
กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น  
TiX1000, TiX660 และ TiX640

Fluke รุน่ส�าหรับผูเ้ชีย่วชาญ

กลอ้งถา่ยภาพความรอ้นจาก Fluke 
ประสบการณ ์ประสทิธภิาพ ความม ัน่ใจ
ไมต่อ้งใชก้ารคาดเดาในงานตรวจสอบและวเิคราะหอ์กีตอ่ไป
• ดรูายละเอยีดในพกิเซลบนกลอ้งไดม้ากขึน้ถงึ 10 เทา่เมือ่เทยีบกบักลอ้ง 

320x240 มาตรฐาน (ความละเอยีด 1024 x 768, 786,432 พกิเซล)
• คณุภาพของภาพและความแมน่ย�าในการวดัอณุหภมูทิ ีไ่ดร้บัการ

ปรบัปรงุ ดว้ย SuperResolution ทีม่คีวามละเอยีดและพกิเซลมากกวา่
โหมดมาตรฐานถงึ 4 เทา่ (สงูสดุ 3,145,728 พกิเซล)

• ท�างานจากระยะไกลทีม่คีวามปลอดภยัมากกวา่ ตรวจสอบพืน้ทีซ่ ึง่เดมิ
คณุไมส่ามารถเขา้ใกล ้และยงัไดภ้าพอนิฟราเรดทีใ่หร้ายละเอยีดยอดเยีย่ม

• สมัผสัประสบการณก์ารดภูาพในสถานทีป่ฏบิตังิานอนัยอดเยีย่ม เพือ่การ
ระบปัุญหาอยา่งรวดเร็วดว้ยจอภาพ LCD ความละเอยีดสงูขนาดใหญ ่5.6 นิว้

• ประหยดัเวลาในการโฟกสั ดว้ยตวัเลอืกการโฟกสัทีล่�้าหนา้ ส�าหรับการ
บนัทกึภาพทีไ่มห่ลดุโฟกสั LaserSharp® Auto Focus รวมคณุลกัษณะทัง้
โฟกสัอตัโนมตั ิโฟกสัดว้ยตนเอง และการบนัทกึดว้ยโฟกสัหลายระยะของ 
EverSharp ไวใ้นกลอ้งเดยีว

• กลอ้ง Fluke รุน่ส�าหรบัผูเ้ชีย่วชาญมคีวามยดืหยุน่ดที ีส่ดุในกลุม่
ผลติภณัฑก์ลอ้งถา่ยภาพความรอ้นของ Fluke ท ัง้หมด เพือ่เกบ็ภาพที่
ดเียีย่มทัง้ในระยะประชดิและจากระยะไกล TiX1000, TiX660 และ TiX640 
สามารถใชง้านรว่มกบัตวัเลอืกเลนส ์8 แบบ (เลนสเ์ทเลโฟโตซ้มู 2 เทา่และ 
4 เทา่, เลนสม์มุกวา้ง 2 ชิน้, เลนสม์าโคร 3 ชิน้ และเลนสม์าตรฐาน 1 ชิน้) 
ท�าใหส้ามารถภา่ยภาพทีย่อดเยีย่มไดแ้มม้อีปุสรรค

ขอ้มลูดา้นเทคนคิ

คณุภาพของภาพระดบัพรเีมยีม

SPATIAL RESOLUTION
TiX1000
0.6 mRad
TiX660 และ TiX640
0.8 mRad

ความละเอยีด
TiX1000
1024 x 768 (786,432 พกิเซล)

TiX660 และ TiX640
640 x 480 (307,200 พกิเซล)

โหมดความละเอยีดสงูสดุ
TiX1000
2048 x 1536 (3,145,728 พกิเซล)
TiX660
1280 x 960 (1,228,800 พกิเซล)

มมุมองภาพ
TiX1000
32.4 ° x 24.7 ° (1.0/30 มม.)
TiX660 และ TiX640
30.9 ° x 23.1 ° (1.0/30 มม.)

