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เครื่องมือประสิทธิภาพสูง

อุปกรณ์ทดสอบและเครื่องตรวจวัดเที่ยงตรงแม่นยำา

และวัสดุสิ้นเปลืองราคาคุ้มค่า กัน
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พบทุกอย่างที่คุณต้องการได้ที่ RS Online 
เรามีทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อช่วยให้งานของคุณสำาเร็จด้วยดี	ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีให้

เลือกมากมาย	การค้นหาสินค้าทางออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ	และการส่งสินค้าที่รวดเร็วฉับไว

ค้นพบด้วยตัวคุณเองได้ที่

 � Insulation testing up to 1000 V and
200 GΩ range

 � Single range, faster continuity testing
from 0.01 Ω to 1 MΩ

 � User variable insulation test voltage
from 100V to 1000V

 � Test result storage and Bluetooth®

downloading

 � Rechargeable options for mains and
car charging

Don’t 
over 
do it!

Where ever you are working we 
won’t over stress the installation.

By limiting test over-voltages to 2%, rather than the 

usual 10-20%, the NEW MIT400/2 series sets a new 

standard for insulation testing!

 ค้นหา MIT400/2 จาก RS online วันนี้!

th.rs-online.com



โปรดเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์	RS	เพื่อตรวจสอบราคาล่าสุดของสินค้าทั้งหมด	รวมถึงข้อกำาหนดและเงื่อนไขฉบับเต็มA
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แบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด 

นวัตกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุด
RS Online นำาเสนอเครื่องมือคุณภาพสูง รวมทั้งอุปกรณ์ทดสอบและเครื่องตรวจวัดจำานวนมากจากแบรนด์ชั้นนำาอย่าง 
Fluke, Megger และ Keysight และด้วยความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างเรากับบริษัทผู้ผลิตชั้นนำาระดับโลกมากมาย 
ทำาให้เราสามารถนำาเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ สู่ตลาดเป็นรายแรกได้อย่างสม่ำาเสมอ 

เนื้อหา  3

อปุกรณ์เสร มิสาย, สายรดั 

และเคร ือ่งม อื
หน้า 28-33

เครื่องมือและการเก็บรักษา

หน้า 35-59

วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เพื่อความ

ปลอดภัย
หน้า 60-75

การทดสอบและการตรวจวัด

หน้า 4-23

การบริหารจัดการอาคารและระบบไฟ

หน้า 24-27

ทุกอย่างที่คุณต้องการ มีครบในที่เดียว
RS	Online	นำาเสนอตัวเลือกและบริการที่ดีที่สุดให้แก่คุณ	ด้วยผลิตภัณฑ์ถึง	500,000	รายการ	

ในคลังสินค้าทั่วโลก	ที่พร้อมจัดส่งถึงคุณรวดเร็วทันใจ	คุณจึงสามารถค้นหาทุกอย่างที่คุณต้องการ

ได้ในที่เดียว

ค้นหาออนไลน์ที่ th.rs-online.com/tct

เนื้อหา

ค้นหาออนไลน์ที่ th.rs-online.com/tct

2  ข้อความแนะนำา

อุปกรณ์ทดสอบและวัดเครื่องมือ วัสดุสิ้นเปลือง



Visit th.rs-online.com to order today! Visit th.rs-online.com to order today!
Please visit the RS website to view the availability, latest prices for all quantities and full terms and conditions.Please visit the RS website to view the availability, latest prices for all quantities and full terms and conditions.
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การทดสอบและการวัดค่า

กล้องถา่ยความร้อนรงัส อี นิฟราเรด ร ุน่ E4 ของ FLIR
•	 หน้าจอ:	LCD	สีขนาด	3	นิ้วความละเอียด	IR:	80	×	60	พิกเซล	ขอบเขตการมอง

เห็น	(FOV):	45°	×	34°ความถี่ภาพ:	9	Hzกล้องดิจิตัลในตัวขนาด	640	x	480ความ
แม่นยำา	2%รูปแบบไฟล์:	JPG	เชิงรังสีระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่:	ประมาณ	4	ชั่วโมง
โหมดการวัดแบบจุดที่เก็บข้อมูลพร้อมกันของภาพ	IR/การมองเห็น/MSX

848-1365 กล้องถ่ายความร้อน	E4	ของ	FLIR,	
ช่วงการวัดอุณหภูมิ	:	-20		+250	°C

MPN:	FLIR	E4 THB46,516.00

กล้องถา่ยความร้อนรงัส อี นิฟราเรด ร ุน่ E5 ของ FLIR
•	 หน้าจอ:	LCD	สีขนาด3	นิ้วความละเอียด	IR:	120	×	90	พิกเซลขอบเขตการมอง

เห็น(FOV):	45°	×	34°ความถี่ภาพ:	9	Hzกล้องดิจิตัลในตัวขนาด	640	x	480ความ
แม่นยำา	2%รูปแบบไฟล์:	JPG	เชิงรังสีระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่:	ประมาณ	4	ชั่วโมง
โหมดการวัดแบบจุดที่เก็บข้อมูลพร้อมกันของภาพ	IR/การมองเห็น/MSX

848-1369 กล้องถ่ายความร้อน	E5	ของ	FLIR,	
ช่วงการวัดอุณหภูมิ	:	-20		+250	°C

MPN:	FLIR	E5 THB69,891.00

กล้องถา่ยความร้อนรงัส อี นิฟราเรด ร ุน่ E6 ของ FLIR
•	 หน้าจอ:	LCD	สีขนาด	3	นิ้วความละเอียด	IR:	160	×	120	พิกเซลขอบเขตการมองเห็น	(FOV):	45°	×	

34°ความถี่ภาพ:	9	Hzกล้องดิจิทัล	640	x	480	ในตัวความแม่นยำา	2%	รูปแบบไฟล์:	ไฟล์	JPG	เชิงรังสีเวลา
ทำางานแบตเตอรี่:	ประมาณ	4	ชั่วโมงโหมดการวัดจุดการจัดเก็บพร้อมกันของรูปภาพ	IR/Visual/MSX

848-1378 กล้องถ่ายความร้อน	E6	ของ	FLIR,	
ช่วงการวัดอุณหภูมิ	:	-20		+250	°C

MPN:	FLIR	E6 THB116,641.00

กล้องถา่ยความร้อนรงัส อี นิฟราเรด ร ุน่ E8 ของ FLIR
•	 หน้าจอ:	LCD	สีขนาด	3	นิ้วความละเอียด	IR:	320	×	240	พิกเซลขอบเขตการมองเห็น	(FOV):	45°	×	

34°ความถี่ภาพ:	9	Hzกล้องดิจิทัล	640	x	480	ในตัวความแม่นยำา	2%	รูปแบบไฟล์:	ไฟล์	JPG	เชิงรังสีเวลา
ทำางานแบตเตอรี่:	ประมาณ	4	ชั่วโมงโหมดการวัดจุดการจัดเก็บพร้อมกันของรูปภาพ	IR/Visual/MSX

848-1371 กล้องถ่ายความร้อน	E8	ของ	FLIR,	
ช่วงการวัดอุณหภูมิ	:	-20		+250	°C

MPN:	FLIR	E8 THB186,766.00

กล้องถา่ยความร้อนรงัส อี นิฟราเรดแบบม ี WIFI ร ุน่ 
E40 ของ FLIR
•	 หน้าจอ:	LCD	แบบสัมผัสขนาด	3.5	นิ้ว	320	×	240	พิกเซลความละเอียด	IR:	160	×	120	พิกเซล

ความละเอียด	MSX:	320	×	240พิกเซลขอบเขตการมองเห็น	(FOV):	25°	×	19°	ความถี่ภาพ:	60	
Hzความแม่นยำา	2%	ซูม:	ดิจิทัลซูม	x	2	รวมถึงการแพนอินเทอร์เฟส:	USBmini-B,	USB-A

848-1407 กล้องถ่ายความร้อน	E40	ของ	FLIR,	
ช่วงการวัดอุณหภูมิ	:	-20	ถึง	+650	°C

MPN:	FLIR	E40 THB186,766.00

กล้องถา่ยความร้อนรงัส อี นิฟราเรดแบบม ี WIFI ร ุน่ 
E50 ของ FLIR
•	 หน้าจอ:	LCD	แบบสัมผัสขนาด	3.5	นิ้ว	320	×	240	พิกเซลความละเอียด	IR:	240	

×	180	พิกเซลความละเอียด	MSX:	320	×	240พิกเซลขอบเขตการมองเห็น	(FOV):	
25°	×	19°	ความถี่ภาพ:	60	Hzความแม่นยำา	2%ซูม:	ดิจิทัลซูม	2x	และ	4x	รวมถึง
การแพนอินเทอร์เฟส:	USBmini-B,	USB-A,	บลูทูธ,	Wi-Fi,	วิดีโอคอมโพสิท

848-1400 กล้องถ่ายความร้อน	E50	ของ	FLIR,	
ช่วงการวัดอุณหภูมิ	:	-20	ถึง	+650	°C

MPN:	FLIR	E50 THB257,796.70

กล้องถา่ยความร้อนรงัส อี นิฟราเรดแบบม ี WIFI ร ุน่ 
E60 ของ FLIR
•	 หน้าจอ:	LCD	แบบสัมผัสขนาด	3.5	นิ้ว	320	×	240	พิกเซลความละเอียด	IR:	320	×	

240	พิกเซลความละเอียด	MSX:	320	×	240	พิกเซลขอบเขตการมองเห็น	(FOV):	25°	
×	19°ความถี่ภาพ:	60	Hzความแม่นยำา	2%ซูม:	2	x	และดิจิทัลซูม	x	4	รวมถึงการแพน
อินเทอร์เฟส:	USB	mini-B,	USB-A,	บลูทูธ,	Wi-Fi,	สัญญาณวีดิทัศน์คอมโพสิต

848-1404 กล้องถ่ายความร้อน	E60	ของ	FLIR,	
ช่วงการวัดอุณหภูมิ	:	-20	ถึง	+650	°C

MPN:	FLIR	E60 THB350,391.00

กล้องถา่ยภาพความร้อนแบบเฉพาะจดุ ร ุน่ TG167 
ของ FLIR
•	 การออกแบบกะทัดรัด	แข็งแรงทนทานทนทานการตกจากที่สูง	2	เมตรอัตราส่วนขนาดจุดวัด	24:1	เพื่อ

การวัดค่าจากระยะไกลที่ปลอดภัยมากขึ้นกำาจัดปัญหาการคาดเดาผลการวัดบันทึกภาพและข้อมูลได้
ง่ายสำาหรับการทำาเอกสาร	ดาวน์โหลดภาพได้เร็วผ่านทาง	USB	หรือจาก	microSD	แบบถอดได้

922-8761 กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบเฉพาะจุด	รุ่น	TG167 MPN:	TG167 THB13,915.00

เทอร์โมม เิตอร์แบบ IR และแบบสมัผสั ร ุน่ 561 ของ 
Fluke
•	 เทอร์โมมิเตอร์แบบสองฟังก์ชันในตัวเดียวเทอร์โมคัปเปิลชนิด	IR	และ	Kมีหัววัดท่อแบบเทปหนามเ

ตยการเล็งด้วยเลเซอร์ปรับการปล่อยรังสีได้	3	ขั้น	(ต่ำา	ปานกลาง	และสูง)น้ำาหนักเบาและแข็งแกร่ง
ฟังก์ชันการวัดค่าสูงสุด	ต่ำาสุด	และผลต่างช่วงการวัดตั้งแต่	-40	ถึง	550Cขนาดระยะห่างถึงจุดวัด	
12:1ความแม่นยำาของการอ่านค่า	+/-	1%	หรือ	+/-1	องศาเซลเซียส	ที่ต่ำากว่า	0	+/-	1	องศา
เซลเซียส	+/-	0.1	องศา/1	องศาเซเซียสทำางานร่วมกับหัววัด	Type	K	แบบมาตรฐานได้

613-4193 เทอร์โมมิเตอร์แบบ	IR	รุ่น	561	ของ	Fluke MPN:	FLUKE	561 THB9,180.00

เทอร์โมม เิตอร์แบบ IR และแบบสมัผสัพร้อมการ
เช ือ่มตอ่ USB ร ุน่ 568 ของ Fluke
•	 เทอร์โมมิเตอร์แบบสองฟังก์ชันในตัวเดียวเทอร์โมคัปเปิลชนิด	IR	และ	Kวัดได้ตั้งแต่	-40	°C	ถึง	800	°C:	

ความแม่นยำาของการวัดที่	1	%	เข้าถึงฟังก์ชันขั้นสูงได้อย่างง่ายดายด้วยปุ่มแบบสัมผัสและจอแสดงผลแบบ
กราฟิกวัดค่าวัตถุที่ขนาดเล็กกว่าจากระยะไกล	ด้วยอัตราส่วนระยะห่างถึงจุดวัดเท่ากับ	50:1ทำางานร่วมกับหัว
วัดเทอร์โมคัปเปิลชนิด	K	แบบมาตรฐานได้คุณลักษณะการปล่อยรังสีที่ปรับค่าได้	เพื่อวัดค่าของชนิดพื้นผิวที่
ต่างกัน	มีตารางวัสดุให้ในตัวบันทึกรายการและดาวน์โหลดได้สูงถึง	99	ค่าการวัดเพื่อการรายงานอย่างแม่นยำา

411-980 เทอร์โมมิเตอร์แบบ	IR	รุ่น	568	ของ	Fluke MPN:	FLUKE	568 THB25,410.00

เทอร์โมม เิตอร์แบบอ นิฟราเรด ร ุน่ 572-2 ของ Fluke
•	 ด้วยอินเตอร์เฟสติดต่อผู้ใช้ที่ตรงไปตรงมาและเมนูปุ่มสัมผัส	เทอร์โมมิเตอร์ระบบอินฟราเรด	รุ่น	572-2	

ของ	Fluke	สามารถทำาการวัดค่าที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายสืบค้นและปรับความสามารถในการปล่อย
รังสี	บันทึกรายการข้อมูลเริ่มต้น	หรือเปิดและปิดเสียงแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ว	ด้วยการกดปุ่มแค่เพียง
ไม่กี่ปุ่มวัดค่าได้ตั้งแต่	-30	°C	ถึง	900	°C	(-22	°F	ถึง	1652	°F)	อัตราส่วนระยะห่างต่อจุดวัดที่	60:1	
ด้วยระบบเล็งด้วยเลเซอร์คู่เพื่อให้การเล็งเป้าหมายได้รวดเร็วและแม่นยำา	จอแสดงผลอุณหภูมิปัจจุบัน	
พร้อมด้วยค่าสูงสุด	ค่าต่ำาสุด	ค่าเฉลี่ย	ทำางานร่วมกับเทอร์โมคัปเปิลชนิด	K	ที่มีขั้วต่อขนาดเล็กแบบ
มาตรฐานได้ความสามารถในการปล่อยรังสีแบบปรับได้และมีตารางการปล่อยรังสีที่กำาหนดไว้ให้	

788-3931 เทอร์โมมิเตอร์แบบ	IR	รุ่น	572-2	ของ	Fluke MPN:	Fluke	572-2 THB39,410.00

กล้องถา่ยภาพความร้อนทางอตุสาหกรรม/เช งิ
พาณ ชิย์ ร ุน่ Ti125 / Ti110 ของ Fluke
•	 ความไวต่ออุณหภูมิเป็นเลิศ	(NETD)	เพื่อให้มองเห็นได้แม้แต่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพียงน้อยนิด

ความถี่การจับภาพหรืออัตราการรีเฟรช	9	Hzโบโลมิเตอร์ขนาดจิ๋วที่ความละเอียด	160	x	120	พิกเซล	
แบบ	FPA	(แผงระนาบโฟกัส)กล้องถ่ายภาพย่านความถี่แสงที่ตามองเห็นขนาด	2	เมกะพิกเซล	ระดับ
ใช้ในงานอุตสาหกรรมเครื่องหมายบอกจุดที่ผู้ใช้กำาหนดได้เองสามจุด	(สามจุดบนตัวกล้องและใน	
Smartview™)ช่วงการวัดอุณหภูมิ	-20°C	ถึง	+350°C	(Ti125)	และ	-20°C	ถึง	+250°C	(Ti110)

752-8930 กล้องถ่ายภาพความร้อน	รุ่น	Ti110	ของ	Fluke,	
ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ:	-20		+250	°C

MPN:	FLUKE-TI110 THB210,400.00

กล้องถา่ยภาพความร้อน 9 Hz ร ุน่ Ti200 ของ Fluke
•	 จับการวัดค่าเพิ่มเติมได้	5	ครั้งโดยใช้ระบบ	CNX	ไร้สายสำาหรับการวิเคราะห์และการรายงานที่

ครอบคลุมตรวจจับและสื่อสารปัญหาให้คุณทราบได้รวดเร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี	IR	Fusion	ที่มี
สิทธิบัตรของ	Fluke	ที่ให้โหมดการผสานโดยอัตโนมัติตัวตรวจจับขนาด	200	x	150	พิกเซลการ
สื่อสารที่เร็วขึ้นด้วยการถ่ายโอนภาพระบบไร้สายโดยตรงไปยังเครื่องพีซี,	iPhone	หรือ	iPad	ของ	
Appleจอ	LCD	สัมผัสแบบจับประจุที่ทนทานความละเอียดสูงขนาด	640	x	480	ให้การสืบค้น
เมนูที่รวดเร็วการบันทึกวิดีโอแบบมาตรฐานและเชิงรังสีวิดีโอสตรีมมิ่ง	-	USB	และ	HDMI

788-4675 กล้องถ่ายภาพความร้อน	9HZ	รุ่น	FLK-Ti200	ของ	Fluke	
ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ:	-20		+650	°C

MPN:	FLK-Ti200	9HZ THB292,110.00

กล้องถา่ยภาพความร้อน Fluke Ti300 9 Hz
•	 จับการวัดค่าเพิ่มเติมได้	5	ครั้งโดยใช้ระบบ	CNX	ไร้สายสำาหรับการวิเคราะห์และการรายงานที่

ครอบคลุมตรวจจับและสื่อสารปัญหาให้คุณทราบได้รวดเร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี	IR	Fusion	ที่มี
สิทธิบัตรของ	Fluke	ที่ให้โหมดการผสานโดยอัตโนมัติตัวตรวจจับขนาด	240	x	180	พิกเซลการ
สื่อสารที่เร็วขึ้นด้วยการถ่ายโอนภาพระบบไร้สายโดยตรงไปยังเครื่องพีซี,	iPhone	หรือ	iPad	ของ	
Appleจอ	LCD	สัมผัสแบบจับประจุที่ทนทานความละเอียดสูงขนาด	640	x	480	ให้การสืบค้น
เมนูที่รวดเร็วการบันทึกวิดีโอแบบมาตรฐานและเชิงรังสีวิดีโอสตรีมมิ่ง	-	USB	และ	HDMI

788-4666 กล้องถ่ายภาพความร้อน	9HZ	รุ่น	FLK-Ti300	ของ	Fluke,	
ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ	:	-20		+650	°C

MPN:	FLK-Ti300	9HZ THB324,490.00

กล้องถา่ยภาพความร้อน Fluke Ti400 9 Hz
•	 จับการวัดค่าเพิ่มเติมได้	5	ครั้งโดยใช้ระบบ	CNX	ไร้สายสำาหรับการวิเคราะห์และการรายงานที่

ครอบคลุมตรวจจับและสื่อสารปัญหาให้คุณทราบได้รวดเร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี	IR	Fusion	ที่มี
สิทธิบัตรของ	Fluke	ที่ให้โหมดการผสานโดยอัตโนมัติตัวตรวจจับขนาด	320	x	240	พิกเซลการ
สื่อสารที่เร็วขึ้นด้วยการถ่ายโอนภาพระบบไร้สายโดยตรงไปยังเครื่องพีซี,	iPhone	หรือ	iPad	ของ	
Appleจอ	LCD	สัมผัสแบบจับประจุที่ทนทานความละเอียดสูงขนาด	640	x	480	ให้การสืบค้น
เมนูที่รวดเร็วการบันทึกวิดีโอแบบมาตรฐานและเชิงรังสีวิดีโอสตรีมมิ่ง	-	USB	และ	HDMI

788-4662 กล้องถ่ายภาพความร้อน	9HZ	รุ่น	FLK-Ti400	ของ	Fluke,	
ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ	:	-20		+1200	°C

MPN:	FLK-Ti400	9HZ THB399,940.00

กล้องถา่ยภาพความร้อน Fluke Ti450 9 Hz
•	 ได้ข้อมูลพิกเซลมากขึ้น	4	เท่าด้วย	Super	Resolution	ซึ่งสามารถบันทึกแบบหลายภาพและผสานรวมกัน

เพื่อสร้างเป็นภาพขนาด	640	x	480บันทึกภาพที่ชัดเจนแม่นยำาที่โฟกัสไว้ตลอดขอบเขตของมุมมองด้วย
ระบบโฟกัส	MultiSharp™ได้รายละเอียดของภาพและรายละเอียดผ่านอินฟราเรดทั้งหมดในภาพที่ผสานรว
มเป็นหนึ่งอย่างแม่นยำาหรือภาพซ้อนภาพด้วยเทคโนโลยี	IR-Fusion®เฝ้าตรวจตรากระบวนการทำางานด้ว
ยการบันทึกวิดีโอ	การสตรีมวิดีโอ	และระบบรีโมทคอนโทรลเลนส์อัจฉริยะแบบสลับเปลี่ยนได้	มุมมองภาพ
ระยะไกล	2	เท่า	และแบบ	4	เท่า	และมุมมองกว้าง	(มีให้เลือกใช้โดยแยกจากกัน)	ไม่จำาเป็นต้องปรับเทียบ

922-4826 กล้องถ่ายภาพความร้อน	9Hz	รุ่น	Ti450 MPN:	FLK-TI450	9HZ THB399,940.00

กล้องถา่ยภาพความร้อน 9Hz ร ุน่ TiS65 ของ Fluke
•	 โฟกัสแบบกำาหนดเอง	ระยะโฟกัสต่ำาสุด	0.15	เมตร	(6	นิ้ว)	IFOV	(ความละเอียดเชิงพื้นที่)	2.4	

mRadความละเอียดตัวจับภาพ	260x195	ระยะห่างถึงจุดที่วัด	417:1	จอ	LCD	ขนาด	3.5	นิ้ว	
320x240	กล้องดิจิตัลขนาด	5	เมกะพิกเซลช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ:	-20	°C	ถึง	+550	°C	(–4	°F	ถึง	1022	°F)

888-2507 กล้องถ่ายภาพความร้อน	9HZ	รุ่น	FLK-TIS65	ของ	Fluke,	
ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ:	-20		+550	°C

MPN:	FLK-TIS65	9HZ THB260,010.00

เทอร์โมม เิตอร์แบบ Visual IR ร ุน่ VT04 ของ Fluke
•	 การทำางานอัตโนมัติสมบูรณ์แบบพร้อมระบบอัจฉริยะในตัวกล้องดิจิตัลในตัวการออกแบบ

ขนาดกะทัดรัดพกพาได้	ขนาด	210x75x55	มม.	ขนาดเล็กกว่ากล้องอินฟราเรดระดับเริ่ม
ต้นถึง	40%การวัดค่าอุณหภูมิจุดศูนย์กลางฟังก์ชันผสานรวมในปุ่มเดียว	(5	โหมด)	สำาหรับ
ภาพดิจิตัลและภาพเชิงความร้อนเพื่อระบุตำาแหน่งที่ตั้งของปัญหาได้ในทันทีคุณลักษณะ
การแจ้งเตือนและการย่นเวลาตัวติดตามจุดที่ร้อนและเย็นแบบอัตโนมัติ

785-1000 เทอร์โมมิเตอร์แบบ	IR	รุ่น	VT04 MPN:	FLUKE-VT04 THB27,390.00

สายวดัอณุหภ มู สิ ำาหรบัเทอร์โมม เิตอร์แบบด จิติลั
•	 หัววัดเหล่านี้เหมาะสำาหรับการใช้งานกับเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตัลหลากหลายชนิดมีให้เลือก

ใช้ในแบบที่ปรับเทียบแล้วหัววัดพื้นผิวเกรดงานอุตสาหกรรม	80PK	-	27ชนิด	K	พร้อม
เซนเซอร์แบบแถบใช้งานได้อย่างยาวนานช่วงการวัด:	-127	°C	-	+600	°C

472-3331 สายวัดอุณหภูมิ	รุ่น	80PK-27	ของ	Fluke,	K,	-127		+600	°C MPN:	80PK-27 THB14,850.00
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เทอร์โมม เิตอร์ ร ุน่ 50 ซ รี สี์ II ของ Fluke
•	 เทอร์โมคัปเปิลแบบสัมผัส	Fluke	50	Series	II	ให้การตอบสนองที่รวดเร็วและความแม่นยำาระดับห้องทดสอบ	

(0.05%	+	0.3°C)	ในตัวเรือนเพื่อการทดสอบขนาดพกพาที่ทนทานFluke	52	Series	II	ให้คุณลักษณะการ
ป้อนข้อมูลแบบคู่จอแสดงผลคู่ขนาดใหญ่แบบส่องสว่างจากด้านหลังนาฬิกาบอกเวลาเชิงสัมพัทธ์สำาหรับค่า
ต่ำาสุด	สูงสุดและค่าเฉลี่ย	ให้การอ้างอิงเวลาสำาหรับเหตุการณ์สำาคัญฟังก์ชันการชดเชยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้การชดเชยข้อผิดพลาดของเทอร์โมคัปเปิลเพื่อให้ภาพรวมของค่าการวัดที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

353-4455 เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตัล	รุ่น	52	II	ของ	Fluke,	2	อินพุตแบบพกพา	
อินพุตแบบ	E,	J,	K	และ	T	Type

MPN:	FLUKE	52-II THB15,440.00

เทอร์โมม เิตอร์แบบอ นิฟราเรด ร ุน่ RS 1327
•	 มีเลเซอร์เล็งในตัวจอแสดงผล	LCD	แบบส่องสว่างจากด้านหลังฟังก์ชันคงค่าอัตโนมัติ	อ่าน

ค่าสูงสุด/ต่ำาสุดปรับระดับการปล่อยรังสีได้	สัญญาณเตือนสูง/ต่ำาแบบเสียงและภาพ	(ตั้ง
ล่วงหน้าได้)หน่วยความจำาข้อมูล	(50	การวัดค่า)	และฟังก์ชันการอ่าน

516-8319 เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด	รุ่น	1327	ของ	RS	Pro MPN:	RS-1327 THB4,686.00

เทอร์โมม เิตอร์แบบอ นิฟราเรด ร ุน่ RS 1327K พร้อม
ซอ็คเกต็ส ำาหรบัเทอร์โมคัปเป ิล้ Type K
•	 ที่จับแบบด้ามปืนขนาดเล็ก	เลเซอร์เล็งในตัวจอแสดงผล	LCD	แบบส่องสว่างจากด้านหลัง

ฟังก์ชันคงค่าอัตโนมัติ	อ่านค่าสูงสุด	/ต่ำาสุดปรับค่าการปล่อยรังสีได้	สัญญาณเตือนสูง/ต่ำา
แบบเสียงและภาพ	(ตั้งล่วงหน้าได้)หน่วยความจำาข้อมูล	(50	การวัดค่า)	และฟังก์ชันการอ่าน
จากจอแสดงผล	LCDเลือกแสดงผลหน่วย	C°	/	F°แบตเตอรี่	PP3	9V:	ใช้งานได้ประมาณ100	
ชั่วโมง	(ปิดตัวชี้และแสงส่องสว่างจากด้านหลัง)เล็งด้วยแสงเลเซอร์	<1mW	(Class	2)	ช่วง
การวัดค่าในโหมด	IR	:	-35°C	ถึง	500°C	ช่วงการวัดค่า	Type	K	:	-150°C	ถึง	1350°C

411-122 เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด	รุ่น	1327K	ของ	RS	Pro
พร้อมซ็อคเก็ตสำาหรับเทอร์โมคัปเปิ้ล

THB2,936.56

สายวดัสญัญาณแบบฉนวนใช้งานทั ว่ไปประเภท Type 
K และ Type T
•	 เหมาะสำาหรับการวัดค่าอากาศหรือของเหลวสายวัด	Type	K	จัดอยู่ใน	Class	I	ส่วน	Type	T	จัด

เป็น	Class	Iสามารถดัดโค้งสายวัดได้ด้วยความระมัดระวังเพื่อการใช้การงานที่แตกต่างกันตั
วเครื่องแบบป้องกันน้ำาเพื่อให้ง่ายในการทำาความสะอาด/ฆ่าเชื้อความยาวเคเบิล:-	2	ม.

342-8899 สายวัดสัญญาณเทอร์โมคัปเปิ้ล	Type	K	แบบใช้งานทั่วไป THB2,950.00

พ ืน้ผ วิ Type K (สายวดัสญัญาณแบบเป น็แถบ)
•	 เฝ้าตรวจตราอุณหภูมิของตัวระบายความร้อน	ตัวแปลงไฟฟ้า	หรือชิ้นส่วนอื่น	ๆในการใช้งานการ

ให้ความร้อนและการระบายอากาศ	หัววัดนี้สามารถคำานวณหาอุณหภูมิพื้นผิวของท่อ	ท่ออ่อน	
หรือหม้อน้ำาระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วค่าคงที่เวลา	1	วินาที	(ปลายหัววัดสะอาด)

342-8956 เทอร์โมคัปเปิ้ล	Type	K	แบบตอบสนองเร็ว,	-50°C	ถึง	250°C THB2,920.00

นาฬ กิาแบบแสดงอณุหภ มู พิร้อมเคร ือ่งวดัความช ืน้
ใช้งานภายใน/ภายนอกอาคาร - แสดงผลสามชดุ
•	 จอแสดงผล	LCD	ขนาดใหญ่แบบ	3	ช่องบอกเวลา	อุณหภูมิ	(เลือกภายใน	หรือ

ภายนอก)	และความชื้นสัมพัทธ์เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอกระยะ	3ม.อุณหภูมิโดยรอบ
ขณะทำางาน	0	°C	-	+40	°C	(ความละเอียด	0.5	°C)°C/°F	เลือกค่าได้เลือกเวลาเป็นระบบ	
12//24	ชั่วโมงเรียกดูค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นต่ำาสุด/สูงสุดได้จากหน่วยความจำา

408-6109 เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตัล	รุ่น	#2410WC	ของ	RS	Pro,	จอ	LCD	แบบ	3	อินพุต THB1,500.00

เทอร์โมม เิตอร์ ซ รี สี์ 50 ของ RS Pro
•	 จำานวนนับบนจอแสดงผลขนาดใหญ่ได้สูงสุดถึง	1999คุณลักษณะการประทับเวลาแบบเรียลไทม์สำาหรับ

การวัดค่าต่ำาสุด	สูงสุด	และค่าเฉลี่ยรุ่น	51	ของ	RS	Pro	แบบ	K-Type	ช่องเดียวมีเทอร์โมคัปเปิลแบบ
เม็ดกลม	Type	K	เดี่ยวให้มาด้วยฟังก์ชันการแสดงค่าที่อ่านค้างไว้จอแสดงผลแบบ	°C	หรือ	°F

206-3722 เทอร์โมมิเตอร์แบบพกพา	K	1	ช่องสัญญาณ	รุ่น	51	ของ	RS	Pro THB4,950.00

นาฬ กิาแบบแสดงอณุหภ มู พิร้อมเคร ือ่งวดัความช ืน้
ใช้งานภายใน/ภายนอกอาคาร - แสดงผลสามชดุ
•	 จอแสดงผล	LCD	ขนาดใหญ่แบบ	3	ช่องบอกเวลา	อุณหภูมิ	(เลือกภายใน	หรือ

ภายนอก)	และความชื้นสัมพัทธ์เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอกระยะ	3ม.อุณหภูมิโดยรอบ
ขณะทำางาน	0	°C	-	+40	°C	(ความละเอียด	0.5	°C)°C/°F	เลือกค่าได้เลือกเวลาเป็นระบบ	
12//24	ชั่วโมงเรียกดูค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นต่ำาสุด/สูงสุดได้จากหน่วยความจำา

408-6109 เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตัล	รุ่น	#2410WC	ของ	RS	Pro,	จอ	LCD	แบบ	3	อินพุต THB1,500.00

เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้งานในตู้ เย็น แช่ แข็งพร้อม
ระบบเตือน
•	 แสดงอุณหภูมิในห้อง/ตู้แช่แข็งหรือตู้เย็น	(เลือกหน่วย	°C	/	°F	ได้)ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ:	-50	

°C	ถึง	+70	°Cเลือกปรับการแจ้งเตือนอุณหภูมิได้สำาหรับตู้แช่แข็งหรือตู้เย็น	(ในช่วงอุณหภูมิที่
ตั้งไว้ล่วงหน้า)การแจ้งเตือนด้วยเสียงและ	LED	กระพริบความละเอียดอุณหภูมิ:	0.1	°C

786-3022 เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้งานในตู้เย็น/ตู้แช่แข็งพร้อมระบบเตือน THB558.00

นาฬ กิาแสดงอณุหภ มู ภิายในและภายนอกแบบต ดิ
ผนงั
•	 ติดผนังได้	(มีตัวรองยึดให้มาด้วย)	หรือตั้งโต๊ะ	(ขาตั้ง)เซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอก

ระยะ	3	ม.ช่วงอุณหภูมิ	-50°C	ถึง	+70°Cความแม่นยำา	±1°C	ภายในอุณหภูมิการ
ทำางาน	0°C	ถึง	+40°Cความละเอียด	0.5°Cเลือกหน่วย	°C/°F	ได้หน่วยความจำาอุณหภูมิ
ต่ำาสุด/สูงสุดทำางานด้วยแบตเตอรี่ขนาด	AAA	จำานวน	1	ก้อน	(มีให้มาด้วย)

408-6137 นาฬิกาแบบแสดงอุณหภูมิภายใน/ภายนอกพร้อมเซ็นเซอร์ THB1,072.00

เทอร์โมม เิตอร์อ นิฟราเรดแบบปอ้งกนัสาเหตขุอง
การระเบ ดิ ร ุน่ 568 Ex ของ Fluke
•	 ตรงตามการรับรองความปลอดภัยจากสาเหตุของการระเบิดใน	Class	I	Div	1	และ	Div	2	หรือสภาพแวดล้อม

อันตราย	Zone	1	และ	2วัดค่าในช่วง	-40	°C	ถึง	+800	°C	/	-40	°F	ถึง	+1472	°F	โครงที่เป็นตัวนำาเพื่อให้
สามารถพกพาเทอร์โมมิเตอร์	IR	เข้าไปในสภาพแวดล้อมที่มีอันตรายได้อย่างปลอดภัย	เข้าใช้คุณลักษณะ
ขั้นสูงได้อย่างง่ายดายด้วยปุ่มแบบสัมผัสและจอแสดงผลแบบกราฟิก	วัดค่าวัตถุขนาดเล็กจากระยะไกล	ด้วย
อัตราส่วนระยะห่างต่อจุดวัดเท่ากับ	50:1	ใช้งานร่วมกับหัววัดเทอร์โมคัปเปิล	K-type	(KTC)	ที่มีขั้วต่อขนาด
เล็กได้	บันทึกข้อมูลได้สูงสุด	99	จุด	แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ได้อย่างมั่นใจด้วยความแม่นยำาของการวัด	±	1	%	

788-0557 เทอร์โมมิเตอร์แบบ	IR	รุ่น	568EX	ของ	Fluke MPN:	Fluke	568EX THB71,790.00

เทอร์โมม เิตอร์แบบอ นิฟราเรด ร ุน่ 62 MAX และ 
MAX+ ของ Fluke
•	 ต้านทานฝุ่นและน้ำา	แม่นยำาแต่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะต้านแรงกระแทกการตกจากที่สูง	3	เมตรระดับ

ป้องกัน	IP54	สำาหรับการต้านทานฝุ่นและน้ำาความแข็งแกร่ง:	ทดสอบการตกจากที่สูง	3	เมตร	(9.8	
ฟุต)	แล้วขนาดเล็กและน้ำาหนักเบา	หนีบเข้ากับสายรัดเครื่องมือหรือหูร้อยเข็มขัดของคุณ	หรือใส่
ไว้ในกล่องเครื่องมือของคุณได้อย่างง่ายดายเทคโนโลยีเลเซอร์อันแม่นยำาที่สร้างขึ้นมาเพื่อการวัดที่
แม่นยำากว่าและสามารถวัดซ้ำาได้ดีเลเซอร์คู่:	รุ่น	62	MAX+	มีเลเซอร์หมุนแบบคู่เพื่อช่วยระบุพื้นที่ที่จะ
ทำาการวัดแสดงผลอุณหภูมิค่าสูงสุด	ค่าต่ำาสุด	หรือค่าเฉลี่ย	หรือผลต่างระหว่างการวัดค่าสองครั้ง

