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    สินคายี่หอ VOLTH (โวลท) อยูภายใตการดำเนินงานของบริษัท ซิสทรอนิกส จำกัด ซ่ึงมีสำนักงานใหญอยูท่ีกรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย โดยไดเริ่มตนดำเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2545 ซึ่งเริ่มตนดวยการเปนตัวแทนจำหนายสินคาทางดานเครื่องมือวัดและ
ทดสอบยี่หอชั้นนำของโลกหลากหลายยี่หอ และตอมาไดจัดตั้งศูนยปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน เพื่อเปนการประกันคุณภาพ
และความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดและทดสอบทุกรายการที่จำหนายออกไป
   จากประสบการณมากกวา 12 ป ท่ีเราอยูในแวดวงเคร่ืองมือวัดและทดสอบทางดานตางๆ และไดเก็บเก่ียวประสบการณจากผูใชงาน
หลากหลายดาน, จากวิศวกร, อาจารยมหาวิทยาลัย, นักศึกษา และจากชางเทคนิคถึงความตองการในการใชงานเคร่ืองมือวัดและ
ทดสอบชนิดตางๆ และกลั่นกรอง มาสูเครื่องมือวัดและทดสอบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เพื่อทุกๆ สายงานสามารถนำไปใชได
อยางเต็มประสิทธิภาพและมีการสอบเทียบคาตามมาตรฐานการสอบเทียบ ISO/IEC 17025

VOLTH S-11
True-RMS Digital Multimeter

ดิจิตอลมัลติมิเตอร
ฟงกช่ันครบทุกการใชงาน

VOLTH S-15
True-RMS Digital Multimeter

ดิจิตอลมัลติมิเตอร
ฟงกช่ันครบทุกการใชงาน

VOLTH S-17
Compact Digital Multimeter

ดิจิตอลมัลติมิเตอร
ขนาดกะทัดรัด ฟงช่ันเกินตัว

VOLTH S-36
1000A AC Auto-range Clamp Meters

ดิจิตอลแคลมปมิเตอร
สำหรับงานไฟฟาท่ัวไป

VOLTH S-LCR1
Compact Digital LCR meter 

แอลซีอารมิเตอร
สำหรับงานอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป

VOLTH S-AC100
Non-Contact AC Voltage Detector

ดามเช็คไฟแบบไมสัมผัส
พรอมไฟฉายในตัว

VOLTH S-34
True-RMS AC/DC Clamp Meter

ดิจิตอลแคลมปมิเตอร
สำหรับมืออาชีพ

VOLTH S-AC200
Non-Contact AC Voltage Detector

ดามเช็คไฟแบบไมสัมผัส
พรอมไฟฉายในตัว

VOLTH S-65
Infrared Thermometer

อินฟราเรดเทอรโมมิเตอร
ขนาดกะทัดรัด ฟงช่ันครบ

VOLTH S-71
mA Loop Digital Multimeter

ดิจิตอลมัลติมิเตอร
จายกระแสลูป 4-20mA ได

VOLTH S-9
Mini True-RMS Multimeter

มิเตอรรุนเล็ก
แสดงผลแบบ True-RMS

VOLTH S-44
Laser Distance Meter 70M.

ตลับเมตรเลเซอรดิจิตอล
ระยะ 70 เมตร

VOLTH S-45
Laser Distance Meter 100M

ตลับเมตรเลเซอรดิจิตอล
ระยะ 100 เมตร

VOLTH S-32
Mini True-RMS AC/DC Clamp Meter

ดิจิตอลแคลมปมิเตอร
ขนาดกะทัดรัด วัดไดท้ัง AC/DC

"VOLTH" สินคาเครื่องมือวัด "แบรนดไทย"
     แบรนดแรกเพื่อคนไทย ในคุณภาพและราคาที่เหมาะสมกับ "คนไทย"

VOLTH S-NET 1
Networks Cable Tester

เคร่ืองมือตรวจสอบระบบ Networks
ฟงกช่ันไมซับซอน ใชงานงาย 

VOLTH (โวลท) @ 2014 ประเทศไทย
สินคาโวลท (VOLTH) ออกแบบ, ประกอบ และตรวจสอบคุณภาพในประเทศไทย
สนใจสินคาติดตอไดที่ โทร. 08-2337-1333, 08-2337-1555
E-mail : info@VOLTH.net, http://www.VOLTH.net/

VOLTH Hot line : 08-2337-1333, 08-2337-1555  E-Mail : info@volth.net
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Digital Multimeters

FLUKE T6
Electrical Testers with FieldSense technology
มิเตอรกามปูวัดแรงดันไมตองสัมผัสและวัดกระแสไดพรอมกัน

Fluke T6 เปนมิเตอรกามปูปากเปดท่ีมีเทคโนโลยีใหม FieldSense 
สามารถวัดแรงดันในสายไดโดยไมตองแตะสายวัด ทําใหวัดไดทั้ง
กระแสและแรงดันพรอมกันในการคลองสายเพียงคร้ังเดียว เหมาะ
กับชางไฟฟากําลังที่ตองตรวจวัดจํานวนมากๆ วัดแรงดันไดสูง
ถึง 1000 V ac ดวยกามปูปลายเปด โดยไมตองใชสายวัดสัมผัส
กับตัวนําท่ีมีแรงดันไฟฟา ไมตองเปดฝา ไมตองคลายนอตยึดสาย
ใชไดกับสายขนาดโตถึง AWG 4/0 (120 mm2) รองรบักระแส 200 A

•  ใชเทคโนโลยี FieldSense วดัแรงดนั ac, กระแสเ ac และความถี ่
   โดยไมตองสมัผัสทางไฟฟากับตวันําทีม่แีรงดนัปรากฏ
•  แสดงคาแรงดันและกระแสไดพรอมกนั (รุน T6-1000) บอกคาวัดทาง
   เพาเวอรซพัพลายไดทัง้หมด สําหรับการตรวจซอมมอเตอรและเครือ่ง
   ใชไฟฟาอืน่ๆไดอยางมปีระสทิธภิาพ
•  วดัแรงดัน 1 - 1000 V ac หรอื dc (T6-1000); 600 V ac หรอื dc (T6-600)
•  วดักระแส 0.1 - 200 A ac
•  วดัความตานทาน 1 Ω - 100 kΩ (T6-1000), 1 Ω - 2000 Ω (T6-600)
•  วดัความถี ่45 Hz - 66 Hz (T6-1000)
•  ใชไดกับสายไฟทัว่ไป ขนาดโตสุดไดถงึ AWG 4/0 (ปากเปด 17.8 มม.)
•  ปุม Hold คางคาวดับนจอเพือ่สะดวกอานคา
•  จอมีไฟแบลค็ไลทอานคาไดชดัเจน
•  ใชกบัตวัแขวนยึดดวยแมเหล็ก Fluke TPAK สะดวกใชงาน

FLUKE 376 FC
True-rms AC/DC Clamp Meter with iFlex®
แคลมปมิเตอรวดั AC/DC ชนิด True RMS ใชรวมกบัโพรบยืดหยุน iFlex®

FLUKE 376 FC แคลมปวัดกระแสสมรรถนะสูงสําหรับงานตรวจ
ซอมในอุตสาหกรรม ใชรวมกับโพรบยืดหยุน iFlex® สําหรับพื้นที่
คับแคบได พรอมคุณสมบัติเชื่อมตอไรสายกับชุดเครื่องมือ 
Fluke Connect® เพิ่มความสามารถ

•  เกบ็บนัทกึคาตอเนือ่งและทํากราฟแนวโนม เพือ่ชีจ้ดุปญหาท่ีเกดิไมแนนอน
•  สงผลการวดัแบบไรสายไปยงั Fluke Connect® App ในสมารทโฟน
•  จดัทําและสงรายงานจากภาคสนามไดทันที
•  บนัทกึคาวดัไดโดยยืนอยูนอกเขตพืน้ทีอ่นัตรายทางไฟฟา ผานการเชือ่มตอ
•  ดวย Bluetooth กบัสมารทโฟนระบบ iOS หรอื Android
ความสามารถในการวัด
•  วดักระแส AC/DC สงูสดุ 1000A 
•  วดักระแส AC สูงสุด 2,500A ดวยโพรบยืดหยุน iFlex®
•  วดัแรงดัน AC/DC สงูสุด 1,000V
•  ใหคา True-rms ทัง้กระแสและแรงดัน เพิม่ความแมนยาํในการวดัสญัญาณ
   ทีไ่มเปนรปูไซน (Non-Linear)
•  วดัความถีไ่ดถึง 500 Hz ดวยปากแคลมปในตัว และโพรบ iFlex®
•  วดัความตานทานไดถงึ 60 kΩ
•  วดัคา Min/Max/Average และวดักระแส Inrush ไดอตัโนมตัิ
•  มยีานวัดแรงดนั DC 500 mV โดยใชอุปกรณเสรมิ
•  วดัคา C ได 1000 µF

FLUKE 3000 FC
Wireless Multimeters
มัลติมิเตอรไรสาย เชื่อมตอกับโมดูลและ Fluke Connect® App

Fluke 3000 FC เปนดิจิตอลมัลติมิเตอรที่เชื่อมตอแบบไรสายกับ 
Fluke Connect App ในสมารตโฟนได เพิ่มความสะดวกคลองตัว
ในการตรวจวัดคาทางไฟฟาและการตรวจซอมแกไขปญหาตางๆ 
ไดจากทุกที่ทุกเวลา

• วัดแรงดันไฟฟา AC และ DC ไดถึง 1000V
• วดักระแส AC และ DC ไดทีค่วามละเอยีด 0.01 mA
• วดัความตานทาน, วดัความตอเนือ่ง, ทดสอบไดโอด, วดัคา C และวดัความถี่
• บันทกึคา MIN/MAX
• มาตรฐานความปลอดภยั CAT III 1000 V, Cat IV 600 V
• ทนนํา้ทนฝุน ระดบั IP54

Fluke 3000 FC ยังสามารถเชื่อมตอระยะไกลกับโมดูลไรสายที่ทํา
หนาที่วัดคาเฉพาะอยาง เชน วัดแรงดัน AC, DC และ AC+DC, 
วัดกระแส AC และ DC, วัดอุณหภูมิ ซึ่งจะสงคาวัดมาแสดงที่จอของ
มิเตอร Fluke 3000 FC เลือกใชแคลมปวัดกระแส AC ไดทั้งแบบ
มาตรฐาน, กระแสสูง หรือแบบ iFlex ท่ียืดหยุน จัดชุดโมดูลหลาย
แบบทํางานดวยกันใหไดคาวัดตามความตองการ จอแสดงผล
สามารถอานคาหลักของมิเตอรและอีก 3 คาจากโมดูลพรอมกัน 
ตัวโมดูลสามารถจัดซื้อเปนชุดพรอมมิเตอร หรือซื้อแยกเปนตัวๆ
ก็ได
Now compatible with Fluke  Connect ™ Mobile App

FLUKE 170 Series
Digital Multimeters
ดิจิตอลมัลติมิเตอรความทนทานสูง

FLUKE 170 Series เปนมัลติมิเตอรแบบ True RMS มีทั้งหมด 3 รุน 
คือ 175, 177, 179 มีความแมนยําและเที่ยงตรงสูงสุดถึง 0.09% และ
นอกจากคุณสมบัติพื้นฐาน เชนวัด V, A ทั้ง AC และ DC และความ
ตานทานแลวยังมีฟงกชั่นพิเศษ เพิ่มเติมเพื่ออํานวยความสะดวกและ
รวดเร็วในการทํางานอีก อาทิเชน

• Min/Max : ชวยใหรูคาและสามารถบันทึกคาตํ่าสุด สูงสุด และคาเฉลี่ยของ
  จุดที่ตองการวัดโดยไมตองเฝามองดูมิเตอรอยูตลอดเวลา เหมาะกับการ
  ใชบันทึกคาการกินกระแสขณะเปดสวิตซหรือแรงดันไฟกระชาก
• วัดอุณหภูมิ : เพียงเสียบเทอรโมคัปเปล (type K) สามารถวัดอุณหภูมิได
  ตั้งแต -40 C ถึง +400 C ฟงกชันนี้เหมาะกับชางปรับอากาศหรือชางอื่นๆ
  ที่ตองเกี่ยวของกับการวัดคาอุณหภูมิ (เฉพาะรุน 179)
• มีไฟดูในที่มืด : จะมีแสงสําหรับสองจอแสดงผล (backlight) สําหรับอํานวย
  ความสะดวกในการทํางานในที่มืด(เฉพาะรุน 177,179)
• ความแมนยําสูงขึ้น : ที่ DC basic Accuracy เทากับ 0.09% 
  (เฉพาะรุน 175 เทากับ 0.15%)
• CAT IV 600V/CAT III 1000V : ระดับความปลอดภัยสูงสุดในมิเตอร
  สําหรับงานไฟฟา

FLUKE 279 FC
Thermal Multimeter
ดิจิตอลมัลติมิเตอรที่ถายภาพความรอนได

•  เปนมัลติมิเตอรความสามารถสูง ที่มีกลองถายภาพความรอนในตัว
•  มีฟงกชั่นการวัด 15 อยาง คือ วัดแรงดัน AC พรอมโลวพาสฟลเตอร, 
   วัดแรงดัน DC, ความตานทาน, ความตอเนื่อง, คาตัวเก็บประจุ, 
   ทดสอบไดโอด, วัด Min/Max/Avg, วัดกระแส AC (ดวยโพรบ iFlex), 
   วัดความถี่ ตรวจซอมปญหาไฟฟาตางๆไดรวดเร็วและปลอดภัย 
   ดวยการใชภาพถายความรอน
•  วดัแรงดัน 1 - 1000 V ac หรอื dc (T6-1000); 600 V ac หรอื dc (T6-600)
•  วดักระแส 0.1 - 200 A ac
•  วดัความตานทาน 1 Ω - 100 kΩ (T6-1000), 1 Ω - 2000 Ω (T6-600)
•  วดัความถี ่45 Hz - 66 Hz (T6-1000)
•  ใชไดกับสายไฟทัว่ไป ขนาดโตสุดไดถงึ AWG 4/0 (ปากเปด 17.8 มม.)
•  ปุม Hold คางคาวดับนจอเพือ่สะดวกอานคา
•  จอมีไฟแบลค็ไลทอานคาไดชดัเจน
•  ใชกบัตวัแขวนยึดดวยแมเหล็ก Fluke TPAK สะดวกใชงาน

FLUKE 789
Process Meter
ดิจิตอลมัลติมิเตอรพรอมทั้งเครื่องสอบเทียบกระบวนการ

สุดยอดมัลติมิเตอรที่สอบเทียบแบบลูปได โดยมีตัวตานทานคา 
250 โอหม สําหรับ HART ดวยคุณสมบัติ

•  จายแรงดันขนาด 24V ได 
•  ขับโหลดไดถึง 1,200 โอหม (ในโหมดจายกระแส)
•  วัดแรงดันไดละเอียดมาก แมในยานวัด 4 VDC
•  มีสวิตชจายกระแสสลับไปมาระหวาง 4 และ 20mA หรือ 0-100%
•  เช็คศูนยและการสแปนไดอยางรวดเร็ว
•  ความแมนยําในการวัด mA สูงถึง 0.02%
•  บอกคา mA และ % พรอมกันบนจอ
•  วัดแรงดันและกระแสสลับแบบ True rms ได
•  วัดความถี่ไดถึง 20kHz บันทึกคาสูงสุด/ตํ่าสุด/เฉลี่ยได
•  ตัวเลขแสดงผลขนาดใหญ อานคาไดแมนยําชัดเจน
•  เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรทางพอรตอนุกรมแบบอินฟราเรด
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Bead Bead HVAC Immersion Surface Air Piercing General  
purpose

Industrial  
surface 

80BK-A 80PK-1  
80PJ-1 80PK-11 80PK-22 80PK-3A 80PK-24 80PK-25  

80PT-25 80PK-26 80PK-27

Lowest temperature -40 °C  
(-40 °F)

-30 °C  
(-22 °F)

-40 °C  
(-40 °F)

0 °C  
(32 °F)

-40 °C  
(-40 °F)

K Type: -40 °C  
(-40 °F) T Type: 

-196 °C (-321 °F)

-40 °C  
(-40 °F)

-127 °C  
(-196 °F)

Highest temperature 260 °C  
(500 °F)

105 °C  
(221 °F)

1090 °C  
(1994 °F)

260 °C  
(500 °F)

816 °C  
(1500 °F)

350 °C  
(662 °F)  

816 °C  
(1500 °F)

600 °C  
(1112 °F)

Probe material Type K wire with  
teflon insulation Velcro Inconel 600 Type K sensor  

with teflon body Inconel 316 Stainless  
Steel 304 Stainless Steel

Probe length 1 m lead wire 19 in Velcro cuff 21 .27 cm  
(8.375 in)

9.525 cm  
(3.75 in)

21 .59 cm  
(8.5 in)

10 .16 cm  
(4 in)

21 .57 cm  
(8.5 in)

20 .32 cm  
(8 in)

Cable length 1 m (3 .3 ft) 1.3 m (4 ft) 1 m (3 .3 ft)

Connection Standard  
banana jack Molded thermocouple plug

SureGrip handle    •  • • • •

Key feature Ideal for initial troubleshooting . Can 
be secured in place with a magnet .