ชว่งอณุหภมูิ
-40 ถงึ 2000 °C (-40 ถงึ 3632 °F)  
TiX1000 และ TiX660
-40 ถงึ 1200 °C (-40 ถงึ 2192 °F) TiX640

สายจ�าหนา่ยไฟส�าหรบัอปุกรณไ์ฟฟ้า
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ขอ้มลูจ�าเพาะโดยละเอยีด

TiX1000 TiX660 TiX640

คณุลกัษณะส�าคญั

IFOV ขณะทีใ่สเ่ลนสม์าตรฐาน (ความละเอยีดเชงิพืน้ที)่ 0.6 mRad 0.8 mRad

ความละเอยีดตวัตรวจจับ: 1024 x 768 
(786,432 พกิเซล)

2048 x 1536 
(3,145,728 

พกิเซล โหมด 
SuperResolution)

640 x 480  
(307,200 พกิเซล)

1280 x 960 
(1,228,800 

พกิเซล โหมด 
SuperResolution)

640 x 480  
(307,200 พกิเซล)

มมุมองภาพ (Field of View - FOV) ทีใ่ชเ้ลนสม์าตรฐาน 
30 มม.  32.4 ° x 24.7 °  30.9 ° x 23.1 °

SuperResolution และ Dynamic SuperResolutin  
(การปรับปรงุความละเอยีด) ใช ่เทคโนโลย ีMicroScan ใหค้วามละเอยีดพกิเซลในการวดั IR ถงึสีเ่ทา่ ไมม่ี

มโีหมดหนา้ตา่งยอ่ย (ตวัเลอืกเสรมิเมือ่สัง่ซือ้)
ตวัเลอืก 1: 640 x 480 (60 fps) 
ตวัเลอืก 2: 384 x 288 (120 fps) 
ตวัเลอืก 3: 1024 x 96 (240 fps)

ตวัเลอืก 1: 384 × 288 (120 fps) 
ตวัเลอืก 2: 640 × 120 (240 fps) 

ระบบโฟกสัอตัโนมตั ิLaserSharp® มี ไมม่ี

เครือ่งวดัระยะหา่งเลเซอร์ ม ีความแมน่ย�า: ± 1.5 มม., ชว่ง: 70 ม. (76.5 ฟตุ),  
ความยาวคลืน่: 635 nm (แดง), ระดบัเลเซอร:์ 2 ไมม่ี

ระบบโฟกสัอตัโนมตัิ มี

การโฟกสัดว้ยตนเองขัน้สงู มี

การบนัทกึดว้ยโฟกสัหลายระยะ EverSharp ใช ่การบนัทกึดว้ยโฟกสัหลายระยะจะจับภาพจากระยะโฟกสัทีแ่ตกตา่งกนั และรวบรวมไวใ้น
ภาพเดยีวทีแ่สดงวตัถแุตล่ะรายการอยา่งคมชดัเพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพของภาพทีด่ทีีส่ดุ

ชว่งสเปกตรัม 7.5 µm ถงึ 14 µm

การบนัทกึวดิโีอ/การสตรมีวดิโีอ การบนัทกึวดิโีออนิฟราเรดทีไ่มใ่ชเ่ชงิรังส ี(ไปยงั SD การด์); การสตรมีวดิโีอทีเ่ป็นภาพและ
อนิฟราเรด (เชงิรังสแีละไมใ่ชเ่ชงิรังส)ี โดยไมต่อ้งใชส้ายตวัแปลงอเีธอรเ์น็ตทีเ่ป็นอปุกรณเ์สรมิ

จอแสดงผล จอแสดงผล TFT ขนาดใหญพ่เิศษ 5.6 นิว้, ความละเอยีด 1280 × 800 พกิเซล, เหมาะส�าหรับการท�างานกลางวนั

เทคโนโลย ีIR-Fusion® 

โหมด AutoBlend™ มี

มตีวัเลอืกในการดู ภาพซอ้นภาพ การผสมผสานแบบตอ่เนือ่ง การแจง้เตอืนส ี(มากและนอ้ยกวา่อณุหภมูทิีก่�าหนดโดยผูใ้ช)้

ความไวในการตรวจจับอณุหภมู ิ[NETD] ≤ 0.05 °C ทีอ่ณุหภมูเิป้าหมาย 30 °C (50 mK) ≤ 0.03 °C ทีอ่ณุหภมูเิป้าหมาย 30 °C (30 mK)

โหมดตวักรอง มี

ระดบัและสแปน การวดัดว้ยตนเองและอตัโนมตัทิีไ่มส่ะดดุ 

สแปนต�า่สดุ (ในโหมดก�าหนดเอง) 2.5 °C (4.5 °F)