760-0389 เทอร์โมมิเตอร์แบบ	IR	รุ่น	62	MAX	+	ของ	Fluke MPN:	FLUKE-62	MAX	PLUS THB6,560.00

กล้องถา่ยภาพความร้อนเพ ือ่การว เิคราะห์อาคาร ร ุน่ 
TiR125 / TiR110 ของ Fluke
•	 ความไวต่ออุณหภูมิเป็นเลิศ	(NETD)	เพื่อให้มองเห็นได้แม้แต่การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

เพียงน้อยนิดความถี่การจับภาพหรืออัตราการรีเฟรช	9	Hzโบโลมิเตอร์ขนาดจิ๋วที่ความละเอี
ยด	160	x	120	พิกเซล	แบบ	FPA	(แผงระนาบโฟกัส)กล้องถ่ายภาพย่านความถี่แสงที่ตามอง
เห็นขนาด	2	เมกะพิกเซล	ระดับใช้ในงานอุตสาหกรรมเครื่องหมายบอกจุดที่ผู้ใช้กำาหนดได้เอง
สามจุด	(สามจุดบนตัวกล้องและใน	Smartview™)ช่วงการวัดอุณหภูมิ	-20°C	ถึง	+150°C

752-8946 กล้องถ่ายภาพความร้อน	รุ่น	TiR125	ของ	Fluke,	
ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ:	-20		+150	°C

MPN:	FLUKE-TIR125 THB259,340.00

ชดุวดัแรงดนั ความเร ว็และการไหลของอากาศ ร ุน่ 
922 ของ Fluke
•	 การอ่านค่าแรงดันลม	ความเร็วลม	และการไหลของลมแบบดิฟเฟอเรนเชียลและแบบคงที่การป้อนค่ารูปร่าง

และขนาดท่อโดยผู้ใช้เพื่อให้ความแม่นยำาในการวัดสูงสุดท่ออ่อนมีสีเพื่อให้สะดวกในการวิเคราะห์การอ่าน
ค่าแรงดันอย่างเหมาะสม	 จอแสดงผลสว่างแบบส่องสว่างจากด้านหลังเพื่อให้การ
มองในทุกสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน	ฟังก์ชันแสดงค่าต่ำาสุด/สูงสุด/เฉลี่ย/คงค่าไว้เพื่อให้ง่ายต่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล	เลือกหน่วยบนจอแสดงผลได้ระบบปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

287-636 มิเตอร์แรงดันแบบดิจิตัล	รุ่น	922/KIT	ของ	FLUKE	ขนาด	40mbar,	
รุ่น	Fluke	922/KIT

MPN:	FLUKE	922/KIT THB36,110.00

ม เิตอร์วดัความช ืน้และอณุหภ มู ิ ร ุน่ 971 ของ Fluke
•	 วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นได้พร้อมกันวัดค่าจุดน้ำาค้างและกระเปาะเปียกการจัด

เก็บข้อมูลได้	99	ค่าการวัดฟังก์ชันแสดงค่าต่ำาสุด/สูงสุด/เฉลี่ย/คงค่าจอแสดงผล
การอ่านค่าแบบคู่ส่องสว่างจากด้านหลังไฟสถานะบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำา

724-4193 เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้น	(Thermohygrometer)	รุ่น	FLUKE-971	ของ	
Fluke,	+60°C

MPN:	FLUKE-971 THB14,510.00

AirMeter ร ุน่ 975 ของ Fluke
•	 อุณหภูมิกระเปาะเปียกและอุณหภูมิจุดน้ำาค้าง	การคำานวณเปอร์เซ็นต์ของอากาศภายนอก	คุณลักษณะการ

ปรับเทียบภาคสนามค่า	CO2	และ	CO	ฟังก์ชันทดสอบตัวเครื่องเมื่อเริ่มทำางาน	แสงส่องสว่างจากด้านหลัง
แบบอัตโนมัติ	ชดเชยการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศอัตโนมัติ	แสดงค่าต่ำาสุด/สูงสุด/เฉลี่ยในทุกค่าจากการ
วัดและการคำานวณ	เลือกใช้หน่วยระบบเมตริกหรือระบบมาตรฐาน	ระบบเตือนเมื่อถึงค่าพิกัดด้วยเสียงหรือ
ภาพ	ความสามารถในการบันทึกข้อมูลแบบเป็นครั้งหรือแบบต่อเนื่อง	สามารถดาวน์โหลดข้อมูลสู่เครื่องพีซีได้
ผ่านอินเทอร์เฟส	USB	ล็อกปุ่มกดได้เพื่อความปลอดภัย	ตัวเครื่องมาพร้อมกับโปรแกรม	FlukeView	Forms®

131-353 เครื่องวัดคุณภาพอากาศพร้อมหัววัดความเร็ว	รุ่น	975V	ของ	Fluke MPN:	FLUKE	975V THB202,520.00

เคร ือ่งวดัความเร ว็ลม
•	 ใบพัดหมุน	พารามิเตอร์การวัดค่า:	ความเร็วลม	ประเภทหัววัด:	ใบพัด	หมายเลขรุ่น:	Fluke	925	

679-6772 เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด	รุ่น	925	ของ	Fluke MPN:	Fluke	925 THB0.00

เคร ือ่งม อืสอบเท ยีบแบบมอด ลูาร์ข ั น้ส งู Druck DPI 
620 Genii
•	 Druck	DPI	620G	รวมส่วนประกอบระบบซึ่งมีความสามารถในการวัดค่าและเป็นแหล่งกำาเนิด

ได้พร้อมกันสำาหรับการทดสอบและการตั้งค่าการปรับเทียบของเครื่องมือทางกระบวนการ
ได้เกือบทุกประเภทรวมไปถึง	เครื่องส่ง	ตัวแปรสัญญาณ	มาตรวัด/ตัวชี้วัด	สวิตช์	ตัว
ตรวจจับสิ่งใกล้เคียง	ตัวนับ	RTD	เทอร์มอคัปเปิลและตัวจัดเรียงวาล์วเครื่องปรับเทียบ
ขั้นสูงแบบแยกส่วนได้	DPI	620G	(	800-3013	)	Genii	พร้อมตัวสื่อสาร	HART

800-3013 เครื่องมือสอบเทียบอเนกประสงค์	Druck	DPI620G	ขนาด	30	V	dc,	300	
V	ac	55mA	1000	บาร์

MPN:	DPI620G THB236,170.00

เคร ือ่งบนัท กึข้อม ลูขนาดเลก็ส ำาหรบัอณุหภ มู แิละ
ความช ืน้ ร ุน่ 174H ของ Testo
•	 แสดงผลค่าอุณหภูมิหรือความชื้นปัจจุบัน	ความมั่นคงของข้อมูลสูง	แม้ไม่มีแบตเตอรี่

ขนาดกะทัดรัดและแข็งแกร่งได้ตามมาตรฐาน	EN12830การกะพริบเตือนระดับต่ำาแ
ละสูงบนจอแสดงผลถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องพีซีผ่านอินเตอร์เฟส	USB

712-5462 เครื่องบันทึกข้อมูล	รุ่น	174H	ของ	Testo,	อุณหภูมิสูงสุด	
+70	°C,	ความชื้นสูงสุด	100%RH,	USB,	แบตเตอรี่	
CR2032

MPN:	0572	6560 THB3,211.23

เคร ือ่งบนัท กึข้อม ลู WiFi ร ุน่ Saveris 2 ของ Testo
•	 ถ่ายโอนข้อมูลผ่าน	WiFiข้อมูลการวัดค่าทั้งหมดพร้อมเรียกดูได้เสมอไม่ว่าอยู่ที่ไหนหรือจากอุปกรณ์เครื่

องใดมีการแจ้งเตือนเมื่อเกินค่าลิมิต	(โดยทางอีเมลเป็นมาตรฐาน	หรือทาง	SMS	ขึ้นอยู่กับตัวเลือกสิทธิ์
อนุญาตของระบบคลาวด์)	Saveris	2-T1	และ	-T2	ของ	Testo	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	DIN	EN	12830

876-5483 เครื่องบันทึกข้อมูล	WIFI	รุ่น	Saveris	2-T1 MPN:	0572	2001 THB5,001.53
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ร ุน่ 608-H1 และ H2 ของ Testo
•	 พร้อมกับการคำานวณจุดน้ำาค้างและจอแสดงผล	LCD	ค่าสูงสุด/ต่ำาสุดแบบ	2	บรรทัดเซ็นเซอร์วัด

ความชื้นไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำาทำางานเครื่องเดียวหรือต่อพ่วงได้ใช้แบตเตอรี่	9V	PP3	(ให้มา
กับเครื่อง)รุ่น	608-H2	ของ	Testo	มีไฟเตือน	LED	กรณีที่เกินค่าลิมิตสายวัดสัญญาณ	NTC

412-3062 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น	รุ่น	0560	6081	ของ	Testo,	+50°C MPN:	0560	6081 THB2,831.39

ร ุน่ 608-H1 และ H2 ของ Testo
•	 พร้อมกับการคำานวณจุดน้ำาค้างและจอแสดงผล	LCD	ค่าสูงสุด/ต่ำาสุดแบบ	2	บรรทัดเซ็นเซอร์วัด

ความชื้นไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำาทำางานเครื่องเดียวหรือต่อพ่วงได้ใช้แบตเตอรี่	9V	PP3	(ให้มา
กับเครื่อง)รุ่น	608-H2	ของ	Testo	มีไฟเตือน	LED	กรณีที่เกินค่าลิมิตสายวัดสัญญาณ	NTC

420-7261 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น	รุ่น	0560	6082	ของ	Testo,	+70°C MPN:	0560	6082 THB4,004.66

ชดุแมน โิฟลด์แบบด จิติลั ร ุน่ 549 ของ Testo
•	 วัดค่าแรงดันฝั่งสูง/ฝั่งต่ำา	และบอกค่าอุณหภูมิจุดอิ่มตัวและการระเหยการกำาหนดหาตัวแปรของระบบ

ที่รวดเร็วและแม่นยำาโปรไฟล์สารทำาความเย็น	60	แบบต้านทานต่อการตกจากที่สูงโครงสร้างตัวเรือน
ทนทานกว่ากันน้ำากระเซ็นระดับการปกป้อง	IP42ปุ่ม	ESC	เพื่อให้สืบค้นเมนูได้ง่ายขึ้นการปรับปรุงหน้า
ปัดจอแสดงผล	การออกแบบขนาดเล็กกะทัดรัดทดสอบความเหมาะสมในการชดเชยอุณหภูมิแล้ว

913-2623 ชุดแมนิโฟลด์แบบดิจิตัล	เกจ	549 MPN:	0560	0550 THB9,169.48

ชดุเคร ือ่งม อืวดัความดนัการไหลแบบด ฟิเฟอเรน
เช ยีล ร ุน่ 510 ของ Testo
•	 ให้การวัดค่าแรงดัน	แรงดันดิฟเฟอเรนเชียลและความเร็วลมเลือกหน่วยการวัดโดยผู้ใช้ได้	(ในหน่วย	H2O,	

mBar,	hPa,	PSI,	mmH20,mmHg,	Pa,	inHg,	fpm,	m/s)ช่วงการวัดแรงดัน	0-40	ใน	H20ปิดเครื่องด้วยมือห
รอือัตโนมตักิารเซต็ศนูยแ์บบแตะครัง้เดียวการชดเชยอณุหภมูแิละความหนาแนน่ของอากาศเพือ่การวดัคา่การ
ไหลของอากาศที่แม่นยำามีเซนเซอร์ชดเชยอุณหภูมิที่ให้ความสามารถครบครันในชุดตัวเรือนที่แข็งแกร่งขนาด
กะทัดรัดจอแสดงผล	LCD	ที่ส่องส่วางจากด้านหลังพร้อม	3	ปุ่มการทำางานแม่เหล็กด้านหลังช่วยให้ใช้งานโดย
ไม่ต้องใช้มือได้ไฟบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำาฝาครอบป้องกันสำาหรับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยระดับการป้องกัน	IP40

920-5188 ชุดเครื่องมือวัดความดันการไหลแบบดิฟเฟอเรนเชียล	รุ่น	510 MPN:	0563	0510 THB0.00

เคร ือ่งวดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ร ุน่ 535 ของ 
Testo
•	 การตรวจติดตามระยะยาวผ่านการคำานวณหาค่าสูงสุด/ค่าเฉลี่ยมีเซนเซอร์อินฟราเรด	2	ช่องสัญญาณ

ให้ความเสถียรในระยะยาวทดสอบกับตัวแปลงสัญญาณ	CO2	แบบอยู่กับที่ในระบบระบายอากาศ
ที่	’ควบคุมด้วยความต้องการ’	(DCV)ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารของสำานักงานแบบ
เปิดวัดค่าความเข้มข้นของ	CO2	ในท่ออากาศเข้าและอากาศออกสามารถพิมพ์ข้อมูลออกมาตาม
ตำาแหน่งที่ตั้งพร้อมวันที่และเวลาด้วยเครื่องพิมพ์อินฟราเรดของ	Testo	ซึ่งเป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่มเติมได้

509-5766 เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร	รุ่น	535	ของ	Testo MPN:	0560	5350 THB35,840.00

เคร ือ่งวดัคณุภาพอากาศภายในอาคาร ร ุน่ 435 ของ 
Testo
•	 จอแสดงผลแบบส่องสว่างจากด้านหลังขนาดใหญ่ใช้งานระบบเมนูได้ง่าย	โปรไฟล์ที่สามารถเลือกได้และ

ช่องทางเข้าพื้นที่ท่ออากาศสำาหรับการวัดค่าผ่านช่องและโปรไฟล์การวัดค่าระยะยาวของคุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร	(IAQ)การคำานวณด้วยฟังก์ชันหาปริมาณการไหลเชิงปริมาตรและค่าเฉลี่ยแสดงผลค่าต่ำา
สุด/สูงสุด	และคงค่าการแสดงผลการคำานวณค่าเฉลี่ยตามเวลาที่ตั้งไว้หรือแบบหลายจุดระบบหัววัดแบบไร้
สายของ	Testo	ที่สามารถเพิ่มเข้าไปเพื่อเปิดใช้การแสดงผลอุณหภูมิสามารถเลือกได้จากหัววัดอุณหภูมิ
แบบไร้สายสูงสุดได้	3	หัววัดสัญญาณอินฟราเรดเชื่อมโยงไปสู่เครื่องพิมพ์ระบบความร้อนอินฟราเรดซึ่ง
เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่มเติมได้ระดับการป้องกัน	IP54	ฐานรองทำาจากแม่เหล็กสำาหรับยึดเข้ากับตู้ควบคุมได้

516-7108 เครื่องวัด	รุ่น	435-2	ของ	TESTO MPN:	0563	4352 THB23,598.14

ม เิตอร์วดัอณุหภ มู แิละความช ืน้ท ำางานด้วย USB 
ร ุน่ 1364 และ 1365
•	 หัววัดตรวจสอบแบบถอดแยกได้ฟังก์ชันคงค่าข้อมูลและค่าสัมพัทธ์จอแสดงผล	LCD	คู่

พร้อมการบ่งชี้ด้วยกราฟแท่งการอ่านค่าจุดน้ำาค้างการอ่านค่ากระเปาะเปียกค่าสูงสุด/ต่ำา
สุดพร้อมประทับเวลาอินเตอร์เฟส	USB	(RS	712-6042)เลือกหน่วย	°C/°F	ได้

712-6042 มิเตอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ	การบันทึก THB13,974.00

เคร ือ่งบนัท กึข้อม ลู USB ร ุน่ TC-08
•	 ทำางานร่วมกับเทอร์โมคัปเปิลชนิด	B,	E,	J,	K,	N,	R,	S	และ	Tช่วงอุณหภูมิกว้างพร้อมความละเอีย

ดในแนวดิ่งขนาด	20	บิตสร้างขึ้นมาพร้อมกับการชดเชยอุณหภูมิหนาวเย็นไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ	ใช้
ไฟที่ดึงผ่านพอร์ต	USBสามารถแสดงผลหรือส่งออกข้อมูลทั้งในรูปแบบกราฟหรือตัวเลขสามารถบัน
ทึกและแสดงผลค่าต่ำาสุด/สูงสุด/ค่าเฉลี่ย	หรือค่าที่กรองแล้วขีดจำากัดการแจ้งเตือนค่าต่ำาสุด/ค่าสูงสุด
ที่สามารถตั้งค่าได้สำาหรับแต่ละช่องจำานวนช่อง:	ช่องป้อนค่าเทอร์โมคัปเปิลขนาดเล็ก	8	ช่อง

492-5105 เครื่องบันทึกข้อมูล	USB	รุ่น	TC-08	ของ	Pico	Technology MPN:	USB	TC-08 THB19,710.00

เคร ือ่งบนัท กึข้อม ลูกนัน้ ำา ร ุน่ EL-USB-1-PRO 
ส ำาหรบั - 40 ถงึ +125°C พร้อมอ นิเทอร์เฟส USB
•	 อินเทอร์เฟส	USB	เรียบง่ายสำาหรับการตั้งค่าและดาวน์โหลดข้อมูล	(ไม่ต้องใช้สายหรือแป้นวาง)การ

อ่านค่าอุณหภูมิมากกว่า	32,000	ครั้งฟังก์ชันส่งออกเป็น	Excelช่วงการวัดที่กว้างขึ้น	-40	-	+125	°Cฟั
งก์ชันโรลโอเวอร์หน่วยความจำาเพื่อการบันทึกต่อเนื่องตัวเครื่องอะลูมิเนียมแข็งแรงและกันน้ำา

666-8179 เครื่องเก็บข้อมูล	รุ่น	EL-USB-1-PRO	ของ	Lascar,	
อุณหภูมิสูงสุด	+125	°C,	USB,	แบตเตอรี่ลิเธียม

MPN:	EL-USB-1-PRO THB8,830.00

ม เิตอร์ตรวจสอบสภาพแวดล้อม ร ุน่ 3000 ของ 
Kestrel
•	 จอแสดงผลขนาดใหญ่	อ่านง่ายการวัดความเร็วลมการวัดอุณหภูมิความหนาวการไหลของ

อากาศสูงสุดและค่าเฉลี่ยฟังก์ชันคงค่าข้อมูลการออกแบบแข็งแกร่ง	กะทัดรัดใบพัดที่ติดด้วยหมุด
ยึดความแม่นยำาสูง	ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้เลือกหน่วยวัดได้การวัดความชื้นสัมพัทธ์

344-3494 เครื่องวัดความเร็วลม	รุ่น	3000	ของ	KESTREL,	ความเร็วลมสูงสุด	60m/s MPN:	KESTREL	3000 THB14,448.00

เคร ือ่งช ั ง่แบบแขวนเช งิอตุสาหกรรม HCB
•	 การปรับโปรแกรม	(CAL)สายยึดสเตนเลสสตีลพร้อมตัวจับยึดเพื่อความปลอดภัยและช่อง

ขนาด	15	มม.ช่วงน้ำาหนักสูงสุด	200	กก.การรับรองตาม	TÜVฟังก์ชันการเซ็ตเป็นศูนย์ฟัง
ก์ชันคงค่าข้อมูลเพื่อให้ง่ายในการอ่านผลของน้ำาหนักขอเกี่ยวสเตนเลสสตีลรูปตัว	S	พร้อม
ช่องขนาด	25	มม.จอแสดงผล	LCD	12	มม.ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติใช้แบตเตอรี่

700-7064 เครื่องชั่งน้ำาหนักแบบแขวน,	50kg MPN:	HCB	50	K	100 THB4,950.00

เคร ือ่งวดัการเผาไหม้ Kane 250
•	 การอ่านค่าอัตราส่วนและประสิทธิภาพ	O2,	CO,	CO2,	CO/CO2ระบบหลายเชื้อเพลิงเ

ซนเซอร์คุณภาพระดับมืออาชีพ	(อ่านค่า	CO	ได้ระดับ	1ppm)หัววัดปล่องควันแบบถอด
แยกได้นาฬิกาแบบเรียลไทม์เอาท์พุทอินฟราเรดไปยังเครื่องพิมพ์ที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม
ปลอกสวมจากยางพร้อมแม่เหล็กในตัวออกแบบมาได้ตามมาตรฐาน	BS7927

468-6018 เครื่องวัดวิเคราะห์ก๊าซเผาไหม้	Kane	250 MPN:	KANE250/RS THB30,001.00

เคร ือ่งวดัความแรงแมเ่หลก็ ซ รี สี์ GM07 และ GM08
•	 ขับเคลื่อนด้วยเมนูฟังก์ชันกระแสตรง/กระแสสลับ/ค่ายอด/สูงสุด/คงค่า/เก็บ	แสดงผลฟังก์ชันและหน่วยวัดที่

กำาลังใช้งานอินเทอร์เฟส	RS232,	USB(GM08)ทำางานด้วยแบตเตอรี่การต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอก	(GM08)
แบบหลายภาษา	หัววัดชนิดบางกึ่งยืดหยุ่นหัววัดแบบตามขวางและตามแนวแกนสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งหมด

621-2063 เครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก	รุ่น	GM08	ของ	Hirst	Magnetics,	15	Hz		10	kHz MPN:	GM08 THB58,324.00

DLP-IO8-G
•	 แต่ละช่องจาก	8	ช่องสามารถกำาหนดค่าในโหมดดิจิตัล	แอนาล็อก	หรืออุณหภูมิ

ใด	ๆ	ก็ได้ผ่านคำาสั่งแบบไบต์เดี่ยว	ไฟฟ้าที่ใช้ในการทำางานได้มาจาก	PC	ที่เป็นแม่
ข่ายผ่านทางพอร์ต	USB	ทุกรุ่นมีความเชื่อถือได้สูงและมีคุณภาพยอดเยี่ยม

906-3855 มอดูลรวบรวมข้อมูล	8	ช่องแบบ	USB MPN:	DLP-IO8-G THB1,732.70

ร ุน่ PM-20 และ PM-80 ระดบั 0-130mbar
•	 อินพุตแบบดิฟเฟอเรนเชียล	–	คอนเน็กเตอร์แบบท่อขนาด	8	มม.ตัวเครื่องกันน้ำา	(มาตรฐาน	IP67)ตัวเครื่อง

แข็งแรงทนทานพร้อมปลอกยางป้องกันยึดติดด้วยแม่เหล็กหรือบนขาตั้งแบบเอนคุณลักษณะปุ่มกด	“Zero”	
และ	“Hold”จอแสดงผลดิจิตัลแบบส่องสว่างจากด้านหลังปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจาก	12	นาทีวัดค่าได้ตั้งแต่	
0-130	mbarความละเอียดระดับ	0.01	จนถึง	19.99	mbar	จากนั้นความละเอียดจะปรับเป็น	0.1	โดยอัตโนมัติ
ตัวเลือกหน่วยการวัด	(เลือกเปลี่ยนได้ในรุ่น	PM-80)ฟังก์ชันปรับความราบเรียบ	(มีใช้งานในรุ่น	PM-80)

460-9780 มิเตอร์วัดแรงดันก๊าซแบบดิจิตัล	รุ่น	PM-80,	0-130mbar MPN:	PM-80 THB12,470.00

เคร ือ่งทดสอบคณุภาพอากาศภายในอาคาร C.A 
1510
•	 ติดตั้งไว้ด้วยจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบส่องจากด้านหลังสองสี	รุ่น	C.A	1510	แสดงผลระดับ	CO2	

อุณหภูมิ	และความชื้นพร้อมกัน	ตัวบันทึกค่า	CO2	อุณหภูมิ	และความชื้น	(สูงสุด	1	ล้านค่าการวัด)ขนาด
กะทัดรัดและแบบแยกเดี่ยว:	สำาหรับการใช้งานแบบอยู่กับที่หรือพกพาใช้งานง่าย:	ด้วยระบบไฟสถานะ
ที่สะดวกตามระดับ	CO2	และเกณฑ์ความร้อนชื้นความแม่นยำา:	สอดคล้องตามมาตรฐานล่าสุดของการ
เฝ้าตรวจตราคุณภาพอากาศใช้ก๊าซต่ำาสำาหรับการตรวจสอบความถูกต้องด้วยชุดปรับเทียบในระบบ

896-2170 เครื่องบันทึก/เครื่องวัด	CO2/ความชื้น/อุณหภูมิ	CA1510 MPN:	CA1510 THB15,551.25

เคร ือ่งวดัความส ั น่สะเท อืนร ุน่พกพาแบบใช้งาน
ทั ว่ไป ร ุน่ GA2002
•	 เครื่องมือขนาดเล็ก	น้ำาหนักเบาและเชื่อถือได้	ให้การวัดความสั่นสะเทือนพื้นฐานทั้งหมดในการ

กดปุ่มเดียวเดียว	ในราคาประหยัดตัวกรองในตัวระบบกลและเชิงเส้นการบันทึกข้อมูลขนาด	9	จุด
ข้อมูลตัวแปรความเร่ง	ความเร็ว	และระยะขจัดการวัดค่าในหน่วยค่าเฉลี่ยกำาลังสอง	ค่าเฉลี่ยกำาลัง
สองสูงสุด	และค่ายอดสามารถใช้งานร่วมกับมิเตอร์วัดระดับเสียงเพื่อค้นหาแหล่งที่มาของเสียง

303-3722 เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน	0.01		100	g	รุ่น	GA2002	ของ	Castle MPN:	GA2002 THB63,321.00

ม เิตอร์วดัสภาพอากาศแบบพกพา ร ุน่ 5200 ของ 
Kestrel
•	 จอแสดงผลส่องสว่างจากด้านหลังที่อ่านง่ายตัวบันทึกข้อมูล	(อัตโนมัติและทำาด้วยมือ)ปรับแต่งการจัดเก็บ

ข้อมูลได้	-	2900	จุดข้อมูลอ่านค่าต่ำาสุด	ค่าสูงสุด	และค่าเฉลี่ยจอแสดงผลมัลติฟังก์ชัน	3	บรรทัด	เซนเซอร์
ตรวจวัดอุณหภูมิ	ความชื้นและแรงดันภายนอกเพื่อให้อ่านค่าได้รวดเร็วและแม่นยำาสามารถปรับแต่งหน้า
จอให้แสดงผลการวัดที่ผู้ใช้เลือกแสดงกราฟและกลับแนวโน้มกลับขึ้นมาดูใบพัดที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้เองฝา
ครอบใบพัดแบบหมุนพลิกอยู่ด้านบนเพื่อป้องกันใบพัดในขณะที่ช่วยให้ใช้งานฟังก์ชันอื่นของเครื่องมือได้

914-0006 มิเตอร์ตรวจสอบสภาพแวดล้อมรุ่นมืออาชีพ	รุ่น	5200 MPN:	0852HVG THB13,860.00

ซ รี สี์ 175H และ 176H ของ Testo
•	 ตัวบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นขนาดกะทัดรัดและระดับมืออาชีพสำาหรับการใช้งานที่กว้างขวาง	

ตัวบันทึกข้อมูลซีรีส์	175	และ	176	ของ	Testo	มีอินเตอร์เฟส	USB	และการ์ด	SD	ทำาให้การอ่านค่า
เร็วและง่ายดายตัวบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นแบบ	2	ช่องพร้อมเซนเซอร์วัดความชื้นด้านนอก	
(NTC/เซนเซอร์วัดความชื้นแบบจับประจุ)สำาหรับการเฝ้าตรวจตราอุณหภูมิและความชื้นในระยะยาว
ระดับมืออาชีพในห้องทำางานและห้องจัดเก็บเวลาการตอบสนองรวดเร็วด้วยหัววัดความชื้นภายนอก

732-0578 เครื่องบันทึกข้อมูล	รุ่น	175	H1	ของ	Testo,	อุณหภูมิสูงสุด	
+50	(TD)	°C,	ความชื้นสูงสุด	100%RH,	USB,	
แบตเตอรี่	AAA

MPN:	0572	1754 THB10,378.22

ScopeMeter แบบใช้ ในงานอตุสาหกรรม 190 ซ รี สี์ 
II ของ Fluke
•	 ขนาดเครื่องมือ	270	x	190	x	70	มม.จอแสดงผลสี	LCD	ขนาด	153	มม.	พร้อมอัตราการรีเฟรชที่

รวดเร็วหมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกินแบบ	CAT	III1000V/	CAT	IV	600Vอัตราการสุ่มตัวอย่างแบบเรียล
ไทม์สูงสุดถึง	2.5	GS/s	และความละเอียด	400	psหน่วยความจำาสูง:	10,000	ตัวอย่างต่อการจับภาพ
รูปแบบคลื่นของช่องทำาให้คุณสามารถซูมเข้าเพื่อดูรายละเอียดได้	การถ่ายภาพแบบครั้งเดียว	ความ
กว้างของพัลส์และระบบสัญญาณเตือนวิดีโอพอร์ต	USB	แยกกันสำาหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วย
ความจำาและพีซีระดับการป้องกัน	IP-51	สำาหรับฝุ่นละอองและการหยดน้ำาเพื่อความทนทานต่อสภาพ
แวดล้อมที่รุนแรง	เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนให้ระยะเวลาการใช้แบตเตอรี่ถึง	8	ชั่วโมง

716-7396 ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตัล	รุ่น	FLUKE-190-104/UK	แบบ	4	Ch,	
100MHz

MPN:	FLUKE-190-104/UK THB217,650.00
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ScopeMeter แบบใช้ ในงานอตุสาหกรรม 190 ซ รี สี์ 
II ของ Fluke
•	 ขนาดเครื่องมือ	270	x	190	x	70	มม.จอแสดงผลสี	LCD	ขนาด	153	มม.	พร้อมอัตราการรีเฟรชที่

รวดเร็วหมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกินแบบ	CAT	III1000V/	CAT	IV	600Vอัตราการสุ่มตัวอย่างแบบเรียล
ไทม์สูงสุดถึง	2.5	GS/s	และความละเอียด	400	psหน่วยความจำาสูง:	10,000	ตัวอย่างต่อการจับภาพ
รูปแบบคลื่นของช่องทำาให้คุณสามารถซูมเข้าเพื่อดูรายละเอียดได้	การถ่ายภาพแบบครั้งเดียว	ความ
กว้างของพัลส์และระบบสัญญาณเตือนวิดีโอพอร์ต	USB	แยกกันสำาหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วย
ความจำาและพีซีระดับการป้องกัน	IP-51	สำาหรับฝุ่นละอองและการหยดน้ำาเพื่อความทนทานต่อสภาพ
แวดล้อมที่รุนแรง	เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนให้ระยะเวลาการใช้แบตเตอรี่ถึง	8	ชั่วโมง

811-1243 ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตัล	รุ่น	FLUKE-190-504/UN	แบบ	4	Ch,	
500MHz

MPN:	FLUKE-190-504/UN THB280,770.00

อ นิเทอร์เฟสและซอฟต์แวร์ส ำาหรบั IEEE-488 ร ุน่ 
82350B
•	 อินเตอร์เฟสมาตรฐาน	IEEE-488	และซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูงสำาหรับพีซีแบบใช้	PCI	ขนาด	5V	

การเชื่อมต่อที่ง่าย	-	อินเทอร์เฟสแบบ	Plug-and-playอินเทอร์เฟส	IEEE-488	มาตรฐาน	(เชื่อม
ต่ออุปกรณ์	GPIB	ได้สูงถึง	14	เครื่อง)	การบัฟเฟอร์แบบติดตั้งภายในที่มีประสิทธิภาพด้วยระดับ
ความเร็วสูงสุดถึง	900KB/sไลบรารีอุตสาหกรรมมาตรฐานพร้อมด้วย	Agilent	IO	Libraries	Suite

694-8692 การ์ดอินเทอร์เฟส	PCI	GPIB	สำาหรับคอมพิวเตอร์	รุ่น	82350C	ของ	
Keysight	Technologies

MPN:	82350C THB21,197.00

ซ รี สี์ U1600 ของ Keysight
•	 ออสซิลโลสโคปแบบพกพาที่มีคุณลักษณะครบครันที่ให้ความเอนกประสงค์สูงสุดสำาหรับความต้องการ

ในปัจจุบันและในอนาคต:	ช่องคู่พร้อมฟังก์ชัน	DMM	และตัวบันทึกในตัวรุ่น	U1600B	มีสีส้มแบบใน
งานความปลอดภัยรุ่น	U1602	มี	DWM	(คณิตศาสตร์รูปแบบคลื่นคู่)	รุ่น	U1604	มีฟังก์ชัน	DWM+	
FFT	(การแปลงแบบฟูเรียร์รวดเร็ว)	อัตราการสุ่มตัวอย่าง	200	MSa/s	ความลึกหน่วยความจำา	
125	KB	จอแสดงผลสี	LCDมัลติมิเตอร์ดิจิตัลแบบ	6000	countให้ความสามารถของตัวบันทึก

697-8883 ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตัล	รุ่น	U1604B-001	ของ	
Keysight	Technologies,	2	Ch,	40MHz

MPN:	U1604B-001 THB76,977.15

เมตร กิซส์ว ติชแ์บบมอด ลูาร์ USB 4x8 2 เส้น ร ุน่ 
U2751A
•	 สามารถรองรับการวัดที่แบนด์วิธสูงสุดถึง	45MHzใช้อินเตอร์เฟส	USB	2.0	ความเร็วสูงแบบ

มาตรฐานที่ไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ทั่วไปการกำาหนดค่ากลุ่มสายไฟ	2	เส้นขนาด	4x830V/2A	สูงสุด
การแทรกสัญญาณข้าม	-30dB	และ	การสูญเสียการแทรกสัญญาณ	-3dB	ที่การทำางานระดับ	
45MHz	เวลาสลับระบบสูงสุด	4msขั้วต่อ	DB25USB	2.0	ความเร็วสูง	มาตรฐาน	USBTMC-
USB488ความสามารถในการทำางานแบบชุดเดี่ยวหรือแบบแยกส่วนตัวนับวงรอบรีเลย์

686-2097 ระบบรวบรวมข้อมูล	รุ่น	U2751A	ของ	Keysight	Technologies,	
32	ช่องสัญญาณ

MPN:	U2751A THB38,306.71

ออสซ ลิโลสโคป ซ รี สี์ PicoScope 3000D
•	 ตัวเลือกแบนวิดธ์	(รุ่น	50,70,100	หรือ	200	MHz)	ช่องแอนาล็อก	2	หรือ	4	ช่อง	ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกช่องดิ

จิตัล	16	ช่องอัตราการแซมปลิ้งแบบเรียลไทม์สูงสุด	1	GS/s	หน่วยความจำาบัฟเฟอร์สูงสุดถึง	512	MSมีเค
รื่องกำาเนิดสัญญาณและเครื่องสร้างรูปคลื่นในแบบที่ต้องการในตัวอัตราการอัพเดตที่เร็วขึ้นด้วยฮาร์ดแวร์

846-3412 ออสซิลโลสโคปแบบต่อพีซี	รุ่น	PicoScope	3403D	ของ	Pico	Technology,	
4	Ch,	50MHz

MPN:	PicoScope	3403D THB29,959.00

ออสซ ลิโลสโคปแบบตอ่พ ซี ี ซ รี สี์ PicoScope 5000
•	 คุณลักษณะต่าง	ๆ	เหล่านี้ได้แก่	การทดสอบปิดบังแบบจำากัด	(Mask	limit	testing)	การถอดรหัสแบบ

อนุกรม	การกระตุ้นขั้นสูง	การวัดค่าโดเมนความถี่อัตโนมัติ	การจับคู่	โหมด	X-Y	ฟิลเตอร์ดิจิตัลและหน่วย
ความจำาแบบแยกส่วน	ชุดพัฒนาโปรแกรม	(SDK)	ที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ดูสัญญาณได้แบบเรียล
ไทม์	ซูมดูสัญญาณ	และบันทึกและพิมพ์ภาพรูปคลื่นที่บันทึกไว้	โปรแกรม	PicoScope	จะมีการอัพเดตอยู่
เสมอและในรุ่นล่าสุดจะมีฟังก์ชันการกำาหนดค่าอัตโนมัติพร้อมกับการวัดค่าอัตโนมัติอีกกว่า	30	รายการ	
เครื่องออสซิลโลสโคปจะมีขนาดเล็ก	น้ำาหนักเบาและพกพาได้	ในโหมด	2	ช่องสัญญาณออสซิลโลสโคป	ซี
รีส์	5000	จะสามารถใช้ไฟได้จาก	USB	เท่านั้น	รุ่น	4	ช่องสัญญาณมาพร้อมกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก	
การใช้งานภาคสนามประกอบด้วย	การออกแบบ	วิจัย	ทดสอบ	การให้ความรู้	บริการและการซ่อม

778-1857 ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตัล	รุ่น	PicoScope	5444B	ของ	
Pico	Technology,	4	Ch,	200MHz