Velcro probe 
allows hands 

free temperature 
measurement .

For use in 
liquids or in gels .

Exposed junction 
for direct contact 

with flat or 
slightly convex 

surfaces .

Perforated baffle 
for air and 

non-caustic gas 
measurements .

Probe material 
safe for use in 

foods. Sharp tip 
pierces solid 

surfaces .

Use for general 
purpose air 
or surface 

measurements .

Low conductivity 
stainless steel 

minimizes ther -
mal shunting . 
Extra rugged .

Thermocouple types K K, J K K K, T K

Digital Thermometers

FLUKE 50 Series II
Handheld Contact Thermometers
ดิจิตอลเทอรโมมิเตอรแบบสัมผัส ขนาดมือถือ

ดิจิตอลเทอรโมมิเตอรมีทั้งหมด 4 รุน คือ 51-II, 52-II, 53-II B, 54-II B
เปนเทอรโมมิเตอรแบบสัมผัสขนาดมือถือที่ใหผลตอบสนองในการวัดที่
รวดเร็ว โดยมีความถูกตองแมนยําระดับหองแลป ที่สามารถพกไปใชงาน
ไดทุกที่ และมีความแข็งแรงทนทานตอสภาพแวดลอมตางๆ

•  ความแมนยําระดบั LAB : ±(0.05% +0.3°C)
•  จอแสดงผลใหญ แสดงขอมูล 2 แบบในขณะเดียวกัน ไดขอมูลครบเพียง
   มองผานครั้งเดียว
•  บันทึกคาตํ่าสุด/สูงสุด และเฉลี่ย พรอมเวลาที่เกิดคานั้นๆ
•  ปรับชดเชยคาแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับความคลาดเคลื่อนของ
   เทอรโมคัปเปลที่ตออยู ทําใหไดความแมนยําสูงที่สุด
•  ใชไดกับเทอรโมคัปเปล Type K, J, T, E, N, R, S(54-II B, 53-II B)
•  แสดงผลในหนวยองศาเชลเซียส (°C) ฟาเรนไฮต (°F) หรือ เคลวิน (K)
•  ออกแบบตัวเครื่องปองกันฝุนและนํ้ากระเซ็นไดเปนอยางดี

•  ออกแบบตัวเครื่องปองกันฝุนและนํ้ากระเซ็นไดเปนอยางดี
•  มียางหุมกันกระแทกใหทุกตัวเสริมความแข็งแรง ตกจากที่สูง 1 เมตร 
   ไดโดยไมเปนอันตราย
•  ใชงานงาย ปุมตางๆ มีฟงกชั่นประจํา ใชงานไมซับซอน
•  ปดเครื่องเองเมื่อไมไดใช (sleep mode) ชวยยืดอายุแบตเตอรี่ (ปกติใชไดนาน 
   1000 ชั่วโมง)
•  ฝาปดแบตเตอรี่แยกจากฝาหลัง เปลี่ยนแบตเตอรี่ไดโดยไมกระเทือนสวน
   ปรับเทียบ (calibration seal)
•  รุน 54-II B รับอินพุต 2 ch
•  รุน 54-II B บันทึกคาแบบ logging ได 500 จุดในตัว และตอเชื่อมกับ
   คอมพิวเตอรเพื่อเขียนกราฟแสดงแนวโนม (Trend Plot) ได ปรับชวง
   การบันทึกได ปรับชวงการบันทึกได มีนาฬกาแสดงเวลาและวันที่เกิดคา
   ที่บันทึกได
•  มีเทอรโมคัปเปลโพรบหลายชนิดใหเลือกใช (Option) เชน วัดอากาศ, 
   วัดของเหลว, วัดพื้นผิว, วัดในอาหารแชแข็ง ทั้ง Type K, J, T

FLUKE 566/568/572-2
Infrared and Contact Thermometers
เทอรโมมิเตอรวัดไดทั้งแบบอินฟราเรดและแบบสัมผัส

Fluke 566/568/572-2 ใชงานงาย ดวยปุมซอฟตคีย 3 ปุม เขาถึง
เมนูการวัดที่ซับซอนไดอยางงายดาย ปรับคาอีมิสซีฟวิตี้ บันทึกขอมูลแบบ
ดาตาล็อกกิ้ง เปด-ปดสัญญาณเตือน รูปทรงกระชับมือ แข็งแรง ทนทาน 
เหมาะกับงานอุตสาหกรรม งานอิเล็กทรอนิกส และงานเครื่องกล ในสภาพ
แวดลอมที่ทารุณไดดี

•  รุน 568 ชวงวัดอุณหภูมิ -40 °C ถึง 800 °C / -40 °F ถึง 1472 °F, 
   เก็บบันทึกคาวัดได 99 จุดวัด 
•  รุน 566 ชวงวัดอุณหภูมิ -40 °C ถึง 650 °C / -40 °F ถึง 1202 °F , 
   เก็บบันทึกคาวัดได 20 จุดวัด
•  รุน 572-2 ชวงวัดอุณหภูมิ -30 °C ถึง 900 °C / -22 °F ถึง 1652 °F , 
   เก็บบันทึกคาวัดได 99 จุดวัด

•  เขาถึงฟงกชั่นการวัดขั้นสูงไดงาย ดวยปุมซอฟตคีย พรอมจอแสดงผล
   แบบกราฟก
•  วัดอุณหภูมิวัตถุขนาดเล็กลง ที่ระยะหางไดไกลขึ้น ดวยคา distance-to-spot 
   ratio ที่ 50:1 (รุน 568), 30:1 (รุน 566) และ 60:1 (รุน 572-2)
•  ใชไดกับเทอรโมคัปเปลชนิด K-type แบบมินิคอนเน็กเตอรมาตรฐานที่มีอยู 
   เพิ่มความคุมคาในการลงทุน
•  วัดอุณหภูมิวัตถุพื้นผิวมันไดอยางมั่นใจ ดวยความสามารถปรับคา emissivity 
   ได พรอมตารางคาวัสดุอางอิงในตัว
•  วิเคราะหและดูแนวโนมดวยซอฟตแวร FlukeView® (เฉพาะรุน 568)
•  ทํา Data Logging โดยตอรวมกับเครื่องแล็ปท็อปผานสาย USB (รุน 568) 
   สําหรับเฝาบันทึกอุณหภูมิไดอยางตอเนื่อง และอานคาจากระยะไกลได
•  มั่นใจไดในคาอุณหภูมิที่มีแมนยําถึง ±1 %

FLUKE 62 MAX, 62 MAX+, 64 MAX
Infrared Thermometers
อินฟราเรดเทอรโมมิเตอร
•  เหมาะสําหรบัการตรวจวดัอณุหภมิูแบบกวาดอยางรวดเรว็ เพือ่หาจดุทีม่คีวาม
   รอนแปลกๆที่เปนสัญญาณบอกเหตุความผิดปกติของระบบไฟฟาและเครื่อง
   จักรกลไฟฟาตางๆ ไปจนถึงการตรวจวัดรูปแบบอุณหภูมิของผนังและเปลือก
   อาคาร เนื่องจากเราสามารถตรวจวัดไดที่ระยะไกล และหางจากชิ้นสวนกลไก
   ที่หมุน หรือมีกระแสไฟฟาไหลอยู
•  รุน 62 MAX มีคา distance-to-spot ratio ที่ 10:1 ชวงวัดอุณหภูมิ 30°C 
   ถึง 500°C ความแมนยํา ± 1.5% 
•  รุน 62 MAX+ มีคา distance-to-spot ratio ที่ 12:1 ชวงวัดอุณหภูมิ 30°C 
   ถึง 650°C ความแมนยํา ± 1.0%, 
•  รุน 62 MAX+ มีเลเซอรคู เลเซอรชี้ตําแหนงวัดแบบคูวน บอกขนาดจุดวัด
   อยางแมนยํา

•  รุน 64 MAX มีคา distance-to-spot ratio ที่ 20:1, ชวงวัดอุณหภูมิ -30°C 
   ถึง +600°C, ความแมนยํา ± 1% หรือ 1 องศา, สามารถปรับคา emissivity
   ไดตั้งแต 0.1 จนถึง 1.0 ดวย step 0.01, แสดงคา min, max, avg และ 
   Hi-Lo Alarm และบันทึกผลการวัดลงหนวยความจําในเครื่องได 99 คาการวัด
•  ทนกระแทก : ทนทานจากการตกกระแทกจากความสูง 3 เมตรถึงพื้นไม
•  ทนนํ้า ทนฝุน : ทนทานตอละอองนํ้า ฝุนละออง และความสกปรกตางๆ 
   ที่ระดับ IP54
•  ขนาดเล็ก ใชงานงาย : เล็กพอที่จะหอยกับเข็มขัดเครื่องมือไดอยางสบาย 
   หยิบวัดอุณหภูมิไดสะดวกดวยคลิ้กเดียว หนาจออานงายทุกมุมมอง 
   พรอมไฟสองในที่มืด

Fluke temperature 

accessories SureGrip™ 

temperature accessories

The innovative SureGrip™ 
design from Fluke is now 

available in select temperature 
probes . 

The soft rubber handle 
combined with a new 

ergonomic shape is so 
comfortable to hold that you’ll 

forget about the probe and 
focus on the measurement . 
All SureGrip probes have an 
improved, more flexible strain 

relief for a long life .
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FLUKE Ti450, Ti400, Ti300, Ti200
Advanced Performance Infrared Cameras
กลองอินฟราเรดถายภาพความรอนรุนที่คุมคาที่สุด

กลองอินฟราเรดถายภาพความรอนท่ีมาพรอมระบบออโตโฟกัสใหม 
LaserSharp™ โดยระบบออโตโฟกัสที่ใชกันทั่วไปนั้นมักจับโฟกัสที่วัตถุ
ทีอ่ยูหนาสดุ ซึง่อาจไมใชวตัถุทีต่องการวัดอณุหภูม ิทําใหระยะโฟกัสผิด
พลาดภาพทีไ่ดจงึผดิเพ้ียนไป แตระบบโฟกัส LaserSharp™ ของ Fluke 
ใชแสงเลเซอรวดัระยะตรงไปยงัวตัถุทีต่องการวดั แลวทําการปรบัระยะ
โฟกัสทีร่ะยะดงักลาวอยางแมนยํา จงึใหภาพความรอนทีค่มชัดทกุราย
ละเอยีด มองเหน็และวเิคราะหปญหาไดชัดเจนกวา เหมาะกบังานทัง้ดาน
อุตสาหกรรมและงานอาคาร

•  Fluke Ti480 ชวงวดั -20 °C to +800 °C  ขนาดเซน็เซอร 640 x 480 pixels 
   (1280 x 960 with SuperResolution) ความไว  0.03 °C
•  Fluke Ti450 ชวงวดั -20 °C to +1200 °C  ขนาดเซ็นเซอร 320 X 240 pixels 
   (640 x 480 with SuperResolution) ความไว  0.03 °C
•  Fluke Ti400 ชวงวดั -20 °C to +1200°C  ขนาดเซ็นเซอร 320 X 240 pixels 
   ความไว  0.05 °C
•  Fluke Ti300 ชวงวดั -20 °C to +650°C  ขนาดเซ็นเซอร 240 X 180 pixels 
   ความไว  0.05 °C
•  Fluke Ti200 ชวงวดั -20 °C to +650 °C  ขนาดเซน็เซอร 200 X 150 pixels 
   ความไว 0.075 °C

FLUKE TiS10, TiS20, TiS40, TiS45, 

TiS50, TiS55, TiS60, TiS65, TiS75
Infrared Cameras

กลองอนิฟราเรดถายภาพความรอน

กลองอินฟราเรดรุนสําหรับผูใชงานทั่วไป ใหคุณภาพของภาพถายความ
รอนที่ดีในราคาประหยัด ดวยความละเอียดที่ดีกวาถึง 84% เมื่อเทียบกับ
รุนของคูแขง และหนาจอใหญกวาถึง 32% คุณจึงสามารถดูรายละเอียด
ในภาพถายแตละภาพไดมากขึ้น แมวาจะอยูในระยะไกล ซึ่งรายละเอียดจะ
ชวยใหสามารถระบุสิ่งที่อาจเปนปญหาได

•  ความละเอยีด ตัง้แต 80x60 จนถึง 260x195 พกิเซล
•  ถายภาพไดรวดเรว็ดวยระบบแมนนวลโฟกัสและโฟกสัฟรี
•  โหมดแสดงภาพซอนภาพและโหมดผสมภาพหลายระดับ ชวยใหเหน็รายละเอียด
   มากขึน้ และระบุปญหาไดงายขึน้
•  จอภาพ LCD 3.5 นิว้ แสดงผล 320x240 พิกเซล ใหรายละเอียดดีข้ึน 32% 
   มากกวาจอ 3 น้ิว
•  แบตเตอรีอ่จัฉรยิะ Lithium Ion ถอดเปลีย่นได แสดงระดับประจุดวย LED 5 แถบ
•  หนวยความจํา SD card 4 GB ถอดเปล่ียนได (แถมฟรีเฉพาะบางรุน)
•  ระบบบันทกึขอความเสยีงคําอธิบายกาํกบั
•  มกีลองดิจติอลในตวั 5 MP
•  พืน้ทีก่ารมองเห็น (Field of View) 35.7" x 26.8"
•  ชีจ้ดุปญหาไดงายขึน้ ดวยเลเซอรช้ีตําแหนง
•  ประหยดัเวลา เพิม่ปรมิาณงานจากภาคสนาม ดวย Fluke Connect®

FLUKE TiX560, TiX520
Infrared Camera with 180° ŠC Rotating Lens
กลองถายภาพความรอนที่มีเลนสหมุนได 180 องศา

ดวยจอทชัสกรนีทีใ่หญกวาใครถงึ 5.7 นิว้ ความละเอยีดภาพความรอน 320x240 หมุนเลนสได 180 องศา เพื่อเล็งไปยังมุมที่ตองการ 
พรอมระบบออโตโฟกัส LaserSharp® ทีจั่บภาพไดอยางชัดเจนแมนยาํในทนัที

•  คณุภาพของภาพและความแมนยําในการวัดอณุหภูมิทีไ่ดรบัการปรับปรงุ ทําใหภาพขนาด 320 x 240 ของคุณกลายเปนภาพขนาด 640 x 480 ทีมี่
   ความละเอยีดและพกิเซลสูงกวา 4 เทาดวย SuperResolution (ในกลอง สาํหรบัรุน TiX560, ในซอฟตแวร สําหรบัรุน TiX520)
•  ระบบโฟกสัอตัโนมตั ิLaserSharp® ทีม่ใีน Fluke เทานัน้ ซึง่ใชเครือ่งวดัระยะหางเลเซอรในตวัเพือ่คาํนวณและแสดงระยะหางไปถงึเปาหมาย ทีค่ณุ
   ตองการดวยความแมนยาํทีเ่ทีย่งตรง
•  ไดผลลพัธภาพถายทีมี่คณุภาพดเียีย่มเมือ่ใชงานกับความรอนสงู ดวยการรวมเฟรมของขอมลูตอเนือ่งจาํนวนมากเขาเปนภาพทีค่มชดัเพยีง
   ภาพเดยีวดวยการปรบัปรงุรายละเอยีดของภาพ (เฉพาะรุน TiX560)
•  คนหาความแตกตางเพยีงเล็กนอยของอณุหภมูไิดงายยิง่ขึน้ ความไวในการตรวจจบัอณุหภมูทินัทซ่ึีงไดรบัการพฒันาอยางตอเนือ่งจาก 45mK 
   เปน 30mK (รุน TiX560) และ 50 mK เปน 40 mK (รุน TiX520) ดวยโหมดตวักรอง

FLUKE Ti450 PRO / Ti480 PRO
Infrared Camera
กลองอินฟราเรด ถายภาพความรอน

กลองอินฟราเรด ถายภาพความรอนที่คุณสามารถจะเห็นภาพและวินิจฉัยปญหาไดอยางงายดายยิ่งขึ้น กลองอินฟราเรด 
รุน Fluke Ti450 PRO และ Ti480 PRO ที่จะเปดประสบการณอินฟราเรดแบบภาพระดับแนวหนาในกลอง IR มืออาชีพของคุณ
เมือ่วเิคราะหปญหาการจับภาพและการแสดงความแปรปรวนของอุณหภูมิทีมี่ขนาดเลก็ ทําใหเกดิความแตกตางของกลองอินฟราเรด
รุน Fluke® Ti450 PRO และ Ti480 PRO ใหม ทีเ่พ่ิมความไวตอความรอนเพือ่จับภาพความแตกตางทีเ่ปล่ียนไปและเทคโนโลยีลาสุด 
เพือ่ความชดัเจนบนหนาจอทีเ่หน็ภาพไดงายขึน้ในภาคสนาม ดวยความถกูตองของการวดัทีเ่พิม่ขึน้และชวงอณุหภมูกิวางขึน้แบบ
ไดนามกิของ Ti450 PRO มากถงึ 1,500 องศาเซลเซยีส กบั NETD (ความไวในการจบัอณุหภูม)ิ ถงึ 25 mK ชางเทคนคิสามารถ
รวบรวมขอมูลที่แมนยํา เพื่อใชในการตัดสินใจอยางชาญฉลาด ที่จะเพิ่มผลตอบแทนใหกับการลงทุนครั้งนี้

