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การรบัประกนัแบบมีข้อจาํกดัและข้อจาํกดัเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ ์ 
ผลติภณัฑข์อง Fluke น้ี จะปราศจากขอ้บกพรอ่งทัง้ในดา้นวสัดุทีใ่ชแ้ละในดา้นขัน้ตอนการผลติ เป็นเวลา 2 ปีนบัจากวนั ทีซ่ือ้ผลติ 
ภณัฑ ์การรบัประกนัน้ีไมร่วมถงึฟิวส ์แบตเตอรีแ่บบใชแ้ลว้ทิง้หรอืความเสยี หายจากอุบตัเิหตุ การละเลย การใชง้านทีไ่มถู่กตอ้ง 
การแกไ้ขดดัแปลง การปนเป้ือนหรอืการใชง้านแ ละการเกบ็รกัษาในสภาวะทีไ่มป่กต ิการขายต่อจะไมไ่ดร้บัการขยายการร ั
บประกนัใดๆจาก Fluke การขอรบัการบรกิารในระหวา่งเวลารบัประกนั ใหต้ดิต่อศูนยบ์รกิารทีใ่กลท้ีสุ่ดทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก Fluke 
เพือ่รบัขอ้มลูการรบัรองต่อจากนัน้จงึสง่ตวัผลติภณัฑไ์ปยงัศูนยบ์รกิารนัน้พ รอ้มรายละเอยีด ของปญัหาผูข้ายไมม่สีทิธใินการ 
ขยายการรบัประกนัในนามของ Fluke ถา้ตอ้งการไดร้บับรกิารระหวา่งชว่งเวลาการรบัประกนั ใหต้ดิต่อศูนยบ์รกิารทีไ่ดร้บักา 
รแต่งตัง้จาก Fluke เพือ่ขอขอ้มลูการไดร้บัสทิธ,ิ หลงัจากนัน้ใหส้ง่ผลติภณัฑไ์ปยงัศูนยบ์รกิารพรอ้มทัง้รายละเอยีดของปญัหา 
การรบัประกนัน้ีสาํหรบัการแกไ้ขของทา่นเทา่นัน้ ไมม่กีารรบัประกนัอื่นใด เชน่ความเหมาะสมกบักา รใชง้านเฉพาะทางทีไ่ดร้ะบุไว ้
โดยตรง หรอืโดยปรยิาย Fluke ไมม่สีว่นรบัผดิชอบในความเสยีหาย หรอืสญูเสยีในกรณีพเิศษ โดยทางออ้มโดยอุบตัเิหตุ 
หรอืเป็นผลต่อเน่ือง มาจากสาเหตุหรอืขอ้สมมตใิดๆ เน่ืองจากในบางรฐั หรอืในบางประเทศ ไมอ่นุญาตใหย้กเวน้ หรอืจาํกดั 
การรบัประกนัโดยนยั หรอืของควา มเสยีหายโดยอุบตัเิหตุ หรอืความเสยีหายต่อเน่ือง  ดงันัน้การจาํกดัความรบัผดิชอบทีก่ลา่วน้ี 
อาจจะไมม่ ีผลกบัทา่น ไมม่กีารรบัประกนัอื่นใด (เชน่ปรบัปรุงเพือ่ใหเ้หมาะสมกบั วตัถุประสงคเ์ฉพาะ)ทีไ่ดร้บัการแถลงไว ้
หรอืโดยปรยิาย Fluke ไมม่สีว่นรบัผดิชอบในความเ สยีหาย หรอืสญูเสยีพเิศษใดๆ ไมว่า่จะเป็นทางออ้มโดยอุบตัเิหตุ 
หรอืเป็นผลสบืเน่ืองมาจากสาเห ตุหรอืทฤษฎใีดๆ เน่ืองจากในบางประเทศไ มอ่นุญาตใหย้กเวน้หรอืจาํกดัการปรบัประกนัโดยปรยิาย 
หรอื ความเสยีหายโดยอบุตัเิหตุ หรอืเป็นผลเน่ืองมาจาก ดงันัน้ ขอ้จาํกดัน้ีอาจจะไมม่ผีลบงัคบักบัทา่น 
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บทนาํ 
Fluke 62 MAX และ 62 MAX + เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด (ผลิตภณัฑ)์ 
สามารถประเมินอุณหภูมิพื้นผวิไดโ้ดยการวดัจาํนวนพลงังานอินฟราเรดท่ีปล่อยออกมาจากพื้นผวิของช้ิน
งานเป้าหมาย โปรดทราบวา่รุ่นภาษาญ่ีปุ่นจะแจง้เป็นเซลเซียสเท่านั้น 

