
ข้อ้มูลูด้า้นเทคนคิ

Fluke ii910 และ ii900 Acoustic Imagers

การร ่�วซึมึูข้องอากาศอด่้ แกส๊ ไอนำ �า และระบบสญุญากาศ
สง่ผลกระทบต่อ่ท ่�งระยะเวลาการผลติ่และกำาไรสทุธิขิ้อง
การด้ำาเนนิกจิการ
ผู้้ �ผู้ลิติส่ว่นใหญ่ต่า่งก็ท็ราบดีวีา่ก็ารร่�วซึมึประเภทตา่งๆ เหลิา่นี�เก็ดิีขึ้ึ�นประจำำา 
ซึึ�งใช้ �เวลิาแก็ �ไขึ้ป่ญ่หาเหลิา่นี�ยาวนานแลิะย่ง่ยาก็จำนก็ระท่�งป่จำจำบ่น่นี�  
ดี �วย Fluke ii900 หรอื ii910 แลิะก็ารฝึึก็อบรมเพียีงเล็ิก็น �อย ช้า่งซึอ่มบำารง่
ขึ้องคุณ่ก็จ็ำะส่ามารถเริ�มตรวจำหาจำด่ีร่�วซึมึไดี �ในระหวา่งรอบก็ารซึอ่มบำารง่
ท่�วไป แม �ในช้ว่งช้่�วโมงก็ารใช้ �งานส่ง้ส่ด่ี

เคุรื�องมอืถา่ยภาพีเส่ยีง ii900 Series จำะช้ว่ยให �ช้า่งเทคุนคิุไดี �เห็น 
คุลิื�นเส่ยีงในขึ้ณะที�ส่แก็นทอ่ ฟิิตติ�ง แลิะก็ารเช้ื�อมตอ่ตา่งๆ เพีื�อหาจำด่ีร่�วซึมึ  
อารเ์รยไ์มโคุรโฟินอะคุส่่ตกิ็ขึ้นาดีเล็ิก็ที�มคีุวามไวส่ง้ภายในเคุรื�องจำะส่ร �าง
ส่เปคุตร่มขึ้องระดีบ่เดีซึเิบลิส่ำาหร่บแตล่ิะคุวามถี� จำาก็เอาตพ์ีต่นี� อล่ิก็อรทิมึ
ขึ้องระบบจำะคุำานวณเป็นภาพีขึ้องเส่ยีงหรอืที�เรยีก็วา่ SoundMap™  
ซึึ�งจำะทบ่ซึ �อนเขึ้ �าก็บ่ภาพีปก็ต ิSoundMap จำะมกี็ารปร่บโดียอต่โนมต่ติาม
ระดีบ่คุวามถี�ที�เลิอืก็ ทำาให �ส่ามารถก็รองเส่ยีงรบก็วนที�เป็นพีื�นหลิง่ออก็ไดี �  
ทำาให �ตรวจำจ่ำบก็ารร่�วซึมึขึ้องอาก็าศอด่ีไดี �อยา่งงา่ยดีายเหลิอืเช้ื�อ

ในที�ส่ด่ีก็เ็ก็ดิีเป็นวธิีทีี�ดีกี็วา่ในก็ารตรวจำจ่ำบก็ารร่�วซึมึขึ้องอาก็าศอด่ีแก็ส๊่  
ไอนำ�า แลิะส่ญ่่ญ่าก็าศ แลิะ ii910 ยง่มคีุวามไวที�ดียี ิ�งขึ้ึ�นเพีื�อตรวจำจ่ำบ 
ก็ารร่�วซึมึที�เล็ิก็มาก็แลิะอย้ไ่ก็ลิออก็ไป 

