ข้อมูลด้านเทคนิค

� หร ับงานวิเคราะห์ความ
กล้องวีดโี อสำ
ละเอียดสูง Fluke DS701 และ DS703 FC
Built with

ท�ำงานได้ก ับ Fluke Connect™
อุปกรณ์ระด ับอุตสาหกรรม มีราคาแพง?
ิ้ สว่ น พร้อมความทนทานจาก Fluke
วินจ
ิ ฉ ัยก่อนถอดชน
เป็ นทีร่ ู ้กันถึงคุณประโยชน์ของกล ้องวีดโี อส�ำหรับงานวิเคราะห์ แต่การ
ตรวจสอบในงานอุตสาหกรรมต ้องอาศัยกล ้องวีดโี อส�ำหรับงานวิเคราะห์ทม
ี่ ี
ประสิทธิภาพ ออกแบบมาเพือ
่ ให ้ทนต่อสภาพแวดล ้อมทีส
่ กปรกและมีความ
รุนแรง
่ อ
กล ้องวีดโี อส�ำหรับงานวิเคราะห์จาก Fluke น� ำภาพถ่ายความละเอียดสูงมาสูม
ื
คุณ
• ก ้านตรวจสอบความคมชัดสูงพร ้อมกล ้องแบบสองมุมมอง
• ความเร็วการประมวลผลทีใ่ ห ้ภาพราบรืน
่ ชัดเจน และสม�ำ่ เสมอ
• หน ้าจอ LCD ขนาด 7" สะดวกในการดู

คุณภาพของภาพทีเ่ หนือกว่า
ความละเอียดสูง
DS701
800 x 600 (480,000 พิกเซล)
DS703 FC ความละเอียดสูง
1200 x 720 (864,000 พิกเซล)
� หร ับงานวิเคราะห์
กล้องวีดโี อสำ
กล ้องแบบสองมุมมอง
ปรับแสงได ้
ซูมอัตโนมัต ิ

ั ซูมจากมาโครถึงไมโคร
• ฟั งก์ชน
• ปรับแสงได ้เพือ
่ เก็บภาพได ้ดีทส
ี่ ด
ุ
• วิดโี อ 720p อย่างแท ้จริง

ข้อมูลจ�ำเพาะโดยละเอียด
DS701

DS703 FC

ก้านของกล้องวิดโี อส�ำหร ับงานวิเคราะห์
ความยาว

1.2 เมตร (3.94 ฟุต)

ชนิด

ถอดออกได ้ กึง่ แข็ง กันน�้ ำ สามารถลงน�้ ำได ้ลึกถึง 1 เมตรขึน
้ ไป

เส ้นผ่านศูนย์กลาง

8.5 มม. (0.33 นิว้ ), มีก ้าน 3.8, 5.5 และ 9 มม. เป็ นตัวเลือกอุปกรณ์เสริม

วัสดุ

โลหะหุ ้มอีลาสโตเมอร์

ไฟส่องสว่าง

LED ปรับได ้ ทีด
่ ้านหน ้า ด ้านเดียว

ความสว่าง

53 Lux

เทคโนโลยี UpisUp™

แสดงภาพอย่างเหมาะสม ไม่วา่ ก ้านจะมีทศ
ิ ทางอย่างไร, เฉพาะก ้าน 8.5 มม. 1.2 เมตรเท่านัน
้

กล้อง

กล ้องมุมมองคู่ ด ้านหน ้าและด ้านข ้าง

ความละเอียด

800 x 600 (480,000 พิกเซล)

รูปภาพของภาพนิง่

1200 x 720 (864,000 พิกเซล)
JPG

รูปแบบการบันทึกวิดโี อ

AVI

รูปแบบเอาต์พต
ุ วิดโี อ

การบีบอัด MPEG

การซูมดิจต
ิ ล
ั

ปรับได ้จากซูม 1x ถึง 8x

มุมมองภาพ

68°

ความชัดลึก

25 มม. ถึงค่าอนันต์

ความละเอียดวิดโี อ

มาตรฐาน

720p

ระยะโฟกัสต�ำ่ สุด

10 มม.

ประเภทโฟกัส

คงที่

การหมุน

180°

การสตรีมวิดโี อ

ผ่าน HDMI และ Fluke Connect™

หน้าจอ LCD
จอสัมผัส

หน ้าจอสัมผัสคาปาซิทฟ
ี

ขนาด

7 นิว้ (17.79 ซม.)

