
IFOV ขณะทีใ่สเ่ลนสม์าตรฐาน  
(ความละเอยีดเชงิพืน้ที)่ 1.86 mRad, D:S 532:1

มมุมองภาพ 34.1 °H x 25.6 °V
ระยะโฟกสัต�า่สดุ 46 ซม. (18 นิว้)
ระบบโฟกสั คงที่
การเชือ่มตอ่แบบไรส้าย ม ีไป PC, iPhone® และ iPad® (iOS 4s ขึน้ไป), Android™ 4.3 ขึน้ไป และ WiFi และ LAN (ในรุน่ทีม่)ี

ใชง้านรว่มกบัแอป Fluke™ Connect ได ้ ม*ี เชือ่มตอ่กลอ้งกบัสมารท์โฟน และรปูภาพทีถ่า่ยจะไดรั้บการอปัโหลดโดยอตัโนมตัไิปยงัแอป Fluke 
Connect เพือ่บนัทกึและแบง่ปันไดท้นัที

ซอฟตแ์วร ์Fluke Connect Assets เป็นอปุกรณ์
เสรมิ

ม*ี ก�าหนดรปูภาพใหก้บัสนิทรัพยแ์ละสรา้งใบสัง่งาน เปรยีบเทยีบการวดัประเภทตา่งๆ ไดโ้ดยงา่ย ไมว่า่จะ
เป็นทางกล ทางไฟฟ้า หรอืภาพอนิฟราเรด ท�าไดใ้นทีเ่ดยีว

เทคโนโลย ีIR Fusion™ มี

โหมด AutoBlend™ มี
ภาพซอ้นภาพ (PIP) มี
จอภาพทีท่นทาน จอ LCD 3.5 นิว้ (8.9 ซม. แนวนอน) ความละเอยีด 320 x 240
การออกแบบตามหลกัสรรีศาสตร์ ออกแบบมาส�าหรับการใชง้านดว้ยมอืเดยีว
ความไวในการตรวจจับอณุหภมู ิ(NETD)** ≤ 0.045 °C ทีอ่ณุหภมูเิป้าหมาย 30 °C (45 mK)
ระดบัและสแปน การวดัดว้ยตนเองและอตัโนมตัทิีไ่มส่ะดดุ
ปรับสเกลอตัโนมตัอิยา่งรวดเร็วในโหมดก�าหนด
เอง มี

สแปนต�า่สดุ (ในโหมดก�าหนดเอง) 2.5 °C (+4.5 °F)
สแปนต�า่สดุ (ในโหมดอตัโนมตั)ิ 5 °C (+9.0 °F)
กลอ้งดจิติอลในตวั (แสงทีม่องเห็นได)้ 5MP
อตัราเฟรม < 9 Hz หรอื 30 Hz
ตวัชีเ้ลเซอร ์ มี
ไฟ LED (ไฟฉาย) ไมม่ี

การจดัเก็บขอ้มลูและการจบัภาพ
ตวัเลอืกหน่วยความจ�าทีห่ลากหลาย หน่วยความจ�าภายในความจ ุ4GB พรอ้มการด์ Micro SD ความจ ุ4GB
กลไกการถา่ย ตรวจสอบ บนัทกึภาพ ความสามารถในการถา่ย ตรวจสอบ และบนัทกึภาพดว้ยมอืเดยีว
รปูแบบไฟลร์ปูภาพ ภาพ BMP หรอื JPEG ทีไ่มใ่ชเ่ชงิรังส ีหรอืภาพ is2 เชงิรังสแีบบสมบรูณ์
การตรวจสอบหน่วยความจ�า มี

ซอฟตแ์วร์ ซอฟตแ์วร ์Fluke Connect ส�าหรับเดสกท็์อป - ซอฟตแ์วรก์ารวเิคราะหแ์ละรายงานเต็มรปูแบบ พรอ้มเขา้
ถงึระบบ Fluke Connect

วเิคราะหแ์ละเก็บขอ้มลูการวดัรังสบีนคอมพวิเตอร์
พซีี มี

สง่ออกเป็นไฟลร์ปูแบบตา่งๆ ดว้ยซอฟตแ์วร ์
Fluke Connect is2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF

เสยีงอธบิายประกอบ บนัทกึไดส้งูสดุ 60 วนิาทตีอ่ภาพ เปิดภาพเพือ่ตรวจสอบไดบ้นกลอ้งถา่ยภาพ ตอ้งใชห้ฟัูงแบบ Bluetooth 
(จ�าหน่ายแยกตา่งหาก)

IR-PhotoNotes ม—ี3 ภาพ
ค�าอธบิายแบบขอ้ความ ไมม่ี
รปูแบบและการบนัทกึวดิโีอ ไมม่ี
การท�างานของรโีมทคอนโทรล ไมม่ ี
การจับภาพอตัโนมตั ิ(อณุหภมูแิละตามรอบเวลา) มี