MPN:	PicoScope	5444B THB90,268.00

ออสซ ลิโลสโคปแบบตอ่พ ซี ี ซ รี สี์ PicoScope 6000 
CD
•	 อินเตอร์เฟส	USB	3.0	ซุปเปอร์สปีดตัววิเคราะห์สเปรกตรัมขนาด	500	MHzตัวกำาเนิดรูปคลื่นแบบกำาหนด

เองตัวกระตุ้นขั้นสูงการซูมขนาด	100	ล้านเท่าการทดสอบปิดบังแบบจำากัดการถอดรหัสบัสแบบอนุกรม

786-5520 ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตัล	รุ่น	Picoscope	6402C	ของ	
Pico	Technology,	4	Ch,	250MHz	หน้าจอสี

MPN:	Picoscope	6402C THB107,054.00

758-0929 รุ่น	Picoscope	6404B	ของ	Pico	Technology,	4	Ch,	500MHz MPN:	Picoscope	6404B THB228,898.00

ออสซ ลิโลสโคปแบบเกบ็ข้อม ลูด จิ ติลั ซ รี สี์ 
TBS1000B
•	 รุ่นแบนด์วิธ	200MHz,	150	MHz,	100	MHz,	70	MHz	และ	50	MHzรุ่น	2	ช่องสัญญาณอัตราการสุ่ม

ตัวอย่างสำาหรับทุกช่องสูงสุดถึง	2	GS/sความยาวจุดบันทึก	2.5k	จุดสำาหรับทุกช่องตัวกระตุ้นขั้นสูงรวมถึง
ตัวให้สัญญาณพัลส์และวิดีโอแบบเลือกสายได้	จอแสดงผลสี	Active	TFT	ขนาด	7	นิ้ว	WVGA	(800X480)
การวัดอัตโนมัติ	34	รายการFFT	หน้าจอคู่	เฝ้าตรวจตราทั้งเวลาและโดเมนความถี่ได้พร้อมกันขีดจำากัด
รูปคลื่นและการทดสอบกราฟแนวโน้มในตัวคุณลักษณะการบันทึกข้อมูลที่ขยายเพิ่มขึ้นแบบอัตโนมัติ

800-2978 ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตัล	รุ่น	TBS1052B	ของ	Tektronix,	2	Ch,	
50MHz

MPN:	TBS1052B THB15,958.95

ออสซ ลิโลสโคปแบบเกบ็ข้อม ลูด จิ ติลั ซ รี สี์ 
TBS1000B
•	 รุ่นแบนด์วิธ	200MHz,	150	MHz,	100	MHz,	70	MHz	และ	50	MHzรุ่น	2	ช่องสัญญาณอัตราการสุ่ม

ตัวอย่างสำาหรับทุกช่องสูงสุดถึง	2	GS/sความยาวจุดบันทึก	2.5k	จุดสำาหรับทุกช่องตัวกระตุ้นขั้นสูงรวมถึง
ตัวให้สัญญาณพัลส์และวิดีโอแบบเลือกสายได้	จอแสดงผลสี	Active	TFT	ขนาด	7	นิ้ว	WVGA	(800X480)
การวัดอัตโนมัติ	34	รายการFFT	หน้าจอคู่	เฝ้าตรวจตราทั้งเวลาและโดเมนความถี่ได้พร้อมกันขีดจำากัด
รูปคลื่นและการทดสอบกราฟแนวโน้มในตัวคุณลักษณะการบันทึกข้อมูลที่ขยายเพิ่มขึ้นแบบอัตโนมัติ

800-2981 ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตัล	รุ่น	TBS1102B	ของ	Tektronix,	2	Ch,	
100MHz

MPN:	TBS1102B THB34,415.00

สายวดัสญัญาณความตา่งแบบแรงดนัไฟฟา้ส งู ร ุน่ 
TMDP ของ Tektronix, ซ รี สี์ THDP และ P52xxA
•	 ไฟบ่งชี้การออกนอกช่วงกำาหนดได้รับการรับรองความปลอดภัยการลดทอนสัญญาณแบบสลับได้

ขีดจำากัดแบนด์วิธแบบสลับได้ความยาวสาย	1.5	ม.	(THDP	และ	TMDP),	1.8	ม.	(P52xxA)

734-5029 สายวัดสัญญาณออสซิลโลสโคป	50MHz	±1300V	รุ่น	P5200A	ของ	Tektronix MPN:	P5200A THB41,292.00

ออสซ ลิโลสโคปแบบสญัญาณผสม ซ รี สี์ MSO2000B 
และ DPO2000B ของ Tektronix
•	 ตัวควบคุม	Wave	Inspector®	เพื่อความง่ายในการสืบค้นและการค้นหาข้อมูลรูปคลื่นแบบอัตโนมัติตัว

กรองแบบความถี่ต่ำากว่าผ่านได้แบบแปรผัน	FilterVuTM	เพื่อการขจัดสัญญาณรบกวนที่ไม่ต้องการใน
ขณะบันทึกกิจกรรมความถี่สูงการวัดค่าแบบอัตโนมัติ	29	รายการพร้อมระบบวิเคราะห์	FFT	สำาหรับ
การวิเคราะห์รูปคลื่นที่ปรับรูปแบบง่ายแล้วโหมดตัวกระตุ้น:	ขอบ;	ความกว้างพัลส์;	ขนาดเล็ก;	ลอจิก;	
การตั้งค่าและคงค่า;	เวลาที่สูงขึ้น/ลดลงมา;	ระบบสัญญาณอัตโนมัติของวิดีโอ	+	(MSO	เท่านั้น),	การ
ถอดรหัสและค้นหาบนบัสขนานและการตั้งค่าแบบหลายช่อง	และการกระตุ้นแบบคงค่าอินเตอร์เฟสหัว
วัด	TekVPI®	ที่รองรับหัววัดดิฟเฟอเรนเชียลและหัววัดค่าปัจจุบันแบบแอคทีฟสำาหรับการปรับขนาดและ
หน่วยการวัดแบบอัตโนมัติจอแสดงผลสี	TFT-LCD	แบบจอกว้างขนาด	7	นิ้ว	(180	มม.)ขนาดฐานรอง
ตั้งพื้นขนาดเล็ก	(ลึก	5.3	นิ้ว/134	มม.)	และน้ำาหนักเบา	(7	ปอนด์	14	ออนซ์/3.6	กก.)พอร์ตโฮสต์	USB	
2.0	บนแผงด้านหน้าเพื่อให้จัดเก็บข้อมูลได้รวดเร็วและง่ายดายพอร์ตอุปกรณ์	USB	2.0	บนแผงด้าน
หลังเพื่อให้เชื่อมกับพีซีหรือการพิมพ์โดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับ	PictBridge®	ได้อย่างง่ายดาย

768-3393 ออสซิลโลสโคปแบบสัญญาณผสม	รุ่น	MSO2024B	ของ	Tektronix,
	4	Analogue	Ch.,	16	Digital.	Ch.,	200MHz

MPN:	MSO2024B THB143,439.00

ออสซ ลิโลสโคปแบบสญัญาณผสม ซ รี สี์ MSO2000B 
และ DPO2000B ของ Tektronix
•	 ตัวควบคุม	Wave	Inspector®	เพื่อความง่ายในการสืบค้นและการค้นหาข้อมูลรูปคลื่นแบบอัตโนมัติตัว

กรองแบบความถี่ต่ำากว่าผ่านได้แบบแปรผัน	FilterVuTM	เพื่อการขจัดสัญญาณรบกวนที่ไม่ต้องการใน
ขณะบันทึกกิจกรรมความถี่สูงการวัดค่าแบบอัตโนมัติ	29	รายการพร้อมระบบวิเคราะห์	FFT	สำาหรับ
การวิเคราะห์รูปคลื่นที่ปรับรูปแบบง่ายแล้วโหมดตัวกระตุ้น:	ขอบ;	ความกว้างพัลส์;	ขนาดเล็ก;	ลอจิก;	
การตั้งค่าและคงค่า;	เวลาที่สูงขึ้น/ลดลงมา;	ระบบสัญญาณอัตโนมัติของวิดีโอ	+	(MSO	เท่านั้น),	การ
ถอดรหัสและค้นหาบนบัสขนานและการตั้งค่าแบบหลายช่อง	และการกระตุ้นแบบคงค่าอินเตอร์เฟสหัว
วัด	TekVPI®	ที่รองรับหัววัดดิฟเฟอเรนเชียลและหัววัดค่าปัจจุบันแบบแอคทีฟสำาหรับการปรับขนาดและ
หน่วยการวัดแบบอัตโนมัติจอแสดงผลสี	TFT-LCD	แบบจอกว้างขนาด	7	นิ้ว	(180	มม.)ขนาดฐานรอง
ตั้งพื้นขนาดเล็ก	(ลึก	5.3	นิ้ว/134	มม.)	และน้ำาหนักเบา	(7	ปอนด์	14	ออนซ์/3.6	กก.)พอร์ตโฮสต์	USB	
2.0	บนแผงด้านหน้าเพื่อให้จัดเก็บข้อมูลได้รวดเร็วและง่ายดายพอร์ตอุปกรณ์	USB	2.0	บนแผงด้าน
หลังเพื่อให้เชื่อมกับพีซีหรือการพิมพ์โดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับ	PictBridge®	ได้อย่างง่ายดาย

768-3365 ออสซิลโลสโคป,100Mhz,2	ช่องสัญญาณ,	DPO2000B MPN:	DPO2012B THB63,380.00

สายวดัสญัญาณแบบพาสส ฟี 500MHz ร ุน่ P6139B 
และ P5050B ของ Tektronix
•	 ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่โดดเด่นทนทานและใช้งานง่ายหัววัดขนาดกะทัดรัดสำาหรับการหยั่ง

วัดในองค์ประกอบวงจรทรงเรขาคณิตขนาดเล็กได้ตัวเรือนหัววัดขนาดเล็กเพื่อให้ความสามารถ
ในการมองเห็นที่ดีขึ้นสำาหรับอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบความยาวสาย	1.3	ม.ตลับบรรจุปลาย
หัววัดแบบเปลี่ยนได้ชุดอุปกรณ์เสริมขนาดใหญ่เพื่อให้การเชื่อมต่อเอนกประสงค์อินเตอร์เฟส	
TekProbe	สำาหรับการเชื่อมต่อ	BNC	โดยตรงสำาหรับออสซิลโลสโคปที่มีอินพุทขนาด	1MΩ

725-6604 สายวัดสัญญาณออสซิลโลสโคป	500MHz	รุ่น	P6139B	ของ	Tektronix MPN:	P6139B THB19,521.00

ออสซ ลิโลสโคปแบบเกบ็ข้อม ลูด จิ ติลัแบบคงภาพ 
ซ รี สี์ IDS-2000E ของ ISO-TECH
•	 ความลึกของหน่วยความจำา	10Mเทคโนโลยีแสดงผลรูปคลื่น	VPOอัตราการอัพเดตรูปคลื่น	120,000wfm/

secจอแสดงผล	TFT	LCD	ขนาด	8	นิ้ว	ความละเอียด	800	x	480FFT	สูงสุด	1Mptsฟังก์ชันตัวกรอง
ดิจิตัลฟังก์ชันรูปคลื่นแบบแบ่งส่วนย่อยและการค้นหารูปคลื่นตัวกระตุ้นบัสอนุกรมและฟังก์ชันการถอ
ดรหัส	l²C/SPI/UART/CAN/LINฟังก์ชันการบันทึกข้อมูลสำาหรับการดูรูปคลื่นในระยะเวลาที่นานขึ้น

896-7734 ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตัล	รุ่น	IDS-2072E	ของ	ISO-TECH,	2	Ch,	
70MHz

MPN:	IDS-2072E THB22,331.10

ออสซ ลิโลสโคปแบบเกบ็ข้อม ลูด จิ ติลัแบบคงภาพ 
ซ รี สี์ IDS-2000E ของ ISO-TECH
•	 ความลึกของหน่วยความจำา	10Mเทคโนโลยีแสดงผลรูปคลื่น	VPOอัตราการอัพเดตรูปคลื่น	120,000wfm/

secจอแสดงผล	TFT	LCD	ขนาด	8	นิ้ว	ความละเอียด	800	x	480FFT	สูงสุด	1Mptsฟังก์ชันตัวกรอง
ดิจิตัลฟังก์ชันรูปคลื่นแบบแบ่งส่วนย่อยและการค้นหารูปคลื่นตัวกระตุ้นบัสอนุกรมและฟังก์ชันการถอ
ดรหัส	l²C/SPI/UART/CAN/LINฟังก์ชันการบันทึกข้อมูลสำาหรับการดูรูปคลื่นในระยะเวลาที่นานขึ้น

896-7752 ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตัล	200MHz,4-channel MPN:	IDS-2204E THB52,328.10

ร ุน่ ISR 622 ของ ISO-TECH, 20MHz
•	 การแบ่งส่วนขนาด	1	ซม.	จำานวน	8	x	10ฟังก์ชันล็อคระดับตัวกระตุ้นเพื่อขจัดปัญหาการปรับระดับกระตุ้น

การกระตุ้นการซิงค์กับทีวีสำาหรับการกระตุ้นอัตโนมัติของสัญญาณ	TV-V	และ	TV-Hโฟกัสเชิงเส้นเพื่อให้การ
โฟกัสลำาแสงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเอาท์พุทการปรับเทียบหัววัดการแสดงผลของรูปคลื่นเป็นระยะ	ๆ	แบบต่อ
เนื่องแบบปิดการคงค่าเวลาที่ปรับสูงขึ้น	17.5nsความไว	1mV	ถึง	5V/Div	ใน	12	ขั้นการกวาดสัญญาณตาม
เวลา	0.1μs	ถึง	0.5s/div	ใน	21	ขั้นขนาดกำาลังขยายการกวาด	10	เท่าอินพุทสูงสุด	400V	(จุดยอด	dc	+	ac)

248-8985 ออสซิลโลสโคปแบบอนาล็อกสีเดียว	รุ่น	ISR622,	
2	Channel,	20MHz

MPN:	ISR622 THB0.00

สายวดักระแสของ Teledyne LeCroy
•	 เวลาที่ปรับสูงขึ้น	(ทั่วไป)	<7	ns	(CP030)ความไวขั้นต่ำา	10	mA/divสัญญาณรบกวน	AC	<	2.5	

mA	CP030ทำาการเชื่อมต่อ	AC,	DC,	GNDความยาวสาย	1.5	ม.	CP030อินเตอร์เฟส	ProBus,	1	
MΩ	เท่านั้น	(ต้องมี	AP-1M	สำาหรับใช้งานกับออสซิลโลสโคปที่มีอินพุท	50Ω	เท่านั้น)อุณหภูมิ
การทำางาน	0	°C	ถึง	40	°Cความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด	80%ระดับความสูงมากสุด	2000	ม.

801-4858 สายวัดกระแสรุ่น	LeCroy	CP030 MPN:	CP030 THB125,180.00

ซ รี สี์ OX 7000
•	 แบนด์วิธสูงสุดถึง	200MHzช่องแบบแยกส่วน	600V/Cat	IIIอัตราการสุ่มตัวอย่าง	2.5GS/s	ใน

โหมดถ่ายภาพหนึ่งครั้งและ	50GS/s	ในโหมด	ETSความลึกหน่วยความจำามากสุดถึง	50,000	
จุดต่อช่องในโหมดออสซิลโลสโคปและโหมดตัวบันทึกทำาการกระตุ้นเกณฑ์ค่าเริ่มต้นการวัด
ในโหมดออสซิลโลสโคปและมัลติมิเตอร์หน้าจอสัมผัส	LCDปุ่มเข้าถึงโดยตรง	33	ปุ่ม	และ
เมนู	“แบบหน้าต่าง”	บนหน้าจอขั้วอินพุท	“Plug	&	Play”	รุ่น	Probix	และเซนเซอร์อัจฉริยะขั้ว
ต่อการสื่อสารแบบหลายอินเตอร์เฟสความจุที่เก็บข้อมูลสูงบนการ์ด	SD	แบบถอดได้

712-3567 ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตัล	รุ่น	OX7104-CSDKR	ของ	Metrix,	4	Ch,	
100MHz

MPN:	OX7104-CSDKR THB201,910.00
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ออสซ ลิโลสโคปแบบเกบ็ข้อม ลูด จิ ติลัแบบคงภาพ 
ซ รี สี์ IDS3000 ของ ISO-TECH
•	 โหมดสุ่มตัวอย่างแบบคู่หน่วยความจำา	25k	จุดสำาหรับแต่ละช่องอินพุตเทคโนโลยี	VPO	สำาหรับแสดง

สัญญาณที่เกิดขึ้นไม่บ่อยจอแสดงผล	TFT	LCD	ขนาด	8	นิ้วความละเอียดสูง	800x600ระบบจอแยกที่เป็นเอ
กลักษณ์พร้อมกับการตั้งค่าแยกกันในแต่ละช่องอินพุตการเลือกค่าอิมพีแดนซ์ของอินพุตได้	3	ชุด	ดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์	PC	ได้ฟรี	(โปรแกรม	FreeWave)ดาวน์โหลดไดรเวอร์ได้ฟรี	(ไดรเวอร์	USB,ไดรเวอร์	LabView)

798-9694 ออสซิลโลสโคปแบบเก็บข้อมูลดิจิตัลแบบคงภาพ	500MHz,4-channel MPN:	IDS-3504 THB159,500.00

ออสซ ลิโลสโคปแบบเกบ็ข้อม ลูด จิ ติลัแบบพกพา
ซ รี สี์ IDS-200/IDS-300 ของ ISO-TECH
•	 ช่องอินพุทสองช่องอัตราการสุ่มตัวอย่างสูงสุดที่	1GSa/secความลึกหน่วยความจำาสูงสุดต่อช่อง	5Mpts	

(IDS-300)/1Mpts	(IDS-200)จอ	LCD	สัมผัสแบบแบบจับประจุเต็มหน้าจอขนาด	7	นิ้วความละเอียด	800	x	
480	(การควบคุมแบบหลายจุด	การแสดงผลแนวนอนและแนวตั้ง)DMM	ในตัวแบบ	50,000	counts	(IDS-
300)/5000	counts	(IDS-200)ฟังก์ชันการบันทึกรูปคลื่นแบบต่อเนื่องจำานวน	30,000	ค่าการวัด	(เล่นดูผล
การวัดได้ตลอดเวลา)ฟังก์ชันการวัดค่าอุณหภูมิและการบันทึกข้อมูล	(รุ่น	IDS-300	เท่านั้น)เครื่องคำานวณ	
การเข้ารหัสความต้านทาน	SMD	การให้รหัสสี	และซอฟต์แวร์โปรแกรมคำานวณการลดทอนสัญญาณในตัว

899-7870 ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตัล	70MHz,2	channel MPN:	IDS-307 THB54,994.50

ออสซ ลิโลสโคป ซ รี สี์ InfiniiVision 3000T X ของ 
Keysight
•	 จอสัมผัสแบบจับประจุขนาด	8.5	นิ้วออกแบบมาสำาหรับอินเตอร์เฟสระบบสัมผัสปุ่ม

สัมผัสเปิด/ปิดแผงด้านหน้าอัตราการอัพเดตรูปคลื่นที่เร็วที่สุดอย่างต่อเนื่องตัวกระตุ้น
แบบสัมผัส	InfiniiScan	Zone	อันเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะการเถอดรหัสแบบอนุกรมที่กว้าง
ขวางการผสานรวม	6	อุปกรณ์ในหนึ่งเดียวความสัมพันธ์ของข้อมูลเวลา/ความถี่

833-5159 ออสซิลโลสโคปแบบสัญญาณผสม	รุ่น	MSOX3034T	ของ	
Keysight	Technologies,	4	Analogue	Ch.,	16	Digital.	Ch.,	
350MHz

MPN:	MSOX3034T THB382,595.90

ซ รี สี์ InfiniiVision 3000 X ของ Keysight
•	 อัตราการอัพเดตสูงสุดถึง	1,000,000	waveforms/secความลึกหน่วยความจำา	2M	จุด

(มาตรฐาน)	อินพุตอิมพีแดนซ์ที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้	1-MΩ	หรือ	50-Ω	ด้วยอินเทอร์เฟส
วัดสัญญาณอัตโนมัติ	InfiniiMaxการกระตุ้น:	ขอบ;	ความกว้างพัลส์;	แบบแผน;	เวลาที่สูง
ขึ้น/ลดลงมา;	การกระจายขอบที่	N;	ขนาดเล็ก;	การตั้งค่าและคงค่า;	วิดีโอ;	USB;	พอร์ต
อนุกรม	1;พอร์ตอนุกรม	2การเปลี่ยนระดับความเข้มจอแสดงผลความละเอียดสูงทีละน้อย

725-0410 ออสซิลโลสโคป	รุ่น	InfiniiVision,4+16ch,500MHz MPN:	MSOX3054A THB507,842.06

เคร ือ่งก ำาเน ดิสญัญาณ ซ รี สี์ 33200A ของ Keysight
•	 ระบบสังเคราะห์ดิจิตัลโดยตรงความละเอียด	14	บิต	ความลึกของหน่วยความจำา	64K	และอัตรา

การสุ่มตัวอย่าง	50	MSa/sรูปคลื่นมาตรฐาน	11	รูปแบบพร้อมรูปคลื่นพัลส์และแบบกำาหนดเอง
ตัวสร้างสัญญาณที่มีความเสถียรด้านความถี่มากที่สุดและการบิดเบี้ยวของสัญญาณต่ำาในอุปกรณ์
ระดับเดียวกันการสร้างรูปคลื่นแบบกำาหนดเองและแบบพัลส์เทคนิคการสังเคราะห์ดิจิตัลโดยตรง
ให้ความเสถียรของเอาท์พุทที่แม่นยำาบนทุกรูปคลื่นลงไปจนถึงระดับ	1	uHzความละเอียดแนวตั้ง	
12	บิต	ความลึกหน่วยความจำา	64K	และอัตราการสุ่มตัวอย่าง	200	MSa/sสามารถจัดเก็บข้อมูลไ
ด้มากสุดถึงสี่รูปคลื่นแบบกำาหนดเองที่ลึกระดับ	64K	ในหน่วยความจำาแบบไม่ลบเลือนได้ง่าย

667-2597 เครื่องกำาเนิดสัญญาณ	20MHz	GPIB,	LAN,	USB	
รุ่น	33220A	ของ	Keysight	Technologies

MPN:	33220A THB100,323.31

ซ รี ย์ี AFG3000C ของ Tektronix
•	 ทุกรุ่นในซีรีส์	AFG3000C	มีจอแสดงผลสี	TFT	LCD	ขนาดใหญ่เพื่อให้มุมมองของตัวแปรรูปคลื่นและรูปร่าง

คลื่นที่มีดียิ่งขึ้น	รุ่นช่องคู่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและพื้นที่โต๊ะทำางานโดยมีตัวกำาเนิดสัญญาณสองตัวในชุดเดียว	
ให้สัญญาณแบบประสานหรือแบบอิสระตัวเลือกรุ่น	มีอัตราการสุ่มตัวอย่างสูงสุดถึง	2GS/s	ทำาให้สามารถ
ปรับละเอียดรูปคลื่นที่จะสร้างขึ้นมาได้อย่างละเอียดตัวเลือกรุ่น	ขนาดสูงสุด	20Vp-p	ทำาให้กำาเนิดสัญญาณ
แอมปลิจูดสูงโดยไม่ต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณจากภายนอกทุกรุ่นมีปุ่มลัด	25	ปุ่มที่ช่วยลดเวลาในการตั้ง
ค่าและประเมินผลโดยสามารถเข้าถึงฟังก์ชันและตัวแปรที่ใช้บ่อยได้โดยตรงจอแสดงผลสีขนาด	5.6	นิ้ว	(142	
มม.)	ให้ความมั่นใจของสัญญาณเนื่องจากการตั้งค่าและกราฟรูปคลื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถมองเห็นได้
พร้อมกันในครั้งเดียวความลึกของอุปกรณ์ขนาด	6.6	นิ้ว	(168	มม.)	ทำาให้มีพื้นที่ว่างของโต๊ะงานเพิ่มขึ้น

774-2966 เครื่องสร้างรูปคลื่น	25MHz	รุ่น	AFG3022C	ของ	Tektronix MPN:	AFG3022C THB86,397.00

ซ รี สี์ 1200 ของ TGA
•	 ความถี่การสุ่มตัวอย่างสูงสุดถึง	40MS/sความละเอียดแนวนอนขนาด	64k	จุดหน่วยความจำา

รูปคลื่นแบบไม่ลบเลือนง่ายขนาด	256k	จุดที่เก็บข้อมูลสำาหรับ	100	รูปคลื่นและ	9	การตั้งค่า
สถาปัตยกรรมสัญญาณนาฬิกาแบบแปรผันจริงช่วยกำาจัดรอยหยักได้การสร้างและการแก้ไขรูป
คลื่นแบบละเอียดโดยชุดควบคุมด้านหน้าหรือซอฟต์แวร์ระบบ	Windowsอินเตอร์เฟส	RS-232	
และ	GPIB	(IEEE-488)	ในตัวสำาหรับการควบคุมระยะไกลและดาวน์โหลดรูปคลื่น

387-4905 เครื่องสร้างรูปคลื่น	16MHz	รุ่น	TGA1241	ของ	Aim-TTi MPN:	TGA1241 THB61,948.90

ซ รี สี์ AFG-2000 ของ ISO-TECH
•	 รุ่น	AFG-2000/AFG-2100	แต่ละแบบจะมีความแตกต่างโดยย่านความถี่	คุณลักษณะเพิ่มเติมของ

การกล้ำาสัญญาณ	AM/FM/FSK	ตัวนับการกวาดสัญญาณและความถี่รูปคลื่นไซน์	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	
สามเหลี่ยมด้านเท่า	สัญญาณรบกวนและแบบกำาหนดเองความละเอียดของรูปคลื่นไซน์	สี่เหลี่ยม
จัตุรัสสามเหลี่ยมด้านเท่าขนาด	0.1Hzอัตราการสุ่มตัวอย่าง	20MSa/s	ความละเอียดแนวตั้งขนาด	
10	บิตและหน่วยความจำาแบบ	4k	จุดวัฏจักรงานแบบปรับได้ตั้งแต่	1%	∼	99%	สำาหรับรูปคลื่น
สี่เหลี่ยมจัตุรัสการตั้งค่าตัวแปรรูปคลื่นผ่านการป้อนด้วยปุ่มตัวเลขและการเลือกด้วยปุ่มหมุนข้อมูล
การตั้งค่าแอมปลิจูด	การชดเชย	DC	และการตั้งค่าหลักอื่น	ๆ	แสดงผลพร้อมกันบนหน้าจอ	LCD	
ขนาด	3.5	นิ้วอินเตอร์เฟสอุปกรณ์	USB	สำาหรับการควบคุมระยะไกลและการแก้ไขรูปคลื่น

781-6843 เครื่องสร้างรูปคลื่น	12MHz THB14,107.00

ตวันบัความถ ี ่ 150MHz กบัเคร ือ่งก ำาเน ดิสญัญาณ 
3MHz แบบรวม ร ุน่ GFG-8216A ของ ISO-TECH
•	 กำาเนิดสัญญาณในช่วงความถี่สูงสุดถึง	3MHzให้คุณลักษณะที่รวมถึงความสามารถในการกวาดสัญญาณ

แบบล็อกการิทึมและเชิงเส้นพร้อมกับตัวนับความถี่ในตัวตัวนับสามารถสลับไปมาเพื่อวัดค่าและแสดงผล
ความถี่ของสัญญาณภายนอกได้สูงสุดถึง	150MHzความถี่ตัวกำาเนิดสัญญาณที่อ่านค่าผ่าน	LED	ขนาด	
6	หลักการควบคุมวัฏจักรงานความถี่ควบคุมด้วยแรงดันไฟฟ้าจากภายนอกการชดเชย	D.C.	แปรผัน

376-0200 เครื่องกำาเนิดสัญญาณ	3MHz	รุ่น	GFG-8216A	ของ	ISO-TECH MPN:	GFG-8216A THB13,630.00

เคร ือ่งม อืปรบัเท ยีบกระบวนการแบบหลายฟงัก์ชนั 
ATEX ร ุน่ 725EX ของ Fluke
•	 รูปร่างขนาดเล็กปรับปรุงดีขึ้นเพื่อให้ถือพกพาสะดวกหน้าจอการวัด/ให้กำาเนิดที่อ่านง่ายทำาให้คุณดู

ค่าอินพุทและเอาท์พุทได้พร้อมกันวัดค่า	mA,	โวลต์,	RTD,	เทอร์โมคัปเปิล	ความถี่	และโอห์ม	เพื่อ
ทดสอบเซนเซอร์และตัวส่งสัญญาณให้กำาเนิด/จำาลองค่าโวลต์,	mA,	RTD,เทอร์โมคัปเปิล	ความถี่
และโอห์มเพื่อปรับเทียบตัวส่งสัญญาณวัดค่า/ให้กำาเนิดแรงดันผ่านมอดูลแรงดันจากภายนอก
รองรับการทดสอบมิเตอร์วัดอัตราการไหลพร้อมฟังก์ชันความถี่และ	CPMทำาการทดสอบคว
ามเป็นเชิงเส้นได้รวดเร็วด้วยคุณลักษณะเพิ่มระดับขั้นอัตโนมัติและไต่ระดับอัตโนมัติ

508-3000 เครื่องมือปรับเทียบแบบหลายฟังก์ชันขนาด	30V	24mA	รุ่น	FLUKE-725EX MPN:	FLUKE	725EX THB212,290.00

มลัต มิ เิตอร์และเคร ือ่งม อืปรบัเท ยีบการวนรอบ
แบบรวม ร ุน่ 789 ของ Fluke
•	 มัลติมิเตอร์ดิจิตัลความแม่นยำา	ขนาด	1000V,	440mA	สำาหรับวัดค่าโวลต์	AC	และ	DC,	กระแสไฟฟ้า	

AC	และ	DC,	ความต้านทาน,	ความต่อเนื่องและความถี่แหล่งกำาเนิดกระแสไฟฟ้า	mA	DC	/	ตัวปรับ
เทียบแบบลูป	/	แหล่งกำาเนิดกระแสไฟฟ้า	20mA/	ตัวจำาลอง	/	การอ่านค่าบนสเกลแบบเปอร์เซ็นต์การ
วัดแรงดันไฟฟ้า	AC	แบบค่าเฉลี่ยกำาลังสองจริงการวัดความถี่ถึง	20kHzแหล่งจ่ายไฟแบบลูปขนาด	
24Vปุ่ม	0%	และ	100%	เพื่อสลับไปมาระหว่าง	4	และ	20mAความสามารถในการขับ	1200	โอห์มบน
แหล่งกำาเนิดขนาด	mAการตั้งค่าโหมด	HART	พร้อมกำาลังแบบลูปให้แก่ตัวต้านทานขนาด	250	โอห์ม

447-7707 เครื่องมือปรับเทียบการวนรอบของกระแส	1A	รุ่น	789	ของ	FLUKE MPN:	FLUKE	789 THB47,100.00

เคร ือ่งม อืปรบัเท ยีบการวนรอบแบบด จิติอลร ุน่ 
UPS II ขนาด 4-20mA
•	 ให้เอาท์พุทและอ่านค่า	mAฟังก์ชันกระแสไฟคงที่	แบบปรับขั้นอัตโนมัติและแบบ

ไต่ระดับอัตโนมัติการอ่านค่า/แบบขั้นคงที่เป็น	mA	หรือช่วง	%ระยะการชักวาล์ว
แบบง่ายที่มีเอาท์พุทแบบคงที่	3.8,	4,	4.2,	12,	19,	20	และ	21mA

182-5456 เครื่องมือปรับเทียบการวนรอบของกระแสไฟ	รุ่น	Druck	UNO-UPS-II-1841	
ขนาด	21mA

MPN:	UNO-UPS-II-1841 THB20,680.00

เคร ือ่งม อืสอบเท ยีบอเนกประสงค์ DPI880
•	 แหล่งกำาเนิดและอ่านค่า	mA,	mV,	V,	โอห์ม,	ความถี่และพัลส์จำาลองและอ่าน

ค่า	8	RTD	และ	12	เทอร์โมคัปเปิลการตรวจจับอัตโนมัติ	RTD	แบบสายไฟ	2,	3	และ	
4ความสามารถในการอ่านค่าแบบคู่พร้อมกันทดสอบสวิตช์สลับอัตโมนัติแหล่งจ่าย
ไฟแบบลูป	24Vตัวต้านทานแบบลูป	HART®ตัวเครื่องแข็งแกร่งและกันน้ำา

532-7530 เครื่องมือสอบเทียบอเนกประสงค์	Druck	DPI	880	ขนาด	30V	55mA MPN:	DPI	880 THB89,815.00

เคร ือ่งม อืสอบเท ยีบแบบมอด ลูาร์ข ั น้ส งู Druck DPI 
620 Genii
•	 Druck	DPI	620G	รวมส่วนประกอบระบบซึ่งมีความสามารถในการวัดค่าและเป็นแหล่งกำาเนิดได้พร้อมกัน

สำาหรับการตั้งค่า	การทดสอบและการสอบเทียบของเครื่องมือทางกระบวนการได้เกือบทุกประเภทรวมไปถึง	
เครื่องส่ง	ตัวแปรสัญญาณ	มาตรวัด/ตัวชีวัด	สวิตช์	ตัวตรวจจับสิ่งใกล้เคียง	ตัวนับ	RTD	เทอร์มอคัปเปิลและ
ตัวจัดเรียงวาล์ว	รุ่นที่มีให้เลือกได้แก่:	ตัวปรับเทียบแบบแยกส่วนขั้นสูง	DPI	620G-L	(	815-9995	)	Genii

815-9995 เครื่องปรับเทียบเอนกประสงค์ MPN:	DPI620G-L THB188,815.00

เคร ือ่งจ ำาลองกระแสไฟฟา้ 4-20mA
•	 เอาท์พุทตั้งค่าล่วงหน้าขนาด	4,	12	และ	20mAความแม่นยำา	±0.2mAอายุการใช้แบตเตอรี่	

10	ชั่วโมง	(ทั่วไป)	สำาหรับแบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์การบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำาไฟบ่งชี้การโอเวอร์
โหลดเมื่อกระแสไฟฟ้าเอาท์พุทจ่ายให้น้อยกว่าระดับที่ตั้งไว้ใช้แบตเตอรี่ขนาด	PP3

180-7082 เครื่องจำาลองกระแสไฟฟ้าขนาดพกพา,	4-20mA THB7,190.00

เคร ือ่งม อืปรบัเท ยีบแรงดนั ร ุน่ 718 ของ Fluke
•	 สำาหรับวัดค่าแรงดันเกินและสุญญากาศด้วยเซ็นเซอร์ภายในเหมาะสำาหรับใช้งานกับก๊าซที่ไม่กัดกร่อนปั๊มมือ

แบบแรงดัน/สุญญากาศแบบปรับละเอียดและวาล์วระบาย	(เพื่อช่วยถนอมรักษาปั๊ม)เลือกหน่วยทางเทคนิค
ของแรงดันได้มากมายวัดค่าแรงดันและกระแสได้พร้อมกันสำาหรับการทดสอบ	P/I	หรือ	I/P	อย่างง่าย

623-9901 เครื่องมือปรับเทียบแรงดัน	รุ่น	718	1G	ของ	FLUKE	ขนาด	68.9mbar,	
รุ่น	718	1G

MPN:	FLUKE	718	1G THB138,820.00

เคร ือ่งม อืปรบัเท ยีบอณุหภ มู ิ ร ุน่ 712B และ 714B 
ของ Fluke
•	 รุ่น	712B	สามารถวัดค่าและจำาลอง	(13)	ประเภท	RTD	ที่ต่างกันและความต้านทานรุ่น	714B	สามารถ

วัดค่าและจำาลอง	(17)	ประเภทเทอร์โมคัปเปิลที่ต่างกันและมิลลิโวลต์วัดค่าสัญญาณขนาด	4	ถึง	20	
mA	ในขณะที่ให้กำาเนิดสัญญาณอุณหภูมิพร้อมกันเครื่องมือแบบแขวนได้ออกแบบมาให้มีหน่วยวัดทุก
หน่วยการตั้งค่าแหล่งกำาเนิดแบบกำาหนดได้ขนาด	0	%	และ	100	%	สำาหรับการตรวจสอบความเป็น
เชิงเส้นขนาด	25	%	อย่างรวดเร็วการไต่ระดับเชิงเส้นและการปรับเพิ่มขั้นแบบอัตโนมัติ	25	%	ตาม
ระดับการตั้งค่าที่	0	%	และ	100	%อินพุทคู่และจอแสดงผลแบบสว่างจากด้านหลังเพื่อให้แปลผล
การวัดได้ง่ายการตั้งค่าปรับลดกำาลังลงจะถูกจำาไว้เมื่อมีกำาลังเพิ่มขึ้นเพื่อให้เริ่มต้นการทดสอบใหม่
ได้ง่ายใบรับรองการปรับเทียบตามข้อมูลจำาเพาะแบบ	1	ปีและ	2	ปีและสามารถสอบกลับได้