อัตรารีเฟรช

30 hz

เทคโนโลยี UpisUp™

การปรับทิศทางภาพแบบเรียลไทม์

ไฟพืน
้ หลัง LED

ปรับความสว่างของการแสดงผลเพือ
่ การรับชมทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ

่ สาร
การสือ
อินเทอร์เฟซไร ้สาย

WiFi 802.11b/g/n ระยะท�ำการ: 33 ฟุต (10.06 เมตร)

การโอนข ้อมูล

USB

สาย USB และ micro HDMI

Fluke Connect™*

บันทึกและแชร์ภาพโดยตรงจากกล ้องวิดโี อส�ำหรับงานวิเคราะห์
แนบภาพหรือวิดโี อกับระเบียนสินทรัพย์หรือใบสัง่ งาน
มี เมือ
่ ใช ้ Fluke Connect™

อัปโหลดไปยังระบบคลาวด์ได ้ทันที
คุณสมบ ัติทว่ ั ไป
ชุดแบบสี

แสงปกติ เกรย์สเกล หรือกลับด ้าน

หน่วยความจ�ำภายใน

6 GB
้งานง่าย ปุ่ มฟั งก์ชน
ั 4 ปุ่ ม ปุ่ มทิศทาง 4 ปุ่ ม ปุ่ มเก็บภาพหรือเลือกหนึง่ ปุ่ ม
เรียนรู ้ง่าย เทคโนโลยีปมใช
ุ่

ปุ่ มทางกายภาพ
กระเป๋ าใส่อป
ุ กรณ์

ซอง EVA ส�ำหรับป้ องกัน

สายคล ้อง

สายคล ้องข ้อมือ

ตัวแปลงไฟฟ้ า

สายคล ้องข ้อมือและคล ้องคอ
ตัวแปลงไฟฟ้ า AC/ทีช
่ าร์จแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ Li-Ion ในตัว 6400mAh 3.7 โวลต์ ชาร์จซ�้ำได ้

แบตเตอรี่
อายุการใช ้งานของแบตเตอรี่

3 ชัว่ โมงกับความสว่างของไฟ LED 50 %

ขนาด

6.98 x 8.85 นิว้ (17.73 x 22.48 ซม.)

น�้ ำหนัก

1.95 ปอนด์ (0.88 กก.)

ระด ับ IP
แท็บเล็ต

IP56, ป้ องกันฝุ่ นละอองและป้ องกันน�้ ำทีฉ
่ ีดจากหัวฉีด

ก ้านของกล ้อง

IP68, กันฝุ่ นและจุม
่ น�้ ำลึกได ้ 1 เมตรขึน
้ ไป

การทดสอบการตกหล่น

2 เมตร (6.56 ฟุต)

อุณหภูมใิ นการท�ำงาน

0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F), 50 °C (122 °F) นานกว่า 10 นาที

� หร ับจ ัดเก็บ
อุณหภูมส
ิ ำ

-40 °C ถึง 60 °C (-40 °F ถึง 140 °F)

้ ในการท�ำงาน
ความชืน

90 % ที่ 35 °C (95 °F)
75 % ที่ 40 °C (104 °F)
45 % ที่ 50 °C (122 °F)

การร ับประก ัน

2 ปี

*แอป Fluke Connect™ และผลิตภัณฑ์ Fluke Connect™ อาจไม่มใี ห ้ในบางประเทศ
ั การท�ำงานของ Fluke Connect™ จะใช ้ได ้ส�ำหรับกล ้องวิดโี อส�ำหรับงานวิเคราะห์ DS703 FC ในเร็วๆ นี้ ซอฟต์แวร์ทม
ฟั งก์ชน
ี่ ป
ี ระสิทธิภาพนีจ
้ ะช่วยให ้คุณบันทึกและแชร์ภาพความละเอียดสูงกับทีมงาน เข ้าชมเว็บไซต์ของ
Fluke เพือ
่ ดูข ้อมูลเกีย
่ วกับการอัปเดตเฟิ รม
์ แวร์นี้ และเพิม
่ ศักยภาพของ Fluke Connect ให ้กับกล ้องวิดโี อส�ำหรับงานวิเคราะห์ DS703 FC ของคุณ
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กล ้องวิดโี อส�ำหรับงานวิเคราะห์ Fluke DS701 และ DS703 FC HD