คณุสมบตัิ

•  จบัภาพทีค่มชดัและคมชดัตลอดทกุมมุมองดวย MultiSharp ™ Focus
•  รบัภาพโฟกัสในทนัททีีก่าํหนดเปาหมายของคณุดวย LaserSharp® 
   Auto Focus ใชเครือ่งวดัระยะเลเซอรแบบในตวัซึง่คาํนวณและแสดงระยะ
   ทางจากเปาหมายไดอยางรวดเรว็
•  จอภาพทีม่องเหน็ไดงายย่ิงขึน้ ปรบัปรงุใหผูใชงานสะดวกมากขึน้ดวย
   หนาจอแบบสมัผสั
•  มคีวามยดืหยุนมากขึน้ในการมองเหน็เปาหมายขนาดเลก็ไปจนถงึใหญ 
   ดวยเลนสอจัฉรยิะที ่สามารถเปล่ียนได ซึง่ไมจาํเปนตองสงไปปรบัเทยีบ
   แบบยคุเกา เลนสเทเลโฟโต 2x และ 4x เลนสมมุกวางและเลนสมาโคร 
   (สาํหรบัระยะใกลมากๆ)
•  ลดความจาํเปนในการจดบนัทกึในภาคสนามดวย IR-PhotoNotes ™ 
   (บนัทกึภาพถายไปพรอมกบัภาพ IR) และคําอธิบายดวยเสยีง

เหมาะสาํหรบัผูเช่ียวชาญดานการบาํรงุรักษา

•  ชางเทคนคิการแกไขปญหาพเิศษ
•  ผูเชีย่วชาญดานการบาํรงุรกัษาเชงิปองกนั
•  ผูเชีย่วชาญดานการบาํรงุรกัษาแบบ Predictive 
   ชางไฟฟาอตุสาหกรรมและเชงิพาณชิย
•  ชางเทคนคิระบบ HVAC/R
•  ผูจดัการสถานทีแ่ละผูตรวจสอบพลงังาน

Infrared Camera
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FLUKE 810
Vibration Tester
เครื่องทดสอบความสั่นสะเทือน

•   ออกแบบมาเฉพาะเพ่ือตรวจหาความผดิปกตทิางกลหลกัๆ (แบริง่ชาํรดุและ
   สกึหรอ, การหลวม, การเยือ้งศนูย, เสยีสมดลุ) เพือ่แกไขปญหาทีต่นเหต ุ
   หลกีเลีย่งความจําเปนทีต่องหยดุสายพานการผลติ
•   แสดงระดบัความรนุแรงของส่ิงผดิปกตเิปน 4 เฉดส ี(เขยีว/เหลอืง/สม/แดง) 
   ชวยในการจดัลาํดบัความสาํคญัของปญหา
•   ใหคาํแนะนาํในการซอมแกชางเทคนคิเพือ่แกไขปญหา
•   มีการแสดงขอความชวยเหลอื (HelpX ตามหมวดหมูของปญหา เพือ่เปนแนว
   ปฎบิตัใิหแกผูใชทีย่งัไมชาํนาญ

•   หนวยความจาํในตวั 2 GB เกบ็บนัทกึขอมลูผลการวดัเครือ่งจกัรไวเปน
   ประวตัไิดเหลอืเฟอ
•   มีฟงคชัน่ Self-test ตรวจสอบความสมบรูณพรอมของเครือ่งดวยตวัเอง
•   มีโพรบเลเซอรวดัความเรว็รอบ สาํหรบัวนิจิฉยัเครือ่งจกัรทีค่วามเรว็ทาํงาน
   อยางแมนยาํ
•   ใชหวัวดัความเรงแบบ 3 แกน ตรวจวดัไดครบถวนสมบรูณกวาแบบแกนเดยีว
•   ซอฟตแวร Viewer PC เพิม่พืน้ทีเ่กบ็ขอมลูและความสามารถในการสบืคนตดิ
   ตามประวตัใินอดตีของแตละเครือ่งจกัร

FLUKE 820-2
High Intensity LED Stroboscope
สโตรโบสโคปชนิด LED ความสวางสูง

•  ใชหลอด LED ความเขมสงู 7 หลอด ใหความสวาง 4,800 ลกัซ ทีค่วาม
   เรว็ 6,000 ครัง้ตอนาท ีระยะหาง 30 เซนติเมตร
•  หลอด LED ประสทิธภิาพสงู ใหลาํแสงแฟรชทีส่มํา่เสมอ ทีค่วามเรว็ 
   30 - 300,000 ครัง้ตอนาที
•  ระบบ Digital pulse width modulation ทาํใหไดภาพคมชดัทีค่วามเรว็สูงๆ
•  แขง็แรง ทนทาน ไมมไีสหลอดหรอืหลอดแกวทีเ่ปราะบาง ทนตกกระแทกได
   สงู 1 เมตร

•  ความคมุความถีด่วย Quartz ใหความแมนยาํสงูถงึ 0.02 % (± 1digit)
•  จอแสดงผลขอมูลไดหลายบรรทดั
•  วดัความเรว็รอบโดยไมตองสมัผสัหรอืตดิเทปสะทอนแสง
•  ระบบปรบัแสงขัน้สงูแบบหนวงเวลา สาํหรบัสงัเกตฟุนเกยีร, การกดัผวิ,
   อปุกรณทีม่กีารดรฟิต
•  มปุีมปรบัความเรว็แบบ 2x หรอื ÷2 ไดอยางสะดวกรวดเรว็

FLUKE 830
Laser Shaft Alignment Tool
เครื่องตั้งศูนยเพลาดวยเลเซอร ระบบดิจิตอล ความละเอียดสูง

เปนเครื่องตั้งศูนยเพลาดวยเลเซอรที่ใชงานงาย, ใหคําตอบที่รวดเร็ว, 
แมนยํา และสามารถปฏิบัติได ชวยใหสายการผลิตในโรงงานดําเนินไป
ไดดวยความราบรืน่ วดัความคลาดเคลือ่นและใหคาํแนะการแกไขปญหา
ไดในตัวปรับตั้งศูนยงายดายใน 3 ขั้นตอน

•   ปอนคาระยะตางๆของเครือ่งจกัร ทีละคาตามทีร่ะบุบนหนาจอ
•  หมนุแกนเพลาเพือ่วดัคาการเบีย่งเบนจากแนวศูนยกลาง
•  รายงานตวัเลขทีต่องปรับแก พรอมแสดงขนาดการเยือ้งศูนยดวย
   เฉดสี 4 ระดับ

คุณสมบตัเิดน
•  ใชเทคโนโลยกีารวดัดวยเลเซอรเดีย่ว ชวยลดความคลาดเคลือ่นจากการ
   สะทอนของเลเซอรคู ใหขอมูลแมนยาํกวา

•  มคีาํแนะนําขัน้ตอนการใชทีเ่ขาใจงาย ชวยใหงานปรับตัง้ศนูยเพลาทาํไดงาย 
   และรวดเรว็
•  มโีหมดวัดแบบ compass ชวยใหการวดัซํา้ทาํไดอยางยดืหยุน เช่ือถอืได 
   โดยการเปดใชระบบวดัความเอยีงอเิลก็ทรอนิกส
•  มรีะบบตรวจสอบความคลาดเคลือ่นแบบไดนามิก ชวยประเมนิคาเยือ้ง
   ศูนยเพลาอยางตอเนือ่ง วาเขาสูชวงคาทีย่อมรับไดหรือยัง
•  Extend mode ท่ีไมมีใครเหมือน สําหรบัเพิม่คา tolerance ในชวงเร่ิมตน
   ใหโตข้ึน สําหรบัปรบัตัง้เครือ่งจกัรทีเ่ย้ืองศนูยรนุแรง
•  ระบบบนัทึกและเรียกคืนอตัโนมตั ิเพ่ือใหคุณมัน่ใจวามีขอมูลเม่ือตองการใช

FLUKE BT500 Series
Battery Analyzers
เครื่องวิเคราะหแบตเตอรี่

เปนเครื่องวิเคราะหแบตเตอรี่สําหรับบํารุงรักษาระบบไฟฟาสํารอง
ของหนวยงานตางๆ เชน UPS, ศูนยขอมูล, ธนาคาร, โรงพยาบาล, 
หนวยงานโทรคมนาคม ฯลฯ โดยสามารถอานแรงดนัของแตละเซลล 
พรอมแสดงคาความตานทานภายในเซลล สามารถบันทึกผลการวัด
ไวในหนวยความจําของเครื่องเพื่อออกรายงานได

การวิเคราะหแบตเตอรี่ของ Fluke BT 5000 Series เนนทดสอบ
แบตเตอรี่ตามที่ IEEE แนะนํา พรอมทั้งหาเซลลเสียของ battery 
bank รองรับแบตเตอรี่หลายแบบเชน ตะกั่วกรด , GEL, AGM

•  อานคาความตานทานภายในของแบตเตอรี,่ แรงดนั DC และ AC, 
   กระแส DC และ AC, ripple voltage, ความถี ่และอุณหภูมิ(BT521)
•  โหมดวัดตามลาํดับงาน สาํหรบับํารุงรกัษา battery bank โดยเฉพาะ
   มี PC software สําหรับทาํฐานขอมูลบํารุงรกัษาและออกรายงานโดย
   เชือ่มตอกับมเิตอรแบบไรสาย

•  บันทึกคาทีว่ดัลงหนวยความจําในเครือ่งโดยอัตโนมติั
•  โพรบอัจฉรยิะทีม่จีอแสดงผลในตัวเอง สามารถวดัอณุหภูมิไดโดยใช
   คลืน่อนิฟราเรด และย่ิงกวานัน้ ในรุน BT521 จะมี AC/DC current
   clamp 400A มาใหเสรจ็สรรพ สาํหรบัการทดสอบ discharge 
   แบตเตอรีต่ามขอกําหนดของ IEEE
•  BT508 ออกแบบสาํหรับหนวยงานบาํรงุรักษาของ ธนาคาร 
   โรงพยาบาล สนามบิน สถานีวทิยุ สถานีโทรทศัน หนวยทหาร และศูนย
   ขอมูลคอมพิวเตอรตางๆ ไวตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่
•  BT510 ออกแบบสาํหรับหนวยงานบาํรงุรักษาของศูนยขอมูลใช
   ตรวจสภาพแบตเตอรี ่UPS
•  BT520/521 สาํหรบัวศิวกรของศนูยโทรคมนาคม หรือสถานีไฟฟา
   ยอยตางๆ ทีต่องบาํรุงรักษาระบบ Battery bank 48V, 110V 
   หรอืวิศวกรรถไฟฟาขนสงมวลชน หรือระบบแบตเตอรีข่องวาลวตางๆ
   ในทอสงปโตรเคมตีางๆ

FLUKE 805 FC
Vibration Meter
เครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดเล็ก

เครือ่งวดัความสัน่สะเทอืนขนาดพกพา สาํหรบังานตรวจสอบคดักรอง
ความผดิปกตขิองแบริง่, สภาพมอเตอรและเครือ่งจักรหมนุตางๆอยาง
รวดเรว็ เหมาะสาํหรบัชางเทคนคิทีอ่ยูหนางานทีต่องการเครือ่งมอืที่
เชือ่ถอืได วดัซํา้ได เพือ่การตดัสนิใจวาเคร่ืองจกัรหมนุยงัสามารถทาํงาน
ตอไปได หรอืจาํเปนตองซอมบาํรงุแลว มปีลายหวัวดัความสัน่สะเทอืนที่
ออกแบบเฉพาะ ลดผลกระทบจากมุมกดและแรงกดในขณะวดั จงึใหคาที่
แมนยาํ และวดัซํา้ได ไมขึน้กบัคนทีต่รวจวดั สามารถตรวจสอบเพือ่คดั
กรองความสัน่สะเทอืนไดอยางรวดเรว็ บอกระดับความรุนแรงโดยรวม
และสภาพของแบร่ิงได พรอมทัง้เกบ็ผลการวดัเพือ่เปรยีบเทยีบยอนหลงั

หรอือพัโหลดไปยงัคอมพิวเตอรเพือ่พลอ็ตกราฟและออกรายงาน

•   ความสัน่โดยรวม วดัความส่ันสะเทือนโดยรวมตัง้แต 10 ถงึ 1,000 Hz 
   และประเมนิความรุนแรงของความสัน่และสภาพแบริง่ได 4 ระดับ
•  เครสแฟคเตอร (CF+ หรือ Crest Factor Plus)  ตรวจจับคาพคีของสัญญาณ 
   Shock Pulse จากแบริง่ทีค่วามถ่ี 4,000 Hz ถงึ 20,000 Hz แลวใชอัลกอริ
   ทึม่เีฉพาะในการวนิิจฉัยสภาพการหมุนของแบริง่
•  อุณหภูมิพืน้ผิว  มีเซ็นเซอรแบบอินฟราเรดตรวจวัดอุณหภูมิสัมผสัไปพรอมกบั
   การวัดความส่ันสะเทือน เพือ่เขาใจสภาพของมอเตอรไดดีย่ิงข้ึน

Vibration Tester
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Multifunction Calibrator

FLUKE 5502A/ 5522A
Multi Product Calibrator
เครื่องสอบเทียบมาตรฐานทางไฟฟา

รุน 5502A/5522A เปนเครือ่งสอบเทยีบเครือ่งมือวดัทางไฟฟาท่ีรองรบั
ปริมาณงานไดสูง มีระบบปองกันอินพุตที่ตอบสนองรวดเร็ว ปลอดภัย
จากแรงดันผิดพลาดขณะสอบเทียบ สามารถเพิ่มกระแสเอาตพุตสูงขึ้น
เปน 1000 A เมือ่ทาํงานรวมกบั Fluke 5500A/COILTransconductance 
Amplifier ใชงานรวมกับ MET/CAL® Plus Calibration Management 
Software ได สามารถจายแรงดันและกระแส ทั้งไฟตรงและไฟสลับที่มีรูป
คล่ืนและฮารมอนิกหลายแบบ ควบคุมเฟสได หูจับยกออกแบบใหสะดวก
เคล่ือนยาย มีกลองบรรจุใชงานปกปองสภาพแวดลอมไดดี สามารถใช
งานภาคสนามไดอยางมั่นใจ

FLUKE 5730A
Multifunction Calibrator
เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดไฟฟามัลติฟงกชั่น ระบบจอสัมผัส

เครื่องสอบเทียบมัลติฟงกชั่นที่มีความแมนยําสูงสุดในงานสอบเทียบ
ยาน dc และ low frequency ซึ่งมีพื้นฐานมาจากรุนที่ไดรับการยอม
รับมายาวนานคือ FLUKE 5700 Series โดยมีความแมนยําสูงขึ้นอีก
ระดับ จอแสดงผลสีขนาดใหญระบบสัมผัส ควบคุมสั่งการไดงายขึ้น

FLUKE 7103 / 7102 / 6102
Micro-Bath Thermometer Calibrators
เครื่องทําอุณหภูมิมาตรฐานแบบอางของเหลว

เครื่องทําอุณหภูมิแบบอางของเหลวที่มีขนาดเล็ก สะดวกในการนําไป
ใชงาน มีชุด หมุนเวียนของเหลวในอางดวย อางของเหลวทําจากวัสดุ
สแตนเลส

•  รุน 7103 ยานการทําอุณหภูมิ -30 °C ถึง 125 °C (-22 °F ถึง 257 °F)
•  รุน 7102 ยานการทําอุณหภูมิ -5 °C ถึง 125 °C (23 °F ถึง 257 °F)
•  รุน 6102 ยานการทําอุณหภูมิ  35 °C ถึง 200 °C (95 °F ถึง 392 °F)
•  คาความผิดพลาด (accuracy) ± 0.25 °C
•  ความสามารถในการตั้งคาละเอียด(resolution) 0.01 °C/°F
•  ขนาดของปากอาง(well size)กวาง 1.9 นิ้ว ลึก 5.5 นิ้ว

FLUKE P3100/ P3200
Hydraulic Deadweight
เครื่องสอบเทียบความดันแบบตุมนํ้าหนักไฮดรอลิค

P3100 ทํางานดวยนํ้ามัน และ P3200 ทํางานดวยนํ้า มีใหเลือกทั้ง
ชนิดลูกสูบไฮดรอลิคเดี่ยว และแบบลูกสูบคูเพื่อเพิ่มชวงความดัน 
มหีนวยความดนัทัง้ psi, bar, kgf/cm², และ MPa ความเทีย่งตรงสงู 
ใชงานงาย รวดเร็ว มีปมโยกมือเพ่ิมความดันทีละมากๆ และกาน
หมุนแบบสกรูปรับละเอียด มีตัวบอกการลอยตัวของลูกสูบ ยาน
ความดันสูงถึง 60,000 psi (4000 bar)