สแปนต�า่สดุ (ในโหมดอตัโนมตั)ิ 4.0 °C (7.2 °F)

กลอ้งดจิติลัในตวั (แสงทีม่องเห็นได)้ ม ีความละเอยีดสงูสดุ 8 เมกะพกิเซลส�าหรับการบนัทกึภาพและวดิโีอ

อตัราเฟรม เวอรช์นั 30 Hz หรอื 9 Hz เวอรช์นั 60 Hz หรอื 9 Hz

ตวัชีเ้ลเซอร์ ม,ี ระดบั 2

ไฟ LED (ไฟฉาย) มี

การซมูดจิติลั สงูสดุถงึ 32 เทา่

ความสามารถในการหาต�าแหน่งทางภมูศิาสตร์ มี

การจดัเก็บขอ้มลูและการจบัภาพ

ตวัเลอืกหน่วยความจ�าทีค่รอบคลมุ การด์หน่วยความจ�า micro SD ทีถ่อดออกได ้

กลไกการถา่ย ตรวจสอบ บนัทกึภาพ ความสามารถในการถา่ย ตรวจสอบ และบนัทกึภาพดว้ยมอืเดยีว

การแกไ้ขภาพหลงัจากถา่ยภาพ (ในกลอ้ง) ได ้วเิคราะหผ์ลลพัธใ์นพืน้ทีป่ฏบิตังิานไดจ้ากในกลอ้ง

ค�าอธบิายแบบขอ้ความทีท่นัสมยั ได ้มปีุ่ มลดัมาตรฐานและตวัเลอืกทีผู่ใ้ชต้ัง้โปรแกรมเองได ้

รปูแบบไฟล์ .irb, jpg, .wav, .avi

การตรวจสอบหน่วยความจ�า การนาวเิกตรปูขนาดยอ่และการตรวจสอบรปูทีเ่ลอืก

ซอฟตแ์วร์ มซีอฟตแ์วร ์SmartView® รวมไวแ้ลว้

รปูแบบไฟลท์ีส่ง่ออกดว้ยซอฟตแ์วร ์SmartView® BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF และ TIFF 

เสยีงอธบิายประกอบ มี

เสยีง ไมโครโฟนและล�าโพงในตวัเพือ่ใชก้บัเสยีงอธบิายประกอบ

IR-PhotoNotes™ มี

ค�าอธบิายแบบขอ้ความ มี
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TiX1000 TiX660 TiX640

การบนัทกึวดิโีอ/การสตรมีวดิโีอ มี

การจัดเกบ็ขอ้มลูภาพ/วดิโีอ การด์หน่วยความจ�า SD HC

อนิเตอรเ์ฟซส�าหรับการถา่ยโอนภาพ/ขอ้มลู ใหก้ารสนับสนุนในพอรต์ขอ้มลูของกลอ้ง: SD การด์, GigE vision, RS-232, USB 2.0, DVI-D และวดิโีอคอมโพสติ 
ใหก้ารสนับสนุนในซอฟตแ์วร ์SmartView®: SD การด์ (GigE Vision, RS-232 พรอ้มใหบ้รกิารในเดอืนมกราคม 2015)

แบตเตอรี่

แบตเตอรี ่(เปลีย่นไดใ้นงานภาคสนาม, ชารจ์ได)้ แบตเตอรีก่ลอ้งวดิโีอแบบ lithion ion มาตรฐานสองกอ้น พรอ้มดว้ยไฟ LED บอกระดบัการชารจ์ แบตเตอรีก่ลอ้งวดิโีอแบบ lithion ion มาตรฐาน
หนึง่กอ้น พรอ้มดว้ยไฟบอกระดบัการชารจ์

ระบบการชารจ์แบตเตอรี่ ภายนอก: 12 V dc ถงึ 24 V dc

การท�างาน AC มี

การตรวจวดัอณุหภมู ิ

ชว่งการวดัอณุหภมูิ -40 °C  ถงึ +1200 °C  (-40 °F ถงึ 2192 °F) 
ตวัเลอืกส�าหรับอณุหภมูสิงู: สงูสดุถงึ 2000 °C (3632 °F) -40 °C ถงึ +1200 °C (-40 °F ถงึ 2192 °F)

