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เครือ่งวดัระดบัดว้ยเลเซอร ์Fluke

ทนทาน ผา่นการทดสอบการรว่งหลน่ 1 เมตร
การออกแบบเคสทีท่นทานรองรับการท�างานหนักในไซต์
งานไดด้ี

แมน่ย�า
ท�างานเสร็จไดเ้ร็วขึน้ดว้ยการวดัคา่ทีแ่มน่ย�าสงู

6 มม. ทีร่ะยะ 30 เมตร  
(มคีวามแมน่ย�า 1/4 นิว้ทีร่ะยะ 100 ฟตุ) —  
FLUKE-3PR และ FLUKE-3PG

3 มม. ทีร่ะยะ 9 เมตร  
(มคีวามแมน่ย�า 1/8 นิว้ทีร่ะยะ 30 ฟตุ) —  
FLUKE-180LR และ FLUKE-180LG

ใชง้านงา่ย
โครงยดึผนังแบบแมเ่หล็กส�าหรับการยดึและจัดท�าเลยเ์อาต์
ทีง่า่ยและมัน่คง

ใชง้านดว้ยปุ่ มเดยีวในการสลบัคา่ทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้

เครือ่งวดัระดบัดว้ยเลเซอรน์ีใ้หค้วามทนทานและความ
แมน่ย�าในแบบของ Fluke
เครือ่งวดัระดบัดว้ยเลเซอร ์Fluke สรา้งขึน้ใหม้คีวามทนทานทีค่ณุคาดหมายได ้
จากเครือ่งมอืทกุชนดิของ Fluke ผา่นการออกแบบมาใหท้นการตกหลน่ไดห้นึง่
เมตร ท�าใหค้ณุมัน่ใจไดใ้นเครือ่งวดัระดบัดว้ยเลเซอร ์Fluke ทกุครัง้ทีห่ยบิใช ้

เครือ่งมอืระดบัมอือาชพีนีจ้ะใหค้วามแมน่ย�าอยา่งทีค่ณุคาดหมายไดจ้าก Fluke 
เครือ่งวดัระดบัดว้ยเลเซอรแ์บบ 3 จดุของ Fluke มคีวามแมน่ย�าในระดบั 6 มม. ที่
ระยะ 30 เมตร (1/4 นิว้ทีร่ะยะ 100 ฟตุ) และเครือ่งวดัระดบัดว้ยเลเซอรแ์บบเสน้ตอ่
เนือ่งมคีวามแมน่ย�าถงึ 3 มม. ทีร่ะยะ 10 เมตร (1/8 นิว้ทีร่ะยะ 30 ฟตุ) การตัง้คา่ที่
รวดเร็ว แกนหมนุอสิระทีป่รับระดบัดว้ยตนเองชว่ยใหม้จีดุและเสน้อา้งองิทีแ่มน่ย�าได ้
ทนัท ีการจัดวางเลยเ์อาตจ์งึไมใ่ชเ่รือ่งทีก่นิเวลาและเหน็ดเหนือ่ยอกีตอ่ไป

ภาพรวมผลติภณัฑ ์
เครือ่งวดัระดบัดว้ยเลเซอรท์กุรุน่
• การออกแบบเคสทีท่นทานรองรับการท�างานหนักในไซตง์านไดด้ ี
• มโีครงยดึผนังแบบแมเ่หล็กทีช่ว่ยใหย้ดึไดง้า่ยและมัน่คง
Fluke-3PR และ Fluke-3PG
• เครือ่งวดัระดบัดว้ยเลเซอรแ์บบปรับระดบัดว้ยตนเอง 3 จดุชว่ยใหจั้ดวางเลย์

เอาตจ์ดุอา้งองิไดเ้ร็วและแมน่ย�า 
• ความแมน่ย�าสงูถงึ 6 มม. ทีร่ะยะ 30 เมตร (1/4 นิว้ทีร่ะยะ 100 ฟตุ)
• มขีาตัง้พืน้ส�าหรับการแขวนยืน่และการวดัเสน้ศนูยก์ลางทีร่วดเร็วและสะดวก
• เลเซอรส์เีขยีวมคีวามสวา่งมากกวา่ถงึ 3 เทา่ ชว่ยเพิม่ความชดัเจนและใชง้าน

ในระยะไกล (Fluke-3PG เทา่นัน้)
Fluke-180LR และ Fluke-180LG
• เครือ่งวดัระดบัดว้ยเลเซอรแ์บบเสน้ตดัแนวตัง้และแนวนอนทีป่รับระดบัดว้ย