ั อ
้ นน้อยลง ก�ำจ ัดงานซ�ำ้
การบ�ำรุงร ักษาเชงิ ป้องก ันซบซ
่ ถือของข ้อมูลการบ�ำรุงรักษาของคุณโดยซิงค์คา่ วัด
ประหยัดเวลาและเพิม
่ ความน่าเชือ
แบบไร ้สายโดยใช ้ระบบ Fluke Connect™
่ ม
• ขจัดข ้อผิดพลาดจากการป้ อนข ้อมูลโดยบันทึกค่าวัดจากเครือ
่ งมือโดยตรงและเชือ
โยงค่าวัดกับค�ำสัง่ งาน รายงาน หรือบันทึกสินทรัพย์
• เพิม
่ ระยะเวลาการท�ำงานให ้สูงทีส
่ ด
ุ และท�ำการตัดสินใจด ้านการบ�ำรุงรักษาอย่าง
มัน
่ ใจด ้วยข ้อมูลทีค
่ ณ
ุ สามารถไว ้ใจและตรวจสอบได ้
• เข ้าถึงค่าวัดบรรทัดฐาน ค่าวัดในอดีต และค่าวัดปั จจุบน
ั ตามสินทรัพย์

่ มต่อกัน
Fluke DS703 FC เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบเครือ
่ งมือทดสอบทีเ่ ชือ
และซอฟต์แวร์การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์มก
ี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ ง
ไปที่ www.flukeconnect.com เพือ
่ เรียนรูเ้ พิม
่ เติมเกีย
่ วก ับระบบ
Fluke Connect™

� หร ับการสง่ ั ซอ
ื้
ข้อมูลสำ
FLK-DS701 กล ้องวีดโี อส�ำหรับงานวิเคราะห์
FLK-DS703 FC กล ้องวีดโี อส�ำหรับงานวิเคราะห์ความละเอียด
สูง
สิง่ ทีม
่ ใี ห้
กล ้องวีดโี อส�ำหรับงานวิเคราะห์พร ้อมก ้านกึง่ แข็ง 1.2 ม., 8.5
มม., สายคล ้องข ้อมือ (DS703 FC มีสายคล ้องข ้อมือและสาย
คล ้องคอ), สาย USB, เครือ
่ งจ่ายไฟฟ้ ากระแสสลับ AC/ทีช
่ าร์จ
แบตเตอรี,่ ตะขอแขวนแม่เหล็ก TPAK, ซองป้ องกัน EVA

อุปกรณ์เสริม
FLK-3.8MM Scope ก ้าน 1 ม. มุมมองด ้านหน ้า
FLK-8.5MM Scope ก ้าน 3 ม. มุมมองคู่
FLK-5.5MM Scope ก ้าน 1 ม. มุมมองคู่
FLK-8.5MM Scope ก ้าน 1.2 ม. มุมมองคู่
FLK-8.5MM UV Scope ก ้าน 1 ม. มุมมองคู่
Fluke FLK-9MM Scope มุมมองด ้านหน ้า ม ้วนก ้าน 20 ม.
Fluke DS 7XX Neckstrap สายคล ้องคอ

เครือ
่ งหมายการค ้าทัง้ หมดเป็ นกรรมสิทธิข
์ องผู ้ทีเ่ ป็ นเจ ้าของ จ�ำเป็ นต ้องมี WiFi หรือบริการโทรศัพท์มอ
ื ถือในการแบ่ง
้ พืน
ปั นข ้อมูล การให ้บริการไร ้สายและข ้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนไม่รวมอยูใ่ นการสัง่ ซือ
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูล 5 GB แรกให ้บริการฟรี
สามารถดูรายละเอียดการสนับสนุนทางโทรศัพท์ได ้ที่ fluke.com/phones

้ Fluke Connect อาจ
การให้บริการไร้สายและข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนไม่รวมอยูใ่ นการสง่ ั ซือ
ไม่มใี ห้บริการในบางประเทศ

Fluke. ใหโลกของคุ
้
ณคงอยูแ
่ ละก ้าวต่อไป
Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.
Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands

้ ทีห
เข้าสูเ่ ว็บไซต์ Fluke ในพืน
่ รือติดต่อ
้ ทีเ่ พือ
ต ัวแทนของ Fluke ในพืน
่ ดูขอ
้ มูล
เพิม
่ เติม

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853 or
Fax (425) 446-5116
In Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100 or
Fax +31 (0)40 267 5222

In Canada (800)-36-FLUKE or
Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446-5500 or
Fax +1 (425) 446-5116
Web access: www.fluke.com
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