•  ความแมนยํามาตรฐาน 0.015% of reading (0.008% optional)
•  มีทั้งแบบลูกสูบเดี่ยวและคู
•  มีปมมือในตัวเปนมาตรฐาน
•  มีตัวบอกระดับ ขาตั้งปรับได
•  ชุดนํ้าหนักปรับแตงละเอียดสําหรับคาแรงดึงดูดเฉพาะพื้นที่
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Multifunction Calibrator

FLUKE 9140 Series
Field Metrology Well
เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิมาตรฐานสูง 
สําหรับงานภาคสนามและในโรงงาน

Fluke 9140 Series Field Metrology Wells เปนเครือ่งสอบเทียบอุณหภูมิ
ความสามารถสูงที่ใชงานงายมาก ดวยขนาดที่เล็ก นํ้าหนักเบา ทําอุณหภูมิ
ไดรวดเร็ว แตยังคงมีเสถียรภาพ, ความสมํ่าเสมอ และความแมนยําทาง
อณุหภมูเิปนเยีย่ม เหมาะอยางยิง่สาํหรบังานสอบเทยีบเปน Loop ของทราน
สมิตเตอรในอุตสาหกรรม, การสอบเทียบแบบเปรียบเทียบ (comparison), 
หรือแมการตรวจสอบเทอรโมคัปเปลเซนเซอรดวยออฟชั่นเสริม “Process” 
ที่มี Readout ขนาด 2 แชนเนล ในตัวเอง สําหรับอานคาความตานทาน, 
แรงดัน และกระแส 4-20 mA พรอม Loop เพาเวอร 24 โวลต จึงไมจําเปน
ตองใชเครื่องมืออื่นเพิ่มเติมอีก มี 3 รุน ไดแก

•  รุน 9142 ยานการทําอุณหภูมิ -25 °C ถึง 150 °C 
•  รุน 9143 ยานการทําอุณหภูมิ  33 °C ถึง 350 °C 
•  รุน 9144 ยานการทําอุณหภูมิ  50 °C ถึง 660 °C 

FLUKE 753/754 
Documenting Process Calibrator
เครื่องสอบเทียบกระบวนการผลิตที่ออกใบรายงานผลได

มีความแมนยําสูงข้ึน, มีหนาจอขนาดที่ใหญข้ึน ชวยใหอานผลไดสะดวก,
ซอฟตแวรรุนใหมสมรรถนะสูงขึ้น, พรอมพอรตเชื่อมตอ USB, แบตเตอรี่
Li-on ที่ใชงานไดยาวนานขึ้น รุน 754 มี HART Protocol ชวยใหงานสอบ
เทยีบทาํไดอยางอัตโนมตั ิดวย3 ขัน้ตอนงายๆ คือ โหลดขัน้ตอนเขาเครือ่ง,
ดาํเนนิการสอบเทยีบ กลบัมาอัพโหลดผลลพัธและออกใบรบัรอง สอบเทยีบ
ไดครบถวนตามมาตรฐาน ISO 9000, FDA, EPA และ OSHA

FLUKE 772 / 773
Milliamp Process Clamp Meters
แคลมปมิเตอรวัดกระแสในกระบวนการผลิต

วัดกระแสลูป 4-20 mA ไดโดยไมตองตัดวงจร ชวยประหยัดเวลา
ทาํงาน และตนทนุสูญเปลา  ออกแบบมาเพือ่ชวยประหยัดเวลาและ
คาใชจาย โดยการหลีกเลี่ยงเวลาที่ตองสูญเปลาไปกับการหยุด
ขบวนการทํางานในวันอันแสนยุงเหยิง สามารถตรวจคนปญหา
หรอืซอมแซมลปู 4-20 mA ทนัทโีดยไมตองตดัวงจรลปู หรอืหยดุ
การทํางานแตอยางใด

FLUKE 700G Series
Precision Pressure Gauge Calibrator
เกจวัดความดันความเที่ยงตรงสูงสําหรับงานสอบเทียบ

มี 9 รุนใหเลือก ความดันตั้งแต 15 ถึง 10,000 psi

•  จอแสดงผลดิจิตอล ความสวางสูง ชัดทุกมุมมอง
•  ขนาดกะทัดรัด มีเปลือกหุม แข็งแรงทนทานเปนพิเศษ
•  ความแมนยําสูง คาความมั่นคงการวัด 0.05% 
•  ระบบนิวเมติค เมื่อใชรวมกับชุดปมทดสอบของ FLUKE รุน 700PTPK
•  ระบบไฮดรอลิค เมื่อใชรวมกับชุดปมทดสอบของ FLUKE รุน 700HTPK
•  ใชซอฟตแวรของ FLUKE รุน เพื่ออัปโหลดขอมูลไปยังคอมพิวเตอร
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FLUKE Networks
IntelliTone™ Pro Toner and Probe
โทนเนอรและโพรบตรวจสอบสายเคเบิ้ล

สําหรับงานตรวจซอมสาย LAN และสายเคเบิ้ล

DSX-5000 CableAnalyzer™ เปนเคร่ืองทดสอบและตรวจรบัรอง
มาตรฐานสายสัญญาณใน Versiv™ Family ซึ่งเปนชุดเครื่องมือ
ตรวจรับรองจาก Fluke Networks โดยสามารถเปลี่ยนโมดูลเพื่อ
ทาํหนาท่ีเปน เครือ่งทดสอบและตรวจรบัรองสายทองแดง, เครือ่ง
ตรวจการสูญเสียในสายไฟเบอร OLTS, เครื่องตรวจรับรองสาย
ไฟเบอร OTDR และเครื่องวิเคราะหเครือขาย Wi-Fi ได ทั้งหมดนี้
ถูกออกแบบการใชงานดวยระบบจัดการ   ProjX™  อันทรง
ประสิทธิภาพควบคุมสั่งการดวยระบบจอสัมผัส และสวนติดตอ
ผูใช Taptive™ ที่สะดวกคลองตัว

•  เคร่ืองมือทีใ่ชในการคนหาปลายสายและแนวสาย
•  ม ีWire Map เปน LED บอกเสน ขาด, Short ได
•  ม ีLED บอกระดับความแรงของสญัญาณได 8 ระดบั
•  หาไดทัง้สาย ทีไ่มได Active และ Active อยู
•  สามารถใชงานไดทัง้ Analog และ Digital
•  Support RJ45, RJ11, Coax
•  สามารถแสดงผลของสญัญาณวาเปนแบบ Data หรอืโทรศัพท

FLUKE Networks
MicroScanner² Cable Verifier
เครื่องทดสอบสายสัญญาณอัจฉริยะ

•  เปนเครือ่งมือทีช่วยในการตรวจสอบสาย UTP, โทรศัพท, CCTV
•  สามารถหาความยาว, ตาํแหนงขาด, Short, Open, Split ของสายได
•  ตรวจสอบ PoE ไดโดยบอกวา PoE วิง่เสนไหน กี ่Volt
•  รองรับ 10/100, Gigabit Ethernet
•  ม ีWire map แบบ Graphic  
•  สามารถสง Tone ใชกบั Intellitone Pro 200 Probe เพือ่ใชในการ
   คนหาปลายสาย
•  Support RJ45, RJ11, Coax

FLUKE Networks
Cable IQ : Cable Qualification Tester
เครื่องตรวจเช็คคุณภาพสายเคเบิ้ล

•  เปนเครือ่งมือทีส่ามารถบอกประสทิธภิาพของสายได
•  เปนเครือ่งมือทีช่วยแกปญหาดานสายไดเปนอยางดี
•  เปนเครือ่งมือทีส่ามารถหาความยาว, ตาํแหนงขาด, Open, 
   Split ของสายได
•  ม ีfunction ตรวจหา Crosstalk และ Impedance ของสาย
•  ม ีWire map ของการเขาหวัของสาย
•  ออก Report ได
•  เปนเครือ่งมือทีส่ามารถหา Qualif es bandwicth ของสายได
•  Support RJ45, RJ11, Coax
•  สามารถตรวจสอบสายไดวารองรบั 10/100, Gigabit Ethernet 
   และ Voip หรือไม
•  ม ีfunction Blink Port ทีF่lash ไฟไปที ่Switch หรือ Hub เพ่ือ
   ตรวจสอบการทาํงานของ Device สาํหรับการคนหา Port ปลาย
   ทางได
•  ม ีfunction การตรวจสอบคุณภาพของสายโดยแสดงออกใน
   รปูแบบของเสยีงได
•  สามารถ Dicover ไปถงึ Device และบอก Speech ของ Device ได
•  สามารถสง Tone ใชกบั Intellitone Pro 200 Probe เพือ่ใชในการ
   คนหาปลายสาย เก็บขอมูลได 250 ผล
•  รองรับ 10/100, Gigabit Ethernet, Voip และ teico

FLUKE Networks
CertiFiber® Pro : Optical Loss Test Set
เครื่องมือทดสอบและวิเคราะหคาความสูญเสีย
ภายในสาย Fiber Optic
•  ทาํการรับรองมาตรฐานไดดวยความเร็วสงูสดุ โดยรองรับ 2 สายFiber 
   บน 2 ความยาวคลืน่ไดภายในเวลา 6 วนิาที
•  เคร่ืองมือผานการทดสอบมาตรฐาน Encircled Flux
•  เปนชดุเครือ่งมอืตัวเดียว ทีส่ามารถรองรบัได ทัง้ Single Mode 
   และ Multi Mode
•  สามารถทดสอบในระบบ Single Mode ไดถึง  130 กิโลเมตร และสาํหรบั 
   Multi Mode สงูสดุที ่35 กโิลเมตร
•  มรีะบบ Visual Fault Locator ภายในตัว

FLUKE Networks
OptiFiber® Pro OTDR : Fiber Testing for Enterprise, 

Data Center and Storage Fiber Networks
เครื่องทดสอบไฟเบอรแบบ OTDR สําหรับ DATA Center และ SAN

•  เปน OTDR ขนาดมือถือ จอสแีบบสมัผัส ขนาด 5.7" ทีม่อีนิเตอรเฟสใชงาย
   แบบ Smartphone
•  ตรวจรบัรองเครอืขายสายไฟเบอรไดทัง้แบบ Single mode ไดไกลถงึ 
   130 กิโลเมตร และ Multi mode ไดไกลถงึ 35 กโิลเมตร
•  มคีา Attenuation Dead Zones เพียง 3 เมตร และ Event Dead Zones 
   เพียง 0.5 เมตร
•  บนัทกึโปรเจก็ตตรวจรบัรอง เพ่ือการตรวจสอบหลงัแกไขเฉพาะคาทีไ่มผาน 
   ไมตองตรวจซ้ําทัง้หมด
•  มฟีงกชัน่ "Data Center OTDR™" mode ทีต้ั่งคาเพือ่ทดสอบสาย 
   Fiber Optic สาํหรบั Data Center
•  มฟีงกชัน้ EventMap™ view และ Fault Map เพือ่แสดงผงัการเชือ่มตอ
   และตําแหนงทีแ่ละคาท่ีผดิปกต ิของสาย Fiber Optic
•  สามารถตรวจสอบหนาสัมผสัของหัว Fiber และระบุขนาดของ Core
•  เหมาะกับการใชงานใน Data Center, SAN
•  ออกเอกสารรายงานดวยซอฟตแวร LinkWare™

FLUKE Networks
DSX-5000 : CableAnalyzer™
เครื่องทดสอบและตรวจรับรองมาตรฐานสายสัญญาณ

•  จดัทํารายงานผลการทดสอบสาย Cat 7A หรอื Class FA
•  รองรับพารามิเตอรทีถ่กูบงัคบัใหทดสอบเชน TCL, TCTL, ELTCTL, 
   CDNEXT, CMRL Balance ตามมาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2&TSBs 
   และ ISO/IEC 11801:2010
•  มคีวามแมนยําในการวดัสูงสุดถงึ Level V ตามมาตรฐาน IEC61935-1
•  รองรับการทดสอบ Resistance Unbalance ทีถู่กกาํหนดใหทดสอบใน
   การติดต้ังระบบ PoE (Power Over Ethernet) ตามมาตรฐาน 
   IEEE802.3af, 802.3at, ANSI/TIA-568-C.2
•  ลดเวลาในการทดสอบสาย Cat 6, Cat 6A เหลอืเพยีง 10 วนิาที

Networks Meters
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FLUKE Networks
Fiber OneShot™
เครื่องทดสอบสายไฟเบอรแบบ Single Mode สําหรับงาน 
Fiber to Home และ CATV 

เปนเครื่องมือชั้นยอดขนาดมือถือสําหรับชางเทคนิคที่ตองการแก
ปญหาระบบเครือขายอยางรวดเร็ว โดยแสดงผล "bad 
performance" หรือ "Wi-Fi is not available" ภายในไมกี่วินาที 
รองรับสัญญาณ WLAN 802.11a/b/g/n/ac สามารถตรวจสอบ
สัญญาณรบกวนและคนหาอุปกรณ Wi-Fi แปลกปลอมที่ไมไดรับ
อนุญาตไดอยางรวดเร็ว

ตรวจสอบปญหาการเชื่อมตอเน็ตเวิรกทั้งชนิดสายเคเบิ้ลและสาย
ไฟเบอรไดรวดเร็วและครบถวน

สําหรับตรวจสอบสมรรถนะและแกไขปญหาการเชื่อมตอจากฝง
ไคลเอนตผานโครงสรางพื้นฐานไปถึงโฮสตที่ใหบริการระบบคลาวด

เปนเครื่องมือตรวจซอมเครือขายไฟเบอรแบบมัลติโหมด ใชตรวจหา
จุดที่เกิดปญหาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ระบุระยะทางที่
สูญเสียสัญญาณ, เกิดการสะทอนกลับสูง

Fiber OneShot™ Optical Test Set ชุดเครื่องมือขนาดมือถือ ที่ชวยให
งานตรวจสอบสายไฟเบอรแบบ Single Mode ที่ยุงยากซับซอน กลาย
เปนงานงายๆ ใครๆก็ทําได ดวยการออกแบบใหสามารถทําการทดสอบ
ไดในปุมกดเดียว ใหผลลัพธที่ถูกตองแมนยํา มีขนาดกระทัดรัด ทนทาน
ใชงานงาย สําหรับการทดสอบสัญญาณไฟเบอรแบบ Single Mode
โดยเฉพาะ ตรวจสอบภาวะแอคทีฟของสาย, สายหัก, หนาสัมผัสแสง
สกปรก, หาความยาวสายไปยังจุดที่มีปญหาไดไกล 9,999 ฟุต โดยไมมี 
dead zone

Fiber OneShot™ เปนเครื่องทดสอบสายสัญญาณไฟเบอรออฟติก 
ที่ออกแบบมาสําหรับการตรวจคนแกไขปญหาหลัก 3 อยาง ในงาน
ไฟเบอรไดอยางรวดเร็ว ไดแก
•  ตรวจสอบวาสายไฟเบอรแอคทีฟอยูหรือไม
•  หาความยาวของสายไฟเบอรไปยังจดุทีม่ปีญหา
•  หาความยาวตลอดสายไฟเบอรไปถึงปลายสาย

EasySplicer  เปนเครือ่งเชือ่มตอสายไฟเบอร หรอื Fusion Splicer 
ขนาดมือถอื ผลิตจากประเทศสวเีดน ราคาประหยดั สาํหรับงานตดิตัง้ 
Fiber Optic ทัง้ในอาคาร และงานตดิตัง้ภาคสนาม เชน FTTX, CCTV
EasySplicer ถอืเปนสุดยอดนวตักรรมในงานตดิตัง้และซอมแซมระบบ
เนต็เวริกไฟเบอรออฟตกิ ทีใ่ชงานงาย ทาํงานไดมากกวา ชวยคณุ
ประหยดัเวลาและคาใชจาย เหมาะสาํหรับ Subcontractor ตดิตัง้ไฟ
เบอรปลายทาง เทยีบตวัตอตวั loss ตํา่กวาเครือ่งราคาถูกอืน่ๆ
มากมาย electrode ใชได 5,000 ครัง้

FLUKE Networks
Fiber QuickMap™ 
เครื่องตรวจซอมเครือขายไฟเบอรออฟติกแบบมัลติโหมด 
ขนาดพกพา

•  ทดสอบงายดวยปุมเดียว ไมตองต้ังคาใชงานใหยุงยาก
•  ใหผลรวดเรว็ใน 6 วนิาท ีไมตองเสียเวลาตรวจซอมเปนชัว่โมง
•  ตรวจสอบสถานะพอรตพรอมใชงานหรือไม
•  ตรวจความยาวสายไฟเบอรได 1500 เมตร
•  ระบตํุาแหนงระยะทางทีสั่ญญาณสูญเสยีสงู, สายหกั ทีทํ่าใหประสทิธภิาพ
   ของเครอืขายแยลง
•  มชีดุคติทีร่วมเครือ่งมือชวยงานตรวจวนิิจฉยัเพิม่เติม อาทเิชน มเิตอร
   วดักําลงั, เครือ่งกาํเนิดสญัญาณไฟเบอร, กลองตรวจสอบสายไฟเบอร