ภัย่คกุคามูท่�มูองไมูเ่ห็็น…ซึึ�งต่อนน่�คณุมูองเห็็นได้แ้ลว้
ก็ารคุายประจำไ่ฟิฟิ�าบางส่ว่นเป็นป่ญ่หาที�ร �ายแรงที�คุณ่ต �องก็าร 
ให �ส่ามารถตรวจำส่อบไดี �อยา่งรวดีเร็วแลิะงา่ยดีาย ไมว่า่คุณ่จำะตรวจำส่อบ 
ฉนวน ตว่แปลิง ส่วติช้เ์ก็ยีร ์หรอืส่ายไฟิฟิ�าแรงส่ง้ คุณ่ต �องแน่ใจำไดี �วา่คุณ่จำะ
ส่ามารถคุ �นหาป่ญ่หาไดี �อยา่งรวดีเร็วแลิะพีบต่ �งแตเ่นิ�นๆ ก็ารคุายประจำไ่ฟิฟิ�า
บางส่ว่นที�ตรวจำไมพ่ีบส่ามารถทำาให �เก็ดิีไฟิดีบ่ ไฟิไหม � ระเบดิี หรอื 
ก็ารเส่ยีช้วีติจำาก็ก็ารเก็ดิีประก็ายไฟิ นอก็เหนอืจำาก็อน่ตรายที�เก็ดิีจำาก็ 
ก็ารคุายประจำไ่ฟิฟิ�าบางส่ว่นตอ่ช้วีติมน่ษยแ์ลิะส่ิ�งแวดีลิ �อมแลิ �ว ยง่มคีุวาม
เส่ี�ยงดี �านคุา่ใช้ �จำา่ยที�ส่ำาคุญ่่เมื�อเก็ดิีก็ารหยด่ีทำางาน หาก็อป่ก็รณเ์หลิา่น่�น
หยด่ีทำางานอาจำเก็ดิีคุวามส่ญ้่เส่ยีน่บลิ �านดีอลิลิารต์อ่ช้่�วโมงขึ้องก็ารหยด่ี
ทำางาน

Fluke ii910 Precision Acoustic Imager เป็นเคุรื�องมอืที�ส่มบร้ณแ์บบ
ส่ำาหร่บช้า่งไฟิฟิ�าแรงดีน่ส่ง้ วศิวก็รทดีส่อบระบบไฟิฟิ�า แลิะทมีบำารง่ร่ก็ษา
โคุรงขึ้า่ยไฟิฟิ�า ที�ทำาก็ารตรวจำส่อบแลิะแลิะบำารง่ร่ก็ษาก็ารจำา่ยพีลิง่งาน  
แลิะอป่ก็รณแ์รงดีน่ไฟิฟิ�าส่ง้ทางอต่ส่าหก็รรมอยา่งตอ่เนื�อง Ii910 จำะช้ว่ยให �
ส่ามารถตรวจำจ่ำบแลิะระบก่็ารคุายประจำไ่ฟิฟิ�าบางส่ว่นไดี �อยา่งปลิอดีภย่ 
รวดีเร็ว แลิะงา่ยดีาย เพีื�อบำารง่ร่ก็ษาอป่ก็รณแ์รงดีน่ไฟิส่ง้ แลิะป�องก็น่
เหตก่็ารณห์ายนะ เทคุโนโลิย ีSoundSight™ ช้ว่ย ii910 ในก็ารแปลิเส่ยีง
ให �เป็นภาพี เพีื�อให �ส่ามารถระบพ่ีื�นที�ที�มป่ีญ่หาไดี �อยา่งรวดีเร็ว คุวามส่ามารถ
ดี �านคุวามถี�ส่ง้ขึ้อง ii910 ช้ว่ยให �ส่ามารถตรวจำจ่ำบป่ญ่หาไดี �ต่ �งแตเ่นิ�น 
เพีื�อช้ว่ยในก็ารวางแผู้นบำารง่ร่ก็ษาอยา่งทน่ทว่งทแีลิะน่�นคุอืเหตผู่้ลิที� ii910 
มชี้ว่งคุวามถี� 2-100Khz 