คาํเตือน 

อ่านขอ้มูลเพือ่ความปลอดภยัก่อนท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑ ์

วธีิติดต่อ Fluke 
ผูใ้ชส้ามารถติดต่อ Fluke ไดต้ามหมายเลขโทรศพัทด์งัต่อไปน้ี 

• ฝ่ายสนบัสนุนทางเทคนิค สหรัฐอเมริกา: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853) 
• ฝ่ายการปรับตั้ง/ซ่อม สหรัฐอเมริกา: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853) 
• แคนาดา: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
• ยโุรป: +31 402-675-200 
• ญ่ีปุ่น: +81-03-6714-3114 
• สิงคโปร์: +65-6799-5655 
• ประเทศอ่ืนๆ: +1-425-446-5500 
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หรือเขา้สู่เวบ็ไซตข์อง Fluke ท่ี www.fluke.com 

ลงทะเบียนผลิตภณัฑไ์ดท่ี้ http://register.fluke.com 

ถา้ตอ้งการดู พิมพ ์หรือดาวน์โหลดขอ้มูลเสริมล่าสุดของคู่มือ โปรดเขา้สู่ 
http://us.fluke.com/usen/support/manuals 

ขอ้มูลเพื่อความปลอดภยั 
คาํเตือน จะระบุถึงสภาพและขั้นตอนท่ีเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้ขอ้ควรระวงั 
จะระบุถึงสภาพและขั้นตอนท่ีอาจสร้างความเสียหายต่อผลิตภณัฑห์รืออุปกรณ์ในการทดสอบ 

ตาราง 1 จะบอกคุณเก่ียวกบัสญัลกัษณ์ท่ีใชก้บัผลิตภณัฑแ์ละในคู่มือฉบบัน้ี 

คาํเตือน 

เพื่อป้องกนัความเสียหายต่อดวงตาและอาการบาดเจบ็ของบุคคล: 
• อ่านขอ้มูลเพือ่ความปลอดภยัก่อนท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑ ์

• โปรดอยา่ใชผ้ลิตภณัฑ ์หากทาํงานไม่ถูกตอ้ง 
• ใชผ้ลิตภณัฑต์ามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 

ไม่เช่นนั้นระดบัการป้องกนัสาํหรับผลิตภณัฑอ์าจมีประสิทธิภาพลดลงได ้

• ก่อนท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑ ์ใหท้าํการตรวจสอบเคส โปรดอยา่ใชผ้ลิตภณัฑ ์
หากผลิตภณัฑท์าํงานไม่ถูกตอ้ง ตรวจหารอยร้าวหรือพลาสติกท่ีขาดหายไป 
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• ดูขอ้มูลสภาพเปล่งรังสีเพื่อใหไ้ดอุ้ณหภูมิจริง 
วตัถุท่ีสะทอ้นแสงจะส่งผลใหว้ดัอุณหภูมิไดต้ ํ่ากวา่ความเป็นจริง 
วตัถุเหล่าน้ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายจากการไหม ้

• หา้มมองไปท่ีเลเซอร์ดว้ยเคร่ืองมือเก่ียวกบัสายตา (เช่น กลอ้งสองตา, กลอ้งโทรทรรศน์, 
กลอ้งจุลทรรศน์) โดยตรง เคร่ืองมือเก่ียวกบัสายตาสามารถโฟกสัท่ีเลเซอร์ 
และอาจเป็นอนัตรายต่อดวงตาได ้