NETSCOUT
LinkRunner™ AT Network Auto-Tester
เครื่องทดสอบเน็ตเวิรกแบบใชสายอัตโนมัติ ขนาดมือถือ

•  ทดสอบปญหาในระบบเครอืขายไดอยางรวดเรว็ใน 10 วนิาที
•  รองรับการเชือ่มตอพอรต Ethernet 10M/100M/1G หรอืพอรต Fiber 
   Optic ชนิด 1000BASE-SX, 1000BASE-LX
•  แสดงสถานะ, ชนดิการเช่ือมตอ และปรมิาณการใชงาน
•  รองรับ IPv4 และ IPv6
•  สามารถทาํการทดสอบการเชือ่มตอ ดวยวิธกีาร Ping test และ 
   Ping port เพือ่ตรวจสอบ Service
•  TruePower™ จาํลองตวัเองเปน Load เพ่ือทดสอบความสามารถในการ
   จายกําลังไฟฟาของ PoE Switch ไดทัง้ 802.3af (15.4W) และ 802.3at 
   (25.5W)
•  ตรวจสอบ Switch สามารถแสดง Model, Slot, Port และ VLAN ในกรณ ี
   Switch รองรบั CDP (Cisco Discovery Protocol) หรือ LLDP (Link 
   Layer Discovery Protocol)
•  ทดสอบการเขาหัวสาย ความยาวสาย ระยะขาด ระยะชอรต
•  เกบ็บนัทกึผลการทดสอบ 50 ชดุ สาํหรบัจดัทาํรายงานใน PC
•  บตูเคร่ืองไดรวดเรว็ใน 3 วนิาท ีใชงานไดตอเนือ่ง 6 ช่ัวโมง

NETSCOUT
AirCheck G2
เครื่องทดสอบเครื่อขายไรสาย Wi-Fi ความเร็วสูง 802.11ac

•  ตรวจแกไขปญหาเครือ่ขาย Wi-Fi ไดงายดายและรวดเรว็
•  วางแผนการใชงาน, ตรวจสอบสถานะ, และกาํหนดเกณฑขัน้ต่ํา 
   สาํหรบัการเชือ่มตอท้ังไรสายและใชสาย
•  รองรับสญัญาณ 802.11ac 3x3 radio
•  เชือ่มตอกบัระบบคลาวด
•  จอแสดงผลขนาด 5 น้ิว
•  ทดสอบ Ethernet (PoE,DHCP,CDP)
•  ระบบทดสอบอัตโนมติั
•  แสดงตาํแหนง APs และ ผูใช (รวมถงึผูแอบใช)
•  แสดง SSIDs, Aps, Clients, Channels
•  ตรวจสอบการเชือ่มตอไดทัง้ Wi-Fi and Ethernet
•  พรอม AirCheck™ G2 Manager PC App

NETSCOUT
OneTouch AT
เครื่องทดสอบสมรรถนะระบบเครือขายคลาวด

•  มพีอรตเชือ่มตอไดครอบคลุมทัง้สายทองแดง, ไฟเบอร และ Wi-Fi
•  ทาํงานไดอยางมืออาชพี มสีคริปตตรวจสอบอตัโนมติัปรบัแตงไดตาม
   เครือขาย, บรกิาร และแอพพลิเคชัน่ของแตละที่
•  ตรวจสอบอัตโนมัติ ใหคาํตอบรวดเรว็ อนิเตอรเฟสเขาใจงาย
•  ฟงคชัน่พเิศษ Veri-Fi™ test ตรวจเชค็เครือขาย Wi-Fi ทาํงานไดที่
   สมรรถนะสงูสดุหรอืยัง
•  ตรวจวเิคราะหความหนาแนนการใชงานอตัโนมตั ิมีเคร่ืองมือชวยวเิคราะห
   แบบเจาะลึก
•  ตรวจจับแพก็เกจระหวางไคลเอนตและเน็ตเวิรกเพ่ือแกไขปญหาท่ีซบัซอน
•  สามารถควบคุมการทดสอบแบบรโีมตผานเวบ็บราวเซอรได

EASYSPLICER
เครื่องเชื่อมตอสายไฟเบอรออฟติก ขนาดมือถือ ราคาประหยัด

•  เคร่ืองขนาดเล็กน้ําหนกัเบา
•  Splice ไดทัง้ Singlemode และ Multimode
•  มาพรอมเตาอบ
•  ใชงานไดตอเน่ืองประมาณ 60 ครัง้ตอการชารตแบตเตอรี่
•  Electrode ใชงานไดประมาณ 5,000 ครัง
•  เมนกูารใชงานภาษาไทย
•  Splice loss Multimode ไมเกนิ 0.01dB
•  Splice loss Singlemode ไมเกนิ 0.03dB

Networks Meters
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GENESIS FLASHLIGHTS
ไฟฉาย ความทนทานสูง สําหรับพื้นที่เสี่ยง
ประกายไฟและการระเบิด

EXPLOSION PROOF / INTRINSICALLY SAFE, RUGGED/HAZARDOUS

THICKNESS GAUGE
เครื่องวัดความหนาโลหะ สําหรับพื้นที่เสี่ยงประกายไฟและการระเบิด

CorDEX FL2210
ปรับความสวางได 3 ระดับ 
มีความสวางสูงสุด 120 LM

CorDEX FL2220
ปรับความสวางได 3 ระดับ 
มีความสวางสูงสุด 220 LM

•  ใชงานในพื้นที่ไวไฟตามมารตรฐานการรับรอง 
   Ex II 3 G Ex ic IIB T4 Gc certified
•  ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมที่มีคุณภาพสูง นํ้าหนักเบา
•  มีความแข็งแรง กันกระแทก กันนํ้า ระดับ IP67
•  LED มีอายุการใชงานไดสูงสุด 50,000 ชั่วโมง

CorDEX TC7000
ใชงานในพื้นที่ไวไฟและปองกันการเกิด
ประกายไฟมาตรฐาน ATEX และ IECEx

•  ชวงวัดอุณหภูมิ -20°C ถึง 600°C 
•  ความละเอียดเซ็นเซอร 320 x 240 Pixels.
•  มีการออกแบบใหแข็งแรงทนทานเปนพิเศษ กันนํ้าได, กันฝุนได และทนตอการ
   กระแทกจากที่สูงได
•  เลนสมีความเร็วสูงในการจับภาพ และมีความคมชัดคุณภาพสูงในทุกๆ พื้นที่
•  ทํารายงานผาน Softwaer CorDEX CONNECT™ enabled

CorDEX TC7150
ใชงานในพื้นที่ไวไฟและปองกันการ
เกิดประกายไฟตามมาตรฐาน METCorDEX UT5000

•  ใชงานในพื้นที่ไวไฟและปองกันการเกิดประกายไฟตามมาตรฐาน ATEX และ IECEx
•  ใชเทคโนโลยี Echo ในการวัดความหนาของโลหะ ชวยเพิ่มความแมนยําในการวัด
   บนพื้นผิวที่ไมสมํ่าเสมอ
•  มี Zero Modes เพื่อเพิ่มความถูกตองในการวัดซํ้า
•  สามารถเก็บบันทึกคาการวัดไดสูงสุดถึง 1,000 คา
•  มีความแมนยําสูงในการวัด ดวยความแมนยํา ± 0.05 mm.

THERMAL IMAGING CAMERA
กลองถายภาพความรอน สําหรับพื้นที่เสี่ยงประกายไฟและการระเบิด

TOUGHPIX II
กลองดิจิตอลสําหรับพื้นที่เสี่ยงตอประกายไฟและการระเบิด

CorDEX TOUGHPIX DIGITHERM
•  ความละเอียดเซ็นเซอร 80 x 60 pixels. 
•  ความละเอียดภาพจริง 5 ลานพิกเซล
•  หนวยความจํา 4 GB
•  ใชงานในพื้นที่ไวไฟและปองกันการเกิด
   ประกายไฟตามมาตรฐาน ATEX/IECEx 
   (For IS Version)

 
•  ชวงการวัดอุณหภูมิ -10˚C ถึง 380˚C 
•  มีความแข็งแรง ในระดับ IP54
•  โอนถายขอมูลโดย WIFI

CorDEX TP2410XP
•  ใชงานในพื้นที่ไวไฟและปองกันการเกิดประกายไฟตามมาตรฐาน ATEX และ IECEx
•  ความละเอียด 16 ลานพิกเซล พรอมหนาจอแอลซีดีแบบกันกระแทรก ขนาด 2.7"
•  หนวยความจํา 16GB พรอมสําหรับการบันทึกไฟลวีดีโอที่มีความละเอียดสูง
•  เลนสมาโครพรอมฟงกชั่นออโตโฟกัสและสามารถเพิ่มเลนสซูมไดถึง 5 เทา
•  LED Flash คุณภาพสูง สําหรับการถายภาพในบริเวณที่มีแสงสวางนอย

COMPACT DIGITAL AND THERMAL IMAGING CAMERA
กลองถายภาพความรอน สําหรับพื้นที่เสี่ยงประกายไฟและการระเบิด

GENESIS FLASHLIGHTS
ไฟฉาย ความทนทานสูง สําหรับพื้นที่เสี่ยง
ประกายไฟและการระเบิด

CorDEX GENESIS Lantern
คุณภาพสูง มีความสวางสูงสุด 400LM

CorDEX GENESIS Worklight
คุณภาพสูง มีความสวางสูงสุด 400LM, 
ปรับมุมกมเงย
•  ใชงานในพื้นที่ไวไฟตามมารตรฐานการรับรอง 
   Ex II 3 G Ex ic IIB T4 Gc certified
•  มีความแข็งแรง ในระดับ IP54
•  มีความสวางสูงสุด 400LM ใชงานตอเนื่อง
   ได 3 ชั่วโมง
•  LED มีอายุการใชงานไดสูงสุด 25,000 ชั่วโมง
•  นํ้าหนัก 1.2kg (FL4700), 1.9kg (FL4725)

THERMAL IMAGER
กลองบันทึกภาพความรอนออนไลน 

CorDEX MN4000 
Panel Mounted Thermal Imager
หนาปดภาพความรอนออนไลน

CorDEX MN4100 
Automation Thermal Imager 
กลองบันทึกภาพความรอนออนไลน

•  ความละเอียดภาพความรอน 80x60 pixels
•  องศาการมองเห็น (Field of View) 63 องศา
•  วัดอุณหภูมิได -10 ถึง 120 องศาเซลเซียส, 
   คาความแมนยํา +/- 2%
•  ความละเอียดภาพจริง 640x480 pixels
•  เชื่อมตอผานทาง เว็บเบราวเซอร หรือ 
   MODBUS/TCP
•  มีพอรท Ethernet 10/100Mbps แบบ RJ45
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Type

Resolution

Sensitivity

Temperature range

Accuracy

Frame rate

Spectral range

Optional lenses

Focusing

Power supply

Communication

Analog video

Software

SDK

Calibration

WIC 336

336 x 256 px

 0.03°C (30mK)

                                                                         -25°C…+150°C,   -40°C…+550°C,   +1 500°C with filter

                                                                  ±2°C or ±2%

                                                                   30Hz (60Hz on demand)

                                                                   7.5 – 13.5 µm

7.5mm – 100mm

                                                                   Manual

                                                                     via USB3 cable or PoE (GigE type WIC)

                                                                  USB3 or GigE

                                                               PAL, NTSC (USB3 type WIC)

                                                               Workswell CorePlayer

                                                                          Windows, Linux x86, Linux ARM, Labview SDK, Matlab Simulink SDK, Dewesoft SDK

                                                             Yes (with certification)

WIC 640

640 x 512 px

0.03°C (30mK) on demand

7.5mm – 100mm

Type

Resolution

Image Frequency

Temperature ranges

Temperature sensitivity

Accuracy

Spectral Range

Calibration

Detector Type

Optics (FOV)

Focus

SMARTIS 336

336 x 256 px

9Hz, 30Hz or 60Hz

-25°C to +150°C, -40°C to +550°C, optional +400°C to +1,500°C                                                                       

0.05°C (50mK)                                                                  

±2% or ±2°C                                                                   

7.5 – 13.5 µm                                                                  

Yes, the system includes the calibration certificate                                                              

Uncooled VOx microbolometer                                                                   

17°, 25°, 35°, 45°

Continuous Manual (fixed focusable, min focus distance depends on lens)                                                                 

30Hz - recommended for Industrial applications (shipping to most countries worldwide)                                                                   

60Hz - recommended for High speed applications (information on request)                                                                   

SMARTIS 640

160 x 128 px

9Hz, 30Hz or 60Hz

12°, 17°, 25°, 30°

Thermal Imaging camera

Resolution

Temperature range

Temperature sensitivity

Accuracy

Spectral Range

Calibration

focus

Digital zoom

Digital camera

Integrated memory

Workswell WIRIS 336

336 x 256 pixels

1 – 11x continuous

Workswell WIRIS 640

640 x 512 pixels

                                                 -25°C to +150°C, -40°C to +550°C, +1,500°C on request

                                                       50mK (0.05°C) 30mk, (0.03°C) on request

                                                      ± 2% or ± 2°C (In high temperature range 0°C to +550°C)

                                                     7.5 – 13.5 µm

                                                     Yes

                                                     Focused on infinity

1 – 14x continuous

                                                     Yes, 1,600 x 1,200px

                                                      32GB

EXPLOSION PROOF / INTRINSICALLY SAFE, RUGGED/HAZARDOUS

WORKSWELL INFRARED CAMERA (WIC)
กลองถายภาพความรอน ความละเอียดสงู ชนิดติดต้ัง แสดงผลแบบออนไลน

2 MODEL
WIC 336 
WIC 640

•  เปลี่ยนเลนสไดถึง 7 ระยะ ตั้งแต 7.5 mm. จนถึง 100 mm.
•  วัดอุณหภูมิสูงสุดถึง + 1,500 ˚C เมื่อใสฟลเตอร (Option)
•  คาความไวในการวัด (Sensitivity) สูงถึง 0.03 ˚C (30mK)
•  สามารถเลือกการเชื่อมตอไดทั้งแบบ USB3 หรือ GigEthernet
•  มาพรอมซอฟตแวรในการวิเคราะหภาพความรอน CorePlayer
•  มีใบรายงานผลการสอบเทียบ (Calibration Certficate)
•  สามารถสอบเทียบคาการวัดได โดยทางบริษัทฯ เอง
•  มีการฝกอบรมการวิเคราะหภาพความรอนจาก
   ผูเชี่ยวชาญระดับ Level III (03)

WORKSWELL SMARTIS SMART THERMAL IMAGING SYSTEM
กลองถายภาพความรอน สาํหรับงานระบบอัตโนมัติ เหมาะกับงานควบคมุระบบ หรอืม ีI/O ครบทกุแบบในงานอตุสาหกรรม

2 MODEL
SMARTIS 160 
SMARTIS 336 

•  เปลี่ยนเลนสไดถึง 4 ระยะ ตั้งแต 9 mm. จนถึง 19 mm.
•  วัดอุณหภูมิสูงสุดถึง + 1,500 ˚C เมื่อใสฟลเตอร (Option)
•  คาความไวในการวัด (Sensitivity) สูงถึง 0.05 ˚C (50mK)
•  มีสัญญาณสื่อสารในระบบอัตโนมัติ ไดดังนี้
   •  4x current output (0-24 mA/12 V current loop)
   •  7x digital output (with an open collector)
   •  4x digital input/output for trigger
   •  1x Ethernet TCP/IP with a RJ-45 connector
•  สามารถเขาไปดูภาพและตั้งคาผาน WEB BROWSER                        •  มีใบรายงานผลการสอบเทียบ (Calibration Certficate)
•  สามารถสอบเทียบคาการวัดได โดยทางบริษัทฯ เอง                          •  มีการฝกอบรมการวิเคราะหภาพความรอนจากผูเชี่ยวชาญระดับ Level III (03)

WORKSWELL WIRIS 2nd GENERATION DRONE THERMOGRAPHY SOLUTION
กลองอากาศยานไรคนขบั สาํหรับงานสาํรวจและถายภาพความรอนมมุสงู

2 MODEL
WIRIS 640
WIRIS 336

• Radiometric (temperature) data 
• Calibrated temperature data 
• Continuous 1- 16x digital zoom 
• PWM, SBus and CAN bus 
   connectivity
• Real-time temperature analysis 
• Alarm (security) mode 
• Image recording (radiometric) 

• Video recording (radiometric) 
• Free Workswell CorePlayer 
  software 
• Input voltage 6 – 36 V DC 
• Low power consumption < 6 W 
• Weight <400 g

11WWW.SYSTRONICS.CO.TH



Measuring instruments and testers

MD 9060  TRMS Heavy Duty Industrial Multimeter
ดจิติอลมัลติมิเตอรรุนสมบุกสมบัน สาํหรบังาน Motor & Drive

MD 9070  Insulation / Continuity Digital Multimeter
ดจิติอลมลัตมิเิตอร / ทดสอบฉนวนไฟฟา สมรรถนะสงู