ขอ้มลูจ�าเพาะ

* คณุสมบตัขิอง Fluke Connect บางอยา่งอาจไมม่ใีหใ้นบางประเทศ โปรดตรวจสอบการมใีหบ้รกิารกบัผูแ้ทนจ�าหน่าย Fluke ทีไ่ดรั้บอนุญาต 
** ดทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้
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คณุสมบตัสิ�าคญั TiS60+

แบตเตอรี่
แบตเตอรี ่(ถอดเปลีย่นได ้ชารจ์ได)้ ชดุแบตเตอรีล่เิธยีมไอออนอจัฉรยิะสองกอ้น พรอ้มสญัญาณ LED หา้ชอ่งเพือ่แสดงระดบัของประจุ

อายกุารใชง้านของแบตเตอรี่ การใชง้านตอ่เนือ่งกวา่ 4 ชัว่โมงตอ่ชดุแบตเตอรี่

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 ผูใ้ชส้ามารถเลอืกได ้

การตรวจวดัอณุหภมู ิ
ชว่งการวดัอณุหภมู ิ 
(ไมไ่ดส้อบเทยีบทีอ่ณุหภมูติ�า่กวา่ -10 °C)  -20 °C ถงึ 400 °C (--4 °F ถงึ 752 °F)

ความแมน่ย�า ± 2 °C หรอื 2 % (ทีค่า่กลาง 25 °C คา่ใดกต็ามทีม่ากกวา่)
การแกไ้ขสภาพเปลง่รังสบีนหนา้จอ ม ี(ทัง้คา่และตาราง)
การชดเชยอณุหภมู ิ
สะทอ้นพืน้หลงับนหนา้จอ มี

การแกไ้ขการสง่ผา่นบนหนา้จอ ไมม่ี
กราฟเสน้แสดงอณุหภมูิ ไมม่ี

ชุดแบบสี

สมีาตรฐาน 8:  สเีหล็กหลอม สนี�้าเงนิ-สแีดง ความเปรยีบตา่งสงู สเีหลอืงสม้ สเีหลอืงสม้กลบัดา้น สโีลหะรอ้น สเกลสี
เทา สเกลสเีทากลบัดา้น

ชดุส ีUltra Contrast 8:  สเีหล็กหลอมสงูพเิศษ สนี�้าเงนิ-สแีดงสงูพเิศษ คอนทราสตส์งูพเิศษ สเีหลอืงสม้สงูพเิศษ สโีลหะรอ้นสงู
พเิศษ สเกลสเีทาสงูพเิศษ สเกลสเีทากลบัดา้นสงูพเิศษ

ขอ้มลูจ�าเพาะท ัว่ไป
การเตอืนดว้ยสี อณุหภมูสิงู อณุหภมูติ�า่ และอณุหภมูเิสมอ (ภายในชว่ง)
ยา่นสเปกตรัมอนิฟราเรด 7.5 μm ถงึ 14 μm
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 ้ 3
กรอบการวดัทีผู่ใ้ชก้�าหนดเอง กรอบการวดัทีข่ยาย-ยอ่ได ้
กระเป๋าแบบแข็ง กระเป๋าแบบแข็งทีท่นทาน พรอ้มกระเป๋าส�าหรับเคลือ่นยา้ยแบบนุ่ม รวมสายรัดทีป่รับได ้
มาตรฐานความปลอดภยั IEC 61010-1: Overvoltage category II, Pollution Degree 2
ความเขา้กนัไดข้องแมเ่หล็กไฟฟ้า IEC 61326-1: สภาพแวดลอ้ม EM พืน้ฐาน CISPR 11: Group 1, Class A
Australian RCM RCM IEC 61326-1
US FCC EN61326-1; FCC Part 5, EN 55011: Class A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
การสัน่สะเทอืน 2G, IEC 68-2-6
ความทนตอ่แรงกระแทก 25G, IEC 68-2-29
การตก ผลติใหส้ามารถทนตอ่การตกจากความสงู 2 เมตร (6.5 ฟตุ)
ขนาด (สงู x กวา้ง x ยาว) 26.7 ซม. x 10.1 ซม. x 14.5 ซม. (10.5 นิว้ x 4.0 นิว้ x 5.7 นิว้)
น�้าหนัก (รวมแบตเตอรี)่ 0.72 กก. (1.6 ปอนด)์
ระดบัมาตรฐานการป้องกนั IP54 (ป้องกนัฝุ่ นละออง จ�ากดัปรมิาณการเขา้ ป้องกนัละอองน�้าจากทกุทศิทาง)
การรับประกนั สองปี (มาตรฐาน)
วงจรการปรับเทยีบทีแ่นะน�า สองปี (ตามการใชง้านตามปกตแิละอายกุารใชง้านตามปกต)ิ
ภาษาทีร่องรับ เชก็ ดตัช ์องักฤษ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั ฮงัการ ีอติาล ีญีปุ่่ น เกาหล ีโปแลนด ์โปรตเุกส รัสเซยี จนี