เทคโนโลย ่SOUNDSIGHT™
เทคโนโลยส่รา้งภัาพจากเสย่งสะทอ้น 
ผู้ส่มผู้ส่าน SoundMap™ ส่ดีเขึ้ �าก็บ่ภาพี

ช่ว่งความูถี่่� 
ii900: ต่ �งแต ่2 kHz ถงึ 52 kHz
ii910: ต่ �งแต ่2 kHz ถงึ 100 kHz

ช่ว่งการต่รวจจบ่ 
ii900: ส่ง้ส่ด่ี 70 เมตร (230 ฟิต่)* 
ii910: ส่ง้ส่ด่ี 120 เมตร (393 ฟิต่)*

ห็นา้จอ 
หน �าจำอส่ม่ผู่้ส่ LCD 7 นิ�ว 1280 x 800  
แบบ Capacitive

SoundSight™ คุอืเทคุโนโลิยขีึ้อง Fluke ที�แปลิงคุลิื�นเส่ยีงเป็นภาพี

*ขึ้ึ�นอย้ก่็บ่ส่ภาวะโดียรอบ
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ข้อ้มูลูจำาเพาะ
คณุสมูบต่่สิำาคญ่ ii910 ii900 คำาจำากด่้ความู
เซึนเซึอร์
ยา่นคุวามถี� 2 kHz ถงึ 100 kHz 2 kHz ถงึ 52 kHz
ช้ว่งก็ารตรวจำจ่ำบ .5 ถงึ 120 ม. (1.6 ถงึ 393 ฟิต่)* 0.5 ถงึ > 70 เมตร (1.6 ถงึ > 230 ฟิต่)
มม่มองภาพี 63°± 5°

อต่ราเฟิรมปก็ติ 25 FPS

จำำานวนเฟิรมตอ่วนิาท ี(FPS)  
บง่บอก็ถงึจำำานวนคุร่�งที�ภาพี 

บนหน �าจำอถก้็รเีฟิรช้ 
ในหนึ�งวนิาที

กลอ้งด้จิติ่อลในต่ว่ (แสงท่�มูองเห็็นได้)้
พีื�นที�ก็ารมองเห็น (FOV) 63°± 5°
โฟิก็ส่่ เลินส่ค์ุงที�
จอแสด้งผล
ขึ้นาดี LCD 7 นิ�ว มไีฟิแบคุไลิท ์อา่นภายใต �แส่งแดีดีไดี �
คุวามลิะเอยีดี 1280 x 800 (1,024,000 พีกิ็เซึลิ)

หน �าจำอส่ม่ผู่้ส่ Capacitive แมน่ยำาอยา่งยิ�ง 
แลิะตอบส่นองรวดีเร็ว

ภาพีเส่ยีง แน่นอนวา่มภีาพี SoundMap™
SoundMap™ คุอืแผู้นที�ภาพี
ขึ้องแหลิง่ก็ำาเนดิีเส่ยีงโดียใช้ �

ช้ด่ีเคุรื�องมอืตรวจำจ่ำบเส่ยีง
การจด่้เก็บภัาพ
คุวามจำอ่ป่ก็รณจ่์ำดีเก็บ็ หน่วยคุวามจำำาภายในที�จำไ่ฟิลิภ์าพีไดี � 999 ภาพีแลิะไฟิลิว์ดิีโีอไดี � 20 ไฟิลิ์
รป้แบบภาพี ภาพีผู้ส่มแลิะ SoundMap™.JPG หรอื .PNG
รป้แบบวดิีโีอ ภาพีผู้ส่มแลิะ SoundMap™.MP4
คุวามยาววดิีโีอ ส่ง้ส่ด่ีถงึ 5 นาที
ก็ารส่ง่ออก็แบบดีจิำติอลิ USB-C ส่ำาหร่บก็ารถา่ยโอนขึ้ �อมล้ิ