MD 9221  TRMS AC Current Clamp Meter
แคลมปวัดกระแส AC แบบ True RMS

MD 9235  TRMS Power Clamp Meter, 3-Phase, Unbalanced-Load
แคลมปมิเตอรวดักระแส True RMS

MD 9272  Leakage Clamp TRMS Meter
แคลมปวัดกระแสร่ัวไหล ความไวสงู ฟงคชันวดัคุณภาพไฟฟา

MI 2093  Line Tracer
เครือ่งคนหาสายไฟ, ฟวส และเบรกเกอร

MI 3309 BT  DeltaGT Portable Appliance Tester
เครือ่งทดสอบความปลอดภยัเครือ่งใชไฟฟา

MI 2892  Power Master Class A Power Quality Analyser
เครือ่งวเิคราะหการใชพลงังานและแกไขคณุภาพไฟฟา 3 เฟส 

•  High Resolution 100KHz Voltage 
   Bandwidth
•  Function VFD เพ่ือการวัดแรงดันใน
   งานมอเตอรปรับความเร็วรอบ
•  วัดอณุหภูมดิวย K-type thermocouple
   probe ได 2 channel
•  มาตรฐานความปลอดภัยตัวเครื่อง 
   CAT IV/1000V

•  ความแมนยํา True RMS AC/DC 
   1000 V, มี Function PI/DAR
•  วัดความตอเนื่อง (Continuity) ดวย
   กระแส 200 mA
•  ทดสอบคาฉนวนดวยแรงดันไฟฟา 
   1000 V. 25GΩ
•  Function VFD เพื่อการวัดแรงดันใน
   งานมอเตอรปรับความเร็วรอบ

•  วัดแรงดันไดสูงสุด 600V (มาพรอม
   กับ VFD Function ที่จะทําใหตรวจวัด
   มอเตอรปรับความเร็วเองไดอยาง
   แมนยํา)
•   สามารถตรวจวัดความตอเนื่อง, ตัวเก็บ
   ประจุ, ความตานทาน, ตรวจวัดลําดับ
   เฟส, วัดอุณหภูมิ, หนาจอแสดงผลแบบ 
   LCD 6000 count

•  ความแมนยํา True RMS AC/DC 1000 
   Volt and Current 400A
•  วัดความตานทาน, ความตอเนื่อง, วัด
   ความถี่ทางไฟฟา, วัดคากําลังไฟฟา 
   (Active Power, Reactive Power, 
   Apparent Power) และบันทึกคาการ
   ใชพลังงานไฟฟาแบบ KWhr 
   และสามารถวัด PF ได

•  วัดกระแสไฟฟารั่วยาน 40mA - 150A, 
   วัดกระแสรั่วไหลไดละเอียด 0.01 mA
•  วัดคา Power, Intelligent loss analysis, 
   Harmonic, THD and PF, True RMS 
   AC/DC 600 V and AC Current 100 A

•  ตรวจหาสายไฟไดลึก 2 เมตร, ใชไดกับสาย
   ที่มีไฟและไมมีไฟ, ตัวรับสัญญาณความไวสูง
•  ใชงานไดทั้งระบบไฟฟาและระบบ LAN, แสดง
   ระดับสัญญาณดวยบารกราฟ และเสียง

•  เปนเครื่องทดสอบความปลอดภัยของ
   เครื่องใชไฟฟาแบบมือถือ สําหรับภาคสนาม
•  ทดสอบ Continuity, Insulation, S
   ubStitute, Differential and Touch 
   Leakage Current,  PRCD, IEC Lead  
   and Function Test

•  วัดและบันทึกคากําลงไฟฟา ฮารโมนิกส 
   (50th), Flicker, Dip, Swell ไดในเวลา
   เดียวกัน 
•  หลักการวิเคราะหพลังงานไฟฟาเปนไป
   ตามมาตรฐาน IEEE1459
•  คาความแมนยําตามมาตรฐาน 
   IEC61000-4-30 Class A 
•  ความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
   EN61010 : CAT IV, 600V

12 WWW.SYSTRONICS.CO.TH



Measuring instruments and testers

MI 3360  OmegaPAT xa Appliance/ Machine/ Switchboard safety
เครือ่งทดสอบเคร่ืองใชไฟฟา เพือ่ความปลอดภยั

MI 3210  TeraOhmXA 10kV
เครือ่งทดสอบฉนวนงานไฟฟาแรงดนัสูง 10 kV

MI 3205  TeraOhmXA 5kV
เครือ่งทดสอบฉนวนงานไฟฟาแรงดนัสูง 5 kV

MI 3152  Eurotest XC Multifunction Electrical 
               Installation Safety Tester
เครือ่งตรวจสอบระบบไฟฟาในอาคาร มลัตฟิงคชัน่ รุนใหมจอสี

A 1532  EVSE ADAPTER
เครือ่งทดสอบความปลอดภยัสถานชีารจของรถยนตไฟฟา

MI3155  Eurotest XE Installations Safety Tester 
               with AUTO SEQUENCE
เครือ่งทดสอบการตดิต้ังระบบไฟฟาในอาคาร โรงงาน

MI 3252  MicroOhm 100A
เครือ่งวดัไมโครโอหม ดวยกระแสทดสอบ 100A

MI 3250  MicroOhm 10A
เครือ่งวดัไมโครโอหม ดวยกระแสทดสอบ 10A

•  ทดสอบเครื่องใชไฟฟาไดทั้งแบบมือถือและ
   แบบติดตั้งตามมาตรฐาน VDE0701-0702
•  ตรวจวัดความตอเนื่องของการเชื่อมตอ
   ลงดินที่กระแส 200mA, 10A และ 25A

•  เครื่องทดสอบฉนวนที่ใชกับงานแรงดันสูง 
   เชนคา PI, DAR, DD
•  ทดสอบคาฉนวนดวยแรงดันไฟฟา 
   DC – 10 kV
•  ยานความตานทานฉนวน 20 T Ω

•  ตรวจวัดวัดคา PI, DAR, DD, แรงดัน
   ไฟฟาทดสอบสูง 5 kV
•  ทดสอบดวย Step Voltage ขั้นละ 50 V 
   และ 100 V
•  ยานความตานทานฉนวน 15 T Ω

•  AUTO TEST SEQUENCE ที่สามารถ
   โปรแกรมลําดับการทดสอบแบบอัตโนมัติ
•  สามารถทํางานรวมกับเครื่องอาน
   บารโคดได 
•  กดปุม Test เครื่องดําเนินขั้นตอนการ
   ทดสอบใหอัตโนมัติ
•  สามารถทํารายงานผานคอมพิวเตอรได
   ในรูปแบบตามมาตรฐาน BS7671
•  สามารถ link กับมือถือระบบแอนดรอย
   ได และสามารถสงรายงานผานอีเมลจาก
   หนางานไดอยางงายดาย

•  สามารถใชงานรวมกับ Electrical 
   Installation Safety รุน MI 3152EU 
•  รองรับแรงดัน 400V แบบ 3 เฟส และ 
   Single Phase, จายกระแสทดสอบได
   สูงถึง 13A
•  รองรับ EVSE Auto Sequence 
   ที่ทํางานไดงายและรวดเร็ว
•  มาตรฐานความปลอดภัย EN 61010-1 
   และมาตรฐานการทดสอบ EN 61851-1
•  นํ้าหนักเบา เหมาะสําหรับการทดสอบ
   สถานีชารจรถยนตไฟฟาในภาคสนาม

•  ทดสอบ Voltage, Line/Loop Impedance, 
   IPSC, RCD, Insulation, Continuity 200mA, 
   Leakage Current, Earth Resistance, 
   Phase Sequence
•  สามารถโปรแกรมการทํางานแบบ AUTO 
   SEQUENCE
•  เชื่อมตอกับ Computer ผาน PC Software 
   Eurolink Pro
•  เชื่อมตอกับ PDA หรือมือถือผาน Bluetooth, 
   เชื่อมตอกับ PDA ผาน App EuroLink Android

•  วัดความตานทานไดกวาง 1 nΩ ถึง 
   20 Ω, ความละเอียด 1 nΩ 
   ความแมนยํา 0.25%
•  ปรับกระแสที่ใชทดสอบได 100mA 
   ถึง 100A

•  จายกระแสทดสอบ 10A ใหกับโหลด 
   200 mΩ ไดนาน 15 นาที โดยไมเกิด 
   overheat
•  วัดความตานทานได 0.1 µΩ ถึง 
   2000 Ω ดวยกระแสทดสอบ 10A
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MI 3290  Earth Analyser
เครือ่งวดัและวิเคราะหระบบกราวดแบบ All In One

MI 3123  SMARTEC Earth / Clamp    
เครือ่งทดสอบระบบกราวดและแคลมปวดักราวดลปูของดนิไดในตัวเดยีวกนั

•  เครื่องวัดและวิเคราะหระบบกราวดแบบ 
   All In One ใหเปนไปตามมาตรฐาน 
   IEEE Std 81
•  ตรวจวัดระบบกราวดของไฟฟาแบบ 
   2 Pole, 3 Pole, 4 Pole รวมถึงคํานวณ
   คา Soil Resistivity และแบบ Selective
•  ตรวจวัดระบบกราวด (Ground 
   Impedance) ดวยการปรับความ
   ถี่ทดสอบ
•  ทดสอบกราวดของระบบปองกนัฟาผา 
   Pulse 10/350 us ตามมาตรฐาน 
   IEEE Std 81
•  หนาจอแบบ Touch Screen ใชงานงาย
•  ทดสอบกราวดและระบบสื่อสาร
   โทรคมนาคมดวย Flex Clamp 
   ที่เสารับ-สง (Tower)
•  มี Memory ภายในเครื่องมาก 
   บันทึกคาวัดกวา 10,000 คา 
   และแบงสัดสวนไดงาย

•  ตัวเครื่อง Design แข็งแรง มีฝาปด
   ปองกันนํ้าและฝุน เหมาะสําหรับงาน
   สมบุกสมบัน

•  คํานวณหาคาความตานทานดินจําเพาะ 
   (Earth Specific) แบบอัตโนมัติดวยการ
   วัดแบบ 4 Pole
•  วัดความตานทาน Loop Resistance 
   หรือระบบ Mesh Ground ดวยวิธีการ
   แบบ 2 Clamps
•  ทดสอบแบบ 3 จุดตามมาตรฐาน 
   IEC61557
•  วัดแยกเฉพาะแทงกราวดรอด 
   แบบไมตองปลดสายดวยวิธีการ 
   Selective

AMPROBE  LM-120  Light Meter
มเิตอรวดัแสง พรอมเปลีย่นยานวดัอตัโนมตัิ

•  ดวยความแมนยําในการวัดทั้งแสงจาก
   ฟลูออเรสเซนต เมตัลฮาไลด หลอด
   โซเดียมความดันสูง หรือหลอดไฟไส 
   เชน สปอตไลต
•  ยานการวัดไดสูงสุดถึง 20,000 แรง
   เทียนฟุต หรือ 20,000 ลูเมน

AMPROBE  TECH20  Contact and 
Non-Contact Tachometer
เครือ่งวดัรอบ วัดไดทัง้แบบสมัผสัหรือไมสมัผสั

•  Rotation (non-contact) 
   1 min → 99999 min, 
   Rotation (contact) 
   1 min → 19999 min
•  เครื่องวัดรอบแบบมือถือเหมาะกับ
   การใชงานในการวัดความเร็วของ
   พื้นผิวที่หมุน จอแสดงผล LCD

BK Precition  879B  
40,000 Count Dual Display 
Handheld LCR Meters
LCR ดจิิตอลมลัตมิิเตอร

•  สําหรับงานอิเล็กทรอนิกส ใหผลการวัด
   คา L,C และ R ท่ีถูกตอง แมนยํา
•  ฟงกชันการใชงานเขาใจงาย การแสดง
   ผลละเอียดไดถึง 4 1/2 หลัก

BK Precition  735  
Sound Level Meters
เครือ่งวดัระดบัเสยีง

•  วัดได 0-130dB ปรับยานวัดอัตโนมัติ 
   ความละเอียด 0.1dB
•  แสดงผลดวยตัวเลขและบารกราฟ

Measuring instruments and testers
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LCR-916 เครื่องวัดแอลซีอารอัจฉริยะ ขนาดพกพา แบบสองหนาจอ 
มาพรอมกับความสะดวกสบายและฟงกชั่นอยางเต็มรูปแบบที่สามารถ
ทดสอบคลื่นความถี่ไดสูงสุดที่ 100 kHz/10kHz และยังใหชวงการวัด
ที่กวางทําใหมีความยืดหยุนสูง

LCR-916 ใชหนาจอแบบคูที่ใหรายละเอียดที่ 20,000/ 2,000 จุด 
สาํหรบัหนาจอหลกัน้ันจะใหรายละเอียดสูงสดุท่ี 20,000 จุด ซึง่รองรับ
หนวยวัด ตัวเหน่ียวนํา, ประจุไฟฟา, ความตานทานได และสําหรับหนา
จอรองนั้นจะใหรายละเอียดสูงสุดที่ 2,000 จุด รองรับหนวยวัด Q, D, 
ESR และRP

LCR-916
Hand-held LCR Meter
เครื่องวัดแอลซีอารขนาดพกพา

•  หนาจอคูแสดงความละเอยีด 
   20,000/2,000 จุด
•  โหมดทดสอบความถ่ี: 100Hz/
   120Hz/1k/10k/100kHz
•  โหมดอตัโนมติัสําหรบัการวดัคา DUT
•  ความเทีย่งตรงพืน้ฐาน: 0.2%
•  หนวยการวดัคา:  L,C,R,D,Q,ESR,
   θ,DCR
•  โหมดวดัคาวงจรแบบอนุกรมและ
   แบบขนาน

•  โหมดการจัดลาํดับสาํหรับการ
   ควบคมุคุณภาพ
•  รองรับชองการวดั 2 หรือ 5 ชอง
•  มาพรอมกับอปุกรณทีจ่ะชวยให
   คณุทดสอบตัวเลขทีต่างคากนัได
•  เกบ็ขอมลูการวัดได
•  โหมด Zero
•  คาสงูสุด - ตํา่สุด
•  การเชือ่มตอ PC ผาน USB

สโคปมเิตอรมอืถอืความสามารถสงู ในราคาทีค่ณุคาดไมถึง GDS-2000E Series ดจิติอล
ออสซิลโลสโคป มีแบนดวิดธใหเลือก 200MHz, 100MH, และ 70MHz ขนาด 2 และ 4 
แชนเนล อัตราสุม 1GSa/s real-time จอแสดงผล TFT LCD ขนาด 8 นิว้ 800x480 พกิเซล 
ความละเอียด 1mV/div แสดงสัญญาณที่ซับซอนไดชัดเจน และอานคาไดอยางแมนยํา

GDS-2000E Series
Digital Oscilloscope 70/100/200MHz
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 70/100/200MHz 2/4 แชนเนล

•  มีใหเลือกขนาดแบนดวิดธ 200MHz, 100MH,
   และ 70MHz, อินพุต 2 และ 4 แชนเนล
•  อัตราสุมสัญญาณ (Sampling Rate) 1GSa/s 
   Real-Time
•  ขนาดหนวยความจําเก็บสัญญาณ (Memory 
   Depth) 10M จําลองการแสดงผลอะนาลอค
   สโคปได
•  อัตราเร็วการอัพเดตรูปคลื่น 120,000 wfm/s
•  จอแสดงผล TFT LCD ขนาด 8 นิ้ว WVGA 
   (800x480)

•  วิเคราะห FFT สูงสุด 1M points สําหรับ
   การวัดโดเมนความถี่ที่ละเอียดสูง
•  มีฟงคชั่นดิจิตอลฟลเตอร ทั้ง High Pass 
   และ Low Pass
•  ซูมรูปคลื่นสําหรับการคนหาสัญญาณได
   อยางละเอียดถึง 29000 สวน
•  ทําดีโคดและการทริกผาน I2C/SPI/UART
   /CAN/LIN Serial Bus ได
•  ฟงคช่ัน Data Log ติดตามการเปลี่ยน
   แปลงสัญญาณไดยาว 100 ชั่วโมง
•  เก็บขอมูลระยะไกลผานอินเตอรเน็ตได

GDS-200/300 Series เปนดิจิตอลออสซิลโลสโคปคอนเซปตใหมที่
พัฒนาโดย GW Instek มีจอแสดงผลแบบสัมผัสคาปาซิทีฟขนาด 
7 นิ้ว สามารถวางแสดงผลไดทั้งแนวตั้งและแนวนอน ใชแบตเตอรี่
ชนิดชารจไฟได สะดวกตอการใชงานภาคสนาม เหมาะสําหรับการ
ใชงานทั้งในหองแล็บ, งาน R&D, งานทดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส
ขนาดใหญ, งานทดสอบไฟฟากําลัง,ทดสอบมอเตอร, งานตรวจ
สอบและซอมแบตเตอรี่ระบบผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย และงานซอม
บํารุงภาคสนาม