805-2416 เครื่องมือปรับเทียบแบบหลายฟังก์ชัน	ขนาด	30V	20mA	รุ่น	Fluke-714B MPN:	Fluke-714B THB64,720.00

ซ รี สี์ 700G ของ Fluke
•	 มาตรวัดรุ่น	700G	สามารถใช้ร่วมกับชุดปั๊ม	7588920	(700PTPK)	หรือ	7588926	(700HTPK)	มีจำาหน่าย

แยก	สำาหรับโซลูชั่นการทดสอบแรงดันอย่างสมบูรณ์กับปั๊มนิวเมติกขนาดสูงสุดถึง	600psi	ที่มี	PTP-1	
และปั๊มไฮดรอลิก	HTP-2	ขนาดสูงสุดถึง	10,000psiการวัดค่าแรงดันสูงสุดถึง	8493	ครั้งสามารถบันทึก
ไปยังหน่วยความจำาได้โดยใช้ซอฟต์แวร์การบันทึกข้อมูล	7588923	700G/TRACK	(มีจำาหน่ายแยก)

758-8920 ชุดปั๊มทดสอบแบบแรงดันลม,	0	ถึง	600	PSI MPN:	Fluke-700PTPK THB34,000.00

DPI 610/IS ท ี ่ปลอดภยัจากสาเหตกุารระเบ ดิ
•	 ปลอดภัยจากสาเหตุของการระเบิดเครื่องมือที่แข็งแกร่ง	เอนกประสงค์สำาหรับการใช้งานในพื้นที่มี

อันตรายอินเตอร์เฟสติดต่อผู้ใช้ที่ง่ายในการตั้งค่าการปรับเทียบ	การทดสอบสวิตช์	การทดสอบการ
รั่ว	การจำาลองขนาด	4	ถึง	20mA	การทดสอบวาล์วระบาย	โหมดการบันทึกข้อมูลและบันทึกอุณหภูมิ
แวดล้อมความแม่นยำาช่วงแรงดัน:	±0.025%	FSปั๊มแรงดัน/	สุญญากาศ	(-850mbar	ถึง	+20	bar)การ
วัดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าการแสดงผลกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าพร้อมกันที่เก็บข้อมูลและ
อินเทอร์เฟส	RS-232เอกสารกำากับผลิตภัณฑ์	232-5244	จาก	RS	สามารถจัดหาให้หากมีการร้องขอ

451-1251 มาตร	20	บาร์เครื่องมือสอบเทียบแรงดัน	Druck	I610SPC-13G,	
รุ่น	DPI	610

MPN:	I610SPC-13G THB224,675.00

เคร ือ่งช ีว้ดัแรงดนัแบบด จิติลั ร ุน่ DPI104
•	 ความแม่นยำา	0.05%	FSการทดสอบสวิตช์แรงดันจอแสดงผล	LCD	ขนาดใหญ่	5	หลัก

ตัวเลขที่อ่านได้ง่ายการบ่งชี้ด้วยกราฟแท่งและแรงดันเป็นเปอร์เซ็นต์เอาท์พุทแอนาล็อก
ขนาด	0-5Vฟังก์ชันคงค่าจุดยอด	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำาสุด	เซ็ตศูนย์และแจ้งเตือนตำาแหน่งติดตั้ง
ที่ปรับได้อินเตอร์เฟส	RS232เหมาะสำาหรับการเปลี่ยนใช้แทนมาตรวัดแอนาล็อก

787-4656 มาตรวัดแรงดันเชิงบวกแบบดิจิตัล	Druck	DPI104-20G	
ไฮดรอลิกและนิวแมติก	350	บาร์	¼	NPT,	BSP	¼,	
ประเภทอินเทอร์เฟซ	RS232

MPN:	DPI104-20G THB24,640.00
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ป ั ม๊แรงดนัลมแบบม อื ร ุน่ PV211
•	 แหล่งกำาเนิดคู่สำาหรับแรงดันนิวเมติกและสุญญากาศกำาเนิดแรงดันสุญญากาศขนาดถึง	96%ระยะที่

ปรับได้เพื่อให้การป้องกันแรงดันเกินชุดควบคุมละเอียดและการปล่อยแรงดันในตัวปั๊มมือระบบนิว
เมติกและคู่มือการใช้งานกล่องจัดส่งน้ำาหนักเบาแข็งแรงสำาหรับรุ่น	PV211	และอุปกรณ์เสริม

529-3544 ปั๊มแรงดัน	รุ่น	PV211-Pของ	Druck,	การเชื่อมต่อแรงดัน	
¼	NPT,	ปั๊มแบบทำางานด้วยมือ	1lb	25bar

MPN:	PV211-P THB31,295.00

ป ัม๊แรงดนัไฮดรอล กิแบบทำางานด้วยม อื ร ุน่ PV212
•	 ใช้งานได้กับของเหลวหลายชนิดถังกักเก็บโปร่งใสขนาดใหญ่ความจุ	100	ซีซีการล่อของเหลวและกำาเนิด

แรงดันอย่างรวดเร็วโดยใช้ปั๊มที่ใช้แรงแบบกรรไกรการปล่อยและปรับค่าแรงดันแบบควบคุมตัวเลือกแรง
ดันสูง/การล่อของเหลวปั๊มมือระบบไฮดรอลิกและคู่มือการใช้งานกล่องจัดส่งมีน้ำาหนักเบาแข็งแรงสำาหรับรุ่น	
PV212	และอุปกรณ์เสริมท่ออ่อนยืดหยุ่นแบบซีลในตัวแรงดันสูง	ความยาว	1	เมตรให้พิกัดที่	1000	บาร์

529-3550 ปั๊มแรงดัน	รุ่น	PV212-HP-700	ของ	Druck,	การเชื่อมต่อแรงดัน	
¼	BSP,	3/8	BSP,	ปั๊มแบบทำางานด้วยมือ,	
ไฮดรอลิก	1.6kg	700bar

MPN:	PV212-HP-700 THB60,940.00

Pt100 Simulator
•	 ตัวต้านทานแบบฟิล์มโลหะประสิทธิภาพสูงเพื่อให้มั่นใจในสัมประสิทธิ์และความเสถียรทาง

อุณหภูมิที่ดี	ความแม่นยำาที่เกินกว่ามาตรฐาน	DIN43760	คลาส	Bช่วงอุณหภูมิ:	-200	ถึง	+800°C	
(23	จุดตั้งค่า)สัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิ:	น้อยกว่า	50ppm/°C	กระแสไฟฟ้าสูงสุด:	50mA

158-8107 เครื่องมือปรับเทียบ	รุ่น	1049	RTD	ของ	Time	Electronic,	-200		+800	°C MPN:	1049 THB17,476.00

มอด ลูมลัต เิพลก็เซอร์ 20 ชอ่งสญัญาณ (สายไฟ 2/4) 
ร ุน่ 34901A ส ำาหรบั 34970A/34972A
•	 ผนวกรวมระบบสวิตช์มัลติฟังก์ชันที่อัดแน่นด้วยอัตราการสแกน	60	ช่อง/วินาทีเพื่อรองรับการ

ใช้งานที่ต้องเข้าถึงสเปกตรัมข้อมูลในช่วงกว้างช่องแบบสองสายและสี่สายสามารถผสมในมอ
ดูลเดียวกันได้อินพุทมีฟิวส์เสริมสองตัว	(รวม	22	ช่อง)	ให้การส่งตามเส้นทางกระแสไฟฟ้า
สูงสุด	1A	ไปยัง	DMM	ในชุดระบบสวิตช์	300V	ตัวเชื่อมอ้างอิงเทอร์โมคัปเปิลในตัว

702-7939 มัลติเพล็กเซอร์	20	ช่องสัญญาณ	รุ่น	34901A	ของ	Keysight	Technologies	
สำาหรับการรวบรวมข้อมูลและอุปกรณ์สวิตซ์

MPN:	34901A THB19,206.34

หนว่ยสวติชร์ะบบรวบรวมข้อม ลู ร ุน่ 34972A LXI
•	 รุ่น	34972A	แชร์คุณลักษณะของรุ่น	34970A	(	686-2107	)	และคุณลักษณะเพิ่มเติมที่ให้พอร์ต

หน่วยความจำา	USB	ในตัวเพื่อให้สามารถใช้แฟลชไดรฟ์	USB	อัปโหลดการกำาหนดค่าตัวบันทึก
ข้อมูล	BenchLink	ไปยังรุ่น	34972A	และเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับพีซี	สามารถบันทึก
ข้อมูลโดยตรงไปยังแฟลชไดรฟ์	USB	ยืดอายุการใช้งานหน่วยความจำาของอุปกรณ์ได้	หรือ
สามารถคัดลอกจากหน่วยความจำาภายในเพื่อถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ในตำาแหน่งที่ตั้งอื่น

702-7958 หน่วยสวิตช์ระบบรวบรวมข้อมูลและ	LAN MPN:	34972A THB72,374.78

การสอบเท ยีบ/การแทนท ี,่ ชดุความต้านทานปรบัคา่
ได้แบบ 6 ด เีคดความแมน่ย ำาส งู
•	 กล่องขนาดกะทัดรัดทนทานจากอีพอกซีขึ้นรูปแบบห่อโครงสร้างใช้สายไฟตัวต้านทาน

สัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิต่ำาและสวิตช์หน้าสัมผัสชุบทองเหมาะเป็นพิเศษสำาหรับใช้งานใน
ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ความต้านทานที่ต้องการถูกเลือก
โดยสวิตช์แบบหมุน	6	ตัวรุ่นมีอักษร	-B	และ	-C	เหมาะสำาหรับการจำาลอง	pt100

671-8886 กล่องดีเคด	Cropico	รุ่น	RBB6-B,	ความต้านทานประเภทกล่องดีเคด,	
ความละเอียดความต้านทาน	0.001Ω

MPN:	RBB6-B THB66,300.00

การสอบเท ยีบ/ การแทนท ี,่ ชดุความต้านทานธมัว ลี
ปรบัคา่ได้ 8 ด เีคด
•	 เพื่อจำาลองตัวแปรสัญญาณต้านทานและเพื่อใช้งานในห้องปฏิบัติการ	อุตสาหกรรม	และการศึกษา	

ความต้านทานที่ต้องการตั้งค่าได้โดยสวิตช์ธัมวีลที่ทำาเครื่องหมายชัดเจนมีรหัสสีเพื่อช่วยในการ
ระบุ	รุ่น	1040ความต้านทานตกค้างที่ศูนย์:	<250	mΩสัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิ:	50	p.p.m./°C

617-692 กล่องดีเคดรุ่น	1040	ของ	Time	Electronic,	ความต้านทานประเภทกล่องดีเคด,
	ความละเอียดความต้านทาน	1Ω

MPN:	1040 THB30,350.00

ซ รี สี์ IDS6000-U ของ ISO-TECH
•	 ซีรีส์	IDS6000-U	ของ	ISO-TECH	มาพร้อมกับ	LCD	แบบ	TFT	แสดงผลสีขนาด	5.7	นิ้ว	โหมดการสุ่ม

ตัวอย่างแบบคู่	ความยาวการบันทึก	4000	จุด	อัตราการสุ่มตัวอย่างแบบเรียลไทม์ที่	250MSa/s	และอัตรา
การสุ่มตัวอย่าง	ET	ที่	25GSa/sคุณลักษณะรวมถึงการทำางานแบบเมนูรูปต้นไม้ที่ใช้งานง่าย	ขนาดกะทัดรัด	
การออกแบบทางการยศาสตร์	โฮสต์	USB	สำาหรับเชื่อมต่อเครื่องพีซี	และรองรับการต่อพอร์ตอุปกรณ์	USB

754-5519 ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตัล	รุ่น	IDS6052-U	ของ	ISO-TECH,	2	Ch,	
50MHz

MPN:	IDS6052-U THB24,760.00

เคร ือ่งปรบัเท ยีบแรงดนัไฟฟา้และกระแสไฟฟา้ 
ILC421
•	 จอ	LCD	แบบ	2000	count	ขนาด	3	หลักเครื่องมือขนาดพกพาสำาหรับการปรับเทียบอุปกรณ์ในกระบวนการ

และการวัดสัญญาณในกระบวนการแหล่งจ่ายกระแสไฟแบบปรับได้	0	-	24mA,	±0.5%	FS	+1dแหล่งจ่าย
แรงดันไฟฟ้าแบบปรับได้	-199.9mV	ถึง	199.9mVdc,	±0.25%	FS	+1dกำาลังไฟและการวัดด้วยลูปสายไฟ	
2	วงจร,	12Vdc	±	2Vเครื่องปรับเทียบกระแสไฟฟ้าที่ขับโหลดได้สูงสุดถึง	500TΩ

701-2814 เครื่องปรับเทียบกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า	ILC421	ขนาด	0	ถึง	19.99	
mA,	0	ถึง	24	mA

THB8,750.00

Digital ChipMaster Compact Pro
•	 ค่าขีดเริ่มเอาท์พุตแอนาล็อกเพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงในการทดสอบฟังก์ชัน	IC	บนหน้า

จอและข้อมูลพินการตรวจจับข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับอุณหภูมิและความไม่ต่อเนื่องหน้า
จอ	LCD	แบบดอตเมทริกซ์	2	บรรทัด	16	ตัวอักษรทดสอบได้ถึงอุปกรณ์แบบ	40	พิน

621-5090 เครื่องทดสอบ	IC	และชิ้นส่วน	รุ่น	CHIPMASTER	COMPACT	PRO	
ของ	ABI	Electronics	และ	IC	LCD,	
รุ่น	CHIPMASTER	COMPACT	PRO

MPN:	CHIPMASTER	COMPACT	
PRO

THB30,634.40

Field Metrology Wells ร ุน่ 9144 ของ Fluke
•	 ช่วงอุณหภูมิระหว่าง	50ºC	และ	660ºCน้ำาหนักเบา	แบบพกพา	และทำางานรวดเร็วเย็นลงได้

ถึง	50°C	ใน	15	นาทีและให้ความร้อนได้ถึง	660	°C	ใน	15	นาทีประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดที่
ให้ความแม่นยำา	ความเสถียร	ความสม่ำาเสมอ	และการโหลดจอแสดงผล	LCD	แสดงอุณหภูมิแบบ
บล็อก	จุดตั้งค่ากระแสไฟฟ้า	ความเสถียรแบบบล็อก	และสถานะของการให้ความร้อนและการหล่อ
เย็นรูเซนเซอร์หลายขนาดเพื่อให้รับเส้นผ่านศูนย์กลางเซนเซอร์วัดอุณหภูมิได้หลากหลายผสานเข้า
กับแหล่งกำาเนิดความร้อนแบบบ่อแห้งพร้อมการอ่านค่าในตัวช่วยขจัดความจำาเป็นในการนำาเครื่อง
มือสองตัวลงภาคสนาม	การอ่านค่าแบบสองช่องในตัวสำาหรับ	PRT,	RTD,	เทอร์โมคัปเปิล	และ
กระแสไฟฟ้า	4-20	mA	พร้อมกำาลังแบบลูป	24Vระบบอัตโนมัติในตัวและเอกสารอธิบายข้อมูล

537-066 เครื่องปรับเทียบแบบหลายฟังก์ชัน	20mA	รุ่น	9144/RSA	ของ	Fluke MPN:	9144/RSA THB261,189.10

ชดุ ProcessMeter ร ุน่ FLK-789FC-MA/KIT ของ 
Fluke
•	 การวัดค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดสัมบูรณ์:	1A	ความแม่นยำาดีที่สุด:	±0.2%	+2	หลัก	(DC),	

±1%	+	2	หลัก	(c)	ความละเอียด:	0.001	A	ประเภทความปลอดภัย:	CAT	III1000	
V,	CAT	IV	600	V	อุณหภูมิการทำางานสูงสุด:	+55°C	อุณหภูมิการทำางานต่ำาสุด:	
-20°C	ระดับประเภทความปลอดภัย:	CATIII,	CAT	IV	

901-0324 ชุดเครื่องมือปรับเทียบ	คอนเน็กเตอร์	แคลมป์มิเตอร์ MPN:	FLK-789FC-MA/KIT THB57,749.00

เคร ือ่ง สอบเท ยีบวดัทางไฟฟา้ ร ุน่ Model 1017 DC
•	 DC	voltage	10nV	to	100V

•	 DC	current	100nA	to	100mA

•	 Resistance	10MΩ	to	10kΩ
•	 Accuracy	0.0005%	(50	ppm)

•	 1	ppm	setting	resolution

•	 Noise	<2	ppm	(0.1	to	1Hz)

•	 Stability	<5	ppm/day,	<25	ppm/year

•	 Deviation	control	-	voltage	and	

816-0181 เครื่องปรับเทียบแรงดัน/กระแส/ความต้านทาน MPN:	1017 THB71,459.85

แหลง่จา่ยไฟฟา้ DC
•	 E3631A	เป็นแบบสามเอาท์พุต	ขนาด	80	W,	GPIB	โดย	E3631A	มีขนาดเล็กกะทัดรัดสำาหรับการ

ใช้บนโต๊ะ	มีระรอกและการรบกวนเอาท์พุตต่ำา	คุณลักษณะการวัดในตัวและตั้งโปรแกรมพื้นฐานได้
ดวยอินเทอร์เฟซ	GPIB	และ	RS232	แหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้นี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทั่วไป
และผสมผสานขีดความสามารถในการใช้งานบนโต๊ะที่สะดวกเข้ากับคุณลักษณะระบบที่ยืดหยุ่น
ในเครื่องขนาดกะทัดรัดที่ให้ได้หลายเอาต์พุตE3631A	เป็นแบบสามเอาท์พุต	80Wเอาท์พุท	1:	0	
ถึง	6	V,	0	ถึง	5	A	เอาท์พุท	2:	0	ถึง	+25	V,	0	ถึง	1	A	เอาท์พุท	3:	0	ถึง	-25	V,	0	ถึง	1	A

501-219 แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะรุ่น	E3631A	ของ	Keysight	Technologies,	
3	เอาท์พุต	0		±25	V,	0		6	V

MPN:	E3631A THB48,545.76

แหลง่จา่ยไฟ DC แบบโปรแกรมได้
•	 เอาท์พุทเดียวและคู่เอาท์พุทช่วงคู่กำาลังเอาท์พุท	30	W	ถึง	100	Wขั้วเอาท์พุทด้านหลั

งและด้านหน้าการปกป้องแรงดันไฟฟ้าเกินการเชื่อมต่อเพื่อตรวจจับระยะไกลที่ด้านห
ลังอินเตอร์เฟส	GBIP	และ	RS-232ฟังก์ชันบันทึกและเรียกดูได้สูงสุด	5	ค่า

667-7397 แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะ	รุ่น	E3648A	ของ	Keysight	Technologies,	
2	เอาท์พุท	0		20	V,	0		8	V	2.5	A,	5	A	40W

MPN:	E3648A THB46,317.31

เคร ือ่งว เิคราะห์กำาลงัไฟฟา้แบบเฟสเดยีว ร ุน่ 
PA1000 ของ Tektronix
•	 จอแสดงผลแบบสีพร้อมรูปคลื่น	ฮาร์โมนิกส์และกราฟแท่งชันต์แบบคู่เพื่อการวัดค่าที่แม่นยำา

แม้ค่ากระแสต่ำาเพียง	40mAโหมดการวัดพิเศษช่วยให้การทดสอบบัลลาสต์	กระแสไหล
เข้าและการใช้พลังงานนั้นทำาได้ง่ายขึ้นผ่านเกณฑ์การทดสอบสำาหรับ	EnergyStarTM,	
IEC50564,	IEC62301และมาตรฐานอื่นที่มีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานอย่างเต็มที่ตัวเ
ครื่องมาพร้อมกับการวัดค่าฮาร์โมนิกส์	จอแสดงผลแบบสี	อินเทอร์เฟสและซอฟท์แวร์

796-7367 เครื่องวิเคราะห์กำาลังไฟฟ้า,	1-phase,	0.05% MPN:	PA1000 THB98,072.00

แหลง่จา่ยไฟตัง้โต๊ะกระแสตรง ซ รี สี์ PWS2000
•	 การปรับควบคุมเชิงเส้นสัญญาณรบกวนต่ำาช่วงแรงดันและกระแสไฟฟ้ากว้างความละเอียดการตั้งโปรแกรม	10	

mV/10mAจอแสดงผลฟลูออเรสเซ็นต์สุญญากาศที่สว่างหน่วยความจำาการตั้งค่า	16	หน่วยสัญญาณกระเพื่อม
และสัญญาณรบกวน	(7	MHz)	1mVrms	/	3	mVp-pโหมดควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่	กระแสไฟฟ้าคงที่

705-5000 แหล่งจ่ายไฟ,	18V,	5A	DC MPN:	PWS2185 THB15,845.00

PowerFlex เอาท์พตุค ู,่ 60V, 20A, 840 วตัต์ ร ุน่ 
CPX400D และ CPX400DP
•	 เอาท์พุทคู่แบบแยกส่วน	แบบอิสระหรือแบบติดตามการปรับคุมด้วย	PowerFlex	ให้กำาลังรวม	840	วัตต์สูงสุด	

60V	และ	20A	ภายในกรอบกำาลังขนาด	420W	บนเอาท์พุทแต่ละตัวการติดตามแยกกันให้เอาท์พุทสูงสุด	
120V	ในแบบอนุกรม	หรือสูงสุด	40A	ในแบบขนานชุดควบคุมแอนาล็อกจริงพร้อมการเพิ่มประสิทธิภาพระบ
บดิจิตัลฟังก์ชัน	S-Lock	เพื่อล็อคการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเพียงการสัมผัสปุ่มปุ่มควบคุมช่วงให้
ช่วงที่คงที่	หรือการทำางานด้วย	PowerFlexระบบป้องกันแรงดันไฟเกินแบบแปรผัน	(OVP)	และระบบป้องกัน
กระแสไฟฟ้าเกิน	(OCP)ขั้วทำาซ้ำาเอาท์พุทและตรวจจับที่ด้านหลัง	(เฉพาะรุ่น	CPX400DP)อินเตอร์เฟส
บัสที่ครอบคลุมทั้งหมด	RS232,	USB,	LAN	(มาตรฐาน	LXI)	และ	GPIB	(เฉพาะรุ่น	CPX400DP)

707-2857 แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะ	รุ่น	CPX400DP	ของ	Aim-TTi,	2	เอาท์พุต	0		
60V	0		20A	840W

MPN:	CPX400DP THB53,833.32
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PowerFlex เอาท์พตุค ู,่ 60V, 20A, 840 วตัต์ ร ุน่ 
CPX400D และ CPX400DP
•	 เอาท์พุทคู่แบบแยกส่วน	แบบอิสระหรือแบบติดตามการปรับคุมด้วย	PowerFlex	ให้กำาลังรวม	

840	วัตต์สูงสุด	60V	และ	20A	ภายในกรอบกำาลังขนาด	420W	บนเอาท์พุทแต่ละตัวการติดตาม
แยกกันให้เอาท์พุทสูงสุด	120V	ในแบบอนุกรม	หรือสูงสุด	40A	ในแบบขนานชุดควบคุมแอนา
ล็อกจริงพร้อมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดิจิตัลฟังก์ชัน	S-Lock	เพื่อล็อคการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้าด้วยปุ่มสัมผัสปุ่มควบคุมช่วงให้ช่วงที่คงที่	หรือการทำางานด้วย	PowerFlexระ
บบป้องกันแรงดันไฟเกินแบบแปรผัน	(OVP)	และระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน	(OCP)

731-2842 แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะ	รุ่น	CPX400D	ของ	Aim-TTi,	2	เอาท์พุต	0	
60V	0		20A	840W

MPN:	CPX400D THB45,988.26

EA-PS ซ รี สี์ 8000 3U, 5 – 15kW
•	 ควบคุมจากภายนอก	ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์บัสตัวหลัก-ตัวรองสำาหรับการทำางานแบบขนานสูงสุดถึง	150k

Wช่องสล็อตอินเตอร์เฟสดิจิตัลแบบ	Plug	&	Play	(แอนาล็อก	0	-	5V/0	-	10V,	USB,	CAN,GPIB,	อีเธอร์เน็ต,	
Profibus)ฟรีแวร์	“Easypower	Lite“	สำาหรับการทดสอบแบบอัตโนมัติและการบันทึกข้อมูล	(csv),โปรแกรม	
Labview	VIตัวเรือนขนาด	19”	ชั้นวาง	3U,	ความลึก	596	มม.	(658	มม.รวมขั้ว)การเชื่อมต่อ:	ตัวรับอินพุท	3	
เฟส	AC,	โบลต์	8	มม.	เอาท์พุท	DC,	แท่งทองแดงหรือขั้ว	HV	U/I	ของมิเตอร์,	LCD	4	หลัก	@	หน่วยความ
จำาสำาหรับ	5	ค่า	U/I/Pแรงดันไฟฟ้าอินพุท	2	หรือ	3	เฟส	340-460	V∼	@	50	/	60	Hz	พร้อม	Active	PFC

711-6749 แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะ	3U	รุ่น	EA-PS	81500-30	ของ	EA	Elektro-Automatik,
	1	เอาท์พุต	0		1500V	dc	0		30A	15000W

MPN:	EA-PS	81500-30	3U THB364,816.38

EA-PS ซ รี สี์ 8000 3U, 5 – 15kW
•	 ควบคุมจากภายนอก	ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์บัสตัวหลัก-ตัวรองสำาหรับการทำางานแบบขนานสูงสุดถึง	150k

Wช่องสล็อตอินเตอร์เฟสดิจิตัลแบบ	Plug	&	Play	(แอนาล็อก	0	-	5V/0	-	10V,	USB,	CAN,GPIB,	อีเธอร์เน็ต,	
Profibus)ฟรีแวร์	“Easypower	Lite“	สำาหรับการทดสอบแบบอัตโนมัติและการบันทึกข้อมูล	(csv),โปรแกรม	
Labview	VIตัวเรือนขนาด	19”	ชั้นวาง	3U,	ความลึก	596	มม.	(658	มม.รวมขั้ว)การเชื่อมต่อ:	ตัวรับอินพุท	3	
เฟส	AC,	โบลต์	8	มม.	เอาท์พุท	DC,	แท่งทองแดงหรือขั้ว	HV	U/I	ของมิเตอร์,	LCD	4	หลัก	@	หน่วยความ
จำาสำาหรับ	5	ค่า	U/I/Pแรงดันไฟฟ้าอินพุท	2	หรือ	3	เฟส	340-460	V∼	@	50	/	60	Hz	พร้อม	Active	PFC

711-6720 แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะ	3U	รุ่น	EA-PS	8200-140	ของ	EA	Elektro-Automatik,	
1	เอาท์พุต	0		200V	dc	0		140A	10000W

MPN:	EA-PS	8200-140	3U THB225,852.00

EA-PS ซ รี สี์ 9000 3U 3.3kW - 150kW (หนว่ย
ประมวลผลม วิ)
•	 ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์	ความละเอียดสูงสุด	16	บิตสำาหรับการใช้งานหนักในห้องปฏิบัติ

การ	อุตสาหกรรม	งานวิจัยพัฒนา	การทดสอบแบบอัตโนมัติให้เอาท์พุทแบบปรับช่วงอัตโนมัติที่
ยืดหยุ่น	โหมด	U,	I,	P	คงที่จอแสดงผลกราฟิก	ความละเอียดสูงสุด	4	หลัก	ฟังก์ชันหน่วยความ
จำาอินเตอร์เฟสแอนาล็อกแยกกันในตัว	(0-10V),	USB	และอีเธอร์เน็ตเหมาะสำาหรับการทำางาน
ระบบขนานและอนุกรมที่มีตัวหลัก-ตัวรองตัวเรือน	19”	ชั้นวาง	3U	ให้	EMC	สูง	(EMI	EN	55022	
คลาส	B)	ตัวรับอินพุท	สามเฟส	AC,	ช่องออกแท่งทองแดงพร้อมตัวครอบแยกส่วน	HV	พิเศษ

806-7547 แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะ	3U	รุ่น	EA-PS	9040-510	ของ	EA	Elektro-Automatik,
ขนาด	510A	10000W

MPN:	EA-PS	9040-510	3U THB325,380.00

เคร ือ่งว เิคราะห์กำาลงัไฟฟา้ ร ุน่ HMC8015 ของ 
Rohde & Schwarz
•	 จอแสดงผลชัดเจนสำาหรับทุกตัวแปรการวัดความแม่นยำาของการวัดฟังก์ชันการวัดค่าสำาหรับงานประจำาวัน

ช่วงการวัดกำาลังไฟ	50	μW	ถึง	12	kWแบนด์วิธแอนาล็อก	DC	ถึง	100	kHzอัตราสุ่มตัวอย่าง	500	ks/s

105-1089 เครื่องวิเคราะห์กำาลังไฟฟ้า	600V	20A MPN:	HMC8015 THB65,287.77

ชดุแหลง่จา่ยไฟ ร ุน่ IPS 303A ของ ISO-TECH
•	 ชุดแอนาล็อกขนาดกะทัดรัดใช้งานและควบคุมได้ง่ายชุดควบคุมหยาบและละเอียดสำาหรับแรงดันไฟฟ้า

และกระแสไฟฟ้าระบบป้องกันโอเวอร์โหลด	ลัดวงจร	และกลับขั้ว	ให้สัญญาณระลอกและสัญญาณ
รบกวนต่ำาการปรับคุมเอาท์พุทที่ยอดเยี่ยมการทำางานด้วยกระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้าคงที่เชื่อมต่อ
ได้แบบอนุกรมและขนานความสามารถในการตั้งค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าจากระยะไกล

201-3424 ชุดแหล่งจ่ายไฟมิเตอร์แบบอนาล็อก	รุ่น	IPS303A,30V	3A THB14,910.00

มลัต มิ เิตอร์แบบด จิติลัคา่จร งิแบบปอ้งกนัสาเหต ุ
ของการระเบ ดิ ร ุน่ 28II Ex ของ Fluke
•	 การรับรองงานที่เกิดระเบิดได้	(Ex)	ให้คุณสามารถใช้งานมัลติมิเตอร์ดิจิตัลนี้ในพื้นที่ซึ่งจัดว่า

เกิดระเบิดได้	(Ex)	ส่วนใหญ่ผ่านการทดสอบตกจากที่สูงถึง	3	เมตรกันฝุ่นละอองตามมาตรฐาน	
IEC60529	IP6xกันน้ำาตามมาตรฐาน	IEC60529	IPx7โหมด	4-½	หลักสำาหรับการวัดละเอียด	(20,000	
counts)	แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า	AC	ค่าเฉลี่ยกำาลังสองจริงเพื่อการวัดที่แม่นยำาบนสัญญาณแบบเป็น
ไม่เชิงเส้นวัดค่าได้สูงสุด	1000V	และ	10A	AC	และ	DC	(หมายเหตุ	พื้นที่เกิดการระเบิดได้	(Ex)	ต้องมีการ
วัดค่าแบบลดขนาด)	ตัวกรองที่ให้สัญญาณต่ำาผ่านทำาให้มั่นใจในการวัดแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่แม่นยำา
บนตัวขับมอเตอร์ความเร็วแปรผัน	(VSD)	ความถี่ระดับ	200	kHz	และวัฎจักรงานเป็น	%	เพื่อช่วยให้คุณ
วิเคราะห์	VSD	และการจ่ายไฟของระบบสวิตช์การทดสอบความต้านทาน	ความต่อเนื่อง	และไดโอด

760-0398 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตัล	รุ่น	28	II	Ex	ของ	Fluke,	10A	ac	1000V	ac MPN:	FLUKE-28	IIEX THB68,710.00

EA-PSI ซ รี สี์ 9000 3U 3.3kW - 150kW (FPGA)
•	 ตัวควบคุมแบบ	FPGA	ความละเอียด	16	บิตสำาหรับการใช้งานหนักในห้องปฏิบัติการ	อุตสาหกรรม

งานวิจัยพัฒนา	และการทดสอบแบบอัตโนมัติให้เอาท์พุทแบบปรับช่วงอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น	โหมด	
U,	I,	P,	R	คงที่อิมพิแดนซ์เอาท์พุทที่ปรับได้	เช่น	การจำาลองอาร์เรย์	PV	การจำาลองแบตเตอรี่
แผงสัมผัสที่ใช้งานง่าย	ตัวกำาเนิดสัญญาณทำางาน	จอแสดงผลสูงสุด	4	หลัก	หน่วยความจำา
โปรไฟล์	อินเตอร์เฟสแอนาล็อกแบบแยกส่วน	(0-5/0-10V),	อินเตอร์เฟส	USBช่องสล็อตแบบ	
Plug	&	Play	สำาหรับการ์ดอินเตอร์เฟสทางเลือกรูปแบบชั้นวาง	3U	ขนาด	19”	สวยงามและ
แข็งแกร่งตัวรับอินพุท	AC	สามเฟส	ช่องออกแท่งทองแดงพร้อมตัวครอบแยกส่วน	HV	พิเศษ

806-7492 แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะ	3U	รุ่น	EA-PSI	9500-90	ของ	EA	Elektro-Automatik,	
ขนาด	90A	15000W

MPN:	EA-PSI	9500-90	3U THB415,377.88

ซ รี สี์ N5700 ของ Keysight
•	 ชุด	1	U	ขนาดเล็ก	ความหนาแน่นสูงการวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในตัวระบบ

ป้องกันเต็มกำาลังจากแรงดันไฟฟ้าเกินและกระแสไฟฟ้าเกินอินพุท	AC	สากลขนาด	
85-265	Vacรองรับ	SCPI	(ชุดคำาสั่งมาตรฐานสำาหรับเครื่องมือที่ตั้งโปรแกรมได้)	ที่ใช้
งานง่ายทำางานเข้ากับคำาสั่งสำาหรับระบบจ่ายไฟ	DC	ของ	Sorensen	DLM	และ	Xantrex	
XFRมาตรฐานอินเตอร์เฟส	LAN,	USB	และ	GPIBได้ตามมาตรฐานข้อกำาหนด	LXI	Class	C

671-8704 แหล่งจ่ายไฟตั้งโต๊ะ	รุ่น	N5743A	ของ	Keysight	Technologies,	
1	เอาท์พุท	12.5V	60A	750W

MPN:	N5743A THB94,765.00

แคลมปม์ เิตอร์วดักระแสในกระบวนการระดบั 
มิลลิแอมป์์ ร ุน่ 772 และ 773
•	 วัดสัญญาณ	mA	สำาหรับ	PLC	และ	I/O	แบบแอนาล็อกของระบบควบคุมวัดสัญญาณได้	4	ถึง	20	

mA	จากตัวส่งโดยไม่มีการออกจากลูปหัวตัวหนีบแบบถอดแยกได้พร้อมสายส่วนต่อขยายสำาหรับ
การวัดในพื้นที่แคบความจุเขี้ยวตัวนำาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	4.5	มม.คุณลักษณะเพิ่มเติมของ	
Fluke	772:แหล่งกำาเนิดสัญญาณ	4	ถึง	20	mA	สำาหรับการทดสอบ	I/O	หรือ	I/P	ของระบบควบคุม
วัดสัญญาณ	4	ถึง	20	mA	ด้วยการวัดแบบในวงจรวัด	mA	แบบในวงจรพร้อมกันกับกำาลังแบบลูป	
24	V	สำาหรับการจ่ายกำาลังไฟฟ้าและการทดสอบตัวส่งสัญญาณให้กำาเนิดสัญญาณเอาท์พุท	mA	ใน
การไต่ระดับเชิงเส้น	หรือเอาท์พุทแบบระดับขั้น	25	%	สำาหรับการทดสอบจากระยะไกลคุณลักษณะ
ที่ประหยัดพลังงาน	ปิดเครื่องอัตโนมัติ	การหมดเวลาของแสงจากด้านหลังช่วยยืดอายุแบตเตอรี่

669-3490 แคลมป์มิเตอร์	FLUKE	772,	100mA	DC MPN:	FLUKE	772 THB39,450.00

แคลมปม์ เิตอร์วดักระแสในกระบวนการระดบั 
มิลลิแอมป ์ ร ุน่ 772 และ 773
•	 วัดสัญญาณ	mA	สำาหรับ	PLC	และ	I/O	แบบแอนาล็อกของระบบควบคุมวัดสัญญาณได้	4	ถึง	20	mA	