ตนเองส�าหรับการวดัระดบัและเลยเ์อาตท์ีร่วดเร็วและแมน่ย�า 
• ความแมน่ย�าสงูถงึ 3 มม. ทีร่ะยะ 9 เมตร (1/8 นิว้ทีร่ะยะ 30 ฟตุ)
• เลเซอรส์เีขยีวมคีวามสวา่งมากกวา่ถงึ 3 เทา่ ชว่ยเพิม่ความชดัเจนและใชง้าน

ในระยะไกล (Fluke-180LG เทา่นัน้)
Fluke-180LR System และ Fluke-180LG System
• เครือ่งวดัระดบัดว้ยเลเซอรแ์บบเสน้ตดัแนวตัง้และแนวนอนทีป่รับระดบัดว้ย

ตนเอง 
• มเีครือ่งตรวจหาเสน้เลเซอรแ์ละแคลมป์ยดึกา้นส�าหรับการใชง้านในสภาพ

แวดลอ้มทีม่แีสงโดยรอบมาก
เครือ่งตรวจหาเสน้เลเซอร ์Fluke-LDR และ Fluke-LDG
• เครือ่งตรวจหาเสน้เลเซอรส์�าหรับการใชง้านในสภาพแวดลอ้มทีม่แีสงโดยรอบ

มาก
• แสดงสญัญาณดว้ยภาพและเสยีงเพือ่ใหใ้ชง้านงา่ย 
• การออกแบบเคสทีท่นทาน 
• สามารถใชง้านไดก้บั Fluke-180LR (Fluke-LDR) หรอื Fluke-180LG 

(Fluke-LDG)
• มแีคลมป์ยดึกา้นส�าหรับการปรับต�าแหน่งไดร้วดเร็วและมัน่คง
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ขอ้มลูจ�าเพาะ

 3PR, 3PG 180LR, 180LG LDR, LDG

แหลง่ก�าเนดิแสง ไอโอดเลเซอรเ์ซมคิอนดกัเตอร์ ไมม่ี
ชว่งการวดัระดบั ≤6 ° ไมม่ี
การวดัระดบั อตัโนมตัิ
ระยะท�างาน ≤30 ม. ≤60 ม. ≤60 ม.
ความสงูของการตรวจจบั ไมม่ี ≤50 มม.

ความแมน่ย�า ≤6 มม. @ 30 ม. ≤3 มม. @ 9 ม.
ละเอยีด: 0.75 มม.

ปานกลาง: 1.75 มม.
แบตเตอรี่ อลัคาไลน ์AA IEC LR6 x 3 กอ้น อลัคาไลน ์9 V IEC LR61 x 1 กอ้น

อายกุารใชง้าน
ของแบตเตอรี่

สแีดง ≥30 ชัว่โมง, ใชง้านตอ่เนือ่ง ≥35 ชัว่โมง, ใชง้านตอ่เนือ่งโดยใช ้ 
ล�าแสงเดยีว

≥30 ชัว่โมง, ใชง้านตอ่เนือ่ง
สเีขยีว 10 ชัว่โมงถงึ 12 ชัว่โมง,  

ใชง้านตอ่เนือ่ง
2 ชัว่โมงถงึ 6 ชัว่โมง, ใชง้านตอ่

เนือ่งโดยใช ้ล�าแสงเดยีว
ขนาด  
(สงู x กวา้ง x ยาว) 140 มม. x 102 มม. x 57 มม. 93 มม. x 61 มม. x 93 มม. 94 มม. x 94 มม. x 42 มม.

น�า้หนกั (พรอ้มแบตเตอรี)่ 0.52 กก. 0.50 กก. 0.20 กก.

อณุหภมู ิ
การท�างาน -18 °C ถงึ +50 °C

ขณะเก็บรกัษา -40 °C ถงึ +70 °C
พรอ้มแบตเตอรี:่ -20 °C ถงึ +50 °C

ความชืน้สมัพทัธ์ 25 % ถงึ 80 % (10 °C ถงึ 30 °C) 

ระดบัความสงู
การท�างาน 2,000 ม.
ขณะเก็บรกัษา 12,000 ม.