GDS-300/200 Series
Handheld Oscilloscope up to 200MHz
ดิจิตอลออสซิลโลสโคปจอสี 8 นิ้ว 
Deep Memory & FFT Function

•  มแีบนดวดิธใหเลือก 200/100/70MHz อินพตุ 2 แชนเนล
•  แซมปล้ิงเรตสงูสดุ 1GSa/s
•  เมโมรีเ่ดปทขนาด 5M ตอแชนเนล
•  จอสัมผสัขนาด 7 นิว้ ความละเอียด 800 x 480 พกิเซล รองรบัการ
   ควบคมุแบบมลัตพิอยต, แสดงผลไดทัง้แนวตัง้และแนวนอน
•  เปน DMM ขนาด 50,000 เคานในตวั
                                       •  มฟีงคชัน่เกบ็บนัทกึรูปคลืน่ตอเนือ่ง 
                                          30,000 รปู เรยีกดไูดทกุเมือ่
                                       •  วดัและเกบ็บนัทกึคาอุณหภูมิตอเนือ่ง 
                                          (logging)
                                       •  เปนเครือ่งคํานวณทางวศิวกรรมในตวั, 
                                          แสดงโคดตัวตานทาน SMD, 
                                       •  ใหขอมลูรหสัส,ี คํานวณคาการลดทอน
                                       •  มอีปุกรณเสรมิ ดฟิเฟอเรนเช่ียลโพรบ 
                                          สาํหรบัการแยกอินพุตทางไฟฟา

APS-7000 Series เปนแหลงจายแรงดันไฟฟา AC ปรับคาได ที่มีกําลังเอาตพุต 500/
1000VA ความถี่ 45~500Hz ตัวเครื่องมีขนาดสูง 2U สามารถตอใชงานรวมกันเพื่อเพิ่ม
ขนาดเอาตพตุได วดัและควบคมุการทดสอบได 9 พารามเิตอร คอื Vrms, Irms, F, Ipk, W, 
VA, PF, Ipk hold, CF เหมาะสําหรับการทดสอบในสายการผลิต และงานวิจัย R&D

APS-7000 Series 
Programmable AC Power Source
แหลงกําเนิดกําลังไฟฟา AC โปรแกรมได ขนาด 500/1000VA

•  จอแสดงผล TFT-LCD 4.3 นิ้ว ตัวเครื่องสูง
   เพียง 88 มม. (2U)
•  กําลังเอาตพุต รุน APS-7050 ขนาด 500VA 
   รุน APS-7100 ขนาด 1000VA
•  มีฟงคชั่นกําเนิดรูปสัญญาณเอาตพุตไดอิสระ 
   (Arbitrary Waveform)
•  ควบคุมแรงดันที่เอาตพุตใหไฟกระชากหรือไฟ
   ตกได (Surge/Dip)
•  มีฟงคชั่นวัดคา แรงดัน, กระแส, กําลังชั่วขณะ, 
   กระแสพีค, กระแสพีคโฮลด, ความถี่, เพาเวอร 
   แฟกเตอร, เครสแฟกเตอร

•  มีโหมด Sequence, Simulate, และ 
   Program ใหใชงาน 10 ชุด
•  ตั้งคาทํางานลวงหนาสําหรับใชได 10 ชุด
•  ตั้งใหทํางานตาม Sequence, Simulate, 
   และ Program โดยอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่อง
•  สนบัสนุน SCPI Emulation และ LabVIEW 
   Driver
•  มีอินเตอรเฟส USB Host และ LAN
•  ควบคุมการทํางานแบบรีโมตได ทั้งการ 
   Sync Output, Program mode signal 
   output, Trigger In/Out, Output on/off

PSB-2400L2
Multi-Range D.C. Power Supply
แหลงกําเนิดไฟฟา DC โปรแกรม

•  แรงดันไฟฟาออก: 80V / 800V
•  กระแสไฟออก: 400W ~ 800W
•  พลงังานไฟขาออกคงทีสํ่าหรบั
   หลายชวง (V & I) การทํางาน
•  สามารถทาํงานแบบ Series และ 
   Parallel (2 หนวยในซีรสีหรอื 
   4 หนวยขนานสูงสดุ) 
•  เชือ่มตอและควบคุมผานเครือ่ง
   คอมพิวเตอรได

GSP-930 
3GHz Spectrum Analyzer
เครื่อวิเคราะหสเปกตรัม

•  ความถี:่ 9kHz ~ 3GHz
•  เสถยีรภาพความถีส่งู: 25ppb 
   (0.025 ppm)
•  มีฟงกชั่น: Channel Power,
   N-dBbandwidth, OCBW, 
   ACPR, SEM, ทอย, CNR, 
   CTB, CSO
•  Built-in Spectrogram and 
   Topographic Display Modes
•  จอแสดงผล TFT LCD 8.4"
•  DVI-I เอาทพทุสําหรบัการแสดง
   ผลภายนอกดิจติอล

Oscilloscope / LCR / Spectrum 
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Apollo 600
All in one solution for risk based testing
เคร่ืองตรวจสอบความปลอดภัยของ เคร่ืองมือและเคร่ืองใชไฟฟา 
เคร่ืองทดสอบ PAT ทีส่มบูรณแบบสงูสดุทีร่องรับ Risk-Base Portable 
Appliance Testing และ Health & Safety Management มีกลองบนัทึก
ภาพเครื่องที่ทดสอบในตัว มีหนวยความจําในตัวเครื่องที่สามารถบันทึก
ขอมูลได 50,000 คา และ 2,000 รูป สามารถตอเชื่อมกับคอมพิวเตอร
เพื่อทํารายงานได

ฟงคชั่นทดสอบครบถวน ดังนี้
• Ground Bond Test (6Vac, 40A) Rang 
  0 - 1500 Ohm
• DC Insulation Resistance (250, 500,
  1000V) Range 0.01 - 500.00 Mohm
• AC Flash/Hipot Range 0.10 - 5.00 kV
• DC Flash/Hipot Range 0.10 - 6.00 kV
• Leakage Current Measurement 
  Range 0.10 - 20.00 mA
• Touch Current Measurement IEC/EN 
  60990 (Range 0.02 - 5.00 mA)
• Single Phase Power Factor 
  Measurement Range 0.000 - 1.000
• Output Power Management

ClareHAL Series
Electrical Safety Tester
เครือ่งทดสอบความปลอดภยัของเครือ่งใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส สําหรับสายพานการผลิตสินคา 
Advanced Multifunction Safety Testers for 
Production Lines เปนเครื่องมือทดสอบท่ีไดรับ
มาตรฐาน โดยมีความสามารถในการทดสอบได
ครอบคลมุมากทีสุ่ด เหมาะกบัการใชทดสอบสินคาใน
สายการผลติสนิคาตางๆ สามารถเก็บผลขอมลูการ
ทดสอบในตัวเครื่องเองได และยังสามารถควบคุม
การทดสอบผานคอมพวิเตอรไดอกีดวย

• ครบเครื่องเรื่อง Electrical Safety Tester สําหรับ 
  Production Line
• รองรับ 8 Test Function ในเครื่องเดียว
• ขจัดความยุงยาก ความเสยีหาย และปญหาทีเ่กิดจาก
  การใชเครือ่งหลายๆ ชนดิมาตอรวมกัน
• ม ีSafety E-Base Software สําหรบัการจดัการขอมลู
  และรองรบัการเขยีน Test Procedure
• มี Barcode Scanner, Label Printer สําหรับการ
  ทํางานแบบ automation

Prime Test 250+
Comprehensive handheld Manual PAT tester
เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟา ที่ทํางานภาคสนามงายๆ โดยที่
ไมตองจดบันทึกขอมูลในภาคสนามใหยุงยากที่สามารถรายงานใหทราบ
วาเครื่องใชไฟฟา Pass หรือ Fail ใชสําหรับทดสอบเครื่องใชไฟฟาที่เปน 
Class I, Class II

• Main Supply Check                • IEC Lead Test
• Earth Continuity (200mA)      • Insulation
• PE Conductor Current              Resistance (500V)
  (Earth Leakage)                      • Touch Current 
• Alternative/Substitute            • RCD Test 
  Leakage                                 • 3 Phase Leakage

KDIE
HV Indicators
• Portable, neon and digital potential indicators
  for confirming voltage on earth neutral systems
• โพรบวัดไฟสูง ทั้งแบบนีออนและแบบดิจิตอล ไดสูงถึง 
  33kV Digital Readout (15kV/33kV), Neon 
  indication (11.5kV/19kV/22kV/33kV)

Halo Hook
Ammeter
• Ammeter for overhead powerlines on systems 
  up to 36kV
• ตะขอคลองวัดกระแส ได 2000A ทนแรงดันถึง 36kV

SDR11/35
HV Discharge Rod
• Portable device used for the safe damp 
  discharge of cables or equipment under test
• กานดิสชารจประจุไฟฟา สําหรับ 11kV/35kV
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PV 200
Solar Link Test Kits
เครื่องทดสอบงานติดตั้งและซอมบํารุงและวิเคราะหประสิทธิภาพระบบ
แปลงพลังงานแสงอาทิตย ทดสอบระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย 
โซลารรูฟท็อปหรือระบบโซลารบนหลังคา โซลารฟารม ดานความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC62446 ตรวจวัดกราฟของ PV Array 
หรอืตรวจสอบประสทิธภิาพในการแปลงพลงังานเพือ่ใหไดประสทิธภิาพ
สูงสุด (I-V Curve Tracer) ตามมาตรฐาน IEC61829

• ทดสอบระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา
• ทดสอบคุณภาพงานติดตั้งระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย
• ทดสอบความปลอดภัยในงานติดตั้งระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย
• ทดสอบประสิทธิภาพระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย
• ทดสอบในงานซอมบํารุงตามขอกําหนดตามมาตรฐาน IEC62446
• ตรวจสอบและรับรองระบบโซลารใหเปนไปตามขอกําหนดตามมาตรฐาน 
  ขณะทําการติดตั้งและสงมอบ (Installation and Commissioning 
  Solar System according to IEC62446, IEC60364, IEC61557
• ตรวจวัดกราฟของ PV Array หรือตรวจสอบประสิทธิภาพในการแปลง
  พลังงาน เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด (I-V Tracer) ตามมาตรฐาน 
  IEC61829

Solar Power Clamp 
งานตดิตัง้และซอมบาํรงุระบบแปลงพลงังานแสงอาทติย
• คาความตอเนื่องของการตอลงดิน (Earth Continuity Range 
  0.01-199Ω) การตอลงดินของโครงของ PV Module ตรวจสอบ
  การตอลงดนิของแผงโซลารเซลล โครงสวนทีเ่ปนโลหะ หรอืคาความ
  ตอเน่ืองของสายดนิหรอืคาความเชือ่มโยงของสายดนิหรอืคาความ
  ตานทานระหวางโซลารเซลลถงึหลักดนิ
• วดัคากาํลังไฟฟา (Active Power, AC/DC 0-599 kW)
• วดัแรงดนัไฟฟา (0-999V AC/DC)
• วดักระแสไฟฟา (0-599A AC/DC)
• วดักระแสไฟฟาอนิรชั (0-599A AC)
• วดัคาความถีไ่ฟฟา (20-9.999 kHz)
• ฮารมอนิกสออรเดอร (H01-H25)
• คาฮารมอนิกสดสิทอรช่ัน (0.1-99.9 %)
• คาเพาเวอรแฟคเตอร (-1.00 – 1.00)
• คาคาปาซแิตนซ (0.000µF – 4000µF)

Solar Survey 100/200R 
Multifunction Solar Irradiance Meters
เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตยสําหรับชางติดตั้งและซอมบํารุงระบบ
แปลงพลังงานแสงอาทิตย วัดคาพลังงานแสงอาทิตยและื่อสารแบบ
ไรสาย Solar Link

• ยานวัดคาพลังงานแสงอาทิตย 
  (Irradiance range 100-1500 W/m2)
• ยานวัดคาอุณหภูมิ (Temperature range -30°C – 125°C)
• ยานวัดคามุมเอียง (Inclinometer range -30°C – 125°C)
• ยานวัดคาทิศทาง (Compass nearing range 0°C – 360°C)
• ปริมาณการบันทึกขอมูลในตัวเครื่อง 5000 ขอมูล 
  (Solar Survey 200R)

Solar Utility Pro 1500V 40A 
Solar Tester 
เครื่องทดสอบงานติดตั้งและซอมบํารุงและวิเคราะหประสิทธิภาพระบบ
แปลงพลังงานแสงอาทิตย

• ทดสอบหลายสตริงพรอมกันไดถึง 1500V 40A
• สามารถทดสอบไดทั้งสตริงและ combiner box
• บันทึกขอมูลได 999 ชุดขอมูล
• ทดสอบแรงดันไฟฟาวงจรเปด (Voc), กระแสลัดวงจร (Isc), 
  irradiance (W/m2), อุณหภูมิ และอื่น ๆ
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FCM-100
AC/DC FLEXIBLE LEAKAGE / LINE CURRENT (2500A) 

FLEXIBLE แคลมปมิเตอรวัดกระแสรั่วไหล
และกระแสโหลด ( Ø200 mm.)

•  ใช Flexible Split-Core ขนาด Ø200 mm. 
   (ความยาว 700 mm.) วัดกระแส AC/DC 
   สูงสุด 2500A
•  ความละเอียดในการแสดงผล 1mA
•  คาความถูกตองของการวัด ±3% of
  reading ± 10 dgt.
•  มี ZERO-SET เพื่อความถูกตองในการวัด
   กระแสตรงและการวัดซํ้า
•  มี D-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา

M-340
MINI AC LEAKAGE / LINE CURRENT CLAMP TESTE

แคลมปมิเตอรวัดกระแสรั่วไหลและกระแสโหลดพรอม
ระบบปองกันสนามแมเหลก ( Ø40 mm.)

•  มีระบบปองกันการรบกวนจากสนาม
   แมเหล็กภายนอก
•  วัดไดทั้งกระแส leakage และกระแสโหลด
•  ความละเอียดสูงสุด 1µA วัดกระแสไดสูงสุด 60A
•  มี D-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา
•  ขนาดเล็กกะทัดรัดนํ้าหนักเบา
•  Auto Power Off ปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงาน

M-800P
DC IN AC CLAMP TESTER 

แคลมปมิเตอรวัดกระแสไฟตรง
บนวงจรไฟกระแสสลับ ( Ø23 mm.)

•  วัดกระแส AC/DC ไดสูงสุด 150 ARMS
•  วัดแรงดันไฟฟา AC/DC ไดสูงสุด 600VRMS
•  แสดงคากระแส DC ใน AC ในรูปแบบ %
•  มี ZERO SET เพื่อความถูกตองในการวัดซํ้า
•  มี D-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา

HWT-301
DIGITAL HARMONICS CLAMP TESTER 

แคลมปมิเตอรวัดกระแสและ
แรงดันฮามอนิกส ( Ø40 mm.)

•  วัด Hamonics ของกระแสและแรงดันได 25 order
•  วัดกระแสและแรงดันแบบ True RMS
•  วัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ AC ไดสูงสุด 400V
•  วัดกระแสไฟฟา AC ไดสูงสุด 300A
•  Auto Power Off ปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อ
   ไมมีการใชงาน

M-260
AC/DC CLAMP TESTER (2000A) 

แคลมปมิเตอรวัดกระแสตรงและ
กระแสสลับ ( Ø55 mm.)

•  วัดกระแส AC/DC ไดสูงสุด 2000A 
•  วัดแรงดันไฟฟา AC/DC ไดสูงสุด 600V
•  มีฟงกชั่นวัดความถี่ ความตานทาน 
   ไดโอต และวัดคาความตอเนื่องได
•  มี D-Hold คางหนาจอเพื่ออานคา 
•  มี Zero ฟงชั่น เพื่อความถูกตองในการวัดซํ้า
•  Auto Power Off ปดเครื่อง
   อัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงาน

MIS - 4D
DIGITAL INSULATION RESISTANCE TESTER 

มิเตอรทดสอบคาความเปนฉนวน

•  มียานการทดสอบ 3 ยาน 125V, 
   250V, 1000V
•  จอ LCD พรอม Backlight
•  มี Switch Safety ในการทดสอบ
•  มีระบบการ Discharge ประจุ
•  ขนาดกระทัดรัด นํ้าหนักเบา
•  ยานการวัด 2000MΩ
•  คาความถูกตอง ±5%

MIS - PVS
DIGITAL INSULATION TESTER FOR PV SYSTEMS 

มิเตอรตรวจสอบแผงระบบโซลารเซลล

•  สามารถวัดคาในระหวาง PV กําลัง Generating
•  มีความปลอดภัยสูง ไมจําเปนตอง 
   Short- Circuit ระหวาง P และ N
•  เลือกยานใชงาน 500/1000V (2 Range)
•  วัดแรงดันไฟฟา กระแสสลับ AC 
   ในวงจรของ PV ไดสูงสุด 1000V
•  วัดแรงดันไฟฟาที่ Generated 
   ไดสูงสุด 1000 VDC
•  วัดคาความตานทานสูงสุด 
   2000MΩ คาความ ถูกตอง ±5%

HCL-9000S
AC LINE CURRENT FOR HI-VOLTAGE CIRCUIT

FLEXIBLE แคลมปมิเตอรวัดกระแสรั่วไหลและกระแสโหลด (Ø200 mm.)