ความแมน่ย�า ± 1.5 K หรอื ± 1.5 %

การปรับแกก้ารปลอ่ยพลงังานบนหนา้จอ มี

แสดงการชดเชยอณุหภมูพิืน้หลงัในหนา้จอ มี

ฟังกช์นัการแกไ้ข

LDC™ - การปรับแกร้ะยะหา่งดว้ยเรนจไ์ฟนเ์ดอรเ์ลเซอร ์ 
การปลอ่ยพลงังาน (ก�าหนดเองหรอืตารางวสัด)ุ การปลอ่ยพลงังาน (ก�าหนดเองหรอืตารางวสัด)ุ 

การแผพ่ลงังาน  I  อณุหภมูโิดยรอบ  I  ความชืน้ (ตวัเลอืก)

ชุดแบบสี

สมีาตรฐาน สายรุง้, สเกลสเีทา, ironbow, น�้าเงนิแดง, โดดเดน่, ความเปรยีบตา่งสงู, ไลร่ะดบั, ด�าแดง, โลหะรอ้น, เมนทอล, ซเีปีย สเกลสเีทา/สายรุง้

ขอ้มลูจ�าเพาะท ัว่ไป

การเตอืนดว้ยสี อณุหภมูสิงูและอณุหภมูติ�า่

ยา่นสเปกตรัมอนิฟราเรด 7.5 µm ถงึ 14 µm (คลืน่ยาว)

อณุหภมูใินการท�างาน -25 °C ถงึ +55 °C (13 °F ถงึ 131 °F)

อณุหภมูใินการเกบ็รักษา -40 °C ถงึ +70 °C (-40 °F ถงึ 158 °F)

ความชืน้สมัพัทธ์ 10 % ถงึ 95 % ไมม่กีารควบแน่น

การตรวจวดัอณุหภมูจิดุศนูยก์ลาง มี

ฟังกช์นัการตรวจวดั (ตวัเลอืก) จดุการวดัหลายจดุ, การตรวจหาจดุรอ้น/เย็น, ไอโซเธริม์, โปรไฟล,์ ความแตกตา่ง (การหกัลบ)

กรอบศนูยก์ลาง ได ้ ปรับรปูทรงได ้(บรเิวณทีส่นใจ) เพือ่การวเิคราะหข์ัน้สงู (ต�า่สดุ, สงูสดุ และคา่เฉลีย่)

การสัน่สะเทอืน การใชง้าน: 2G, IEC 68-2-6

ความทนตอ่แรงกระแทก การใชง้าน: 25G, IEC 68-2-29

ขนาด (สงู x กวา้ง x ยาว) 210 มม. × 125 มม. × 155 มม. (8.25 นิว้ x 4.9 นิว้ x 6.1 นิว้) 206 มม. x 125 มม. x 139 มม. 
(8.1 นิว้ x 4.9 นิว้ x 5.5 นิว้)

น�้าหนัก 1.95 กก. (4.3 lb) 1.4 กก. (3.2 lb)

ชอ่งมองภาพ จอแสดงผลชอ่งมองภาพส ีLCoS ปรับความเอยีงได ้ความละเอยีด 800 × 600 พกิเซล ไมม่ี

ถกูตามหลกัสรรีศาสตร์ กลอ้งถา่ยวดีโีอพรอ้มดา้มจับ กลอ้งถา่ยวดีโีอ 

ระดบัมาตรฐานการป้องกนั IP54

การรับประกนั สองปี 

วงจรการปรับเทยีบทีแ่นะน�า สองปี (สนันษิฐานวา่มกีารใชง้านตามปกตแิละอายกุารใชง้านตามปกต)ิ

ภาษาทีส่นับสนุน เชก็ ดตัช ์องักฤษ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั ฮงัการ ีอติาล ีญีปุ่่ น เกาหล ีโปแลนด ์โปรตเุกส  
รัสเซยี จนีประยกุต ์สเปน สวเีดน จนีดัง้เดมิ และตรุกี

ขอ้มลูจ�าเพาะโดยละเอยีด

มเีลนสท์ีเ่ป็นตวัเลอืกเสรมิ* พรอ้มเมาทแ์บบกลบีทีม่กีารป้องกนัระดบั IP54 1024 x 768 640 x 480