• หา้มมองไปท่ีเลเซอร์ หา้มเลง็เลเซอร์ไปท่ีบุคคลหรือสตัวโ์ดยตรง 
หรือเลง็ไปท่ีพื้นผวิสะทอ้นแสงโดยตรง  

• เปล่ียนแบตเตอร่ีเม่ือสญัญาณเตือนแบตเตอร่ีอ่อนปรากฏข้ึน 
เพื่อป้องกนัการวดัท่ีไม่ถูกตอ้ง 

• หา้มใชผ้ลิตภณัฑใ์นพื้นท่ีท่ีมีก๊าซ ไอระเหยท่ีอาจมีการจุดระเบิดหรือท่ีช้ืนและเปียก 

• ใชผ้ลิตภณัฑต์ามท่ีระบุเท่านั้น มิเช่นนั้นอาจเกิดการสมัผสักบัรังสีเลเซอร์ท่ีอนัตรายได ้
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ตาราง 1 สญัลกัษณ์  
สญัลกัษณ์ ความหมาย สญัลกัษณ์ ความหมาย 

 เส่ียงต่ออนัตราย ขอ้มูลสาํคญั 
โปรดดูคู่มือผูใ้ช ้

 

ผลิตภณัฑน้ี์เป็นไปตามขอ้กาํหนด 
WEEE Directive (2002/96/EC) 
ฉลากเพ่ิมเติมท่ีแจง้วา่หา้มท้ิงผลิตภณั
ฑไ์ฟฟ้า/อิเลก็ทรอนิกส์ในท่ีท้ิงขยะภ
ายในบา้น หมวดหมู่ผลิตภณัฑ:์ 
ตามการอา้งอิงของชนิดอุปกรณ์ใน 
WEEE Directive Annex I 
ผลิตภณัฑน้ี์ถูกจดัไวใ้นหมวดหมู่ 9 
ผลิตภณัฑ ์
"อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" 
หา้มท้ิงผลิตภณัฑน้ี์รวมกบัขยะอ่ืนๆ 
ท่ีไม่ไดรั้บการแยก ไปท่ี เวบ็ไซทข์อง 
Fluke 
สาํหรับขอ้มูลในการนาํกลบัมาใชใ้ห
ม่ 
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ตารางท่ี 1 สญัลกัษณ์  (cont.) 

สญัลกัษณ์ ความหมาย สญัลกัษณ์ ความหมาย 

 คาํเตือน เลเซอร์  เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดโดยส
หภาพยโุรป  

 แบตเตอร่ี  เป็นไปตามมาตรฐานของออสเตรเลีย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
เป็นไปตามมาตรฐาน China Metrology Certification 
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การบาํรุงรักษา 

ขอ้ควรระวงั 

 เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายต่อผลิตภณัฑ ์หา้มท้ิงเทอร์โมมิเตอร์ไวใ้กลก้บัวตัถุท่ีมีอุณหภูมิสูง  

วธีิเปล่ียนแบตเตอร่ี 

ในการติดตั้งหรือเปล่ียนแบตเตอร่ี AA IEC LR06 
ใหเ้ปิดฝากั้นแบตเตอร่ีออกแลว้ใส่แบตเตอร่ีตามท่ีปรากฏในรูป 16 

วธีิทาํความสะอาดผลิตภณัฑ ์

ใชส้บู่และนํ้ากบัฟองนํ้าหรือผา้นุ่มท่ีเปียกในการทาํความสะอาดเคส เช็ดพ้ืนผวิอยา่งระมดัระวงัดว้ยสาํลีพนักา้นช้ืนๆ 
อาจทาํใหช้ื้นข้ึนอีกดว้ยนํ้ า ดูรูปท่ี 17 
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ขอ้มูลจาํเพาะ 
 62 MAX 62 MAX + 

ช่วงอุณหภูมิ 
-30 °C ถึง 500 °C  
(-22 °F ถึง 932 °F) 