•  ชวงการวัดกระแส 0.01A~600A
•  ปลอดภัยในการวัดกระแสในขณะ
   แรงดันสูง AC 80V~23kV (สูงสุด 
   46kV 5 นาที)
•  มีการออกแบบใหใชงานงาย
   ปลอดภัยสูง
•  Peak-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา
•  มีสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ออน

ALCL-40L
AC LEAKAGE CLAMP METER FOR ARRESTER 

แคลมปมิเตอรวัดกระแสรั่วไหล สําหรับระบบลอฟา 
(Arrester) (Ø 40 mm.)

•  วัดกระแสรั่วไหล Leakase Current 
   ระบบสายดินที่ตอกับสายลอฟา 
   (Arrester) 
•  แคลมป CT มีความถูกตองสูงใน
   การวัด
•  วัดกระแส Leakage ในพื้นที่ ที่มี
   สนามแมเหล็กรบกวนสูงได
•  วัดกระแสไดละเอียดตั้งแต 0.1µA
   ~30mA และสามารถวัดกระแส
   ฮารมอนิกสลําดับที่ 3 ได
•  มี D-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา
•  ดามจับใชงานงาย ปรับยานการวัด
   อัตโนมัติ
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HIOKI FT6380/FT6381
Clamp-on EARTH Tester

แคลมปมิเตอร วัดคาความตานทานกราวดดิน

•  วัดคาความตานทานกราวดดิน 
   ไดตั้งแต 0.2 ถึง 1600 Ohm
•  วัดคากระแสได  20.00mA ถึง 
   60.0A 
•  บันทึกขอมูลได 2000 ชุด
•  รุน FT6381 สามารถเชื่อมตอ
   แบบ Bluetooth ได

HIOKI FT3405/ FT3406
TACHO HiTESTER 

เครื่องวัดความเร็วรอบ วัดไดทั้งแบบสัมผัส และแบบไมสัมผัส

•  วัดความเร็วรอบ ไดสูงสุด 99,990
   rpm หรือ 1,600 rps
•  กรณีวัดแบบไมสัมผัส สามารถเวน
   ระยะหางไดถึง 50 เซนติเมตร
•  รุน  FT3406 มีสัญญาณ Analog 
   output
•  หัววัดแบบสัมผัส (Contact adaptor 
   / TIP) เปน option (ตองซื้อเพิ่ม)

HIOKI FT3424
LUX Meter

เครื่องวัดความเขมแสง ใชไดทั้งแสงทั่วๆ ไป และแสงจากหลอด LED

•  คาความเขมแสง วัดตามมาตรฐาน 
   DIN 5032-7 และ JIS C 1609-1
•  เซนเซอรวัดแสงเปนชนิด Silicon 
   Photodiode
•  วัดคาความเขมแสงไดสูงสุด 
   200,000 lux
•  บันทึกคาที่วัดได 99 คา

HIOKI IR4057
Insulation Tester

เครื่องทดสอบคาความตานทานฉนวน 1000V / 4000 MOhm

•  ปรับแรงดันในการทดสอบได  50V, 
   125V, 250V, 500V และ 1000V
•  ทดสอบคาความตานทานฉนวน 
   ไดถึง 4000 MOhm
•  จอแสดงผลมี Bar Graph ทําให
   งายตอการอานคาและใชงาน
•  วัดคาแรงดัน AC และ DC ไดถึง 
   600V

HIOKI Phase Detector 3129-10
Phase Rotation Meter

เครื่องวัดลําดับเฟส

•  ชวงการตรวจวัด 70 ถึง 600 
   VAC (50/60Hz), Frequency 
   45 to 66 Hz
•  ไฟ LED แสดงลําดับเฟส พรอม
   เสียงเตือน

•  ฟงกชั่นปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อ
   ไมใชงาน
•  ผานมาตรฐานความปลอดภัย 
   CAT IV 600V / CAT III 1000V

B
undled A

ccessories Carrying case

CAT IV 600 

CAT IV 600 

FT6381

Sensor unit and main display can be separated: 
Sold separately

CAT IV 600 
CAT Ill 1000 
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Vaisala HM40 Series
Humidity and Temperature Meter for HVAC
เครื่องวัดความชื้นอากาศและอุณหภูมิ แบบมือถือ

HM40 เปนเครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิขนาดกะทัดรัด สะดวกพกพา สําหรับการ
วัดแบบเคล่ือนที่เฉพาะจุด ใชงานไดกวาง สามารถแสดงผลเปนกราฟแสดงคาพรอม
กันไดทั้งความชื้นและอุณหภูมิ

•  จอแสดงผลเปนกราฟแสดงคาพรอมกนัทัง้ความชืน้และอณุหภมูิ
•  ชวงวดัความชืน้ 0 ถงึ 100 %RH อุณหภูมิ -10˚C ถึง +60˚C
•  แสดงคาไดท้ัง : RH, T, Td, Tw, a x, h
•  ถอดเปล่ียนโพรบได
•  ใชเซน็เซอรคุณภาพสูง Vaisala HUMICAP®

Vaisala HMT-360N
Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitter
เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบ Intrinsically Safe (Ex)

สําหรับงานวัดความชื้นในกาซธรรมชาติ ใหคา drift ต่ํา และสามารถทํางานในสภาวะ
แวดลอมที่เลวราย ในบริเวณทางเดินทอสงกาซ เพื่อใชงานในพื้นที่หรือบริเวณท่ีไวตอ
การระเบิด (Ex)

Sensor ที่ใชในรุน HMT360N สําหรับการวัดความชื้นในกาซธรรมชาติ ไดรับการ
พัฒนาขึ้นใหม มีความไวที่ระดับความชื้นสัมพัทธต่ํา และมีความคงทน ทนทานตอ
สารเคมี คุณสมบัติดังกลาวคือสิ่งจําเปน ในการวัดความชื้นในทอสงกาซธรรมชาติ 
มีหัววัด Sensor ที่ทนแรงดันหลายระดับสําหรับแตละจุดติดตั้ง เพื่อใหเหมาะกับวิธี
การติดตั้งแตละทอลําเลียงกาซหรือมีอุปกรณเสริมสําหรับการดึงตัวอยางใหกาซ
ไหลผานหัววัด ถากาซนั้นสามารถดึงตัวอยางมาได

Vaisala DL2000
Temperature and Humidity Data Loggers
เครื่องเก็บบันทึกขอมูลอุณหภูมิและความชื้น

เครื่องวัดและเก็บบันทึกขอมูลหรือดาตาล็อกเกอรสําหรับอุณหภูมิและความช้ืน 
ที่ออกแบบมาใหสอดคลองกับขอกําหนดในงานอุตสาหกรรม/เภสัชกรรมโดย
เฉพาะ ดวยมาตรฐาน NIST-traceable, ISO/IEC 17025 calibration, วัดคา
ไดตาม cGMP-compliant และบันทึกอุณหภูมิและความชื้นแบบคูขนาน 
(redundant recording)

•  เปนดาตาลอ็กเกอรทีว่ดัอณุหภมูแิละความช้ืนสัมพัทธในตวัขนาดพกพา 
   สาํหรบัสภาพแวดลอมวกิฤติ
•  มเีซน็เซอรภายในตัว และหนวยความจํา พรอมแบตเตอร่ีใชงานไดนาน 10 ป
•  มชีองตออินพตุภายนอกสาํหรับวดัแรงดันหรือกระแส ใชบนัทึกความดนัตาง, 
   ระดบั, จาํนวน, ความนาํไฟฟา หรอื CO2 ได
•  มชีองตอเสริมสาํหรบัสวติชประตู หรอืหนาสัมผสัสญัญาณเตือน
•  ทนทานตอการถกูงัดแงะ ปลอดภยัตอขอมลูทีบั่นทกึในงานตรวจสอบ
   มาตรฐาน

Vaisala HMT140 
Wireless Humidity and Temperature Data Logger
ดาตาล็อกเกอรอุณหภูมิและความชื้นระบบ Wi-Fi

เปนดาตาล็อกเกอรแบบไรสาย สําหรับวัดและเก็บขอมูลอุณหภูมิ, ความชื้น และ
สัญญาณอะนาล็อก ในงานมอนิเตอรสภาพแวดลอมในหองคลังสินคา, หองแช
แข็งอาหาร, ถังแชแข็งดวยไนโตรเจน, หองปฏิบัติการ, ธนาคารโลหิต, และงาน
ทางวิทยาศาสตรอื่นๆ

•  เชือ่มตอดวย Wi-Fi ไปยังระบบมอนเิตอรของ Vaisala
•  ใชไดกับ Wi-Fi Access Points เดมิทีม่อียูไดเลย
•  ทาํงานอตัโนมติั มรีะบบแจงเตือนในพืน้ทีแ่มไมไดเชือ่มตอกบัเนต็เวริก
•  เกบ็ขอมลูในตัวเอง เพือ่ความตอเนือ่งและปลอดภัยของขอมูลเวลา
   ระบบมปีญหา
•  ม ี2 อนิพตุ สาํหรบั แรงดัน, กระแส, หนาสัมผสั, RTDs หรอื อณุหภมูิ
   และความชืน้สัมพทัธ (RH)
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Interpreting the 
condition of your 
electrical assets 

Histogram Waveform Ultrasonics

UltraTEV Plus²
Partial Discharge Detector
เครื่องตรวจวัด Partial Discharge แบบพกพา

เปนเครื่องตรวจวัด Partial Discharge ; PD ในระบบไฟฟาแรงสูงวามี PD อยูในระดับใด
โดยแสดงผลเปนตัวเลขพรอมตัวหนังสือบอกการเกิด PD ทําใหผูใชสามารถรูถึงปญหาที่
กําลังเกิดขึน้ไดอยางชดัเจน โดยไมตองอาศัยผูทีชํ่านาญมากก็ได ซ่ึงสามารถตรวจหาแนว
โนมความรุนแรงเพ่ิมขึ้นหรือไม เม่ือทําการวัดอยางสม่ําเสมอ

โดย Ultra TEV Plus  (UTP2) ใชเทคโนโลยีประสมประสานหลายเซนเซอร เพื่อเปนขอมูล
ในการประเมินสถานการณไดอยางแมนยําอาทิ

•  Ultrasonic ใชในการตรวจ Surface PD, TEV;
•  Transient Earth Voltage ใชในการตรวจสอบ Internal PD, RFCT;
•  Radio Frequency Current Transformers เหมาะสาํหรบัการตรวจวัด PD ในสายไฟฟากาํลัง
•  Sensor Temperature กบั %RH ใชในการตรวจสภาวะแวดลอมไปพรอมกบัการตรวจหา PD 
   ในระบบเพราะสภาวะแวดลอมมผีลตอการวดัอยางมากในบางกรณ ีและยังเปนองคประกอบใน
   การพจิารณาชนดิของ PD อกีดวย

Ofil Scalar
handheld UV corona camera
กลองถายภาพ UV สําหรับคนหา Corona Discharge ในระบบไฟฟาแรงสูง

Fluke T6 เปนมิเตอรกามปูปากเปดที่มีเทคโนโลยีใหม FieldSense สามารถวัดแรงดันใน
สายไดโดยไมตองแตะสายวัด ทําใหวัดไดทั้งกระแสและแรงดันพรอมกันในการคลองสาย
เพียงคร้ังเดียว เหมาะกับชางไฟฟากําลังที่ตองตรวจวัดจํานวนมากๆ วัดแรงดันไดสูง
ถึง 1000 V ac ดวยกามปูปลายเปด โดยไมตองใชสายวัดสัมผัสกับตัวนําที่มีแรงดัน
ไฟฟา ไมตองเปดฝา ไมตองคลายนอตยึดสายใชไดกับสายขนาดโตถึง AWG 4/0 (120
mm2) รองรับกระแส 200 A

•  ใชงานงาย 
•  นํา้หนกัเบา
•  ออกแบบเหมาะกระชับกับการใชงาน
•  แบตเตอรีท่าํงานไดยาวนาน
•  มขีอบเขตการมองเห็น (FOV) ทีก่วาง
•  มไีฟฉายมากประโยชนในตวั
•  กลองบนัทกึวดิโีอและภาพนิง่ในตวั

•  เลนภาพดูยอนหลงัได
•  จอแสดงผล LCD ความสวางสูง
•  เลอืกสแีสดงผลของโคโลนาได
•  โปรแกรมรูปแบบการทาํงานได
•  ทนน้ําทนฝุนระดบั IP 54
•  สมรรถนะสงู ราคาคุมคา

WENS 900
Battery Quality Analyzer
เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห Deep Cycle แบตเตอรี่

WENS 900 เปนเครือ่งวเิคราะหคณุภาพแบตเตอรี ่โดยสามารถวดัความตานทานภายใน,
แรงดันทีข่ัว้, อณุหภมูทีิข่ัว้ตอ สาํหรับแบตเตอรี ่Deep Cycle ทัง้ชนิดตะกัว่-กรด, นิกเก้ิล
-แคดเม่ียม และนิกเก้ิล-เมทัลไฮไดรด เหมาะสําหรับงานการดูแลบํารุงรักษาแบตเตอร่ีใน
ระบบสํารองไฟงานอุตสาหกรรมและระบบสื่อสาร, แบตเตอรี่ในระบบผลิตไฟฟาจากพลัง
งานทดแทน (แสงอาทิตย, พลังนํ้า, พลังลม), แบตเตอรี่ในเรือ, ยานยนต, การทหาร, 
รถไฟฟา เปนตน

•  ใชวิธีการวัดแบบ AC 4 สาย ลดความคลาดเคลื่อนจากความตานทานของสายวัด 
   วัดความตานทานภายในไดอยางแมนยํา
•  จอแสดงผลการวัดได 2 คาพรอมกัน คือคาความตานทานภายใน และแรงดันที่ขั้ว 
   มีตัวเปรียบเทียบ
•  มฟีงชัน่เปรยีบเทยีบคาวดั 99 ชดุ ทีส่ามารถตัง้คาความตานทานภายในและแรงดนั 
   เพื่อการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่
•  สายวัดปลายแหลมที่สัมผัสขั้วแบตเตอรี่ไดงาย สําหรับการวัดแบบ 4 สายที่แมนยํา
•  มีสายวัดแบบหนีบที่มีเซนเซอรวัดอุณหภูมิในตัว

Battery Analyzer
เครื่องทดสอบแบตเตอรี่รถยนต
เครื่องทดสอบแบตเตอรี่รถยนต 12/24โวลต 
มีพริ้นเตอรพิมพรายงานผลไดในตัว

•  ตรวจสอบความจขุองแบตเตอรี่
•  ตรวจสอบระบบการชารจ
•  ตรวจสอบระบบการสตารท
•  ตรวจสอบการรบัโหลดสงูสดุ 
   (max load)
•  แสดงคาความตานทานภายใน
   แบตเตอรี่

•  แสดงผลการการชารจ 0-100%
•  แสดงแรงดนัของแบตเตอร่ี
•  แสดงอายขุองแบตเตอรี ่0-100%
•  พมิพรายงานผลทดสอบพรอม
   วนัเวลา
•  แสดงสถานะแบตเตอรีว่ายงัใชงาน
   ไดดีเพยีงใดหรอืควรเปลีย่นไดแลว

2

2
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Line @THAILANDMULTIMETER

     เราพรอมใหบรกิารดวยวศิวกรทีม่คีวามชาํนาญเปนพเิศษ และพรอม
ตอนรบัลูกคาทกุทาน ท่ีตองเขาเย่ียมชมหองปฏบิตักิารรายการเครือ่ง
มือวัด ที่สามารถสอบเทียบได

    • Electrical : Analog/Digital Multimeter, Analog/Digital Clamp meter,
       Process Calibrator, ...
    • Pressure : Pressure Gauge, Transmitter, Pressure  Switch, Pressure 
       Transducer, …
    • Temperature : T/C, RTD, LIG, Thermometer, IR Thermometer, 
       Humidity,…
    • Torque : Torque Wrench , Torque Screwdriver
    • Dimension : Verner Caliper, Micrometer, Dial Gauge, Thickness Gauge
    • On-Site Calibration

            งานสอบเทียบนอกสถานที่ (On-Site Calibration Services)
เครื่องมือวัดและทดสอบทั้งหมด ที่ใชในการ สอบเทียบนอกสถานที่ ลวน
แลวแตเปนสินคา ระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ไมวาจะเปน ยี่หอ Fluke, 
Druck หรือ Ametek เปนตน และไดรับการสอบเทียบดวยหองปฏิบัติ
การสอบเทียบมาตรฐานของเราเองอยางใกลชิด ไมจําเปนตองสงออก
ไปสอบเทียบภายนอก ทําใหมั่นใจในทุกคาที่ทําการวัด

CERT NO.: TUV100-11-3821
ISO 9001 : 2015

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION  0312

0-3869-4145 to 9