รุน่ของ Fluke ค�าอธบิายของเลนส์ รรรรรรรรร (รร.) รรรรร (ร.) iFOV (mRad) FOV (°) iFOV (mRad) FOV (°)

FLK-Xlens/SupWide เลนสม์มุกวา้งพเิศษ 7.5 0.17 2.3 135.8 x 101.4 3.3 128.9 x 92.7

FLK-Xlens/Wide เลนสม์มุกวา้ง 15 0.47 1.1 67.8 x 50.7 1.7 62.3 x 46.4

FLK-Xlens/Stan เลนสท์ัว่ไป 30 0.72 0.6 32.4 x 24.7 0.8 30.9 x 23.1

FLK-Xlens/Tele เลนสเ์ทเลโฟโต ้ 60 1.99 0.3 16.4 x 12.4 0.4 14.9 x 11.3

FLK-Xlens/SupTele เลนสเ์ทเลโฟโตแ้บบพเิศษ 120 6.58 0.1 8.1 x 6.2 0.2 7.5 x 5.7

FLK-Xlens/Macro1 เลนสถ์า่ยระยะใกล ้0.2x ส�าหรับ 30 137.4 85.5 x 63.2 81 78.1 x 57.9 119

FLK-Xlens/Macro2 เลนสถ์า่ยระยะใกล ้0.5x ส�าหรับ 30 47.4 34.3 x 25.3 32 31.3 x 23.2 47

FLK-Xlens/Macro3** เลนสถ์า่ยระยะใกล ้0.5x ส�าหรับ 60 100 35.1 x 26.5 35 32.3 x 24.4 50
*เลนสท์ีเ่ป็นตวัเลอืกเสรมิตอ้งไดรั้บการปรับเทยีบตามกลอ้งแตล่ะตวั หากการสัง่ซือ้เลนสม์าภายหลงัการสัง่ซือ้กลอ้ง จ�าเป็นตอ้งสง่กลอ้งกลบัมาเพือ่ท�าการปรับเทยีบกบัเลนส์
**เลนสม์าโคร 3 ตอ้งใชง้านกบัเลนสเ์ทโลโฟโต ้(FLK-Xlens-Tele)



ขอ้มลูการสัง่ซือ้
FLK-TiX1000 30Hz กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น;  
1024x768; 30 Hz
FLK-TiX1000 9Hz NFC กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น;  
1024x768; Non-FC; 9 Hz
FLK-TiX660 60HzNFC กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น;  
640x480; Non-FC 60 Hz
FLK-TiX660 9Hz NFC กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น;  
640x480; Non-FC; 9 Hz
FLK-TiX640 60HzNFC กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น;  
640x480; Non-FC 60 Hz
FLK-TiX640 9Hz กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น;  
640x480; Non-FC; 9 Hz

สิง่ทีร่วมอยูใ่นสนิคา้
กลอ้งถา่ยภาพความรอ้นเหลา่นีจ้ะจัดสง่มาพรอ้มกบัแบตเตอรีแ่บบ
ชารจ์ซ�้าได ้(2 กอ้นส�าหรับ TiX1000 และ TiX660; 1 กอ้นส�าหรับ 
TiX640), เครือ่งชารจ์แบตเตอรีแ่ละตวัแปลง, ตวัแปลง AC, ตวั
อา่น SD การด์, FC SD การด์ส�าหรับ Fluke Connect, ฝาครอบ
เลนสส์�าหรับการป้องกนั, สายคลอ้งขอ้มอื, สายคลอ้งคอ, กระเป๋า
ส�าหรับพกพา, บตัรรับประกนั, ค�าแนะน�าเพือ่ความปลอดภยั, 
ใบรับรองการปรับเทยีบ, CD คูม่อืผลติภณัฑเ์ป็นภาษาองักฤษ, 
จนี, เยอรมนั, โปรตเุกส, สเปน, ฝร่ังเศส, อติาล,ี เกาหล,ี ญีปุ่่ น, 
รัสเซยี และตรุก ี(จัดพมิพเ์ป็นภาษาองักฤษและจนี) และซอฟตแ์วร ์
SmartView® (สามารถดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรไ์ดท้ี ่www.fluke.
com/smartviewdownload) 

4  Fluke Corporation     กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น TiX1000, TiX660 และ TiX640: Fluke รุน่ส�าหรับผูเ้ชีย่วชาญ
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