-30 °C ถึง 650 °C 
(-22 °F ถึง 1202 °F) 

ความแม่นยาํ 
(จีโอเมททร่ีการปรับเทียบท่ีมีอุณหภูมิแวดลอ้ม
23 °C ±2 °C) 

≥0 °C: ±1.5 °C หรือ
±1.5 % จากการอ่าน 
โดยยดึท่ีสูงกวา่  
(≥32 °F: ±3 °F หรือ ±1.5 % 
จากการอ่าน โดยยดึท่ีสูงกวา่) 
≥ -10 °C ถึง <0 °C: ±2 °C  
 (≥14 °F ถึง <32 °F: ±4 °F)
< -10 °C: ±3 °C  
(<14 °F: ±6 °F) 

≥0 °C: ±1 °C หรือ ±1 % 
จากการอ่าน โดยยดึท่ีสูงกวา่ 
(≥32 °F: ±2 °F หรือ ±1 % 
จากการอ่าน โดยยดึท่ีสูงกวา่) 
≥ -10 °C ถึง <0 °C: ±2 °C  
(≥14 °F ถึง <32 °F: ±4 °F) 
< -10 °C: ±3 °C  
(<14 °F: ±6 °F) 

เวลาตอบสนอง (95 %) <500 ms (95 % จากการอ่าน) <300 ms (95 % จากการอ่าน) 
การตอบสนองสเปคตรัม 8 ถึง 14 ไมครอน 

สภาพเปล่งรังสี 0.10 ถึง 1.00 

ค่าสมัประสิทธ์ิอุณหภูมิ  ±0.1 °C/°C หรือ ±0.1 %/°C ของการอ่าน (โดยยดึท่ีสูงกวา่) 
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ความละเอียดลาํแสง 10:1  
(คาํนวณท่ีพลงังาน 90%) 

12:1  
(คาํนวณท่ีพลงังาน 90%) 

ความละเอียดการแสดงผล 0.1 °C (0.2 °F) 

อตัราการทาํซํ้ า (% จากการอ่าน) ±0.8 % จากการอ่าน หรือ ±1.0 °C 
(2 °F) โดยยดึท่ีสูงกวา่  

±0.5 % จากการอ่าน หรือ ±0.5 °C 
(1 °F) โดยยดึท่ีสูงกวา่  

พลงังาน แบตเตอร่ี AA IEC LR06 1 กอ้น 

อายกุารใชง้านของแบตเตอร่ี 10 
ชัว่โมงเม่ือเปิดเลเซอร์และไฟพ้ืนหลงั 

8 ชัว่โมงเม่ือเปิดเลเซอร์และไฟพ้ืนหลงั 

นํ้าหนกั 255 ก. (8.99 ออนซ์) 
ขนาด (175 x 85 x 75) มม. (6.88 x 3.34 x 2.95) น้ิว 
อุณหภูมิในการทาํงาน 0 °C ถึง 50 °C (32 °F ถึง 122 °F) 

อุณหภูมิในการเกบ็รักษา -20 °C ถึง 60 °C (-4 °F ถึง 140 °F), (ไม่มีแบตเตอร่ี) 
ความช้ืนในการทาํงาน 10 % ถึง 90 % RH ไม่กลัน่ตวัเป็นหยดนํ้า @ 30 °C (86 °F) 

ระดบัความสูงในการทาํงาน 2000 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล 

ระดบัความสูงในการเกบ็รักษา 12,000 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล 
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อตัราการป้องกนัการรับเขา้ IP 54 ต่อ IEC 60529 

การทดสอบการตก 3 เมตร 

การสะเทือนและการกระแทก 
IEC 60068-2-6 2.5 g, 10 to 200 Hz, IEC 60068-2-27, 50 g, 
11 ms 

EMC EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006 

มาตรฐานและการอนุมติัจากหน่วยงาน  
ตามมาตรฐาน ............................................ EN/IEC 61010-1 
Laser Safety ............................................ EN 60825-1 Class 2 

มาตรฐานการนาํไปใช ้ ................................ Q/SXAV37 
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