จากตัวส่งโดยไม่มีการออกจากลูปหัวตัวหนีบแบบถอดแยกได้พร้อมสายส่วนต่อขยายสำาหรับการวัดใน
พื้นที่แคบความจุเขี้ยวตัวนำาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	4.5	มม.คุณลักษณะเพิ่มเติมของ	Fluke	773:การ
วัดแรงดันไฟฟ้า	DC	เพื่อตรวจสอบการจ่ายไฟ	24V	หรือสัญญาณ	I/O	แรงดันไฟฟ้าให้กำาเนิดแรง
ดันไฟฟ้า	DC	เพื่อทดสอบอุปกรณ์อินพุทที่รองรับสัญญาณ	1	ถึง	5	โวลต์	หรือ	0	ถึง	10	โวลต์เอาท์
พุท	mA	ที่ปรับสเกลให้สอดคล้องกับสัญญาณ	4	ถึง	20	mA	mA	เข้า/ออก:	วัดสัญญาณ	mA	ด้วยตัว
หนีบพร้อมกับให้กำาเนิดสัญญาณ	mAการไต่ระดับเชิงเส้นเอาท์พุทแรงดันไฟฟ้า	หรือเอาท์พุทแบบ
ระดับขั้น	25	%	เปลี่ยนแปลงเอาท์พุทแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติสำาหรับการทดสอบจากระยะไกล

669-3493 แคลมป์มิเตอร์	FLUKE	773,	100mA	DC MPN:	Fluke	773 THB57,040.00

เคร ือ่งว เิคราะห์คณุภาพกำาลงัไฟฟา้ 3 เฟส ร ุน่ 434 
ซ รี ย์ี II, 435 ซ รี ย์ี II, 437 ซ รี ย์ี II ของ Fluke
•	 ตัวคำานวณการสูญเสียพลังงานประสิทธิภาพของตัวแปลงกำาลังไฟการวัดระบบ	400	Hz	บันทึกการวัด

คุณภาพกำาลังไฟสำาหรับระบบกำาลังอากาศยานและการทหาร	(437	ซีรีส์	II	เท่านั้น)การบันทึกข้อมูล
ด้วย	PowerWave	(435	ซีรีส์	II	และ	437	ซีรีส์	II)การบันทึกรูปคลื่น	(435	ซีรีส์	II	และ	437	ซีรีส์	II)
โหมดชั่วคราวอัตโนมัติ	(435	ซีรีส์	II	และ	437	ซีรีส์	II)ได้ตามมาตรฐานทั้งหมดของคลาส	A	(435	ซี
รีส์	II	และ	437	ซีรีส์	II)การให้สัญญาณหลัก	(435	ซีรีส์	II	และ	437	ซีรีส์	II)แก้ไขปัญหาในแบบเรี
ยลไทม์พิกัดความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรม	(พิกัด	600	V	CAT	IV/1000	V	CAT	III)

752-5004 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำาลังไฟฟ้า	Fluke-434-II,	
การวัดไฟฟ้าสัมบูรณ์สูงสุด	6kVA,	ประเภท
หน้าจอ	LCD

MPN:	FLUKE-434-II THB337,950.00

เคร ือ่งว เิคราะห์คณุภาพกำาลงัไฟฟา้ 3 เฟส ร ุน่ 434 
ซ รี ย์ี II, 435 ซ รี ย์ี II, 437 ซ รี ย์ี II ของ Fluke
•	 ตัวคำานวณการสูญเสียพลังงานประสิทธิภาพของตัวแปลงกำาลังไฟการวัดระบบ	400	Hz	บันทึกการวัด

คุณภาพกำาลังไฟสำาหรับระบบกำาลังอากาศยานและการทหาร	(437	ซีรีส์	II	เท่านั้น)การบันทึกข้อมูล
ด้วย	PowerWave	(435	ซีรีส์	II	และ	437	ซีรีส์	II)การบันทึกรูปคลื่น	(435	ซีรีส์	II	และ	437	ซีรีส์	II)
โหมดชั่วคราวอัตโนมัติ	(435	ซีรีส์	II	และ	437	ซีรีส์	II)ได้ตามมาตรฐานทั้งหมดของคลาส	A	(435	ซี
รีส์	II	และ	437	ซีรีส์	II)การให้สัญญาณหลัก	(435	ซีรีส์	II	และ	437	ซีรีส์	II)แก้ไขปัญหาในแบบเรี
ยลไทม์พิกัดความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรม	(พิกัด	600	V	CAT	IV/1000	V	CAT	III)

752-5008 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำาลังไฟฟ้า	Fluke-435-II,	
การวัดไฟฟ้าสัมบูรณ์สูงสุด	6000W,	ประเภท
หน้าจอ	LCD

MPN:	FLUKE-435-II THB472,610.00

เคร ือ่งว เิคราะห์คณุภาพกำาลงัไฟฟา้ 3 เฟส ร ุน่ 434 
ซ รี ย์ี II, 435 ซ รี ย์ี II, 437 ซ รี ย์ี II ของ Fluke
•	 ตัวคำานวณการสูญเสียพลังงานประสิทธิภาพของตัวแปลงกำาลังไฟการวัดระบบ	400	Hz	บันทึกการวัด

คุณภาพกำาลังไฟสำาหรับระบบกำาลังอากาศยานและการทหาร	(437	ซีรีส์	II	เท่านั้น)การบันทึกข้อมูล
ด้วย	PowerWave	(435	ซีรีส์	II	และ	437	ซีรีส์	II)การบันทึกรูปคลื่น	(435	ซีรีส์	II	และ	437	ซีรีส์	II)
โหมดชั่วคราวอัตโนมัติ	(435	ซีรีส์	II	และ	437	ซีรีส์	II)ได้ตามมาตรฐานทั้งหมดของคลาส	A	(435	ซี
รีส์	II	และ	437	ซีรีส์	II)การให้สัญญาณหลัก	(435	ซีรีส์	II	และ	437	ซีรีส์	II)แก้ไขปัญหาในแบบเรี
ยลไทม์พิกัดความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรม	(พิกัด	600	V	CAT	IV/1000	V	CAT	III)

754-1268 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำาลังไฟฟ้า	Fluke-437-II,	
การวัดไฟฟ้าสัมบูรณ์สูงสุด	6000W,	ประเภท
หน้าจอ	LCD

MPN:	FLUKE-437-II THB528,340.00

แคลมปม์ เิตอร์วดัคณุภาพกำาลงัไฟฟา้ ร ุน่ 345 ของ 
Fluke
•	 การวัดแบบหนีบยึดของกระแสไฟฟ้า	AC	สูงสุดถึง	1400A	ค่าเฉลี่ยกำาลังสอง	และกระแสไฟฟ้า	DC	

สูงสุดถึง	2000A	โดยไม่ต้องแยกวงจร	ตัวกรองแบบยอมให้สัญญาณต่ำาผ่านทำาให้มั่นใจในความแม่นยำา
ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนแม้กระทั่งมีรูปคลื่นที่บิดเบี้ยวเกิดขึ้นบนโหลดทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบุข้อผิดพลาดแบบไม่ต่อเนื่องโดยการบันทึกตัวแปรคุณภาพกำาลังใด	ๆ	ในช่วงเวลาเป็นนาที	หรือ
มากกว่าหนึ่งเดือน	รวมถึงฮาร์โมนิกส์	การวัดโดยตรงของสัญญาณระลอก	DC	(%)	สำาหรับแบตเตอรี่
และระบบ	DC	วิเคราะห์และบันทึกฮาร์โมนิกส์ในแบบดิจิตัลและแบบกราฟิก	การวัดกระแสไฟฟ้า
ไหลเข้าเพื่อบันทึกและวิเคราะห์การตัดวงจรที่รบกวนตั้งแต่	3	ถึง	300	วินาที	จอแสดงผลสีขนาด
ใหญ่ส่องสว่างจากด้านหลังแสดงผลรูปคลื่น	(ฟังก์ชันขอบเขต)	และแนวโน้ม	ความสามารถในการ
วัดกำาลัง	3	เฟสที่สมดุล	ซอฟต์แวร์	Power	Log	ที่ให้มาเพื่อดูกราฟและสร้างรายงานบนพีซี

252-214 แคลมป์มิเตอร์	รุ่น	345	ของ	FLUKE,	กระแสสูงสุด	1400A	ac,	
2000A	dc	CAT	IV	600	V

MPN:	FLUKE-345 THB136,400.00

ร ุน่ 373 ของ Fluke
•	 จอแสดงผลขนาดใหญ่ส่องสว่างจากด้านหลังการวัดกระแสไฟฟ้า	AC	600	A	ด้วยก้ามหนีบแบบคงที่การ

วัดแรงดันไฟฟ้า	600	V	AC	(ค่าเฉลี่ยกำาลังสองจริง)	และแรงดันไฟฟ้า	DCการวัดความจุไฟฟ้า	ความ
ต้านทาน	และความต่อเนื่องการคงค่าผลบนหน้าจอพิกัดความปลอดภัย	CAT	IV300V,	CAT	III	600	V

705-1948 แคลมป์มิเตอร์	รุ่น	373	ของ	FLUKE,	กระแสสูงสุด	600A	ac	CAT	III	
600	V,	CAT	IV	300	V

MPN:	FLUKE-373/E THB9,900.00

แคลมปม์ เิตอร์ AC/DC แสดงคา่จร งิ แบบแสดงผล
ระยะไกล ร ุน่ 381 ของ Fluke
•	 เทคโนโลยีไร้สายช่วยให้จอแสดงผลรองรับการทำางานระยะห่างถึง	10	ม.	จากจุดการวัดเพื่อให้ความ

ยืดหยุ่นมากขึ้นจอแสดงผลส่องสว่างจากด้านหลังมีแม่เหล็กแบบถอดออกได้สามารถยึดติดเพื่อความ
สะดวกในการมองได้ง่ายการวัดกระแสไฟฟ้า1000	A	AC	และ	DC	ด้วยก้ามหนีบแบบคงที่การวัด
กระแสไฟฟ้า	2500	A	AC	ด้วยหัววัดกระแสไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น	iFlexการวัดแรงดันไฟฟ้า	1000	V	
AC	(ค่าเฉลี่ยกำาลังสองจริง)	และการวัดแรงดันไฟฟ้า	DCการวัดความถี่	ความต้านทาน	และความ
ต่อเนื่องฟังก์ชันคงค่าผลการวัด	แสดงค่าต่ำาสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	และการบันทึกกระแสไหลเข้าตัว
กรองแบบยอมให้สัญญาณต่ำาผ่านเพื่อให้การอ่านค่าที่เสถียรในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวน

705-1923 แคลมป์มิเตอร์	รุ่น	381	ของ	FLUKE,	ค่ากระแสสูงสุด	2500A	ac,	999.9A	
dc	CAT	III	
1000	V,	CAT	IV	600	V

MPN:	FLUKE-381 THB26,130.00

แคลมปว์ดักระแส HVAC ร ุน่ 902 ของ Fluke
•	 วัดค่าแรงดันไฟฟ้า	600V	AC/DCวัดค่ากระแสไฟฟ้า	600A	ACวัดค่ากระแสไฟฟ้าขนาด	200μA	

DC	เหมาะสมมากสำาหรับการทดสอบเซ็นเซอร์เปลวไฟวัดค่าความต้านทานและความจุไฟฟ้า
วัดอุณหภูมิสัมผัส	400°C	ด้วยเทอร์โมคัปเปิ้ลแบบ	K-type	มาตรฐานจอแสดงผลแบบส่อง
สว่างจากด้านหลังแสดงค่าจริง	ค่าต่ำาสุด/ค่าสูงสุด	พร้อมกับฟังก์ชันคงค่าการแสดงผล

131-303 แคลมป์มิเตอร์	รุ่น	902/E	ของ	FLUKE,	ค่ากระแสสูงสุด	600A	ac,	
200μA	dc	CAT	III	600	V

MPN:	FLUKE-902/E THB13,790.00

ซ รี สี์ T100 ของ Fluke
•	 ตัวบ่งชี้ระดับแรงดันไฟฟ้าขอบเขตผลิตภัณฑ์ตัวทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่แต่ละรุ่นมีให้

เลือกในแบบที่เหมาะสมสำาหรับการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์และทางไฟฟ้า

451-1431 คลิปแบบปากจระเข้,	หน้าสัมผัสเหล็กกล้า,	10A,	สีดำา,	สีแดง MPN:	AC285 THB1,190.00

เคร ือ่งวดัพลงังานไฟฟา้กระแสสลบัเฟสเดยีว ร ุน่ 
3333 Power HiTESTER ของ Hioki
•	 แผงขั้วต่อสายเป็นแบบยึดสกรูด้านหลังให้ความปลอดภัยในการเชื่อมต่อสำาหรับอุปกรณ์ที่ทดสอบ	เลือกค่า

กระแสได้	6	ช่วงตั้งแต่	50mA	ถึง	20A	วัดค่ากระแสสลับแบบค่าเฉลี่ยกำาลังสองจริงเลือกตั้งค่าอัตราส่วน	
VT	และ	CT	สำาหรับการวัดค่าหม้อแปลงได้เพื่อช่วยขยายการแสดงผลค่าที่วัดจนถึง	92MWหน้าจอแสดง	
LED	แบบสามส่วนสำาหรับให้ผู้ใช้เลือกการผสมผสานการวัดค่าได้	3	ตัวแปรโหมดค่าเฉลี่ยแบบเลือกได้
เพื่อลดความผันแปรในการแสดงผลอินเทอร์เฟส	RS232C	สำาหรับการวัดค่าและการจัดการข้อมูลบนพีซี

666-4925 เครื่องวิเคราะห์กำาลังไฟฟ้า	รุ่น	3333	ของ	Hioki MPN:	Hioki	3333 THB76,679.00



Visit th.rs-online.com to order today! Visit th.rs-online.com to order today!
Please visit the RS website to view the availability, latest prices for all quantities and full terms and conditions.Please visit the RS website to view the availability, latest prices for all quantities and full terms and conditions.

การทดสอบและการวดัคา่

 19

การทดสอบและการวดัคา่

18   

แคลมปม์ เิตอร์ ร ุน่ 770-3 ของ Testo
•	 มิเตอร์แบบตัวหนีบยังให้ช่วง	μA	รวมถึงอะแดปเตอร์อุณหภูมิในตัวสำาหรับเทอร์

โมคัปเปิลชนิด	K	ทั้งหมด	นอกจากนี้ยังให้การวัดที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ
แอป	Smart	Probes	ของ	Testo	ผ่านบลูทธไม่มีปัญหาในการจับยึดสายในพื้นที่แคบอีก
ต่อไปจับยึดสายด้วยตัวหนีบแทนการใช้มือจับยึดผลการวัดที่มองเห็นได้ชัดเจน

905-5898 แคลมป์มิเตอร์	CAT	3	1000	V,	CAT	4	600	V	รุ่นใหม่ของ	Testo MPN:	0590	7703 THB8,485.40

ร ุน่ ICM139R 1000A AC/DC อา่นคา่จร งิ
•	 จอแสดงผลดิจิตัลส่องสว่างจากด้านหลังแบบ	4000	count	พร้อมกราฟแท่งแบบแอนาล็อกการอ่าน

ค่าค่าเฉลี่ยกำาลังสองจริงในโหมด	ACกลไกลก้ามหนีบจากอัลลอยด์นิกเกิลเหล็กกล้าการวัดกระแ
สไฟฟ้า	1000A	AC/DCการวัดแรงดันไฟฟ้า	1000V	AC/DCตัวให้สัญญาณเตือนความต้านทาน	
และความต่อเนื่อง	<30Ωฟังก์ชันคงค่า	แสดงค่าต่ำาสุด	ค่าสูงสุดบนจอแสดงผลการคงค่าย
อด	10	ms	บน	ACA	และ	ACVตัวนับความถี่ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ	(30	นาที)ความ
จุเขี้ยวตัวนำาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	51	มม.ช่องใส่แบตเตอรี่แบบแยกส่วน

697-3951 แคลมป์มิเตอร์	รุ่น	ICM139R,1000A	ac/dc,	rms THB14,910.00

แคลมปม์ เิตอร์ ร ุน่ ICM A1
•	 จอแสดงผล	LCD	ขนาดใหญ่ขนาด	6000	จุดพร้อมแสงส่องสว่างจากด้านหลังความสามารถในวัดค่า

กระแสตรง/สลับได้สูงสุดถึง	300	แอมป์ตรวจหา	DCA/ACA	แบบอัตโนมัติพร้อมโหมดอ่านค่ากระแสสลับแบบ
ค่าเฉลี่ยกำาลังสองจริงความละเอียด	10mAความแม่นยำา	DCA/ACA	พื้นฐาน	1.5%วัดค่ากระแสไหลเข้าเพื่อ
การติดตามกระแสเริ่มทำางานของมอเตอร์ฟังก์ชันคงข้อมูลแบบอัจฉริยะฟิลเตอร์แบบยอมให้สัญญาณต่ำาผ่าน
สำาหรับการทำางานการขับเคลื่อนความเร็วผันแปรตั้งค่าศูนย์	DCAปิดเครื่องอัตโนมัติ	(20	นาที)	คุณลักษณะ	
VoltSense™	(ตรวจจับแรงดันไฟแบบไม่สัมผัส)รองรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัวนำาได้สูงสุด	25	มม.

812-8910 แคลมป์มิเตอร์วัดกระแส	300A	AC/DC	รุ่น	ICMA1 THB3,134.67

เคร ือ่งว เิคราะห์คณุภาพกำาลงัไฟฟา้และพลงังาน 
Qualistar Plus ร ุน่ CA8336 (เวอร์ชนั EU)
•	 สำาหรับการปรับขนาดการติดตั้งทางไฟฟ้าหรือการแก้ไขปัญหาความผิดพลาดระบบสวิตช์	เครื่อง

วิเคราะห์คุณภาพกำาลังไฟรุ่น	CA	8336	ติดตั้งไว้ด้วยฟังก์ชันกระแสไฟฟ้าไหลเข้าและกระแสไฟฟ้า
ไหลเข้าจริงรุ่น	CA	8336	จับและบันทึกค่าตัวแปร	ภาวะชั่วขณะ	การแจ้งเตือนและรูปคลื่นทั้งหมด
พร้อมกันจอ	TFT	สีขนาดใหญ่ให้การอ่านค่าที่ง่ายแรงดันไฟฟ้า	TRMS	AC+	DC	สูงสุด	1000	
Vกระแสไฟฟ้า	TRMS	AC+	DC:	5	mA	ถึง	10	kA	ขึ้นอยู่กับเซนเซอร์ฮาร์โมนิกส์ตั้งแต่ลำาดับ	0	
ถึง	50	โหมดเฟส	ความเชี่ยวชาญสัญญาณกระแสไหลเข้าในรูปคลื่นในช่วงเวลา	>10	นาทีฟังก์ชัน
กระแสไฟฟ้าไหลเข้าจริงการบันทึกการเลือกตัวแปรที่อัตราการสุ่มสูงสุดเป็นเวลา	2	สัปดาห์หรือ
หลายปีการแจ้งเตือน:	10000	ของ	40	ประเภทที่ต่างกันการตรวจจับจุดยอดสุดIP53	/	IK08

799-9067 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำาลังไฟฟ้ารุ่น	CA8336	ของ	Chauvin	Arnoux,	
ประเภทหน้าจอ	TFT	LCD

MPN:	P01160591EUR THB153,036.00

เคร ือ่งว เิคราะห์คณุภาพกำาลงัไฟฟา้ ร ุน่ 43B ของ 
Fluke
•	 ฮาร์มอนิกแรงดัน	กระแส	และกำาลังไฟฟ้าต่อมุมเฟสที่ลำาดับ	51	และ	THDวัดแรงดันไฟฟ้าตก

และเกินลงไปจนถึงหนึ่งรอบ	บันทึกเป็นช่วงเวลาการวัดแรงดัน	กระแส	และความถี่	และการ
แสดงรูปคลื่นการวัดกำาลังไฟฟ้า	-	วัตต์	แฟกเตอร์กำาลัง	แฟกเตอร์กำาลังเคลื่อนย้าย	VA	และ	
Varหน่วยความจำาการวัด	20	รายการเพื่อบันทึก/เรียกดูหน้าจอและข้อมูลด้วยการอ่านค่าเคอร์เซอร์
จับภาวะชั่วคราวแรงดันไฟฟ้าสูงสุด	40	รายการวัดค่าโอห์ม	ความต่อเนื่อง	และความจุกำาหนด
ขนาดอุณหภูมิสำาหรับอุปกรณ์เสริมอุณหภูมิคำานวณกำาลังไฟฟ้า	3	เฟสบนโหลดที่สมดุล

413-0004 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำาลังไฟฟ้า	Fluke-43B,	
การวัดไฟฟ้าสัมบูรณ์สูงสุด	1.56GW

MPN:	FLUKE	43B THB201,170.00

แคลมปม์ เิตอร์ 600A AC/DC ร ุน่ CM74 ของ FLIR
•	 จอแสดงผล:	จอ	TFT	สีแบบ	6000	Count	ขนาด	2.0	นิ้ว	(50	มม.)ระยะเปิดก้ามหนีบ:	1.38	

นิ้ว	(35	มม.),	1250	MCMพิกัดความปลอดภัย:	CATIV-600	V,	CAT	III-1000Vความถี่:	
60.00	kHz,	ความแม่นยำาพื้นฐาน:	±0.1%ความต้านทาน:	6000	Ω,	ความแม่นยำาพื้น
ฐาน:	±0.1%ความต่อเนื่อง:	600.0	Ω,	ความแม่นยำาพื้นฐาน:	±1.0%ความจุไฟฟ้า:	1000	
μF,	ความแม่นยำาพื้นฐาน:	±1.0%ไดโอด:	1.5	V,	ความแม่นยำาพื้นฐาน:	±1.5%

922-6232 แคลมป์มิเตอร์	600A	AC/DC	รุ่น	CM74 MPN:	CM74 THB9,852.52

เคร ือ่งว เิคราะห์คณุภาพกำาลงัไฟฟา้ 3 เฟส (3U+I) ร ุน่ 
434 และ 435 ของ Fluke
•	 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำาลังไฟฟ้าของ	Fluke	ช่วยให้กำาหนดหา	ทำานาย	ป้องกัน	และแก้ไข

ปัญหาระบบจ่ายไฟฟ้าและมีหลายคุณลักษณะสำาหรับจับรายละเอียดต่าง	ๆ	เพื่อชี้ตำาแหน่งปัญหา
ได้อย่างรวดเร็วและอย่างปลอดภัย	การแก้ไขปัญหารวดเร็วด้วยการแสดงผลแนวโน้มบนหน้าจอ
และเหตุการณ์ที่ตรวจจับได้	แม้แต่ในขณะที่การบันทึกพื้นหลังยังทำางานต่อเนื่องก็ตามตัวเลือกก้าม
หนีบวัดกระแสไฟฟ้าi5sPQ3:	ตัวหนีบวัดกระแสไฟฟ้า	5Aac	(3	ตัวในหนึ่งชุด)	ช่วง	10mA	ถึง	
5A	เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำาสูงสุด	15	มม.	พิกัดความปลอดภัย	EN610101	CAT	III	600V

530-0995 แคลมป์วิเคราะห์คุณภาพกำาลังไฟฟ้า	รุ่น	i5SPQ3	ของ	FLUKE	
แคลมป์รุ่นอุปกรณ์เสริม	สำาหรับใช้งานกับซีรีส์	434	
และซีรีส์	435

MPN:	I5SPQ3 THB59,960.00

ตวัหน บีและหวัวดักระแสไฟฟา้ AC ร ุน่ i200 และ 
i200s ของ Fluke
•	 กระแสไฟฟ้าสูงสุด:	240	A	ACความถี่ที่ใช้งานได้:	40	Hz	-	10	KHzระยะเปิดตัวหนีบมากสุด	

21	มม.ขนาด	Ø	ตัวนำาสูงสุด:	20	มม.	หรือ	20	x	5	มม.	บัสบาร์

122-4790 หัววัดและตัวหนีบกระแสไฟฟ้าขนาด	200	A	รุ่น	I200S	ของ	Fluke MPN:	I200S THB10,700.00

เคร ือ่งจบัเวลา/เคร ือ่งนบั/เคร ือ่งว เิคราะห์ ร ุน่ 
FCA3000 & FCA3100 ของ Tektronix
•	 จอแสดงผลตัวตั้งเวลา/ตัวนับแบบกราฟิก	หลายตัวแปรความละเอียดสูงลงไปจนถึง	50	ps	ในครั้งเดียว	

(เวลา)การวัดค่าที่ระดับ	12	หลัก/วินาที	(ความถี่)	ความเร็วการถ่ายโอนผ่านบัส	USB/GPIB	สูงการวัดค่าที่
เร็วพิเศษ	(250k/s)	ไปยังหน่วยความจำาภายใน	การวัดค่าความถี่/คาบเวลาของเวลาที่หยุดเป็นศูนย์	ฟังก์ชัน
สถิติและคณิตศาสตร์ในตัว	รวมถึงฮิสโทแกรมบนหน้าจอการพล็อตแนวโน้ม	หรือการเบี่ยงเบนแบบ	Allan

712-1157 เครื่องนับความถี่	300MHz	รุ่น	FCA3100	ของ	Tektronix MPN:	FCA3100 THB144,063.00

เคร ือ่งม อืทดสอบ PAT ร ุน่ 6500-2 ของ Fluke 
เวอร์ชนัองักฤษ
•	 รุ่น	6500-2	ของ	Fluke	เหมาะสำาหรับการทดสอบทั้งการใช้งานขนาด	230	V	และ	110	V,	รุ่น	6500-2	ทำางาน

กับการทดสอบความปลอดภัยที่จำาเป็นทั้งหมดได้:	การเชื่อมต่อระบบดินต่ำา	(กระแสไฟฟ้าต่ำา/สูง,	ฉนวน	
500	V,	250	V,	การรั่วไหล	(กระแสไฟฟ้า	PE,	กระแสไฟฟ้าสัมผัส,	กระแสไฟฟ้าแทนที่)แป้นพิมพ์มาตรฐาน	
QWERTY	ในตัวสำาหรับการป้อนข้อมูลที่รวดเร็วหน่วยความจำาสำาหรับการเก็บข้อมูลสำารองและพอร์ต	USB	
สำาหรับการถ่ายโอนไปยังพีซีลำาดับที่ตั้งค่าล่วงหน้า	ทดสอบแบบอัตโนมัติเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ไซต์	
ตำาแหน่งที่ตั้งที่	และรหัสคำาอธิบายแบบผสานรวมเพื่อการประมวลผลข้อมูลเร็วขึ้นระบบตรวจสอบหน่วยความ
จำาเพื่อการควบคุมที่ไซต์ได้ดีขึ้นปุ่มเฉพาะตัวสำาหรับแต่ละการทดสอบสำาหรับการทดสอบแบบ	’กดปุ่มเดียว’

797-6011 รุ่น	6500	แบบ	PAT	Pass/Fail	ของ	Fluke,	การทดสอบประเภท	Class	I	
และ	Class	II

MPN:	FLUKE-6500-2	UK THB101,010.00

Fluke 9040
•	 การชี้บ่งของไฟสามเฟสผ่านจอ	LCDการชี้บ่งของทิศทางการหมุนเฟสผ่านจอ	LCDการค้นหาลำาดับเฟสที่ฉับ

ไวในเครือข่ายสามเฟสช่วงแรงดันไฟฟ้าและความถี่เหมาะสำาหรับระบบในอุตสาหกรรมจอ	LCD	ให้การมอง
เห็นที่ดีในพื้นที่สว่างจ้า	(เช่น	กลางแจ้ง)หัววัดทดสอบแบบไม่มีฟิวส์	(การกระตุ้นรวดเร็ว	500mA	1000V)

513-1828 เครื่องทดสอบการเปลี่ยนเฟส	รุ่น	9040/UK	FLUKE	แบบ	CAT	III	600V,	
CAT	IV	300V	LCD	CAT	III	600	V,	CAT	IV	300	V	400Hz	
700V	รุ่น	9040/UK

MPN:	FLUKE	9040 THB13,530.00

เคร ือ่งระบสุนามแมเ่หลก็ / เคร ือ่งทดสอบโซล นีอยด์
•	 ส่วนปลายหัวของแท่งแม่เหล็กจะสว่างขึ้นเมื่อมีสนามแม่เหล็ก	ให้การตอบสนองต่อสนาม

แม่เหล็กทุกประเภทตั้งแต่กระแสไฟฟ้าสลับไปจนถึงกระแสไฟฟ้าตรงและแม่เหล็กแรง
สูงถาวร	แม่เหล็กทดสอบขนาดเหล็กอยู่ในฝาครอบของแท่งแม่เหล็กสำาหรับการตรวจ
สอบว่าการทำางานถูกต้องหรือไม่ชุดนี้ใช้งานเซนเซอร์สวิตช์อ่านค่าทางแม่เหล็ก

375-5422 เครื่องระบุสนามแม่เหล็กแบบแท่ง THB1,837.00

เคร ือ่งระบสุนามแมเ่หลก็แบบปอ้งกนัสาเหตขุอง
การระเบ ดิ
•	 ได้รับการรับรองสำาหรับใช้ในพื้นที่อันตรายปลายของแท่งแม่เหล็กแบบป้องกันจากสาเหตุ

ของการระเบิดจะสว่างขึ้นเมื่ออยู่ในจุดที่มีสนามแม่เหล็กตอบสนองต่อสนามแม่เหล็ก
ทุกประเภททั้งจากไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรงและแม่เหล็กถาวรพลังสูง

457-8311 เครื่องระบุสนามแม่เหล็กแบบแท่ง	รุ่น	ATEX MPN:	457-8311 THB2,710.00

เคร ือ่งระบสุญัญาณกระแสสลบั ร ุน่ Volt-Stick 
SOUND พร้อมเส ยีงเต อืน
•	 ส่วนปลายจะสว่างเป็นสีแดงและตัวให้เสียงจะดังขึ้นเมื่อตรวจพบแรงดันไฟฟ้าค้นหาการ

ขาดในสายเคเบิลตรวจจับฟิวส์ระเบิดในปลั๊กด้านในหรือตัวรองรับฟิวส์แยกความแตก
ต่างระหว่างสายที่มีไฟฟ้าและสายไฟเป็นกลางทั้งในระบบเฟสเดียวและสามเฟสระบุสาย
เคเบิลที่มีแรงดันไฟฟ้าในกล่องจุดรวมสายระบุข้อผิดพลาดของสวิตช์ที่อยู่ในสาย

167-645 เครื่องระบุแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส	230V	รุ่น	VoltstickSound THB1,050.00

เคร ือ่งทดสอบฉนวน ร ุน่ 1507 / 1503 ของ Fluke
•	 ช่วงการทดสอบฉนวน:	(1507):	0.01MΩ	ถึง	10GΩ,	(1503):	0.1MΩ	ถึง	

2000MΩแรงดันไฟฟ้าการทดสอบฉนวน:	(1507)	50V,	100V,	250V,	500V,	1000V;	(1503)	500V,	
1000Vการคำานวณดัชนีความเป็นขั้วและอัตราส่วนการดูดซับไดอิเล็กทริกโดยอัตโนมัติ	(รุ่น	1507	เท่านั้น)
ฟังก์ชันเปรียบเทียบ	(ผ่าน/ไม่ผ่าน)	(รุ่น	1507	เท่านั้น)หัววัดทดสอบจากระยะไกลการตรวจจับวงจรที่
มีไฟฟ้าเพื่อป้องกันในการทดสอบฉนวนหากมีแรงดันไฟฟ้า	>30Vปล่อยแรงดันไฟฟ้ากักเก็บออกโดยอั
ตโนมัติช่วงแรงดันไฟฟ้า	0.1	ถึง	600Vac/dcความต่อเนื่อง	200mAความต้านทาน	0.01	ถึง	20kΩ

518-6008 เครื่องทดสอบฉนวน	รุ่น	1507	ของ	Fluke,	10GΩ	CAT	III	600	V,	
CAT	IV	600	V

MPN:	FLUKE-1507 THB25,800.00

เคร ือ่งทดสอบฉนวน ร ุน่ 1550, 1555 ของ Fluke 
ขนาด 5kV และ 10kV
•	 ได้ตามข้อกำาหนด	IEEE	43-2000	การวัดความจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ารั่วไหล	การวัดความต้านทานสูงสุด

ถึง	2TΩ	(รุ่น	1555	ของ	Fluke)ฟังก์ชันไต่ระดับสำาหรับการทดสอบการพังทลายการตรวจจับแรงดันไฟฟ้า
แตกหักและอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง	600	V	AC	หรือ	DC	เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้มากขึ้นการจัด
เก็บผลการวัดและเรียกดู	99	ค่า	รวมถึงอินเตอร์เฟสเชื่อมต่อพีซีการคำานวณอัตราการดูดซับไดอิเล็กทริก	
(DAR)	และดัชนีความเป็นขั้ว	(PI)	โดยอัตโนมัติการตั้งค่าตัวตั้งเวลาได้สูงสุด	99	นาทีสำาหรับการทดสอบที่
ใช้เวลาระบบการ์ดป้องกันช่วยขจัดผลกระทบของกระแสรั่วไหลบนพื้นผิวสำาหรับการวัดค่าความต้านทานสูง

705-1960 เครื่องทดสอบฉนวน	รุ่น	1555	ของ	Fluke,	2TΩ	CAT	III	1000	V,	
CAT	IV	600	V

MPN:	FLUKE-1555 THB213,260.00

แคลมปม์ เิตอร์วดักราวด์ ร ุน่ 1630 ของ Fluke
•	 ช่วงความต้านทานลูปสายดินช่วงกว้าง	ตั้งแต่	0.025Ω	ถึง	1500Ω	เพื่อรองรับทุกความต้องการ	ขนาด

ก้ามหนีบ	33	มม.	สำาหรับการทดสอบตัวนำาสายดินและ/หรือบัสบาร์แบบสมศักย์ไฟฟ้า	การวัดกระแสรั่ว
ไหลลงดิน	ตั้งแต่	0.2mA	ถึง	1000mA	โดยไม่จำาเป็นต้องตัดการเชื่อมต่อช่วงการวัดกระแสไฟฟ้าค่าเฉลี่ย
กำาลังสองจริง	AC	ที่กว้างตั้งแต่	0.2A	ถึง	30A	ทำาให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับการใช้งานหลากหลายในหนึ่ง
เครื่อง	ขีดจำากัดการแจ้งเตือนสูง/ต่ำา	ที่กำาหนดโดยผู้ใช้เพื่อประเมินผลการวัดที่รวดเร็ว	ฟังก์ชันคงค่าบน
หน้าจอเพื่อแสดงค่าการวัดค้างไว้ฟังก์ชันการบันทึกสำาหรับการจัดเก็บค่าการวัดโดยอัตโนมัติซึ่งสามารถ
เรียกดูได้ภายหลังบนจอ	LCDการปรับเทียบในตัวโดยอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจในผลการวัดที่ถูกต้องทุกครั้ง

712-5967 เครื่องทดสอบความต้านทานสายดินและกราวด์	รุ่น	FLUKE-1630	
ขนาด	1500Ω	CAT	III	300	V

MPN:	FLUKE-1630 THB82,240.00

ชดุ 2042 ของ Fluke
•	 ตามรอยสายเคเบิลและท่อน้ำา/ท่อให้ความร้อนจากโลหะในผนังหรือใต้ดินได้ค้นหาฟิวส์และกำาหนด

ขนาดฟิวส์ให้กับวงจรค้นหาซ็อกเก็ตและกล่องกระจายสายที่ถูกซ่อนไว้ค้นหาวงจรที่ถูกขัดจังหวะ
และการลัดวงจรในสายไฟที่ไม่มีการหุ้มป้องกันและการให้ความร้อนใต้พื้นตามรอยความลึกได้
สูงสุด	2.5m	ขึ้นอยู่กับวัสดุ	(คอนกรีต	ฯลฯ)การค้นหาตำาแหน่งแรงดันไฟฟ้าหลักได้สูงสุด	0.4	
ม.จอแสดงผล	LCD	ตัวส่งสำาหรับระดับการส่งสัญญาณ	รหัสการส่ง	และแรงดันไฟฟ้าภายนอกตัว
รับพร้อมจอ	LCD	สำาหรับระดับสัญญาณที่รับ	รหัส	และการบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าที่ทำางานอยู่

513-1799 เครื่องตามรอยสายไฟ	รุ่น	2042	ของ	FLUKE,	ตรวจจับสายไฟลึกสุด	
2.5	ม.	CAT	III	300	V,	แรงดันการทำางานปลอดภัยสูงสุด	
400V

MPN:	FLUKE	2042 THB39,870.00

เคร ือ่งม อืทดสอบความต้านทานด นิ ร ุน่ 1625-2 
GEO ของ Fluke
•	 การทดสอบวงรอบความต้านทานดินด้วย	Fall-of-Potential	แบบ	3	จุดและ	4	จุดการทดสอบ

สภาพต้านทานดินแบบ	4	จุดทดสอบหลักดินแบบเจาะจงโดยใช้แคลมป์	1	ตัว	ทดสอบหลักดินโดย
ใช้แคลมป์	2	ตัวแบบไม่มีเสาหลักมาตรฐาน	IP56	สำาหรับการใช้งานภายนอกอาคาร	กระเป๋าใส่
อุปกรณ์แข็งแรงทนทาน	เก็บและถ่ายโอนข้อมูลผ่านทาง	USBควบคุมความถี่อัตโนมัติ	(AFC)

798-3961 เครื่องมือทดสอบความต้านทานดิน	รุ่น	1625-2	GEO	ของ	FLUKE MPN:	FLUKE-1625-2 THB133,950.00

ชดุเคร ือ่งม อืทดสอบความต้านทานด นิ ร ุน่ 1625-2 
GEO ของ Fluke
•	 การทดสอบวงรอบความต้านทานดินด้วย	Fall-of-Potential	แบบ	3	จุดและ	4	จุดการทดสอบ

สภาพต้านทานดินแบบ	4	จุดทดสอบหลักดินแบบเจาะจงโดยใช้แคลมป์	1	ตัว	ทดสอบหลักดินโดย
ใช้แคลมป์	2	ตัวแบบไม่มีเสาหลักมาตรฐาน	IP56	สำาหรับการใช้งานภายนอกอาคาร	กระเป๋าใส่
อุปกรณ์แข็งแรงทนทาน	เก็บและถ่ายโอนข้อมูลผ่านทาง	USBควบคุมความถี่อัตโนมัติ	(AFC)

798-3974 ชุดเครื่องมือทดสอบความต้านทานดิน	รุ่น	1625-2	ของ	Fluke MPN:	FLUKE-1625-2	KIT THB181,760.00
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แคลมปว์ดัความต้านทานด นิ DET14C และ DET24C
•	 ช่วงความต้านทานระบบสายดิน	:	0.050	Ω	ถึง	1500	Ωช่วงกระแสไฟฟ้ารั่วไหลสายดินค่า

เฉลี่ยกำาลังสองจริง	:	0.2	mA	ถึง	35	Aการปรับช่วงอัตโนมัติและฟังก์ชันคงค่าจอ	LCD	ส่อง
สว่างจากด้านหลังแบบ	4	หลักบวก	6	หลักการแจ้งเตือนความต้านสูงและต่ำาการจัดเก็บ
และเรียกดูผลการทดสอบ	256	ค่าประทับเวลาและวันที่ให้ผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ความจุ
ตัวรัดสายตัวนำาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	37	มม.	และตัวรัดสายดินขนดา	50	มม.

