
ขอ้มลูดา้นเทคนคิ

กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น 
Fluke TiS20+/TiS20+ MAX

ประหยดัเวลาดว้ยกลอ้งอนิฟราเรดพรอ้มการวเิคราะหท์ ี่
เหมาะสม
• IR-Fusion™ บนจอสมัผัสแบบตอ่เนือ่ง เลือ่นนิว้ตามหนา้จอเพือ่ปรับการ

ตัง้คา่
• ความละเอยีดอนิฟราเรด 120 x 90 (10,800 พกิเซล)
• จอภาพแบบสมัผัส LCD ขนาด 3.5 นิว้ เพือ่การแกปั้ญหาทีง่า่ยยิง่ขึน้
• จัดเรยีงภาพโดยอตัโนมตัดิว้ยการตดิแท็กสนิทรัพยข์อง Fluke Connect 

ทนทาน 

ไมว่า่จะหาโหลดทีไ่มส่ม�า่เสมอในสวติชเ์กยีร ์หรอืตรวจสอบระบบระบาย
อากาศ Fluke TiS20+ และ TiS20+ MAX จะชว่ยใหค้ณุคน้พบปัญหาได ้
อยา่งรวดเร็ว 
• รองรับการตกจากทีส่งูได ้2 เมตร
• ป้องกนัน�้าและฝุ่ นละออง—ระดบัมาตรฐานการป้องกนั IP54 

IR-Fusion™

เทคโนโลย ีFluke IR-Fusion จะรวมภาพแสงปกตแิละแสงอนิฟราเรดเขา้
ดว้ยกนัเพือ่การตรวจสอบทีร่วดเร็วและจัดท�ารายงานไดด้ยี ิง่ขึน้ เพยีงสมัผัส
เดยีวคณุสามารถสแกนจากภาพอนิฟราเรดทัง้หมดไปจนถงึภาพแสงปกติ
ทัง้หมด เพือ่หาต�าแหน่งของปัญหา

ภาพอนิฟราเรดทัง้หมด*

ภาพผสม 50 %* ภาพแสงปกตทิัง้หมด

*ภาพถา่ยความรอ้นทีจ่�าลองขึน้

ภาพผสม 75 %*

การตดิแท็กสนิทรพัยข์อง FLUKE CONNECT™
ไมต่อ้งเสยีเวลาเป็นชัว่โมงกบัคอมพวิเตอรใ์นการจัดระเบยีบ
ภาพถา่ยความรอ้น ใหก้ารตดิแท็กสนิทรัพยท์�างานใหค้ณุ 
ไมต่อ้งลากและวางหรอืเปลีย่นชือ่ไฟลใ์นส�านักงานอกีตอ่ไป 
เพยีงสแกนรหสั QR ทีส่นิทรัพย ์ถา่ยภาพความรอ้น และ
ภาพทัง้หมดจะไดรั้บการจัดเรยีงตามสนิทรัพยใ์หค้ณุ เริม่ใช ้
เวลากบัการวเิคราะหภ์าพและจัดท�ารายงาน แทนทีจ่ะตอ้ง
จัดเรยีงไฟลท์ลีะไฟล ์

*
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ขอ้มลูจ�าเพาะ
คณุสมบตัสิ�าคญั TiS20+/TiS20+ MAX
ความละเอยีดอนิฟราเรด 120 x 90 (10,800 พกิเซล)
IFOV (ความละเอยีดเชงิพืน้ที)่ 7.6 mRad, D:S 130:1
มมุมองภาพ 50° H x 38° V

ระยะโฟกสัต�า่สดุ 50 ซม. (20 นิว้)
ระบบโฟกสั โฟกสัคงที่
การโอนขอ้มลู Mini USB ใชส้�าหรับสง่ภาพไปยงัคอมพวิเตอรพ์ซี ี
การเชือ่มตอ่แบบไรส้าย ม ี(802.11 b/g/n (2.4 GHz))
อปัโหลดไดท้นัทดีว้ย Fluke Connect ม ีเชือ่มตอ่กลอ้งกบัเครอืขา่ย WiFi ของอาคาร (802.11 b/g/n (2.4 GHz)) และภาพ

ทีถ่า่ยจะไดรั้บการอปัโหลดไปยงัระบบ Fluke Connect หรอืเซริฟ์เวอรข์องคณุเองโดย
อตัโนมตัเิพือ่การจัดเกบ็และดใูนคอมพวิเตอรข์องคณุ