การรบัประกนั 3 ปี
ความปลอดภยั
ท ัว่ไป IEC 61010-1: ระดบัมลภาวะ 2
เลเซอร์ IEC 60825-1:2014 Class 3R IEC 60825-1:2014 Class 2

ไมม่ีก�าลงัเอาตพ์ตุสงูสดุ <5 mW <3 mW

ความยาวคลืน่ สแีดง: 635 นาโนเมตร  
สเีขยีว: 510 นาโนเมตร
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ความเขา้กนัไดข้องแมเ่หล็กไฟฟ้า (EMC)

สากล IEC 61326-1: สภาพแวดลอ้มแมเ่หล็กไฟฟ้าส�าหรับอตุสาหกรรม  
CISPR 11: Group 1, Class A

Group 1: อปุกรณม์กีารสรา้งและ/หรอืใชพ้ลงังานคลืน่วทิยคุูค่วบทีเ่ป็นสือ่ซึง่จ�าเป็นส�าหรับการท�างานภายในตวัอปุกรณเ์อง
Class A: อปุกรณเ์หมาะส�าหรับใชง้านในสถานทีซ่ ึง่ไมใ่ชท่ีพั่กอาศยัและ/หรอืสถานทีซ่ ึง่เชือ่มตอ่โดยตรงกบัโครงขา่ยไฟฟ้าแรงดนัต�า่ทีส่ง่กระแสไฟใหอ้าคารซึง่
ถกูใชง้านเพือ่วตัถปุระสงคก์ารอยูอ่าศยั การยนืยนัความเขา้กนัไดข้องแมเ่หล็กไฟฟ้าในสภาพแวดลอ้มอืน่อาจมคีวามยากล�าบากเนือ่งจากการน�าสญัญาณรบกวน
และทีแ่ผอ่อกมา
เกาหล ี(KCC) อปุกรณ ์Class A (อปุกรณแ์พรส่ญัญาณและการสือ่สารทางอตุสาหกรรม)
Class A: ผลติภณัฑน์ีไ้ดม้าตรฐานตามอปุกรณค์ลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าอตุสาหกรรม และผูจ้�าหน่ายหรอืผูใ้ชค้วรทราบ อปุกรณน์ีม้วีตัถปุระสงคส์�าหรับใชใ้นเชงิพาณชิย์
ไมใ่ชส่�าหรับใชต้ามบา้น
สหรฐัอเมรกิา (FCC) 47 CFR 15 subpart B ผลติภณัฑน์ีถ้อืวา่เป็นอปุกรณท์ีไ่ดรั้บการยกเวน้ตามขอ้ก�าหนด 15.103

ขอ้มลูการส ัง่ซือ้

FLUKE-3PR เครือ่งวดัระดบัดว้ยเลเซอรส์แีดง 3 จดุ กระเป๋าพกพา, 
โครงยดึผนัง, ขาตัง้พืน้
FLUKE-3PG เครือ่งวดัระดบัดว้ยเลเซอรส์เีขยีว 3 จดุ กระเป๋าพกพา, 
โครงยดึผนัง, ขาตัง้พืน้
FLUKE-180LR เครือ่งวดัระดบัดว้ยเลเซอรส์แีดง 2 เสน้ กระเป๋าพกพา, 
โครงยดึผนัง
FLUKE-180LG เครือ่งวดัระดบัดว้ยเลเซอรส์เีขยีว 2 เสน้ กระเป๋าพกพา, 
โครงยดึผนัง
FLUKE-180LR SYSTEM เครือ่งวดัระดบัดว้ยเลเซอรส์แีดง 2 เสน้ 
กระเป๋าพกพา, โครงยดึผนัง เครือ่งตรวจหาเลเซอรส์แีดง แคลมป์ยดึกา้น
FLUKE-180LG SYSTEM เครือ่งวดัระดบัดว้ยเลเซอรส์เีขยีว 2 เสน้ 
กระเป๋าพกพา, โครงยดึผนัง เครือ่งตรวจหาเลเซอรส์แีดง แคลมป์ยดึกา้น
FLUKE-LDG เครือ่งตรวจหาเลเซอรส์แีดงและแคลมป์ยดึกา้น
FLUKE-LDR เครือ่งตรวจหาเลเซอรส์เีขยีวและแคลมป์ยดึกา้น 
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Fluke.  ใหโ้ลกของคณุคงอยู ่
และกา้วตอ่ไป

ขอ้ควรระวงั: อปุกรณน์ีไ้มไ่ดอ้อกแบบมาใหใ้ชใ้นสภาพแวดลอ้มทีพั่กอาศยั และอาจไมม่กีาร
ป้องกนัทีเ่พยีงพอส�าหรับการรับสญัญาณวทิยใุนสภาพแวดลอ้มดงักลา่ว