705-9431 ตัวทดสอบความต้านทานดินและกราวด์แบบแคลมป์ดิน
ขนาด	1500Ω	CAT	IV	600	V	รุ่น	1000-762	DET24C	ของ	Megger

MPN:	1000-762	DET24C	
Earth	Clamp

THB63,401.90

แคลมปว์ดัความต้านทานด นิ ร ุน่ DET24C
•	 แคลมป์รูปทรงรีปรับปรุงเข้าถึงสายดินและรัดได้ถึง	50	มม.อินเทอร์เฟสก้ามหนีบราบเรียบที่ต้องการการ

บำารุงรักษาต่ำาวัดความต้านทานดินตั้งแต่	0.05	Ω	ถึง	1500	Ωวัดค่ากระแสรั่วไหลลงดินแบบค่าเฉลี่ย
กำาลังสองจริงตั้งแต่	0.5	mA	rms	ถึง	35	A	rms	พิกัดความปลอดภัย	CAT	IV600	Vหน้าจอ	LCD	แบบ
ส่องสว่างจากด้านหลังผลการทดสอบที่เก็บไว้ส่งไปยังพีซีด้วย	Bluetooth®ฟังก์ชันหน่วยความจำาขั้นสู
งพร้อมดาวน์โหลดใช้งานได้กับ	MeggerPowerDB/PowerDB	Lite™เพิ่มอายุแบตเตอรี่ขึ้น	300%

910-6810 แคลมป์วัดความต้านทานดินดิจิตัลรุ่น	DET24C,	บูลทูธ MPN:	1007-331 THB59,895.00

ชดุทดสอบสายด นิแบบชาร์จได้ 4 เสา ร ุน่ 
DET4TCR/2
•	 ปรับอัตโนมัติช่วงความต้านทานได้	0.01	ถึง	20k	โอห์มการวัดด้วยตัวเลือก	2,	3	หรือ	4	ขั้วการทำางาน

ง่ายด้วยปุ่มเดียวการขจัดสัญญาณรบกวนที่ดีกว่าถึงระดับ	40V	pk-pkวัดแรงดันไฟฟ้าระบบสายดิน	0	–	
100Vตรวจสอบจุดยอดที่พุ่งสูงแบบ	P	และแบบ	C	โดยอัตโนมัติความถี่ของการทดสอบที่ผู้ใช้เลือกได้

489-670 เครื่องทดสอบความต้านทานกราวด์และสายดิน
ขนาด	20000Ω	CAT	IV	100	V	รุ่น	DET4TCR2	และ	CLAMPS	ของ	Megger

MPN:	DET4TCR2	&	CLAMPS THB98,045.50

ซ รี สี์ 300 ของ LTW
•	 จอแสดงผลส่องสว่างจากด้านหลังความละเอียด	0.01Ωการทดสอบลูปแบบไม่ตัดวงจรบนวงจรที่

มี	RCD	ขนาด	≥30	mAวงจร	3	เฟสพร้อมการป้องกัน	RCD	ที่สามารถทดสอบได้ทดสอบวงจรเชิงรัศมี
เมื่อวงจรไม่วนกลับไปจุดเริ่มต้นเวลาการทดสอบลูปแบบไม่ตัดวงจร	10	วินาทีพร้อมกับเพิ่มระยะเวลา
การทดสอบแบบอัตโนมัติมากถึง	10	วินาที	หากตรวจพบสัญญาณรบกวนการทดสอบลูปกระแสไฟฟ้า
สูงสำาหรับการจ่ายไฟที่ไม่ได้ติดตั้ง	RCDฟังก์ชันสตาร์ทอัตโนมัติจะเริ่มต้นทำาการทดสอบลูปเมื่อสายตั
วนำาทดสอบเชื่อมต่อวงจรPFC	แสดงผลได้สูงสุด	20kAระบบ	110Vac	มีท่อกลางขนาด	110V	ไปยัง
ระบบสายดิน	(55V	เฟสไประบบสายดิน)	สามารถทดสอบบนขดลวดทุติยภูมิโครงกันนำาระดับ	IP54

198-457 เครื่องมือทดสอบแบบรวมฟังก์ชัน	RCD	และอิมพีแดนซ์วนรอบ	รุ่น	LTW325	
ของ	Megger,
การทดสอบอิมพีแดนซ์วนรอบ	สายไฟ	Type	2	แบบ	440V,	
การทดสอบ	RCD	Type	AC	Selective

MPN:	LTW325 THB28,875.00

เคร ือ่งม อืทดสอบฉนวนและความตอ่เน ือ่ง ร ุน่ 
MIT230
•	 การทดสอบฉนวนสูงถึง	1000MΩรุ่นแรงดันไฟฟ้าทดสอบแบบคู่และแบบสามชุดจอแสดงผลดิจิตัลแ

บบจออาร์คแอนาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการยืนยันสภาพของฉนวนและเพื่อเฝ้าตรวจตราการอ่าน
ค่าที่แกว่งไปมาที่ไม่ชัดเจนบนจอดิจิตัล	การทดสอบความต่อเนื่องที่	200mA	ลงไปจนถึงขนาดความ
ละเอียด	0.01โอห์มการระบายประจุแบบอัตโนมัติของวงจรภายใต้การทดสอบ	กระแสไฟฟ้าทดสอบ
ขนาด	1mA	ที่ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่เลือก	การปรับช่วงแบบอัตโนมัติของสเกลอาร์คแบบแอนาล็อกแสดง
เฉพาะสเกลที่ใช้งานเท่านั้น	การเตือนวงจรที่มีไฟฟ้าที่มากกว่า	25V	นอกจากนี้ยังยับยั้งการทดสอบ
ฉนวนและความต่อเนื่องที่ระดับเหนือกว่า	50Vการชดเชยความต้านทานของสายตัวนำาบนความต่อเ
นื่อง	การทดสอบความต่อเนื่องแบบไม่ต้องใช้มือปรับลดกำาลังไฟลงโดยอัตโนมัติหลังจาก	5	นาที

535-3191 เครื่องมือทดสอบฉนวน	1000MΩ	CAT	III	300	V	รุ่น	MIT230	
ของ	Megger

MPN:	MIT230 THB17,436.69

เคร ือ่งม อืทดสอบฉนวนงานอตุสาหกรรม ซ รี สี์ 
MIT500 - 5 และ 10kV
•	 ความต้านทานฉนวนสูงสุด	10	TΩ	(5	kV)	/	20	TΩ	(10	kV)การทดสอบวิเคราะห์	IR	บวก	PI	

และ	DAR	แบบใช้เวลาแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนแบบชาร์จได้เร็วให้การทดสอบต่อเนื่องได้นานสูง
ถึง	6	ชั่วโมง	(5	kV)ฟังก์ชันตัววัดโวลต์เฉพาะงาน	(30	V	ถึง	660	V)พิกัดความปลอดภัย	CATIV	600	
Vตัวกรองสัญญาณรบกวน	–	การกรองสัญญาณรบกวนออกสูงสุดถึง	3	mAการใช้งานในที่สูงได้ถึง	
3000	ม.คุณลักษณะเพิ่มเติมของรุ่น	MIT525/1025:การปล่อยประจุของไดอิเล็กทริก	(DD),	ฟังก์ชันการ
ทดสอบแรงดันไฟฟ้าแบบขั้น	(SV)	และแบบไต่ระดับหน่วยความจำาขั้นสูงพร้อมการประทับเวลา/วัน
ที่	การเรียกดูค่าบนหน้าจอได้นาฬิกาแบบเรียลไทม์ดาวน์โหลดหน่วยความจำาผ่านอินเตอร์เฟส	USB	
(ชนิด	B)	แบบแยกต่างหาก	(สาย	USB	เชื่อมต่อพีซี)ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพย์สิน	PowerDBLite

763-9264 เครื่องมือทดสอบฉนวน	25TΩ	CAT	IV	รุ่น	MIT1025	ของ	Megger MPN:	1001-946	1001-945 THB176,825.00

เคร ือ่งม อืทดสอบฉนวนและความตอ่เน ือ่ง ซ รี สี์ 
MIT 300
•	 กลุ่มของเครื่องมือทดสอบฉนวนที่ได้ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	EN61557,	BS7671,	HD	384,	IEC	364	

และ	VDE	0413	สำาหรับการใช้งานทุกลักษณะด้านงานรับเหมาทางไฟฟ้า	การบำารุงรักษาอาคาร	การ
ทดอบ	การตรวจสอบ	และการซ่อมแซมจอแสดงผล	LCD	20	มม.พร้อมการตอบสนองแบบแอนาล็อกแท้
กระเป๋าหุ้มเกราะจากยางหุ้มที่แข็งแกร่งพร้อมฝาครอบจอแสดงผลในตัวที่ล็อคเข้าทันทีที่ด้านล่างของเครื่อง
มือในระหว่างใช้งานการทดสอบความต่อเนื่องแบบรวดเร็วขนาด	200mA	อัตโนมัติบนจุดเชื่อมต่อกับวงจร
มีระบบการแจ้งเตือนแรงดันไฟฟ้าทำางานอยู่การล็อคเพื่อความปลอดภัยป้องกันไม่ให้การทดสอบเกิดขึ้น
ได้เมื่อแรงดันไฟฟ้าวงจร	>	50Vการตรวจสอบความต่อเนื่อง	–	ป้องกันไม่ให้ทดสอบความต่อเนื่องหรือ
ทดสอบตัวให้สัญญาณเสียงเมื่อวงจรทำางานอยู่IP54MIT310Aจอแสดงผลแบบคอลย์เคลื่อนที่ได้MIT320ขีด
จำากัดการแจ้งเตือนฉนวนที่เลือกได้สำาหรับการทดสอบเพื่อดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านอยางรวดเร็วช่วงการวัด
ความต้านทานได้ถึง	1	MΩหัววัดแบบมีสวิตช์รุ่น	SP3	ให้มาพร้อมเพื่อการใช้งานโดยใช้มือเดียวได้

516-7704 เครื่องมือทดสอบฉนวน	999mΩ	CAT	III	600	V	รุ่น	MIT310A	
ของ	Megger

MPN:	MIT310A THB21,725.00

เคร ือ่งม อืทดสอบฉนวนและความตอ่เน ือ่ง ซ รี สี์ 
MIT 300
•	 กลุ่มของเครื่องมือทดสอบฉนวนที่ได้ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	EN61557,	BS7671,	HD	384,	IEC	364	

และ	VDE	0413	สำาหรับการใช้งานทุกลักษณะด้านงานรับเหมาทางไฟฟ้า	การบำารุงรักษาอาคาร	การ
ทดอบ	การตรวจสอบ	และการซ่อมแซมจอแสดงผล	LCD	20	มม.พร้อมการตอบสนองแบบแอนาล็อกแท้
กระเป๋าหุ้มเกราะจากยางหุ้มที่แข็งแกร่งพร้อมฝาครอบจอแสดงผลในตัวที่ล็อคเข้าทันทีที่ด้านล่างของเครื่อง
มือในระหว่างใช้งานการทดสอบความต่อเนื่องแบบรวดเร็วขนาด	200mA	อัตโนมัติบนจุดเชื่อมต่อกับวงจร
มีระบบการแจ้งเตือนแรงดันไฟฟ้าทำางานอยู่การล็อคเพื่อความปลอดภัยป้องกันไม่ให้การทดสอบเกิดขึ้น
ได้เมื่อแรงดันไฟฟ้าวงจร	>	50Vการตรวจสอบความต่อเนื่อง	–	ป้องกันไม่ให้ทดสอบความต่อเนื่องหรือ
ทดสอบตัวให้สัญญาณเสียงเมื่อวงจรทำางานอยู่IP54MIT310Aจอแสดงผลแบบคอลย์เคลื่อนที่ได้MIT320ขีด
จำากัดการแจ้งเตือนฉนวนที่เลือกได้สำาหรับการทดสอบเพื่อดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านอยางรวดเร็วช่วงการวัด
ความต้านทานได้ถึง	1	MΩหัววัดแบบมีสวิตช์รุ่น	SP3	ให้มาพร้อมเพื่อการใช้งานโดยใช้มือเดียวได้

516-7710 เครื่องมือทดสอบฉนวน	999mΩ	CAT	III	600	V	รุ่น	MIT320	
ของ	Megger

MPN:	MIT320 THB26,345.00

เคร ือ่งม อืทดสอบฉนวนและความตอ่เน ือ่งงาน
โทรคมนาคม ซ รี สี์ MIT480
•	 ได้ตามมาตรฐาน	EN	61010-1	พิกัดความปลอดภัย	CATIV	600Vการทดสอบความต่อเนื่องขนาด	

200mA	และ	20mAจอแสดงผลแรงดันไฟฟ้าทดสอบฉนวนการวัดแรงดันไฟฟ้า	
TRMS	และ	DCจอแสดงผลดิจิตัลคู่และกราฟแท่งแบบแอนาล็อกตัวเรือนกันน้ำาระดับ	
IP54คุณลักษณะเฉพาะของ	MIT480การทดสอบฉนวนขนาด	50V	และ	100Vช่วงความเป็นฉนวน	
100	กิกะโอห์มคุณลักษณะเพิ่มเติมของ	MIT481การทดสอบความเป็นฉนวนขนาด	50V,	
100V,	250V,	500V,	1000Vช่วงความเป็นฉนวน	200	กิกะโอห์มจอแสดงผลกระแสไฟฟ้า
รั่วไหลการทดสอบฉนวนของตัวตั้งเวลา,	PI	และ	DARการวัดความจุไฟฟ้าขนาด	0.1nF	
ถึง	10uFคุณลักษณะเพิ่มเติมของ	MIT485ดาวน์โหลดผลการวัดได้รองรับบลูทูธ

611-1279 เครื่องมือทดสอบฉนวน	200GΩ	CAT	IV	600	V	รุ่น	MIT481	
ของ	Megger

MPN:	MIT481 THB37,830.40

ชดุมลัต มิ เิตอร์ม อืถ อื/เคร ือ่งทดสอบฉนวนพร้อม 
METERLiNK® ร ุน่ IM75 TRMS ของ FLIR
•	 โหมดฉนวนขั้นสูง:	ความต้านทานฉนวนสูงถึง	20	GΩ,	PI,	DAR,	ความต้านทานการเชื่อมต่อสายดินให้ระดับ

การทดสอบความต้านทานฉนวนหลายช่วงด้วยสวิตช์แบบหมุน:	50V,	100V,	250V,	500V,	1000Vไฟสถานะ	
LED	แบบหลายสีพร้อมโหมดเปรียบเทียบทำาให้การทดสอบแบบผ่าน/ไม่ผ่านทำาได้ง่ายและมองเห็นได้
คุณลักษณะการวัด	DMM	เฉลี่ยกำาลังสองจริงให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และช่วงขนาด	1000Vโหมด	VFD	
เพื่อความแม่นยำาที่สูงกว่าบนอุปกรณ์ขับที่ควบคุมแบบแปรผันการดูจากระยะไกลของค่าที่อ่านได้แบบ
เรียลไทม์บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตระบบ	AndroidTM	และ	iOSTM	ผ่านการเชื่อมต่อ	METERLiNK®	
และแอป	FLIR	Tools	Mobile	ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายส่งค่าที่อ่านได้ไปยังกล้องถ่ายภาพความร้อน	FLIR	ที่เปิด
ใช้	METERLiNK	เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางความร้อนในระหว่างการวัดฉนวน

877-7118 เครื่องทดสอบฉนวนที่มี	VFD	และบลูทูธ MPN:	IM75 THB26,356.00

เคร ือ่งม อืทดสอบฉนวนงานอตุสาหกรรม ซ รี สี์ 
MIT500 - 5 และ 10kV
•	 ความต้านทานฉนวนสูงสุด	10	TΩ	(5	kV)	/20	TΩ	(10	kV)การทดสอบเชิงวิเคราะห์แบบ

ใช้เวลาของ	IR	รวมกับ	PI	และ	DARทำางานได้แม้แบตเตอรี่หมดเมื่อต่อกับสายไฟ/สายหลัก
แบตเตอรี่	Li-ion	แบบชาร์จเร็วทำาการทดสอบได้	6	ชั่วโมงต่อเนื่อง	(5	kV)ฟังก์ชันวัดแรงดันเฉพาะ
งาน	(30	V	ถึง	660	V)จอ	LCD	ขนาดใหญ่ที่ส่องสว่างจากด้านหลังโดยอัตโนมัติตัวกรองสัญญาณ
รบกวน	–	กรองสัญญาณออกได้สูงสุดขนาด	3	mAการใช้งานในที่สูงได้สูงสุด	3000	ม.

763-9267 เครื่องมือทดสอบฉนวน	10TΩ	CAT	IV	รุ่น	MIT515	ของ	Megger MPN:	1001-935	1001-937 THB117,425.00

ซ รี สี์ MFT1700 ของ Megger
•	 เครื่องมือทดสอบแบบหลายฟังก์ชันสำาหรับการใช้งานทดสอบทุกอย่างของ	17th	Edition	และการ

ทดสอบใน	Part	Pการทดสอบแบบ	2	เส้นไม่มีการทริปและการทดสอบวงรอบกระแสสูงการเริ่ม
ทดสอบความต่อเนื่องและความต้านทานวงรอบแบบอัตโนมัติ	–	ไม่ต้องกดปุ่มใด	ๆหน้าจอสอง
ส่วนแสดงผลความต้านทานวงรอบและกระแสฟอลต์พร้อมกันปุ่มทดสอบแบบสองส่วนสำาหรับ
การทำางานได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาทนทานสภาพอากาศได้ตามมาตรฐาน	IP54การป้องกันอิน
พุตจากการเชื่อมต่อวงจรที่มีไฟโดยไม่ได้ตั้งใจมาตรฐานความปลอดภัย	CAT	IV	300V

705-4754 เครื่องมือทดสอบแบบหลายฟังก์ชันพร้อมการจัดเก็บข้อมูล	รุ่น	MFT1730 MPN:	MFT1730 THB86,146.40

ไมโครโอห์มม เิตอร์ความต้านทานต่ ำาขนาด 10A ร ุน่ 
CA6250
•	 จอ	LCD	ขนาดใหญ่ส่องสว่างจากด้านหลังช่วงการวัดที่กว้างตั้งแต่	1μΩ	ถึง	2,500Ωการชดเชยอุณ

หภูมิของค่าที่อ่านได้สามารถรองรับความผันแปรของอุณหภูมิการวัดแบบ	4	สายพร้อมการชดเชยแรง
ดันไฟฟ้าแปลกปลอมโดยอัตโนมัติการตรวจจับการมีอยู่ของแรงดันไฟฟ้าภายนอก	AC	หรือ	DC	บน
ขั้วอัตโนมัติเพื่อหยุดการทำางานเมื่อไม่สามารถรับประกันความแม่นยำา3	โหมดการวัดขีดจำากัดการ
แจ้งเตือนด้วยเสียงแบบโปรแกรมได้ที่เก็บข้อมูลหน่วยความจำาขนาด	1,500	ค่าการวัดอินพุทหัววัด
อุณหภูมิรุ่น	PT100	แบบ	2	เส้นอินเทอร์เฟส	RS232	สำาหรับการเชื่อมต่อกับพีซีหรือเครื่องพิมพ์

236-571 โอห์มมิเตอร์รุ่น	CA6250	ของ	Chauvin	Arnoux,	
วัดค่าความต้านทานสูงสุด	2500	Ω,
	ความละเอียดการวัดความต้านทาน	0.1μΩ

MPN:	CA6250 THB197,870.00

FL175, FL177 และ FL179
•	 จอ	LCD	แบบ	6000	count	ให้กราฟแท่งแบบ	33	ส่วนย่อยการวัดค่า	(AC)	เฉลี่ยกำาลัง

สองจริงมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำาหนด	EN61010-1	ที่สอดคล้องตามพิกัด	Cat	
IV	600V	และ	Cat	III	1000Vการวัดความต้านทาน	ความต่อเนื่อง	และไดโอดการวัดความ
จุไฟฟ้าได้สูงถึง	10000μFการวัดความถี่ได้สูงถึง	100kHzคุณลักษณะเพิ่มเติมของรุ่น	
FL177	และ	179จอแสดงผลส่องสว่างจากด้านหลังคุณลักษณะเพิ่มเติมของรุ่น	FL17
9อินพุทการวัดเทอร์โมคัปเปิลชนิด	K	(มีเทอร์โมคัปเปิลแบบกลมให้มาด้วย)

394-4486 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตัล	รุ่น	177	ของ	Fluke,	10A	ac	1000V	ac MPN:	FLUKE	177 THB13,910.00

FL175, FL177 และ FL179
•	 จอ	LCD	แบบ	6000	count	ให้กราฟแท่งแบบ	33	ส่วนย่อยการวัดค่า	(AC)	เฉลี่ยกำาลัง

สองจริงมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำาหนด	EN61010-1	ที่สอดคล้องตามพิกัด	Cat	
IV	600V	และ	Cat	III	1000Vการวัดความต้านทาน	ความต่อเนื่อง	และไดโอดการวัดความ
จุไฟฟ้าได้สูงถึง	10000μFการวัดความถี่ได้สูงถึง	100kHzคุณลักษณะเพิ่มเติมของรุ่น	
FL177	และ	179จอแสดงผลส่องสว่างจากด้านหลังคุณลักษณะเพิ่มเติมของรุ่น	FL17
9อินพุทการวัดเทอร์โมคัปเปิลชนิด	K	(มีเทอร์โมคัปเปิลแบบกลมให้มาด้วย)

394-4492 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตัล	รุ่น	179	ของ	Fluke,	10A	ac	1000V	ac MPN:	FLUKE	179 THB14,840.00

มลัต มิ เิตอร์ ร ุน่ 114 ของ Fluke
•	 ค่าเฉลี่ยกำาลังสองจริงLED	สีขาวส่องสว่างจากด้านหลังขนาดใหญ่	ค่าต่ำาสุด/สูงสุด/เฉลี่ยเพื่อบันทึกความ

ผันแปรสัญญาณสามารถทดสอบความต้านทานและความต่อเนื่อง	พิกัดความปลอดภัย	CAT	III600V

616-1498 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตัล	รุ่น	114	ของ	Fluke	ขนาด	600V	ac MPN:	FLUKE-114	EUR THB6,980.00

มลัต มิ เิตอร์ ร ุน่ 115 ของ Fluke
•	 ค่าเฉลี่ยกำาลังสองจริงLED	สีขาวส่องสว่างจากด้านหลังขนาดใหญ่การวัดกระแส	20A	(30	วินาที	ชั่ว

ขณะ;	10A	ต่อเนื่อง)สามารถทดสอบความต้านทาน	ความต่อเนื่อง	ความถี่	และความจุได้ฟิวส์	
FAST	11A	1000V	(อะไหล่	Fluke	หมายเลข	803293)	พิกัดความปลอดภัย	CAT	III	600	V

616-1454 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตัล	รุ่น	115	ของ	Fluke,	10A	ac	600V	ac MPN:	FLUKE-115	EUR THB8,080.00

มลัต มิ เิตอร์ ร ุน่ 117 ของ Fluke
•	 เทคโนโลยี	VoltAlertTM	สำาหรับการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสในตัวAutoVolt	ให้คุณลักษณะ

สำาหรับการเลือกแรงดันไฟฟ้า	AC/DC	โดยอัตโนมัติLoZ:	อิมพีแดนซ์อินพุทต่ำาเพื่อขจัดแรงดันผี
จอ	LED	สีขาวขนาดใหญ่ส่องสว่างจากพื้นหลัง	ค่าเฉลี่ยกำาลังสองจริงให้ค่าต่ำาสุด/ค่าสูงสุด/ค่าเฉลี่ย
เพื่อบันทึกความผันผวนของสัญญาณ	การวัดกระแสไฟฟ้าขนาด	20A	(30	วินาที	แบบชั่วขณะ;	
10A	แบบต่อเนื่อง)สามารถทดสอบความต้านทาน	ความต่อเนื่อง	ความถี่	และความจุไฟฟ้า

616-1460 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตัล	รุ่น	117	ของ	Fluke,	10A	ac	600V	ac MPN:	FLUKE-117	EUR THB9,050.00
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Fluke 27 II และ 28 II: มลัต มิ เิตอร์อตุสาหกรรม 
IP67 ท ีท่นทาน
•	 ออกแบบมาให้ทนทานต่อการตกจากที่สูงได้ถึง	3	เมตร	ช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้างขึ้น	-15°	C	ถึง	+	

55°Cแบนด์วิธแรงดันไฟฟ้า	AC	มากขึ้น	15Hz	ถึง	20	kHzซองหนังแบบกลับด้านได้เพื่อให้การป
กป้องเพิ่มเติมเมื่อไม่ได้ใช้งาน	ทนทานต่อการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของแรงดันไฟฟ้า	8,000	โวลต์ที่
เป็นอันตรายที่เกิดจากการสลับโหลดและความผิดพลาดบนวงจรอุตสาหกรรมโหมดสัมพัทธ์เพื่อขจัด
ความต้านทานตัวนำาทดสอบออกไปจากการวัดโอห์มต่ำาการปรับช่วงแบบอัตโนมัติและแบบกำาหนด
ด้วยมือเพื่อให้ความยืดหยุ่นสูงสุดคุณลักษณะเพิ่มเติมของรุ่น	28-II:ความโหมดแสดงผลความละเ
อียดสูง	20,000	countให้แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า	AC	ค่าเฉลี่ยกำาลังสองจริงสำาหรับการวัดที่
แม่นยำาผ่านสัญญาณแบบไม่เป็นเชิงเส้นฟังก์ชันตัวกรองแบบยอมให้สัญญาณต่ำาผ่านการวัดอุณหภูมิ
ด้วยเทอร์โมคัปเปิลชนิด	K	(มีเทอร์โมคัปเปิลแบบผสานรวม	DMM	รุ่น	80BK-A	ให้มาด้วย)

669-8325 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตัล	รุ่น	28-II	ของ	Fluke,	10A	ac	1000V	ac MPN:	FLUKE	28-II THB23,050.00

ด จิ ทิลัมลัต มิ เิตอร์หน้าจอไร้สายคา่ RMS จร งิ Fluke 
233
•	 เทคโนโลยีไร้สายช่วยให้แสดงผลได้จากระยะไกลสูงสุดถึง	10	ม.	จากจุดวัดเพื่อให้ความยืดหยุ่นสูงสุด

จอแสดงผลมีแม่เหล็กแบบถอดได้สามารถยึดติดได้สะดวกเพื่อให้มองเห็นได้ง่าย	การวัดโดยไม่ต้อง
ใช้มือจับยึดเครื่องวัดใช้เป็นมัลติมิเตอร์แบบธรรมดาเมื่อเชื่อมต่อจอแสดงผลตัวส่งสัญญาณวิทยุที่
ปิดอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อจอแสดงผลกับเครื่องวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า	AC	ค่าเฉลี่ยกำาลังสองจริง
สำาหรับการวัดที่แม่นยำาผ่านสัญญาณแบบไม่เป็นเชิงเส้น	การบันทึกค่าต่ำาสุด/ค่าสูงสุด	และค่าเฉลี่ย
เพื่อตรวจจับความแปรผันได้โดยอัตโนมัติพิกัดความปลอดภัย	CAT	IV	600	V,CAT	III	1000V

669-8313 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตัล	รุ่น	233	ของ	Fluke,	10A	ac	1000V	ac MPN:	Fluke	233 THB15,310.00

ด จิ ทิลัมลัต มิ เิตอร์ซ รี ย์ี 280 ของ Fluke
•	 จอแสดงผล	LCD	ดอทเมตริกซ์	320	x	240	แบบ	50,000	count	ที่ให้การส่องสว่างจากด้านหลังสี

ขาวความแม่นยำา	DC	พื้นฐาน	0.025%ฟังก์ชันการบันทึกข้อมูลที่มี	TrendCapture	พล็อตกราฟการ
วัดค่าเป็นเส้นเดียวเพื่อช่วยตรวจจับความผิดปกติเขตข้อมูลที่อัปเกรดได้และเครื่องวัดที่ต่อขายได้
บันทึกเหตุการณ์และแนวโน้มเพื่อการแก้ไขปัญหาความไม่ต่อเนื่องหรือโหลดสำาหรับสร้างโปรไล์
หน่วยความจำาภายในช่วยให้บันทึกค่าได้ด้วยเครื่องเดียวสูงสุดถึง	180	ชั่วโมงการวัดแรงดันไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้า	AC	ค่าเฉลี่ยกำาลังสองจริง	แบนด์วิธ	AC	กำาหนดไว้ที่	100	kHzความละเอียดขนาด	
1	μV	ในช่วงการวัด	DC	mVฟังก์ชันตรวจจับค่ายอดเพื่อบันทึกภาวะชั่วครู่ได้รวดเร็วถึง	250	
μsพิกัดความปลอดภัย	CAT	III1000	V	/	CAT	IV	600	Vคุณสมบัติเพิ่มเติมของรุ่น	289	ของ	
Fluke:LoZ:	ฟังก์ชันอิมพีแดนซ์อินพุทต่ำาช่วง	50	โอห์มสำาหรับการวัดขดลวดมอเตอร์และโอห์ม
ต่ำาตัวกรองแบบยอมให้สัญญาณต่ำาผ่านอินเทอร์เฟสการสื่อสารกับพีซีด้วย	USB	ออปติคอล

156-730 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตัล	รุ่น	289	ของ	Fluke,	10A	ac	1000V	ac MPN:	FLUKE	289/EUR THB29,010.00

มลัต มิ เิตอร์อบบด จิติลัและชดุซอฟต์แวร์ ร ุน่ 
289FVF ของ Fluke
•	 มัลติมิเตอร์บันทึกข้อมูลสำาหรับอุตสาหกรรมแบบวัดค่าเฉลี่ยกำาลังสองจริง	รุ่น	289	ของ	

Flukeซอฟต์แวร์	FlukeView	Forms	และสายเคเบิลเทอร์โมคัปเปิล	80BKชุดตัวนำาทดสอบซิลิโคนรุ่น	
TL	71คลิบปากจระเข้	AC72ตัวแขวนเครื่องวัดแบบแม่เหล็กรุ่น	TPAK	สำาหรับการทำางานโดยไม่
ต้องใช้มือกระเป๋าใส่แบบอ่อนนุ่มเพื่อให้การปกป้องเครื่องวัดและการจัดเก็บอุปกรณ์เสริม

381-924 ชุดมัลติมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	รุ่น	289/FVF	ของ	FLUKE MPN:	FLUKE	289/FVF THB32,640.00

Fluke 77 ซ รี สี์ IV
•	 อินพุท	ช่วงการทำางานและฟังก์ชันการทำางานทั้งหมดได้รับการปกป้องจากภาวะแรงดันไฟฟ้าเกินชั่ว

ครู่จอแสดงผลดิจิตัลพร้อมกราฟแท่งแบบแอนาล็อกการปรับช่วงอัตโนมัติและการเลือกช่วงแบบทำาด้วย
มือขนาด	3200	countTouch	Hold®	เพื่อบันทึกค่าการวัดที่เสถียรโดยอัตโนมัติโหมดค่าต่ำาสุด/ค่าสูงสุด/
ค่าเฉลี่ยพร้อมการแจ้งเตือนค่าต่ำาสุด/ค่าสูงสุดปรับลดกำาลังไฟลงโดยอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งานขณะเปิด
เครื่องไว้เพื่อช่วยรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ซองหนังปกป้องในตัว	600V	Cat	III,	การปกป้องแรง
ดันไฟฟ้าเกินถึงขนาด	6KVการวัดแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง	1000V	AC	และ	DC	ความละเอียดที่	0.1mV

132-198 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตัล	รุ่น	77-IV	ของ	Fluke,	10A	ac	1000V	ac MPN:	FLUKE-77-4/EUR THB14,080.00

ProcessMeter™ ร ุน่ 787 ของ Fluke
•	 มัลติมิเตอร์ดิจิตัลแม่นยำา	ขนาด	1000V,	440mA	วัดแรงดันไฟฟ้า	AC	และ	DC,	กระแส

ไฟฟ้า	AC	และ	DC	ความต้านทาน	ความต่อเนื่อง	และความถี่การวัดแรงดันไฟฟ้า	AC	ค่าเฉลี่ย
กำาลังสองจริงสูงถึง	1kHzความถี่สูงถึง	20kHzการทดสอบไดโอดและตัวให้สัญญาณเสียงความ
ต่อเนื่องให้กำาเนิดกระแสไฟฟ้า	DC/ตัวปรับเทียบลูป/ให้กำาเนิดกระแสไฟฟ้า	20mA/ตัวจำาลอง/
การอ่านค่าบนสเกล	%ปรับระดับแบบทำาด้วยมือ	ปรับขั้นแบบอัตโนมัติ	ไต่ระดับแบบอัตโนมัติ
จอ	LCD	ใสพร้อมการส่องสว่างจากด้านหลัง	ขนาด	4000	counts;	30000	counts	สำาหรับ
กระแสไฟฟ้า	DCออกแบบมาได้ตามข้อกำาหนด	1000V	IEC	1010	Cat	III	1000V

263-2643 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตัล	รุ่น	787	ของ	Fluke,	1A	ac	1000V	ac MPN:	FLUKE	787 THB41,230.00

มลัต มิ เิตอร์ ร ุน่ 83-V และ 87-V ของ Fluke
•	 ฟังก์ชันที่เป็นเอกลักษณ์สำาหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่แม่นยำาบนตัวขับมอเตอร์ความเร็ว

แบบปรับได้และอุปกรณ์ที่รบกวนสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น	ๆรุ่น	87-V	มีเทอร์โมมิเตอร์ในตัว
ที่ช่วยให้สามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้สะดวกโดยไม่ต้องพกพาอุปกรณ์แยกต่างหากตัวแขวนแบบแม่
เหล็กที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่มสำาหรับการตั้งค่าและการดูที่ง่ายทำาให้คุณมือว่างทำางานอื่นได้	(ดูที่รุ่น	RS	
480-2406)จอแสดงผลแบบหลักตัวเลขขนาดใหญ่พร้อมการส่องสว่างจากด้านหลังสองระดับทำาให้
รุ่น	87V	ของ	Fluke	อ่านค่าได้ง่ายกว่ารุ่นเก่าที่กว่าอย่างเห็นได้ชัดทนทานต่อการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ของแรงดันไฟฟ้าที่อันตรายขนาด	8000	โวลต์ซึ่งเกิดจากการสลับโหลดและข้อผิดพลาดของวงจรทาง
อุตสาหกรรมได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า	IEC	และ	ANSI	ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง

480-2355 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตัล	รุ่น	87V	ของ	Fluke,	10A	ac	1000V	ac MPN:	FLUKE	87V THB19,960.00