คณุภาพของภาพ 
ระดบัและสแปน การวดัดว้ยตนเองและอตัโนมตัทิีไ่มส่ะดดุ
เทคโนโลย ีIR-Fusion AutoBlend ตอ่เนือ่ง 0 % ถงึ 100 % เพิม่ขอ้มลูแวดลอ้มทีเ่ป็นรายละเอยีดซึง่มองเห็น

ไดใ้นภาพอนิฟราเรด
จอแสดงผล หนา้จอสมัผัส LCD 3.5" (แนวนอน)
ความละเอยีดการแสดงผล LCD 320 x 240
ความไวในการตรวจจับอณุหภมู ิ(NETD) 60 mK
อตัราเฟรม เวอรช์นั 9 Hz 
การจดัเก็บขอ้มลูและการจบัภาพ
หน่วยความจ�า หน่วยความจ�าภายใน 4GB (มสีล็อตส�าหรับการด์ micro SD เป็นอปุกรณเ์สรมิส�าหรับ

เพิม่ไดถ้งึ 32GB) 
กลไกการถา่ย ตรวจสอบ บนัทกึภาพ ความสามารถในการถา่ย ตรวจสอบ และบนัทกึภาพดว้ยมอืเดยีว
รปูแบบไฟลร์ปูภาพ ภาพทีไ่มใ่ชแ่บบเรดโิอเมตรกิ (.jpeg) หรอืภาพแบบเรดโิอเมตรกิสมบรูณ ์(.is2) ไมต่อ้ง

มซีอฟตแ์วรก์ารวเิคราะหส์�าหรับไฟลท์ีไ่มใ่ชแ่บบเรดโิอเมตรกิ (.jpg)
ซอฟตแ์วร์ ซอฟตแ์วร ์Fluke Connect ส�าหรับเดสกท็์อป - ซอฟตแ์วรก์ารวเิคราะหแ์ละรายงานเต็ม

รปูแบบ พรอ้มเขา้ถงึระบบ Fluke Connect
รปูแบบไฟลท์ีส่ง่ออกดว้ยซอฟตแ์วร์ .bmp, .dib, .jpg, .tif, .tiff
แบตเตอรี่
แบตเตอรี ่(ถอดเปลีย่นได ้ชารจ์ได)้ ชดุแบตเตอรีล่เิธยีมไอออนอจัฉรยิะ พรอ้มสญัญาณ LED หา้ชอ่งเพือ่แสดงระดบัของ

ประจ ุ
อายกุารใชง้านของแบตเตอรี่ ≥ 5 ชัว่โมงตอ่เนือ่ง (ไมใ่ช ้WiFi)
เวลาการชารจ์แบตเตอรี่ 2.5 ชัว่โมงส�าหรับการชารจ์จนเต็ม 
ระบบการชารจ์แบตเตอรี่ การชารจ์ในตวัเครือ่ง ตวัเลอืกอะแดปเตอรส์�าหรับชารจ์ในรถ 12 V
การท�างาน AC การท�างาน AC พรอ้มทัง้มกีารจา่ยพลงังาน (100 V AC ถงึ 240 V AC, 50/60 Hz)
การประหยดัพลงังาน ปิดเครือ่งอตัโนมตั:ิ 5, 10, 15 และ 20 หรอืไมปิ่ดเลย
การตรวจวดัอณุหภมู ิ
ชว่งการวดัอณุหภมู ิ 
(ไมส่ามารถวดัไดท้ีอ่ณุหภมูติ�า่กวา่ 0 °C)

TiS20+: -20 °C ถงึ 150 °C (-4 °F ถงึ 302 °F) 
TiS20+ MAX: -20 °C ถงึ 400 °C (-4 °F ถงึ 752 °F)

ความแมน่ย�า อณุหภมูเิป้าหมายที ่0 °C ขึน้ไป: ความแมน่ย�า: ± 2 °C หรอื ± 2 % ที ่25 °C,  
โดยใชค้า่ทีม่ากกวา่

การแกไ้ขสภาพเปลง่รังสบีนหนา้จอ ม,ี ตารางวสัดุ
การชดเชยอณุหภมูสิะทอ้นพืน้หลงับนหนา้จอ มี
อณุหภมูจิดุศนูยก์ลาง มี
อณุหภมูเิฉพาะจดุ เครือ่งหมายระบจุดุอณุหภมูสิงูและอณุหภมูติ�า่
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ขอ้มลูส�าหรบัการส ัง่ซือ้
FLK-TiS20+ 9HZ 120 x 90 กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น; 9 HZ
FLK-TiS20+ 9HZ/CN 120 x 90 กลอ ้งถา่ยภาพความรอ ้น; 9 
HZ; ประเทศจนี
FLK-TiS20+ MAX 9HZ 120 x 90 กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น; 
9 HZ 
FLK-TiS20+ MAX 9HZ/CN 120 x 90 กลอ้งถา่ยภาพความ
รอ้น; 9 HZ; ประเทศจนี