ประยกุต ์สเปน สวเีดน จนีดัง้เดมิ และตรุกี
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน RoHS มี

ข้อมูลจ�าเพาะ ต่อ
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ขอ้มลูส�าหรบัการส ัง่ซือ้
FLK-TIS60+ 30HZ กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น
FLK-TIS60+ < 9HZ กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น
ประกอบดว้ย
กลอ้งอนิฟราเรด อปุกรณจ์า่ยไฟฟ้ากระแสสลบั (รวมตวั
แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัสากล) ทีช่ารจ์สมารท์แบตเตอรี่
สองชอ่ง สมารท์แบตเตอรีล่เิทยีม-ไอออนแบบทนทาน 
2 กอ้น สาย USB micro SD การด์ขนาด 4 GB 
กระเป๋าพกพาทนทานแบบแข็ง กระเป๋าขนสง่แบบนุ่ม 
สายรัดมอืปรับได ้สามารถดาวนโ์หลดไดฟ้ร:ี  
ซอฟตแ์วรส์�าหรับเดสกท็์อปพรอ้มคูม่อืผูใ้ช ้
อปุกรณเ์สรมิ
FLK-BLUETOOTH ชดุหฟัูง Bluetooth  
FLK-TI-TRIPOD3 อปุกรณเ์สรมิส�าหรับตดิขาตัง้  
BOOK-ITP คูม่อืแนะน�าหลกัการถา่ยภาพความรอ้น  
FLK-TI-SBP3 สมารท์แบตเตอรีเ่พิม่เตมิ 
FLK-TI-SBC3B เครือ่งชารจ์สมารท์แบตเตอรี ่
TI-CAR CHARGER เครือ่งชารจ์ในรถยนต ์ 

โปรดเยีย่มชม www.fluke.com เพือ่ขอรบัราย
ละเอยีดท ัง้หมดเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์หรอืสอบถาม
ตวัแทนขายของ Fluke ในพืน้ทีข่องคณุ

เครือ่งหมายการคา้ทัง้หมดเป็นกรรมสทิธิข์องผูท้ีเ่ป็นเจา้ของ จ�าเป็นตอ้งม ีWiFi หรอืบรกิารโทรศพัทม์อืถอืในการแบง่ปัน
ขอ้มลู การใหบ้รกิารไรส้ายและขอ้มลูผา่นสมารท์โฟนไมร่วมอยูใ่นการสัง่ซือ้ พืน้ทีเ่ก็บขอ้มลู 5GB แรกใหบ้รกิารฟรี

การใหบ้รกิารไรส้ายและขอ้มลูผา่นสมารท์โฟนไมร่วมอยูใ่นการส ัง่ซือ้ Fluke Connect อาจ
ไมม่ใีหบ้รกิารในบางประเทศ

การบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนัซบัซอ้นนอ้ยลง ก�าจดังานซ�า้
ประหยดัเวลาและเพิม่ความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลูการบ�ารงุรักษาของคณุโดยซงิคค์า่วดั
แบบไรส้ายโดยใชร้ะบบ Fluke Connect
 • ขจัดขอ้ผดิพลาดจากการป้อนขอ้มลูโดยบนัทกึคา่วดัจากเครือ่งมอืโดยตรงและ
เชือ่มโยงคา่วดักบัค�าสัง่งาน รายงาน หรอืบนัทกึสนิทรัพย์

 • เพิม่ระยะเวลาการท�างานใหส้งูทีส่ดุและท�าการตดัสนิใจดา้นการบ�ารงุรักษาอยา่ง
มัน่ใจดว้ยขอ้มลูทีค่ณุสามารถไวใ้จและตรวจสอบได ้

 • ไมต่อ้งยุง่กบัคลปิบอรด์ สมดุจดบนัทกึ และสเปรดชตีหลายแผน่ดว้ยการถา่ยโอน
การวดัแบบไรส้ายดว้ยขัน้ตอนเดยีว

 • เขา้ถงึคา่วดับรรทดัฐาน คา่วดัในอดตี และคา่วดัปัจจบุนัตามสนิทรัพย์
 • แบง่ปันขอ้มลูการวดัของคณุโดยใชก้ารสนทนาทางวดิโีอและอเีมลของ 
ShareLive™

 • กลอ้งอนิฟราเรด TiS60+ เป็นสว่นหนึง่ของระบบเครือ่งมอืทดสอบทีเ่ชือ่มตอ่กนั
และซอฟตแ์วรก์ารบ�ารงุรักษาอปุกรณม์กีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง เยีย่มชมเว็บไซต์
ของ Fluke เพือ่หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบ Fluke Connect

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่fluke.com
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