มลัต มิ เิตอร์ตรวจสอบฉนวน ร ุน่ 1577 และ 1587 
ของ Fluke
•	 หน้าจอขนาดใหญ่ที่มีการส่องสว่างจากด้านหลังการทดสอบฉนวน:	1587:	0.01	MΩ	ถึง	2	GΩ.	1577:	0.1	

MΩ	ถึง	600	MΩแรงดันไฟฟ้าทดสอบฉนวน	(V)	1587:	50,100,	250,	500,	1000;	1577:	500,	1000)	
สำาหรับการใช้งานหลากหลายการตรวจสอบวงจรที่ทำางานอยู่เพื่อป้องกันการทดสอบฉนวนหากตรวจพบแรง
ดันไฟฟ้า	>30V	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้การระบายออกโดยอัตโนมัติของแรงดันไฟฟ้ามีประจุเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยของผู้ใช้แรงดันไฟฟ้า	AC/DC,	มิลลิโวลต์	DC,	มิลลิแอมป์	AC/DC,	ความต้านทาน	(Ω),	ความ
ต่อเนื่องปิดเครื่องอัตโนมัติหมวดหมู่การวัดพิกัด	CAT	III	1000V,	CAT	IV	600Vคุณลักษณะเพิ่มเติมของรุ่น	
1587	ของ	Fluke:ตัวกรองสำาหรับการวัดตัวขับมอเตอร์ความจุไฟฟ้า	การทดสอบไดโอด	อุณหภูมิ	ค่า
ต่ำาสุด/ค่าสูงสุด	ความถี่	(Hz)การอ่านค่าที่ไหลลื่นของการทดสอบฉนวนเทอร์โมคัปเปิลชนิด	K

914-5420 มัลติมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน	รุ่น	1587	ของ	Fluke MPN:	FLUKE-1587 THB33,740.00

มลัต มิ เิตอร์พกพา ร ุน่ IDM61 พร้อมตวัตรวจจบัแรง
ดนัไฟแบบไมส่มัผสั
•	 ขนาดกะทัดรัดพร้อมที่จับด้านข้างแบบยางนิ่มจอแสดงผล	LCD	แบบ	2000	จุด6	ฟังก์ชัน/	14	ช่วงช่วง

การวัด	1000V	AC/DCตัวตรวจจับแรงดันไฟสลับแบบไม่สัมผัสในตัวพร้อมระบบเตือนด้วยภาพและเ
สียง	(50Vac	ถึง	600Vac,	50	ถึง	500Hz)การทดสอบ	ความต้านทาน/ความต่อเนื่องและไดโอด	ปรับ
ช่วงการวัดอัตโนมัติเต็มรูปแบบพร้อมฟังก์ชันล้างคำาสั่งด้วยมือคงการแสดงผลปิดเครื่องอัตโนมัติ

697-4023 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตัล	รุ่น	IDM61 THB2,890.00

มลัต มิ เิตอร์แบบพกพา ซ รี สี์ 70 ของ ISO-TECH 
แบบ CAT. IV
•	 จอแสดงผลสเกลขนาดใหญ่จอแสดงผลแบบ	6000	countDCA	μA	การคงข้อมูลฟังก์ชันค่าต่ำาสุด/ค่าสูงสุด	ตัว

นับความถี่	การวัดความจุไฟฟ้า	ปิดเครื่องอัตโนมัติต้านทานแรงกระแทก	(ตกจากที่สูง	1	ม.)	ซองหนังป้องกัน
พร้อมแท่นเอียงและที่เก็บสายตัวนำาคุณลักษณะของรุ่น	IDM72:	การอ่านค่าเฉลี่ยกำาลังสองจริงในโหมด	AC

697-4042 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตัล	รุ่น	IDM72 THB5,840.00

มลัต มิ เิตอร์แบบพกพา ร ุน่ IDM 5A
•	 มัลติมิเตอร์พร้อมจอ	LCD	แบบ	4000	counts8	ฟังก์ชันการทำางาน/	30	ช่วงค่าช่วงการวัด	600V	และ	

μA	AC/DCVolt	Sense	–	ตัวตรวจจับแรงดันไฟฟ้า	AC	แบบไม่สัมผัสในตัวพร้อมการชี้บ่งด้วยภาพ
และเสียงการทดสอบความต้านทาน/ความต่อเนื่องและไดโอด	ความจุไฟฟ้า	ตัวนับความถี่	และวัฎจักร
งานการปรับช่วงแบบทำาด้วยมือ/อัตโนมัติแบบเลือกได้การคงการแสดงผลหน้าจอปิดเครื่องอัตโนมัติ

776-2011 มัลติมิเตอร์แบบพกติดตัว	IDM5A THB1,435.00

มลัต มิ เิตอร์ ร ุน่ 34401A ของ Keysight, 6.5 
ต ำาแหนง่
•	 วัดค่าได้สูงสุดถึง	1000	โวลต์พร้อมความละเอียดขนาด	6.5	หลักความแม่นยำา	dcV	พื้นฐาน	0.0035%	ความ

แม่นยำา	acV	พื้นฐาน	0.06%	ช่วงกระแสไฟฟ้า	10mA	ถึง	3Aแบนด์วิธ	AC	3	Hz	ถึง	300	kHzหน่วยควา
มจำาเก็บข้อมูลได้สูงสุด	512	ค่าการวัดการทดสอบความต่อเนื่องและไดโอดการวัดความต้านทานที่เลือกได้
แบบ	2	หรือ	4	สายคุณลักษณะปรับสายตัวนำาทดสอบเป็นศูนย์เพื่อขจัดความต้านทานของสายตัวนำาและค่า
ออฟเซ็ตคงที่อื่น	ๆ1000	ค่าที่อ่านได้ตรงไปยัง	GPIBฟังก์ชันคณิตศาสตร์ได้แก่	dB	และ	dBm,	ขีดจำากัดค่า
ต่ำาสุด,ค่าสูงสุด/ค่าเฉลี่ย	และการคงค่า	ตัวให้สัญญาณกระตุ้นภายนอกส่งสัญญาณอินพุทเพื่อซิงค์กับอุปกรณ์
อื่น	ๆ	ในระบบการทดสอบเอาท์พุท	TTL	บ่งชี้ผลลัพธ์ว่าผ่าน/ไม่ผ่านเมื่อใช้การทดสอบขีดจำากัดSCPI,	รุ่น	
3478A	ของ	Keysight	และรุ่น	8840A	/42	ของ	Fluke)	หลายภาษาคำาสั่งเพื่อรองรับซอฟต์แวร์ทดสอบที่มีอยู่

501-354 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตัล	รุ่น	34401A	ของ	Keysight	Technologies,	3A	ac	
750V	ac

MPN:	34401A THB46,783.99

สายทดสอบมลัต มิ เิตอร์
•	 คุณลักษณะหลัก	•	ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับ	CATIII•	ฉนวนปลายสายวัด

สัญญาณ•	พิกัดกระแส	10A•	อุปกรณ์ติดตัวหนีบแบบปากจระเข้เป็นอุปกรณ์เสริม

243-2998 ชุดสายทดสอบมัลติมิเตอร์	รุ่น	ATL-1N THB750.00

ชดุสายทดสอบแบบม ฉีนวน
•	 เหมาะสำาหรับอุปกรณ์ส่วนใหญ่รวมทั้งเครื่องที่ไม่รองรับปลั๊กนิรภัยขนาด	4มม.	แบบมีแผ่นกำาบังได้

มาตรฐาน	EN61010	1000V	CATIIมาพร้อมกับกระเป๋า	PVC	สำาหรับพกพาพร้อมแผ่นพับการใช้งาน

340-2421 ชุดสายทดสอบมัลติมิเตอร์แบบมีฉนวน	1000V THB1,850.40

เคร ือ่งทดสอบ  Wi-Fi ร ุน่ AirCheck™

•	 เครื่องทดสอบแบบไร้สายชนิดพกพาสำาหรับเครือข่ายรองรับมาตรฐาน	802.11a/b/g/n	ผสาน
รวมกับเทคโนโลยี	Wi-Fi	ทั้งหมดบวกกับการตรวจจับสัญญาณรบกวน	การสแกนช่องสัญญาณ	
และการทดสอบการเชื่อมต่อ	สามารถแก้ไขจุดที่มีปัญหาของ	Wi-Fi	ส่วนใหญ่	ได้แก่ปัญหา
ความครอบคลุมเครือข่ายหรือช่องสัญญาณโอเวอร์โหลดการรบกวนสัญญาณปัญหาการเชื่อม
ต่อจุดเข้าถึงที่ล้มเหลวจุดเข้าถึงหลวกลวงการตั้งค่าความปลอดภัยปัญหาไคลน์เอ็นต์

702-6850 Fluke	Networks	AirCheck,	มือถือ,	สำาหรับเครือข่าย	
802.11	a/b/g/n,	หน้าจอ	LCD

MPN:	AirCheck THB0.00

ชดุตรวจสอบป ญัหาพ ืน้ฐาน ร ุน่ FTK1000/2000 
SimpliFiber Pro
•	 ชุดอุปกรณ์เริ่มต้นสำาหรับผู้รับเหมาและช่างวางระบบเครือข่ายที่ทำางานติดตั้งและดูแลรักษา

โครงข่ายสายไฟเบอร์ออปติก	มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบซิงเกิ้ลโหมดหรือมัลติโหมด	ตรวจสอบ
สัญญาณสูญเสียทางแสงและระดับกำาลังสัญญาณได้รวดเร็วที่	850	และ	1300nm	หรือที่	1310	
และ	1550nm	เพิ่มแหล่งกำาเนิด	ไมโครสโคป	และอุปกรณ์เสริม	VFL	ได้ตามความจำาเป็น

661-9041 ชุดอุปกรณ์ไฟเบอร์ออปติก	0.01	dB	รุ่น	FTK2000	ของ	Fluke	Networks,	
-60		+10	dBm

MPN:	FTK2000 THB133,517.70

ชดุทดสอบสว่นเพ ิม่เต มิ ร ุน่ LinkRunner AT-2000
•	 ชุดทดสอบส่วนเพิ่มเติม	LinkRunner	AT	2000	ประกอบด้วย:	LinkRunner	AT	2000,	สายวัด

สัญญาณ	IntelliTone	Pro	200,	สายเคเบิล	WireView	IDs	#1-6,	แผ่น	CD	โปรแกรม	LinkRunner	
Manager,	กระเป๋าใส่อุปกรณ์ทดสอบ,	สาย	USB,	คู่มือเริ่มต้นใช้งาน	LinkRunner	AT,	คู่มือเริ่มต้นใช้
งาน	IntelliTone	Pro,	ถ่านอัลคาไลน์	9V	1	ก้อน	ทั้งหมดบรรจุในกระเป๋า	Fluke	Networks	สุดหรู

759-5798 เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติอุปกรณ์ทดสอบ	LAN	
สาย	RJ45	ของ	Fluke	Networks,	LRAT-2000-KIT

MPN:	LRAT-2000-KIT THB104,527.00

เคร ือ่งม อืทดสอบเคร อืขา่ยอตัโนมตั ิ ร ุน่ 
LinkRunner AT-2000
•	 รวมถึงคุณลักษณะทั้งหมดของ	LRAT-1000	บวกด้วย:	ไฟเบอร์,	คุณสมบัติการรับโหลด	TruePower™	

PoE,	IPv6,	การสะท้อนและทำารายงานได้	50	ชุด	แทนที่จะเป็นเพียง	10	ชุด	LRAT-2000	ประกอบ
ด้วย:	เครื่องมือทดสอบ	LinkRunner	AT	2000	พร้อมแบตเตอรี่	Li-ion,	เคเบิล	Wireview	ID	#1,	แผ่น	
CD	โปรแกรม	LinkRunner	Manager,	สาย	USB,	ตัวต่อควบ	RJ-45,	คู๋มือเริ่มต้นใช้งานและกระเป๋า

759-5794 เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติอุปกรณ์ทดสอบ	LAN	
สาย	RJ45	ของ	Fluke	Networks,	LRAT-2000

MPN:	LRAT-2000 THB82,095.00

เคร ือ่งม อืระบสุายเคเบ ลิ ร ุน่ MicroScanner2

•	 ทุกสิ่งที่ช่างเทคนิคที่ทำางานเกี่ยวข้องกับสายเคเบิลจำาเป็นต้องทราบได้แก่	บริการที่พร้อมใช้งาน	(อีเธอร์
เน็ต	10/100/1000,	POTS,	แรงดันไฟฟ้า	PoE)	ความยาวสาย	ผังสายไฟ	ไอดีสายเคเบิล	และระยะที่จะ
เกิดข้อผิดพลาด	ทั้งหมดจะแสดงได้บนหน้าจอแบบส่องสว่างจากด้านหลังขนาดใหญ่กว่าปกติจอเดียว	การ
ปรับระดับแบบดิจิตัลและแอนาล็อก	IntelliTone	ในตัวหาตำาแหน่งของสายเคเบิลหรือสายไฟใด	ๆ	ได้จริง
อย่างแม่นยำา	แม้แต่ในเครือข่ายที่ทำางานอยู่	มีกระเป๋าสำาหรับพกพก	ตัวบ่งชี้จากระยะไกลที่เป็นอุปกรณ์
ซื้อเพิ่มช่วยให้ผู้ใช้สามารถทดสอบช่องสัญญาณออกที่ต่อเนื่องกันในการติดตั้งแบบจับคู่แบบพันเกลียวและ
แบบแกนร่วมได้	ตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีหมายเลขของตัวเอง	(2-7)	ซึ่งจะแสดงผลบน	MS2	เพิ่มความเร็วการ
ทดสอบและประสิทธิภาพการทำางานแสดงผลความยาวสาย	ผังสายไฟ	ไอดีสายเคเบิล	และระยะที่จะมีข้อ
ผิดพลาดบนหน้าจอเดียวทดสอบได้ทุกประเภทสื่อ	รวมทั้ง	RJ11,	RJ45,	Coax	โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์

369-564 เครื่องมือทดสอบระบบสายสัญญาณภาพ	ข้อมูลและเสียง	รุ่น	Microscanner	2	
ของ	Fluke	Networks

MPN:	MS2-100 THB20,088.40

ชดุตรวจแก้ไขป ญัหา Network Tech
•	 ชุดตรวจแก้ไขปัญหา	Network	Tech	ที่มี	ACK,LRAT-2000	ประกอบด้วย:	เครื่องมือทดสอบ	

AirCheck,	เครื่องมือทดสอบ	LinkRunner	AT	2000,	เสาอากาศแบบมีทิศทางภายนอก	AirCheck,	
แบตเตอรี่สำารอง	Li-ion	สำาหรับใช้กับ	AirCheck	หรือ	LinkRunner	และกระเป๋าใส่อุปกรณ์

759-5808 เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติอุปกรณ์ทดสอบ	LAN	
สาย	RJ45	ของ	Fluke	Networks,	ACK-LRAT2000

MPN:	ACK-LRAT2000 THB199,320.00
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แดมเปอร์แอคท เูอเตอร์กล้ ำาสญัญาณ, 5Nm, 24Vac/
Dc
•	 อายุการใช้งานขั้นต่ำา	60000	รอบการทำางานเทคโนโลยีแรงบิดยกตัวที่ไม่ต้องมีสวิตช์ส่วน

ปลายตัวหนีบตัว	U	แบบปรับได้รองรับแกนเพลากลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวบ่งชี้ตำาแหน่ง
แบบมองเห็นได้การล้างข้อมูลแบบทำาด้วยมือด้วยปุ่มกดสวิตช์ปรับเปลี่ยนทิศทางระดับ
ป้องกัน	IP54เวลาการทำางานของมอเตอร์	150sสายเคเบิลแบบพันสายล่วงหน้า	1	ม.

504-1220 แดมเปอร์แอคทูเอเตอร์กล้ำาสัญญาณ,	5nm,	24	V	ac/dc MPN:	LM24A-SR THB6,658.00

เคร ือ่งท ำาความร้อนทรงทอ่แบบเทอร์โมสแตต กิ 1 
ฟตุ 40W
•	 ทางเข้าสายเคเบิลด้านซ้ายหรือขวาแบบสลับทางได้

•	 เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน	57	มม.

•	 ที่รองยึดติดตั้งที่ไม่โดดเด่นสำาหรับติดผนังหรือพื้นทำางาน	

•	 ด้วยแหล่งจ่ายไฟหลัก	230Vac

•	 ระดับป้องกัน	IPX4เ

•	 ทอร์โมสแตตแบบปรับได้

•	 การกระจายความร้อนอย่างสม่ำาเสมอทั่วทั้งตัวเรือนของตัวให้ความร้อน

815-9298 เครื่องทำาความร้อนทรงท่อขนาด	40W,	ติดตั้งกับพื้น,	ติดตั้งกับผนัง MPN:	COT1 THB1,776.00

ตวัควบคมุความเร ว็พดัลม 230 Vac 5 Amp
•	 ตัวควบคุมความเร็วพัดลมพลังงานสูงเอนกประสงค์

•	 สวิตช์เปิด/ปิดและตัวควบคุมความเร็วแบบแปรผันแยกกัน

•	 ปรับตั้งค่าที่กำาหนดไว้ล่วงหน้าในตัวได้สำาหรับความเร็วต่ำาสุด	(ค่าที่กำาหนดจากโรงงานตั้งไว้	20%)

•	 เหมาะสำาหรับระบบควบคุม	2	หรือ	3	สาย

328-9098 ตัวควบคุมความเร็วพัดลม	แปรผัน,	230	V,	5A MPN:	REE	50 THB3,791.85

พดัลมแผน่แนวแกน Hyblade ขนาด 450 มม. 230V
•	 โครงสร้างจานใบพัด	HYBLADE®	ประกอบด้วยโครงสร้างรองรับทำาจากอลูมิเนียม

และตัวหุ้มหรือปลอกหุ้มทำาจากพลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสสีดำา

•	 ระดับการป้องกัน	IP54

•	 โหมดการทำางาน	S1

•	 มอเตอร์แบบตลับลูกปืนเม็ดกลม

767-3790 พัดลมแบบแผ่น	490	W,	650	W	ขนาด	450	มม.,	230	V MPN:	W4E450-DO09-21 THB15,908.00

พดัลมระบายความร้อนความเร ว็ส งู แบบตัง้อ สิระ
•	 พัดลมระบายความร้อนความเร็วสูง

•	 คุณลักษณะและประโยชน์

•	 พัดลมตั้งพื้นความเร็วสูง	3	ระดับเปี่ยมคุณภาพ

•	 	โครงและตะแกรงโลหะชุบโครเมียมที่ทนทานสำาหรับการใช้เชิงพาณิชย์

•	 ขาตั้งพลาสติกให้ความมั่นคงบนพื้นผิวต่าง	ๆ

•	 ชุดใบพัดของพัดลมทำาจากอลูมิเนียมน้ำาหนักเบา

•	 สามารถเอียงตัวพัดลมไปด้านหลังจากแนวตั้งเพื่อทำาหน้าที่เป็นตัวหมุนเวียนอากาศในสำานักงานได้

700-1439 พัดลมรองรับงานหนักแบบตั้งพื้นของ	RS	Pro,	การไหล	5100	ม.³/ชม.,	เส้นผ่าน
ศูนย์กลางใบพัด	450	มม.,	
ความเร็ว	3	ระดับ,	230	V,	พร้อมปลั๊ก:	ประเภท	G	-	มาตรฐานอังกฤษ	3	พิน

THB2,631.72

เคร ือ่งท ำาความร้อนแบบใบพดัขนาดพกพา 9Kw 
แบบ 3 เฟส
•	 ควบคุมอุณหภูมิแบบหลายขั้นด้วยการให้ความร้อน	3	ระดับ

•	 เทอร์โมสแตตสำาหรับห้องในตัวเพื่อให้ความอบอุ่นที่สม่ำาเสมอ

•	 ระบบป้องกันความร้อนเกิน

•	 มอเตอร์พัดลมมีระบบป้องกันความร้อน

•	 ขนย้ายและใช้งานได้ง่าย3	ระดับ

•	 ประสิทธิภาพการให้ความร้อน

•	 อัตราการไหลของอากาศ:	844	m/h

•	 การใช้กำาลังไฟ:	13	A

•	 แรงดันไฟฟ้าจ่ายเข้า:	400	V	/	50	Hz

839-5283 เครื่องทำาความร้อนแบบใบพัดขนาดพกพา	9kW	ของ	RS	Pro THB12,728.56

เคร ือ่งท ำาความร้อนแบบใบพดัขนาดพกพา 15Kw 
แบบ 3 เฟส
•	 ควบคุมอุณหภูมิแบบหลายขั้นด้วยการให้ความร้อน	2	ระดับ

•	 เทอร์โมสแตตสำาหรับห้องในตัวเพื่อให้ความอบอุ่นที่สม่ำาเสมอ

•	 ระบบป้องกันความร้อนเกิน

•	 มอเตอร์พัดลมมีระบบป้องกันความร้อน

•	 ขนย้ายและใช้งานได้ง่าย

•	 สามารถใช้งานพัดลมได้โดยไม่ต้องใช้ฟังก์ชันการทำาความร้อน

•	 ประสิทธิภาพการให้ความร้อนสูงสุด:	15	kW	/12,900	kcal

•	 อัตราการไหลของอากาศ:	1,100	m/h

•	 กำาลังไฟ:	21.7	A

•	 แรงดันไฟฟ้าระบบหลัก:	400	V	/	50	Hz

•	 ระดับการป้องกัน:	IP44

839-5286 เครื่องทำาความร้อนแบบใบพัดขนาดพกพา	15kW	ของ	RS	Pro THB19,241.04

พดัลมทอ่ในแนวสง่หมนุเหว ีย่ง, Xid315 320W
•	 การออกแบบขนาดกะทัดรัดสำาหรับใช้งานในพื้นที่แคบ

•	 ใบพัดนำาช่องออกทำาให้อากาศไหลแนวตรง

•	 มอเตอร์ที่ไม่ต้องบำารุงรักษา	ระบบปิดทั้งหมดด้วยระบบป้องกันความร้อน

•	 ตัวเรือนจากเหล็กกล้ากัลวาไนส์พร้อมระบบสายดินคลาส	1

•	 ให้มาพร้อมแผ่นรองติดตั้ง

•	 กำาลังไฟหลัก	230	Vac

184-4889 พัดลมท่อในแนว,	315	มม. MPN:	90106AA THB12,720.00

พดัลมด ดูอากาศออกแบบทรงกระบอกให้เส ยีงเง ยีบ
•	 ตัวยึดรูปแบบกลม

•	 พัดลมและการไหลของอากาศที่เกือบจะเงียบสนิท

•	 ตลับลูกปืนเม็ดกลมของมอเตอร์พัดลมที่อายุใช้งานยาวนาน

•	 การออกแบบใบพัดของพัดลมที่ปรับให้เหมาะสมที่สุดและตัวปรับการไหลแนวตร

•	 งการติดตั้งที่เรียบง่ายได้

•	 ตามข้อกำาหนดอาคาร	Part	F	และ	Part	L

•	 ระดับป้องกัน	IPX4

829-8832 Xpelair	92961AW	ให้เสียงเงียบสำาหรับการดูดอากาศออก MPN:	92961AW THB2,561.00

เทอร์โมสแตต ร ุน่ FTR 1207
•	 เทอร์โมสแตตเพื่อป้องกันการแข็งตัว	ในตัวเรือนพลาสติกสำาหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมมีความชื้น

•	 รุ่น	FTR-E3121	เป็นเครื่องมอนิเตอร์แบบอิเล็กโทรแมคคานิค	ในขณะที่รุ่น	FTR	1207	เป็น
เทอร์โมสแตตอิเล็กทรอนิกส์พร้อมการติดตั้งสำาหรับในอาคารและนอกอาคาร

•	 การตั้งค่าที่แผงด้านหน้าทางเข้า

•	 สายเคเบิลผ่านแกลนด์สายเคเบิลเกรด	PG13

509-0761 เทอร์โมสแตต	HVAC	ระบบกล,	Eberle	FTR	1207,	ระบบเลือกแหล่งจ่ายไฟ	4	A,	
16	A

MPN:	FTR	1207 THB12,861.00

ตวัควบคมุห้องเย น็ 30A & 8A/2Hp Ir Rtc Haccp
•	 สอดคล้องตามข้อกำาหนด	HACCP	9¾3/EU

•	 แผงควบคุมมีระดับป้องกัน	IP65	สำาหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมมีความชื้น

•	 การควบคุมอุณหภูมิห้องเย็นอย่างสมบูรณ์

•	 จัดการการละลายน้ำาแข็งส่วนปลายได้อย่างสมบูรณ์และอย่างอิสระ

•	 จัดการพัดลมตัวควบแน่นโดยใช้เอาท์พุทเสริม

•	 ให้สัญญาณการแจ้งเตือนอุณหภูมิสูงและความจำาเป็นในการบำารุงรักษาชุดอุปกรณ์

813-4271 ตัวควบคุมอุณหภูมิ	PID	รุ่น	MasterCella	ของ	Carel,	200	x	240	มม.,	
2	เอาท์พุทรีเลย์,	115		230	V	ac	แรงดันไฟฟ้าจ่าย

MPN:	MD33D5EB00 THB11,346.00

ทอ่ร้อยสายโพล เีอไมด์ท ี ่ปราศจากสารฮาโลเจน ระดบั
การปอ้งกนั IP67 ขนาด 12 มม., ยาว 10 ม.
•	 ปราศจากสารฮาโลเจน

•	 ให้ความต้านทานต่อสารเคมีและน้ำามัน

•	 หน่วงการติดไฟที่ระดับมาตรฐาน	EN50086

•	 ต้านทานแสง	UV

320-4003 ท่อร้อยสายยืดหยุ่นโพลีเอไมด์	6	รุ่น	PAFS	ของ	Adaptaflex	ขนาด	13	มม.	
ระดับการป้องกัน	IP40,	IP65,	IP66,	IP67,	IP68,	IP69K	ขนาดยาว	10	ม

MPN:	PAFS13/BL/10M THB1,066.00

ทอ่ร้อยสายโพล เีอไมด์แบบกนัน้ ำาเข้าออกระดบั
ปอ้งกนั IP67, ขนาด 20 มม., ยาว 10 ม.
•	 ปราศจากสารฮาโลเจน

•	 ให้ความต้านทานต่อสารเคมีและน้ำามัน

•	 หน่วงการติดไฟที่ระดับมาตรฐาน	EN50086

•	 ต้านทานแสง	UV

599-881 ท่อร้อยสายยืดหยุ่นโพลีเอไมด์	6	รุ่น	PAFS	ของ	Adaptaflex	ขนาด	21	มม.	
ระดับการป้องกัน	IP40,	IP65,	IP66,	IP67,	IP68,	IP69K	ขนาดยาว	10	ม.

MPN:	PAFS21/BL/10M THB2,174.00

สายโซท่างเด นิสายไฟน้ ำาหนกัเบา, 119X35 มม.
•	 กลไกแบบกดเปิดสำาหรับเปิดด้านซ้ายหรือขวา

•	 แท่งพาดขวางที่แขวนไว้สามารถหมุนรอบแกนมากกว่า	180°

•	 เปิดและปิดได้ง่าย

•	 การสวมแน่นของการแยกส่วนภายใน	แม้ขณะที่	EnergyChain®	เปิดไว้ก็ตาม

814-1935 ชุดท่อร้อยสายไฟน้ำาหนักเบา	e-chain	Igumid	GLW	สีดำา	รุ่น	2500	ของ	Igus,	
ก.	119	มม.	x	ล.	35	มม.,	ย.	1	ม.,	ต่ำาสุด	55	มม.	รัศมีหักงอ

MPN:	2500.10.055.0 THB2,405.73

ตะแกรงร้อยสายไฟแบบสเตนเลส 304 ขนาด 150X30 
มม.
•	 ความยาว	3	ม.

•	 ความกว้าง	150	มม.

•	 	ความลึก	30	มม.

•	 	วัสดุ	สเตนเลสสตีลเบอร์	304

770-7060 ถาดร้อยสายไฟ,	สเตนเลสสตีลเบอร์	304	ขนาด	3	ม.	x	150	มม.	x	30	มม. THB7,754.00

ทอ่ร้อยสายย ดืหย ุน่โพล เีอไมด์ 6 น้ ำาหนกั
มาตรฐาน ขนาด 42 มม. ยาว 10 ม.
•	 ความยืดหยุ่นสูง

•	 ความแข็งแกร่งต่อแรงกระแทกสูงและคืนตัวหากถูกกระแทก

•	 ช่วงอุณหภูมิ:	-40°C	ถึง	+120°C	(-20°C	ถึง	+100°C	หากเคลื่อนไหว)

•	 อันตรายจากไฟไหม้ต่ำา	(LFH)

•	 ปลอดสารฮาโลเจน	ซัลเฟอร์	และฟอสฟอรัส

•	 ต้านทานแสง	UV	(สีดำา)

•	 ต้านทานการขัดสี

•	 ต้านทานตัวทำาละลายและน้ำามันอย่างสูง

880-8186 ท่อร้อยสายยืดหยุ่นไนลอน	FPAS	ของ	Flexicon	สีดำา	ขนาด	42	มม.	ระดับการ
ป้องกัน	IP66,	IP67,	IP68,	
IP69K	ยาว	10	ม.

MPN:	FPAS42B-10M THB4,569.00

ทอ่ร้อยสายย ดืหย ุน่น้ ำาหนกัเบาแบบ 2 สว่น ขนาด 
25 มม.
•	 การเชื่อมต่อแบบเก่าที่ไม่มีปัญหาใด

•	 สามารถเปิดและปิดได้ครั้งแล้วครั้งเล่าในทิศทางความยาว

•	 ติดตั้งได้ง่าย

•	 มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ	PMA	จำาหน่าย

•	 นอกจากนี้ยังใช้สำาหรับการซ่อมแซมได้

•	 ดับไฟได้ด้วยตัวเอง

•	 วัสดุที่เลือกใช้:	น้ำาหนักเบา	-	PP	หรือเกรดงานหนัก	-	PA6

762-1556 ท่อร้อยสายยืดหยุ่นแบบแยกส่วนได้	วัสดุ	PMA	PPCOF	PP	สีดำา	ขนาด	25	
มม.	ยาว	10	ม.

MPN:	PPCOF-23B THB6,287.00

ทอ่ร้อยสายย ดืหย ุน่น้ ำาหนกัเบาแบบ 2 สว่น ขนาด 
16 มม
•	 การเชื่อมต่อแบบเก่าที่ไม่มีปัญหาใด

•	 สามารถเปิดและปิดได้ครั้งแล้วครั้งเล่าในทิศทางความยาว

•	 ติดตั้งได้ง่ายมีอุปกรณ์เชื่อมต่อ	PMA	จำาหน่าย

•	 นอกจากนี้ยังใช้สำาหรับการซ่อมแซมได้

•	 ดับไฟได้ด้วยตัวเอง

•	 วัสดุที่เลือกใช้:	น้ำาหนักเบา	-	PP	หรือเกรดงานหนัก	-	PA6

762-1544 ท่อร้อยสายยืดหยุ่นแบบแยกส่วนได้	วัสดุ	PMA	PPCOF	PP	สีดำา	ขนาด	16	
มม.	ยาว	10	ม.

MPN:	PPCOF-12B THB2,995.00
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ทอ่เด นิสายผา่น 75X75 มม. ชอ่งป ดิ ขนาด 2X2 ม. 
วสัด ุ Noryl
•	 ระบบสายไฟฟ้าที่จำากัดอันตรายของไฟไหม้ไว้

•	 วัสดุแบบดับไฟด้วยตัวเอง	Noryl	Extra™	ได้ตามมาตรฐานพิกัดความไวไฟ	UL94-V0

•	 ปลอดสารฮาโลเจน

•	 ให้ควันต่ำามาก

•	 สีดำา

•	 มีให้เลือกในขนาดยาว	1	หรือ	2	เมตร

803-7417 ท่อเดินสายผ่านแบบแผงช่องปิดสำาหรับสายไฟร้อยแบบช่องปิด	วัสดุ	Noryl	สี
ดำาของ	Betaduct	
ขนาด	กว้าง	75	มม.	x	ลึก	75	มม.,	ยาว	2	ม.

MPN:	33456000 THB9,898.00

ทอ่เด นิสายผา่นแบบชอ่งป ดิ วสัด ุ PVC ส ดี ำา ขนาด 
25X20 มม. ยาว 1 ม.
•	 เหมาะสำาหรับการใช้กับตู้ควบคุมหรือแผงควบคุม

•	 ฝาปิดแบบกด

•	 ช่องเสียบแบบปิด	ความสูง	(H),	ความกว้าง	(W)	และระยะพิทช์	(P)	ดังแสดงไว้

•	 ช่องเสียบยึดแบบเจาะรูไว้ล่วงหน้าได้ตามมาตรฐาน	DIN43659	สำาหรับการยึดติดโครงที่ง่าย

•	 วัสดุ	PVC	แบบดับไฟด้วยตัวเองได้ตามมาตรฐานพิกัดความไวไฟ	UL94-V0

•	 เหมาะสำาหรับช่วงอุณหภูมิ	-15	ถึง	+60°	C

547-701 ท่อเดินสายผ่านแบบแผงช่องปิดสำาหรับสายไฟร้อยแบบช่องปิด	วัสดุ	PVC	สี
ดำาของ	Betaduct	
ขนาด	กว้าง	25	มม.	x	ลึก	20	มม.,	ยาว	1	ม.

MPN:	08712 THB1,178.00

ทอ่เด นิสายผา่นฐานเสา ร ุน่ Consort ขนาด 100X50 
มม. ยาว 3 ม.
•	 สามารถทำาการแปลงส่วนแยกแบบเดี่ยว-สามส่วนเพื่อการแยกออกของกำาลังไฟ	ข้อมูล	และการสื่อสาร

ด้วยตัวแบ่งส่วนที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม	สามารถหนีบยึดเข้ากับฐานรองของตัวแบ่งส่วนใด	ๆ	จาก	3	ตัว

•	 กล่องติดตั้งซ็อกเก็ตแบบ	1	และ	2	กลุ่มแบบแยกเต็มตัวที่ใช้การหนีบเข้าสามารถกำาหนดตำาแหน่งที่
จุดใด	ๆ	ตามแนวการต่อสายไฟ	ทำาให้สามารถยึดแบบฝังผนังของอุปกรณ์เสริมในการเดินสายไฟ	

•	 (หน้ากากกล่องไฟ	ฯลฯ)	ที่หลากหลายจากผู้ผลิตชั้นนำาทั้งหมดได้

315-1460 ท่อเดินสายผ่านฐานเสา	วัสดุ	uPVC	สีขาว	รุ่น	Consort	จาก	Schneider	Electric
	ยาว	3	ม.