ประกอบดว้ย
กลอ้งอนิฟราเรด, อปุกรณจ์า่ยไฟฟ้ากระแสสลบั (รวมตวัแปลง
ไฟฟ้ากระแสสลบัสากล), แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนแบบสมารท์
ทีม่คีวามทนทาน, สาย USB, กระเป๋าพกพาแบบออ่น สามารถ
ดาวนโ์หลดไดฟ้ร:ี ซอฟตแ์วร ์Fluke Connect ส�าหรับเดสกท็์อป
พรอ้มคูม่อืผูใ้ช ้

อปุกรณเ์สรมิ 
FLK-TIS-MSD Mini SD การด์
FLUKE-TIX5XX HAND สายรัดมอื
FLK-TI-SBP3 แบตเตอรีแ่บบสมารท์เพิม่เตมิ 
FLK-TI-SBC3B ทีช่ารจ์แบตเตอรีแ่บบสมารท์ 
TI-CAR CHARGER ทีช่ารจ์ไฟในรถ 

เขา้สูเ่ว็บไซต ์Fluke ในพืน้ทีห่รอืตดิตอ่ตวัแทนของ  
Fluke ในพืน้ทีเ่พือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิ 

คณุสมบตัสิ�าคญั TiS20+/TiS20+ MAX
ชุดแบบสี
สมีาตรฐาน 6: สเีหล็กหลอม สนี�้าเงนิ-สแีดง ความเปรยีบตา่งสงู สเีหลอืงสม้ สโีลหะรอ้น สเกลสเีทา

ขอ้มลูจ�าเพาะท ัว่ไป
ยา่นสเปกตรัมอนิฟราเรด 8 μm ถงึ 14 μm (ชว่งคลืน่ยาว)
อณุหภมูใินการท�างาน -10 °C ถงึ 50 °C (-14 °F ถงึ 122 °F)
อณุหภมูสิ�าหรับจัดเกบ็ -40 °C ถงึ 70 °C (--40 °F ถงึ 158 °F) 
ความชืน้สมัพัทธ์ 95 % ไมก่ลัน่ตวั
ความปลอดภยั IEC 61010-1: ระดบัมลภาวะ 2
ความเขา้กนัไดข้องแมเ่หล็กไฟฟ้า EN 61326-1, CISPR 11: Group 1, Class A
US FCC CFR, Part 15C
การสัน่และการกระแทก 10 Hz ถงึ 150 Hz, 0.15 mm, IEC 60068-2-6; 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27
การตก ออกแบบมาใหท้นตอ่การตกจากความสงู 2 เมตร
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 0.72 กก. (1.6 ปอนด)์
ระดบัมาตรฐานการป้องกนั IP54 (ป้องกนัฝุ่ นละออง จ�ากดัปรมิาณการเขา้ ป้องกนัละอองน�้าจากทกุทศิทาง)
การรับประกนั สองปี (มาตรฐาน)
ภาษาทีร่องรับ เชก็ ดตัช ์องักฤษ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั ฮงัการ ีอติาล ีญีปุ่่ น เกาหล ีโปแลนด ์

โปรตเุกส รัสเซยี จนีประยกุต ์สเปน สวเีดน จนีดัง้เดมิ และตรุกี

ขอ้มลูจ�าเพาะ ตอ่

แชรภ์าพไดจ้ากภาคสนาม 
ท�างานรว่มกนัและรายงานไดท้นัที
ใช ้Fluke TiS20+ และ TiS20+ MAX ของคณุใหเ้ต็มประสทิธภิาพ ดาวนโ์หลด 
Fluke Connect วนันี ้  
ประหยดัเวลาดว้ยการสง่ภาพใหท้มีของคณุขณะทีท่�างานในภาคสนาม
กลอ้งอนิฟราเรดของ Fluke เป็นสว่นหนึง่ของระบบเครือ่งมอืทดสอบทีเ่ชือ่มตอ่กนั
และซอฟตแ์วรก์ารบ�ารงุรักษาอปุกรณม์กีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง

คน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่flukeconnect.com
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