การวด่้เสย่ง

ช้ว่งก็ารวด่ี

12.1 dB SPL ถงึ 114.6 dB SPL 
±1 dB SPL 2 kHz 

4.4 dB SPL ถงึ 101.2 dB SPL 
±2 dB SPL 19 kHz

12.8 dB SPL ถงึ 119.2 dB SPL 
±1 dB SPL 35 kHz

19.8 dB SPL ถงึ 116.1 dB SPL 
±3 dB SPL 52 kHz

41.4 dB SPL ถงึ 129.0 dB SPL 
±1 dB SPL 80 kHz

54.4 dB SPL ถงึ 135.5 dB SPL 
±1 dB SPL 100 kHz

15.4 dB SPL ถงึ 115.2 dB SPL 
±1 dB SPL 2 kHz

5.6 dB SPL ถงึ 102.5 dB SPL 
±2 dB SPL 19 kHz

28.4 dB SPL ถงึ 131.1 dB SPL 
±1 dB SPL 35 kHz

41.8 dB SPL ถงึ 133.1 dB SPL 
±3 dB SPL 52 kHz 

ระดีบ่คุวามดีน่เส่ยีง 
(dB SPL) หรอืคุวามดีน่เส่ยีง 
คุอืก็ารเบี�ยงเบนขึ้องคุวามดีน่
เฉพีาะจำด่ีไปจำาก็บรรยาก็าศ
โดียรอบ โดียวด่ีในหน่วย 

เดีซึเิบลิ

เก็น dB ส่ง้ส่ด่ี/ 
ตำ�าส่ด่ีอต่โนมต่ิ แบบอต่โนมต่หิรอืปร่บเอง ซึึ�งผู้้ �ใช้ �เลิอืก็ไดี �

ก็ารเลิอืก็ยา่นคุวามถี� ผู้้ �ใช้ �เลิอืก็ไดี �ผู้า่นคุา่ลิว่งหน �าที�ผู้้ �ใช้ �ส่ร �างไว �หรอืก็รอก็ดี �วยตนเอง 
ซึอฟต่แ์วร ์
ใช้ �งานงา่ย ส่ว่นตดิีตอ่ผู้้ �ใช้ �ที�เขึ้ �าใจำงา่ย
ก็ราฟิแนวโน �ม ระดีบ่คุวามถี�แลิะส่เก็ลิ dB
เคุรื�องหมายระบจ่ำด่ี ก็ารอา่นระดีบ่ dB ที�จำด่ีก็ึ�งก็ลิางขึ้องภาพี
แบต่เต่อร่�
แบตเตอรี�  
(ถอดีเปลิี�ยนไดี � ช้ารจ์ำไดี �) Fluke BP291 ลิเิธียีมไอออนแบบช้ารจ์ำไดี � 2 ก็ �อน

อายก่็ารใช้ �งานขึ้อง
แบตเตอรี� 2 ช้่�วโมง/แบตเตอรี� (มแีบตเตอรี�ส่ำารองแถมมาให �ก็บ่ผู้ลิติภณ่ฑ์)์

เวลิาก็ารช้ารจ์ำแบตเตอรี� 3 ช้่�วโมง
ระบบก็ารช้ารจ์ำแบตเตอรี� เคุรื�องช้ารจ์ำส่องช้อ่งแบบภายนอก็, EDBC 290
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ข้อ้มูลูจำาเพาะท ่�วไป
ส่มีาตรฐาน 3:  ขึ้าวดีำา ส่รี่ �ง แลิะนำ�าเงนิแดีง

อณ่หภม้ใินก็ารทำางาน

     ii900 -10 °C ถงึ 45 °C (14 °F ถงึ 113 °F)

     ii910 -10 °C ถงึ 40 °C (14 °F ถงึ 104 °F)

อณ่หภม้สิ่ำาหร่บจ่ำดีเก็บ็  -20 °C ถงึ 70 °C (-4  F ถงึ 158 °F) ไมไ่ดี �ใส่แ่บตเตอรี�

คุวามช้ื�นส่ม่พ่ีทธี์ 10 % ถงึ 95 % ไมม่กี็ารคุวบแน่น

ขึ้นาดี (ส่ง้ x ก็ว �าง x ยาว) 186 มม. x 322 มม. x 68 มม. (7.3 นิ�ว x 12.7 นิ�ว x 2.7 นิ�ว)

นำ�าหน่ก็ 
(รวมแบตเตอรี�) 1.7 ก็ก็. (3.75 ปอนดี)์

มาตรฐานก็ารป�องฝึ่่ นแลิะ
นำ�า (IP) IP40

ป�องก็น่อน่ภาคุ 
ขึ้นาดี 1 มม. ขึ้ึ�นไป 

แลิะนำ�าหยดีใส่่

ก็ารร่บประก็น่ 2 ปี
ก็ารแจำ �งเตอืนก็ารวนิจิำฉ่ย
ตนเอง ก็ารทดีส่อบส่ภาพีช้ด่ีไมโคุรโฟินเพีื�อระบว่า่คุวรให �คุวามส่นใจำไมโคุรโฟินเมื�อใดี

ภาษาที�รองร่บ ดีต่ช้ ์อง่ก็ฤษ ฟิินแลินดี ์ฝึร่�งเศส่ เยอรมน่ อติาลิ ีญ่ี�ป่่ น เก็าหลิ ีโปแลินดี ์โปรตเ่ก็ส่ ร่ส่เซึยี  
จำนีประยก่็ต ์ส่เปน ส่วเีดีน จำนีดี่ �งเดีมิ

ส่อดีคุลิ �องก็บ่มาตรฐาน RoHS มี
ความูปลอด้ภัย่
คุวามปลิอดีภย่ท่�วไป  IEC 61010-1
คุวามเขึ้ �าก็น่ไดี �ขึ้อง 
แมเ่หล็ิก็ไฟิฟิ�า (EMC) 
ส่าก็ลิ

IEC 61326-1: แบบพีก็พีา ส่ภาพีแวดีลิ �อมแมเ่หล็ิก็ไฟิฟิ�า IEC 61326-2-2 
CISPR 11: Group 1, Class A

เก็าหลิ ี(KCC) อป่ก็รณ ์Class A (ก็ารแพีรส่่ญ่่ญ่าณแลิะก็ารส่ื�อส่ารส่ำาหร่บงานอตส่าหก็รรม)
ส่หร่ฐอเมรกิ็า (FCC) 47 CFR 15 subpart B ผู้ลิติภณ่ฑ์น์ี�ถอืวา่เป็นอป่ก็รณท์ี�ไดี �ร่บก็ารยก็เว �นตามขึ้ �อก็ำาหนดี 15.103

*ขึ้ึ�นอย้ก่็บ่ส่ภาวะโดียรอบ
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ข้อ้มูลูสำาห็รบ่การส ่�งซึ้�อ
FLK-ii910 Precision Acoustic Imager
FLK-ii900 Industrial Acoustic Imager

ประกอบด้ว้ย
ก็ลิ �องถา่ยภาพี; แหลิง่จำา่ยไฟิ AC แลิะเคุรื�องช้ารจ์ำแพ็ีคุแบตเตอรี� (รวมถงึอะแดีปเตอร ์
AC ส่าก็ลิ); แพ็ีคุแบตเตอรี�อจ่ำฉรยิะลิเิธียีมไอออนแบบทนทานส่องก็ �อน; ส่าย USB; 
ก็ระเป๋าใส่ส่่ำาหร่บพีก็พีาแบบแข็ึ้งทนทาน; ยางคุรอบช้ด่ีเคุรื�องมอืตรวจำจ่ำบส่องช้ิ�น;  
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