MPN:	CT105 THB8,520.72

ซอ็กเกต็เส ยีบแบบแยกช ิน้ส ำาหรบัต ดิตัง้รางสายไฟ 
DIN มาตรฐาน BS
•	 มีให้เลือกในหลากหลายมาตรฐานซอคเก็ตของโลก

•	 เชื่อมต่อได้รวดเร็ว

•	 สีเทา

•	 อัตราการสูญเสียพลังงาน	0.6W	ต่อขั้ว

829-4571 ซ็อกเก็ตไฟฟ้าแบบไม่มีสวิตช์	1	ชุดของ	ABB,	ประเภท	G	-	มาตรฐานอังกฤษ,	
ขนาด	13A,	
การยึดรางมาตรฐาน	DIN,	ระดับการป้องกัน	IP20,	IP30

MPN:	M1363 THB672.83

ซอ็กเกต็แผงมาตรฐาน Nema สหรฐัอเมร กิา ขนาด 
15A 125V ส ดี ำา
•	 วัสดุ	PVC

•	 ประเภทการเชื่อมต่อขั้วปลายแบบมีสกรูยึด

•	 ระบบป้องกันความปลอดภัยของเด็ก

•	 ฝาครอบ

•	 พิกัดการป้องกัน	IP54

824-5655 ซ็อกเก็ตไฟฟ้าวัสดุ	PVC	แบบ	1	ชุด	รุ่น	Sursum	ของ	ABL,	มาตรฐาน	NEMA	
5-15R,	15A,	
ยึดเข้ากับแผง,	ระดับป้องกัน	IP44

MPN:	UL12500 THB280.00

ซอ็กเกต็ไฟฟา้แบบแผง มาตรฐาน BS1363 ระดบั
การปอ้งกนั IP54 ส ดี ำา
•	 วัสดุ	PVC

•	 ประเภทการเชื่อมต่อขั้วปลายแบบมีสกรูยึด

•	 ระบบป้องกันความปลอดภัยของเด็ก

•	 ฝาครอบ

•	 พิกัดการป้องกัน	IP54

824-5646 ซ็อกเก็ตไฟฟ้าวัสดุ	PVC	แบบ	1	ชุด	รุ่น	Sursum	ของ	ABL,	ประเภท	G	-	
มาตรฐานอังกฤษ	13A,	
ยึดเข้ากับแผง,	ระดับป้องกัน	IP54

MPN:	BS13630 THB280.00

กลอ่งชมุทางสายไฟ ส เีทา Masterseal+
•	 กล่องรวมสาย	16	ขั้วต่อ

•	 แต่ละแผงขั้วรองรับสายเคเบิลขนาด	2.5	มม²	จำานวนสี่เส้น

•	 ช่องเข้าสายแบบทะลุผ่านบนแต่ละด้าน

•	 250Vac

705-1709 กล่องชุมทางสาย	ระดับป้องกัน	IP66	ขนาด	M20	แบบกระทุ้งออก,	4	ขั้วปลาย
สายl,	95	x	95	x	65	มม.,	
สีเทา

MPN:	K56506GRY THB1,200.00

ซอ็กเกต็ RCD แบบ 1 ชอ่งข ึน้ร ปูส ขีาว ขนาด 13A
•	 ซอคเก็ตแบบมีสวิตช์	–	ขึ้นรูปด้วยพลาสติกสีขาว

•	 ซอคเก็ตแบบเดี่ยวหรือ	2	ชุด	มีให้เลือกพร้อมวงจรพาสซีฟ

•	 RCD	ตัวตัดไฟ

•	 ให้การปกป้องต่ออันตรายจากไฟฟ้าช็อต

•	 ระบบสวิตช์ขั้วคู่สำาหรับทุกประเภทกระแสไฟฟ้า

•	 ตัดวงจร	30mA

•	 ขั้วสายดินแบบคู่แฝด

•	 ขั้วทั้งหมดอยู่ในแนวเดียวกับสกรูตัวยึดเพื่อให้ง่ายในการติดตั้ง

•	 ตรวจจับกระแสฟอลต์	DC	ที่มาเป็นจังหวะเพื่อป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	การ
สูญเสียระบบสายดินและสายกลาง	และความเป็นขั้วของแหล่งจ่ายกลับทิศ

431-9342 เบรกเกอร์ไฟฟ้า	13A,	การยึดติดมาตรฐาน	BS,	พาสซีฟ,	ซ็อกเก็ต	RCD	ชุดเดี่ยว,	
วัสดุโพลีคาร์บอเนต,	ยิดติดกับพื้นผิว,	มีสวิตช์

MPN:	K21WP-C THB2,563.00

เครื่องทำาน้ำา ร้อนแบบมีปลอกหุ้ม Incoloy, 3Kw 11In 
•	 3	เฟส,	4	สาย,	415V	หรือเฟสเดียว	240Vac

•	 หัวทองเหลืองแบบเกลียว	BSP	ขนาด	21//4	นิ้ว

•	 ตัวครอบขั้วปลายสายจากโพลีโพรไพลีนสำาหรับงานท่อซึ่งสามารถหมุนได้ทุกทิศทาง

•	 ยึดเข้ากับเทอร์โมสแตตและปะเก็นข้อต่อ

272-996 เครื่องทำาความร้อนแบบถังมีเกลียว	BSP	ของ	RS	Pro	ขนาด	3	kW,	หน่วยให้
ความร้อน	Incoloy,	
มีเทอร์โมสแตตให้มา,	220	V	ac

MPN:	60391402 THB9,515.38

อปุกรณ์เช ือ่มตอ่หลอดฟล อูอเรสเซนต์ต้านทานการ
กดักรอ่น 2X18W
•	 พิกัด	IP66	กันฝุ่นละอองเข้าออกและกระแสน้ำาแรงดันสูงเพื่อให้ง่ายในการรักษาความสะอาดอยู่

เสมออุปกรณ์กระจายแสงแบบปริซึมสำาหรับการกระจายแสงและการลดแสงจ้าที่ให้ประสิทธิภาพ
สูงสุดตัวเรือนเสริมแรงใยแก้ว	(GRP)ปะเก็นโพลียูรีเทนอุปกรณ์กระจายแสงอะคริลิกแบบปริซึมที่
ทนคงตัวต่อ	UVตัวหนีบสเตนเลสสตีล	(ให้มาด้วย)แผงอุปกรณ์เหล็กล้าแผ่นมีผิวสำาเร็จสีขาว

795-4765 ไฟติดเพดานแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์	18	W,	ทรงกระบอกแบบมีด้ามยึด
ดาม,	2	หลอด,	
ต้านทานการกัดกร่อน,	665	x	145	x	101	มม.

THB1,940.00

ไฟสอ่งแผก่ระจาย LED ระดบัการปอ้งกนั IP65, 230V 
70W 6000K, ส ดี ำา
•	 ผิวสำาเร็จสีดำา

•	 จอสี	LED	สีเดย์ไลท์

•	 โครงอะลูมิเนียมขึ้นรูปด้วยแรงอัดสูงคลาส	I

•	 ระดับป้องกัน	IP65

•	 อายุการใช้งานเฉลี่ย	25000	ชั่วโมง

•	 มาพร้อมสายขนาด	300	มม.

876-5152 ไฟส่องแผ่กระจาย	LED	รุ่น	FLS	ของ	Knightsbridge,	70	W,	6700	lm,	IP65	
230	V

MPN:	FLS70BK THB7,093.00

ไฟสอ่งแผก่ระจาย LED ระดบัการปอ้งกนั IP65, 230V 
130W 6000K, ส ดี ำา
•	 ผิวสำาเร็จสีดำา

•	 จอสี	LED	ระดับ	6000K	สีเดย์ไลท์

•	 โครงอลูมิเนียมขึ้นรูปด้วยแรงอัดสูงคลาส	I

•	 ระดับป้องกัน	IP44

•	 อายุการใช้งานเฉลี่ย	25000	ชั่วโมง

•	 เซนเซอร์	PIR	ปรับได้	120	องศา

•	 	ระยะการวัดมากสุดถึง	8	เมตร

•	 มาพร้อมสายขนาด	300	มม.

876-5159 ไฟส่องแผ่กระจาย	LED	รุ่น	FLS	ของ	Knightsbridge,	130	W,	11600	lm,	
IP65	230	V

MPN:	FLS130BK THB11,954.00

ไฟฉายสวมหวั Tikka ส ฟีา้ว กิตอเร ยี
•	 ไฟฉายสวมหัวช่วยให้มือว่าง

•	 โหมดส่องสว่างสองโหมดที่ปรับให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์	(โหมดที่ให้
เวลาในการใช้งานยาวนาน	และโหมดที่ให้ความสว่าง)

•	 ปุ่มกดสำาหรับเลือกโหมดส่องสว่างได้ง่ายและรวดเร็ว

•	 ตัวสะท้อนแบบฟอสฟอเรสเซนต์ช่วยให้สามารถหาหลอดในที่มืดได้

•	 สายรัดที่ยืดหยุ่นปรับขนาดได้ง่าย

•	 แถบสวมหัวสีดำาที่ซักล้างได้

812-5400 ไฟฉายสวมหัว	LED	รุ่น	TIKKA	E93HNE	ของ	Petzl,	1	x	AAA,	หรี่แสง
ได้,	100	lm,	
สีดำา

MPN:	E93HNE THB1,925.00

ไฟฉายสวมหวัแบบชาร์จได้ ร ุน่ H7R.2 ของ Led 
Lenser
•	 ชิปไฟ	LED	รุ่น	CREE	Power+	ที่ทรงประสิทธิภาพ

•	 การผนวกรวมของตัวสะท้อนแสงและเลนส์ที่ได้สิทธิบัตร

•	 ระยะลำาแสงสูงสุดถึง	160	เมตร

•	 แสงสว่างแบบทิศทาง:	ส่วนหัวของหลอดหมุนรอบแกนภายใน	90°	องศา

•	 ตัวบ่งชี้สถานะแบตเตอรี่แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่เมื่อหลอดไฟเปิดครั้งแรก

•	 ระยะเวลาใช้งานสูงสุด	60	ชั่วโมง

792-4228 ไฟฉายสวมหัว	LED	แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน	รุ่น	7298	-	H7R.2	ของ	Led	
Lenser,	
แบบชาร์จได้,	หรี่แสงได้,	อลูมิเนียมเกรดอากาศยาน,	300	lm,	สีดำา

MPN:	7298	-	H7R.2 THB4,804.00

ไฟฉายสวมหวั LED ร ุน่ Atex, เขต 0
•	 ลำาแสงแบบจุด	LED	กำาลังสูง	(ประมาณ	22°)

•	 	การส่องสว่างสูงสุดลำาแสงขอบนอกมุมกว้างพิเศษ	(ประมาณ	100°)	

•	 การส่องสว่างสูงสุดเทอร์โมพลาสติกทนแรงกระแทกสูง	ทนสารเคมี	ไม่เป็นอันตรายจากไฟฟ้าสถิต

•	 เลนส์โพลีคาร์บอเนตป้องกันการแตก

•	 ขนาดจุดที่กว้างพร้อมลำาแสงให้แสงสว่างขอบนอกมุมกว้าง

•	 แหล่งกำาเนิดแสง	LED	กำาลังสูงสูงสุดถึง	130	lm

•	 อายุการใช้งานแหล่งกำาเนิดแสง	25,000+	ชั่วโมง	(เหมาะสมกับอายุการใช้งาน)

•	 ระยะเวลาการให้แสงสว่างสูงสุดถึง	14	ชั่วโมง

769-2741 ไฟฉายสวมหัว	LED	รุ่น	ATEX	HT-650	ของ	Wolf	Safety,	3	x	AA,	เทอร์
โมพลาสติก
สำาหรับแรงกระแทกสูง,	130	lm,	สีดำา,	เขตพื้นที่อันตราย	0

MPN:	HT-650 THB7,725.00

ไฟฉาย LED แบบ 2 Cell D ร ุน่ท ี ่ 3
•	 กำาลังสูง	524	ลูเมน

•	 	ระยะเวลาใช้งาน	6.5	ชั่วโมง

•	 กำาลังต่ำา	143	ลูเมน

•	 	ระยะเวลาการใช้งาน	20	ชั่วโมง

•	 โหมดประหยัด	(ต่ำามาก)	58	ลูเมน	

•	 ระยะเวลาการใช้งาน	69	ชั่วโมง

•	 สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติโหมดติดตั้งไว้ใกล้กับส่วนหัวของแสง

•	 โครงสร้างอะลูมิเนียมคุณภาพสูง

•	 โฟกัสแบบปรับได้

•	 โอริงซีลกันน้ำา

872-4868 ไฟฉายหมุน	LED	ขนาด	2	x	D	รุ่น	ST230	ST23016	ของ	MAGLITE,	สีดำา MPN:	ST23016L THB3,007.00

ไฟฉายทางยทุธว ธิ สี ำาหรบัตำารวจ ร ุน่ Tt ของ Led 
Lenser
•	 ระบบ	Advanced	focus	System™

•	 สวิตช์ฝาครอบส่วนท้ายแบบแทคติคอลแบบไดนามิก

•	 	เลนส์ตัวสะท้อนที่คำานวณใหม่

•	 พื้นผิวลาย	“สีดำายะเยือก”	เคลือบสีดำา

•	 ด้านเอาท์พุทแสง:	สูงสุด	280	ลูเมน,	ต่ำาสุด	25	ลูเมน

•	 ช่วงลำาแสงที่มองเห็นสูงสุด	220	เมตร

•	 อายุการใช้งานแบตเตอรี่:	3	ชั่วโมงที่ความสว่างสูงสุดและ	25	ชั่วโมงที่ความสว่างน้อยสุด

853-1745 ไฟฉาย	LED	รุ่น	TT	9804	ของ	Led	Lenser,	3	x	AAA,	วัสดุอลูมิเนียมเกรด
อากาศยาน,	
280	lm,	สีดำา

MPN:	9804 THB2,060.30

ไฟฉาย Stanley Fatmax 70 ล เูมน พร้อมปลั ก๊ R/Ch 
มาตรฐาน EU
•	 ตัวเรือนอะลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์สำาหรับงานหนักพร้อมที่ยึดจับแบบผิวขรุขระ

•	 ตัวสะท้อนที่ออกแบบมาพิเศษเฉพาะให้ลำาแสงโฟกัสที่เข้มข้น

•	 	เลนส์ที่ทนต่อการแตก

•	 	แถบวงสีเหลืองให้การมองเห็นที่ดี

•	 	ต้านทานสภาพอากาศ

•	 	มีแถบสวมข้อมือให้มาด้วย

679-6029 ไฟฉาย	LED	แบบชาร์จได้รุ่น	FatMax	ของ	Stanley	FatMax	1	x	NiMH,	
อลูมิเนียม,	70	ลูเมน,	สีดำา	มาตรฐาน	EU

MPN:	1-95-154 THB3,140.00



Visit th.rs-online.com to order today! Visit th.rs-online.com to order today!
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อุปกรณ์เสริมสาย, สายรัด และเครื่องมือ

ตวัหน บีย ดึต ดิตัง้แบบม สีารย ดึต ดิในตวั
•	 ง่ายในการใช้งานบนพื้นผิวที่เรียบสะอาด

•	 การออกแบบเป็นวงกลมเหมาะสำาหรับสายเคเบิลหรือท่อ

•	 วัสดุ	-	ไนลอน	6.6	สีธรรมชาติ

190-3405 คลิบหนีบแบบมีสารยึดเกาะในตัว	ไนลอน	66	ของ	HellermannTyton,	
เส้นผ่านศูนย์กลางชุดรวม	9	มม.

MPN:	151-13020 THB834.00

ปลอกหุ้ม ไฟเบอร์กล๊าสเคลือบ PVC ชว่ง PIF-130
•	 เหมาะที่สุดสำาหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมภายนอกที่หนักหน่วง

•	 ยึดติดเหนือสายไฟและสายเคเบิลอย่างเป็นระเบียบโดยไม่จำาเป็นต้องลดขนาด

•	 ยืดหยุ่น

•	 ต้านทานการขัดสีได้ดี

•	 ต้านทานน้ำามัน

•	 ไม่หลุดลุ่ย	หักงอ	หรือขมวดปม

•	 ใช้งานได้ดีในในอุณหภูมิสูง

822-5266 ปลอกสวมสายเคเบิล	PVC	ไฟเบอร์กล๊าสถักเปีย	แบบขยายตัวได้	
สีดำาของ	Alpha	Wire

MPN:	PF1305/8	BK005 THB12,230.69

ทอ่ออ่นแบบถกั F.66
•	 มีความยืดหยุ่นและน้ำาหนักเบา

•	 ต้านทานการขัดสี

•	 เสถียรในอุณหภูมิสูง

•	 ปลอดสารฮาโลเจน

•	 ดับไฟในตัวตามพิกัด	UL94	V2

103-4303 ปลอกหุ้มสายเคเบิล	โพลิแอไมด์แบบถัก	สีดำา	25	มม.	รุ่น	F.66	ของ	PMA,	
ยาว	50	ม.

MPN:	F.66.25SW THB10,285.00

หว่งสายเคเบ ลิมาตรฐาน (SR1700 PVC)
•	 ห่วงมาตรฐาน	PVC	สีดำา	เพื่อปกป้องสายไฟและสายเคเบิลที่ลาก

สายผ่านแผงควบคุมได้หนาสูงสุดถึง	1.6	มม.

543-204 ห่วงสายเคเบิล	PVC	แบบกลมของ	RS	Pro,	เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลสูงสุด
	6.4	มม.

THB254.80

ทอ่หดด้วยความร้อน
•	 อัตราการหดตัว	3:1

•	 เข้ากับสายไฟได้อย่างแน่นหนาเมื่อให้ความร้อนโพลีโอเลฟิน

•	 เกรดอุตสาหกรรมที่หดตัวด้วยความร้อนไม่เกิดรอยด่างหรือซีดจางเมื่อพิมพ์ลงไป

•	 พิมพ์โดยตรงบนฉลากยังคงสามารถอ่านสัญลักษณ์ได้แม้หลังจากสัมผัสการขัด
สี	ตัวทำาละลายสำาหรับทำาความสะอาดหรือของเหลวทางอุตสาหกรรม

•	 เป็นสารหน่วงไฟ

515-6833 ท่อหดด้วยความร้อน	สีเหลืองของ	Dymo,	19	มม.,	อัตราหด	3:1,	
ยาว	1.5	ม.

MPN:	18058 THB1,448.40

ทอ่หดด้วยความร้อน ซ รี สี์ TA ของ 
HellermannTyton
•	 โพลีโอเลฟินแบบเชื่อมโยงข้ามกัน	(PO-X)

•	 ผนังบาง

•	 อัตราการขยายตัวสูง

•	 แถบสารยึดติด

•	 หน่วงการติดไฟ	(มาตรฐาน	UL224)

914-6802 ท่อหดด้วยความร้อน	แบบมีแนวแถบสารยึดติด	สีดำา,	4	มม.,	อัตราหด	4:1,	
ยาว	1.2	ม.

MPN:	318-40400 THB171.00

ทอ่หดด้วยความร้อน อตัราหด 2:1 ในม้วนเกบ็
•	 จัดส่งในกล่องตัวจ่ายที่สะดวก

•	 อัตราหดตัว	2:1

•	 มีให้เลือกในหลายช่วงขนาด	ตั้งแต่	1.2	มม.	ถึง	25.4	มม.

•	 จัดส่งในสีดำา

•	 พิกัดความไวไฟ	UL	224	VW-1

•	 อุณหภูมิการหดตัวต่ำาสุด	+100	°C

914-6821 ท่อหดด้วยความร้อน	สีดำา,	2.4	มม.,	อัตราหด	2:1,	ยาว	10	ม. MPN:	300-30240 THB723.00

ทอ่หดด้วยความร้อน ร ุน่ TF21
•	 ท่อหดด้วยความร้อนผนังบางยืดหยุ่น

•	 	ความคงตัวทางกล	การคลายตัวของวัสดุ	และคงตัวทางเคมีดี	

•	 สามารถพิมพ์บนท่อได้

•	 มีให้เลือกสีดำาหรือสีใส

•	 คุณลักษณะการปกป้องเพลิงไหม้ที่เป็นไปตามมาตรฐาน	ASTM	D876

914-6861 ท่อหดด้วยความร้อน	สีดำา,	38.1	มม.,	อัตราหด	2:1,	ยาว	10	ม. MPN:	309-13810 THB29,148.00

ม แีนวแถบสารย ดึต ดิ - หนว่งการต ดิไฟ 3:1
•	 อัตราหดตัว	3:1

•	 แถบสารยึดติด

•	 หน่วงการติดไฟ

•	 มีให้เลือกในหลายสีและขนาด

•	 ความยาว	1.2	ม.	ยกเว้นรุ่นสีใสที่มีความยาว	300	มม.

241-7444 ท่อหดทางความร้อนมีแถบสารยึดติด	สีขาว	ของ	RS	Pro,	
9.5	มม.,	อัตราหด	3:1,	ยาว	1.2	ม.

THB299.40

ชดุหดตวัด้วยความร้อนของ RS
•	 ชิ้นส่วนที่หดตัวด้วยความร้อนคละกัน	170	ชิ้น

•	 ขนาดตั้งแต่	2.4	มม.	ถึง	12.7	มม.

•	 มีให้เลือกในแบบมีแถบสารยึดติด	อัตราหดตัว	3:1	และแบบไม่มีแถบสารยึดติด	อัตราหดตัว	2:1

•	 หน่วงการติดไฟ

•	 จัดส่งในกล่องที่เก็บที่ใช้ประโยชน์ได้

397-679 ชุดปลอกสวมสายเคเบิลหดตัวด้วยความร้อน	มีแถบสารยึดติด	
ผสมขนาดของ	RS	Pro,	อัตราหด	2:1,	3:1

THB3,877.62

ทอ่หดด้วยความร้อนผนงับาง DR-25
•	 ให้การปกป้องและเป็นฉนวนที่ยอดเยี่ยม

•	 ผนังบาง

•	 ให้การระบายความเครียด

•	 วัสดุใช้งานได้ดีภายใต้การสัมผัสความร้อนระยะยาว

•	 มีคำาอธิบายและขนาดผลิตภัณฑ์พิมพ์ไว้บนท่อ

•	 อัตราหดตัว	2:1

•	 ใช้กับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม	System	25	สำาหรับระบบชุดสายเคเบิลที่สมบูรณ์

100-3905 ท่อหดด้วยความร้อน	แบบมีแนวแถบสารยึดติด	สีดำา,	12.7	มม.,	อัตราหด	2:1,	
ยาว	75	ม.

MPN:	DR-25-TW-1/2-0-SP THB35,475.00

ชดุทอ่หดตวัด้วยความร้อนผสม RNF 100
•	 ท่อหดด้วยความร้อนคุณภาพสูง

•	 450	ชิ้น

•	 จัดส่งในกล่องเก็บ

•	 อัตราหดตัว	2:1

•	 จัดส่งในหลายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน	7	สีและหลากหลายความยาว

113-2596 ชุดท่อหดตัวด้วยความร้อนของ	TE	Connectivity	สีเหลือง,	สีดำา,	สีฟ้า,	สีใส,	สี
เขียว/สีเหลือง,	
สีแดง,	สีขาว,	อัตราหด	2:1

MPN:	RNF	100	KIT THB3,849.45

ชดุทอ่หดตวัด้วยความร้อนของสายเคเบ ลิประสาน
รวมกนั RNF100
•	 มีท่อ	RNF100	ให้เลือกหลายสีและขนาดเพื่อให้ตรงตามข้อกำาหนดของกฎระเบียบเกี่ยวกับสายไฟฉบับที่	16

•	 อัตราหด	2:1

•	 ช่วงอุณหภูมิ:	-55°C	ถึง	135°C

•	 หน่วงการติดไฟ

•	 ยืดหยุ่นประสิทธิภาพทางกายภาพ	ทางเคมีและทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม

487-4451 ท่อหดตัวด้วยความร้อนของ	TE	Connectivity,	25.4	มม.,	อัตราหด	2:1 MPN:	RNF-100-COL-KIT2 THB4,279.31

ทอ่หดด้วยความร้อน DR-25 (อตัราหด 2:1)
•	 ให้การปกป้องและฉนวนที่ยอดเยี่ยม

•	 	ให้ตัวระบายความเครียด

•	 วัสดุใช้งานได้ดีภายใต้การสัมผัสกับความร้อนในระยะยาว

•	 ท่อมีคำาอธิบายผลิตภัณฑ์และขนาดพิมพ์ไว้

•	 อัตราหด	2:1

219-6535 ท่อหดด้วยความร้อนของ	TE	Connectivity,	สีดำา,	19	มม.,	อัตราหด	2:1,	
ยาว	5	มม.

MPN:	DR-25-3/4-0-5 THB3,573.58

อปุกรณ์ทำาเคร ือ่งหมายบง่ช ีเ้ช งิพาณ ชิย์ (พร้อม
พ มิพ์)
•	 เครื่องหมายแบบพร้อมพิมพ์ได้รับการออกแบบมารองรับความต้องการ

ชี้บ่งสายไฟสำาหรับผู้ผลิตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

•	 อัตราหดตัว	3:1

•	 หน่วงการติดไฟ

•	 ต้านทานต่อการขัดสี	ตัวทำาละลายเพื่อทำาความสะอาดที่รุนแรง	และของเหลวทางอุตสาหกรรม

•	 อุณหภูมิการทำางาน:	-30°C	ถึง	105°C

•	 อุณหภูมิการคืนตัวต่ำาสุด:	+120°C

•	 สี:	ขาวหรือเหลือง

203-6837 ตัวทำาเครื่องหมายที่หดตัวด้วยความร้อนแบบ	RPS	ของ	TE	Connectivity	RPS	
ตัวทำาเครื่องหมายที่หดตัวด้วยความร้อน,	
สำาหรับใช้งานกับเครื่องพิมพ์	T200	ซีรีส์

MPN:	RPS-18-12/2.0-4 THB3,085.00

ตวัรดัสายไฟสเตนเลสสต ลี MBT
•	 ได้รับการออกแบบพิเศษสำาหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมในสภาพแวดล้อมรุนแรง

•	 ต้านทานต่ออุณหภูมิสูง	สภาพอากาศและการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม

•	 ยึดแน่นและง่ายในการรัดด้วยคุณลักษณะตัวล็อคแบบไม่หลวมคลายที่มีสิทธิบัตร

•	 ความคงทนสูงพร้อมต้านทานสารเคมีได้ดีเยี่ยม

•	 ไม่ไหม้ไฟ

•	 มีให้เลือกในแบบเคลือบโพลีเอสเทอร์สีดำาที่ให้การปกป้องพิเศษและคุณสมบัติที่ปรับปรุงแล้ว

364-6520 ตัวรัดสายไฟแบบบอลลูกกลิ้งสเตนเลสสตีล	รุ่น	Metallic	316	ของ	
HellermannTyton,	838	มม.	x	12.3	มม.,	MBT33XH

MPN:	111-95339 THB5,892.00

แกลนด์โลหะระบบ PG และระบบเมตร กิ ระดบั
ปอ้งกนั IP68
•	 หน้าสัมผัสตัวกรองความต้านทานต่ำาเพื่อให้การป้องกัน	EMC	ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

•	 หน้าสัมผัสแบบ	EMC	ที่ยืดหยุ่นมีสภาพความนำาสูงสำาหรับการหนีบ
ยึดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัวกรองที่หลากหลาย

•	 สายเคเบิลถูกรวมศูนย์ไว้	ยึดติด	ระบายความเครียดวัสดุ	และซีลแน่นสนิทตามระดับป้องกัน	IP68

•	 สายเคเบิลถูกรวมศูนย์ไว้	ยึดติดระบายความเครียดวัสดุ	และซีลแน่นสนิทตามระดับป้องกัน	IP68	

•	 ให้ความแข็งแกร่งทางกลและประกอบเข้าได้ง่าย

•	 ตัวเรือนทองเหลืองชุบนิกเกิลพร้อมตัวแทรกโพลิเอไมด์และแหวนซีลจากยางนีโอปรีน

405-8766 เคเบิลแกลนด์ชุบนิกเกิลพร้อมน็อตล็อค	Lapp	M25	รุ่น,	
ระดับป้องกัน	IP68

MPN:	52103330+53112640 THB1,014.00



Visit th.rs-online.com to order today! Visit th.rs-online.com to order today!
Please visit the RS website to view the availability, latest prices for all quantities and full terms and conditions.Please visit the RS website to view the availability, latest prices for all quantities and full terms and conditions.
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ปลอกสวมเคเบ ลิหกัมมุด้านขวา ส ดี ำาของ TE 
Connectivity
•	 ชนิด:	ปลอกสวมเคเบิลหักมุมขวา

•	 	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในตัวหลัก:	11	มม.

•	 	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในตัวรอง:	11	มม.	

•	 แนวแถบสารยึดเกาะ:	ไม่มี	

•	 วัสดุ:	อีลาสโตเมอร์	

•	 จำานวนทางออก:	1	

•	 สี:	ดำา	

•	 อุณหภูมิทำางานต่ำาสุด:	-75°C	

•	 อุณหภูมิทำางานสูงสุด:	+175°C	

•	 เส้นผ่านศูนย์กลางหดตัวหลัก:	9.3	มม.	

•	 เส้นผ่านศูนย์กลางหดตัวรอง:	2.1	มม.

100-3898 อีลาสโตเมอร์,	11	มม.	มีขอบปาก	–	ซีรีส์	224W2 MPN:	224W221-25-G03-0 THB1,917.00

ร ปูรา่งตวั “Y”
•	 การเปลี่ยนรูปร่างเป็นตัว	Y

•	 ความต้านทานที่ดีต่อสารเคมีรุนแรงที่อุณหภูมิสูง

•	 ผลิตจากอีลาสโตเมอร์ทนของเหลว

•	 มีให้เลือกในแบบ	2,	3	หรือ	4	กิ่งสาขา

218-1432 บูทสายเคเบิลข้อต่อตัว	Y	สีดำา	แบบ	2	ทาง	ของ	TE	Connectivity,	
อีลาสโตเมอร์ทนของเหลว,	26.9	มม.

MPN:	382A023-25-0 THB628.32

ร ปูรา่งตวั “Y”
•	 การเปลี่ยนรูปร่างเป็นตัว	Y

•	 ความต้านทานที่ดีต่อสารเคมีรุนแรงที่อุณหภูมิสูง

•	 ผลิตจากอีลาสโตเมอร์ทนของเหลว

•	 มีให้เลือกในแบบ	2,	3	หรือ	4	กิ่งสาขา

712-2429 บูทท่อหดทางความร้อน	สีดำา	ของ	TE	Connectivity MPN:	382A023-25/225-0 THB532.93

ตวัท ำาให้น นูด้วยเทปโลหะ M1011
•	 เครื่องมือสร้างรอยนูนแบบดั้งเดิมที่แข็งแกร่งสำาหรับงานการติดฉลากรองรับงานหนัก	เครื่องมือขนาดยาว	

320	มม.	x	กว้าง	130	มม.	x	สูง	120	มม.	มีหน้าต่างวงกลม	ตัวชี้	(สำาหรับการเลือกตัวอักขระอย่างรวดเร็ว

•	 และชัดเจน)	และมีดตัดฉลากด้วยแรงสปริงพร้อมการ์ดนิรภัยในตัว	ความสูงตัว
อักษร	4.76	มม.	สำาหรับสภาพอากาศที่รุนแรง	แสง	UV	และการกัดกร่อน

•	 ระดับสูงเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	2.5	มม.

•	 มีสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อทำาสายรัดเคเบิลได้ง่ายที่หน้างาน

•	 ตัดเทปด้วยขอบมน	เพื่อความปลอดภัย	และมีลูกบิดสำาหรับปรับความลึกของการสร้างรอยนูน

629-5298 เทปรอยนูน	Dymo MPN:	32500 THB6,403.00

ตัวทำาเครื่อง หมายปลอกหุ้ม หดตัวด้วยความร้อน
รุ่น PermaSleeve™ ส ำาหรบั BMP71
•	 วัสดุโพลีโอเลฟิน

•	 อัตราหดตัว	3:1

•	 ดับไฟในตัว

•	 หดตัวด้วยความร้อน

711-7809 ปลอกหุ้มแบบติดฉลากสายเคเบิลของ	Brady,	สำาหรับใช้งานกับ
เครื่องพิมพ์ฉลาก	BMP71

MPN:	BM71-187-1-342 THB10,271.00

ฉลากตลับปลอกหุ้ม ตัวทำาเครื่องหมายสายไฟ 
Permasleeve™

•	 หดตัวด้วยความร้อน

•	 ดับไฟในตัว

•	 เป็นไปตามข้อกำาหนด	MIL-M-81531,	MIL-STD-202F,	วิธี	215	และ	UL	224

694-9125 ฉลากตัวทำาเครื่องมายปลอกหุ้มสายเคเบิลที่หดตัวด้วยความร้อนของ	Brady,	
สำาหรับใข้งานกับเครื่องพิมพ์ฉลาก	BMP21,	เครื่องพิมพ์ฉลาก
	ID	PAL

MPN:	M21-125-C-342 THB3,032.00

ตวัปอ้งกนัสายเคเบ ลิรองรบังานหนกั HDVCP/2
•	 อุปกรณ์สยบการจราจรแบบสองส่วน	HDVCP/2

•	 ฝาครอบปิดมองเห็นชัดเจนแบบพลิกได้

•	 น้ำาหนักโหลดขนาด	10000K

804-1891 ตัวครอบสายเคเบิลของ	Vulcascot,	250	มม.	x	1	ม.,	สีดำา/สีเหลือง MPN:	26400780 THB10,393.00

ตวัปอ้งกนัสายเคเบ ลิ ร ุน่ SnapFit
•	 ง่ายในการใช้งานและสวม

•	 ยืดหยุ่น

•	 ปลอดสารฮาโลเจน	ระดับการปล่อยควันต่ำา	ไอระเหยต่ำา	และไม่เป็นพิษ

•	 ขนาดทอดตัวระดับต่ำาพร้อมส่วนด้านบนเป็นสันเพื่อป้องกันการลื่นไถล	

•	 จัดเก็บสายเคเบิลได้เรียบร้อยและสวยงาม

•	 ป้องกันการสะดุดหรือหกล้ม

•	 ป้องกันสายเคเบิลจากความเสียหายทุกแบบ

•	 เหมาะสำาหรับใช้กับสายโทรศัพท์ขนาดเล็กในบ้าน	หรือสายเคเบิลหลัก

•	 มีให้เลือกในสีดำา	สีเทา	สีเบจ	หรือสีเหลือง

•	 มีขนาดความยาวแบบ	3	ม.	หรือ	9	ม.

103-3922 ตัวครอบสายไฟของ	Vulcascot,	14	มม.	(เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน),	68	มม.	
x	3	ม.,	สีเหลือง

MPN:	26401105 THB2,272.00

ตวัปอ้งกนัสายไฟนอกอาคาร - ทางอตุสาหกรรม
•	 คุณลักษณะและประโยชน์

•	 •	แข็งแกร่งและทนทาน

•	 •	ปลอดสารฮาโลเจน

•	 •	ควันต่ำา	ไม่เป็นพิษและให้ไอระเหยต่ำา

•	 •	คงตัวต่อ	UV	เพื่อให้ได้อายุใช้งานนานขึ้น

•	 •	ไม่เป็นตัวนำาไฟฟ้า

103-3926 ตัวครอบสายเคเบิลของ	Vulcascot,	26	มม.	(เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน),	140	
มม.	x	4.5	ม.,	สีดำา

MPN:	26400655 THB7,870.00

แถบม้วน ห ุม้ หอ่สายเคเบ ิล้ SBPEFR
•	 หน่วงการติดไฟเพื่อให้การปกป้องต่อเปลวไฟได้ดีขึ้น

•	 ใช้งานสำาหรับการจัดเรียงและการปกป้องสายเคเบิลและท่ออ่อน

•	 โครงสร้างแบบหมุนวนทำาให้สามารถใช้งานกับสายเคเบิลหรือท่ออ่อนแนบติดกันได้

•	 สามารถแตกสาขาสายเคเบิลได้ในจุดที่ต้องการไม่ว่าทิศทางใด	ๆ

305-481 ตัวหุ้มสายเคเบิลแบบหมุนวน	โพลีเอทิลีน	(PE)	สีขาว,	4		
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล	20	มม.

THB974.00

ตวัรดัสายไฟ Colson ส ดี ำา
•	 ออกแบบมาสำาหรับการสร้างและการเก็บรักษาสายไฟสายเคเบิล	ท่อขนาด

เล็ก	ท่อขนาดใหญ่ทั้งที่ติดตั้งไว้ในอาคารและนอกอาคาร

•	 ไม่หลวมคลาย

•	 ด้านนอกเป็นขอบฟันเลื่อย

•	 ต้านทานต่อกรด	ด่าง	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	และน้ำาทะเลที่หลากหลาย

•	 กันแสง	UV

•	 พิกัดความไวไฟ	UL94	HB

295-1269 ตัวรัดสายไฟแบบไม่หลวมคลาย	PA	12	สีดำาของ	Legrand,	
355	มม.	x	9	มม.,	Colson

MPN:	0	319	19 THB1,610.00

ตวัรดัสายไฟไนลอนมาตรฐานของ RS
•	 คุณภาพสูง

•	 เหมาะสำาหรับการใช้งานหลากหลายแบบ

•	 ทำาเกลียวง่าย

•	 มีให้เลือกแบบสีดำาและสีธรรมชาติในหลายขนาด

•	 ดับไฟในตัวตามมาตรฐาน	UL94V-2

233-493 ตัวรัดสายไฟแบบไม่หลวมคลายไนลอนสีดำาของ	RS	Pro,
	380	มม.	x	7.6	มม.

THB486.24

ตวัรดัสายไฟส ำาหรบังานหนกั Col-Ty™

•	 โพลีเอไมด์,	สีดำา

•	 พิกัดความไวไฟ	UL	94	HB

•	 ต้านทานแสง	UV	ระดับ	12

•	 ช่วงอุณหภูมิ	-40°C	ถึง	+80°C

•	 ปลอดสารฮาโลเจน

•	 ปลอดสารซิลิโคน

•	 จัดส่งในถุงขนาด	100	ชิ้น

812-5494 ตัวรัดสายไฟโพลิแอไมด์สีดำาของ	Thomas	&	Betts,	260	มม.
	x	9	มม.

MPN:	CTP-9-260-0-C THB524.00

Ty-Rap® ขนาดมาตรฐาน
•	 คุณลักษณะและประโยชน์

•	 ผลิตจากไนลอน	6.6	อเนกประสงค์

•	 หัวขนาดเล็ก	รูปทรงรีโดยไม่มีขอบคม

•	 อุปกรณ์ตัวล็อคสเตนเลสสตีลความแข็งแกร่งสูง

•	 ตำาแหน่งการล็อคได้ไม่จำากัด

•	 จับยึดเพื่อการติดตั้งได้ง่าย

•	 พิกัดความไวไฟ	UL94V-2

484-9354 ตัวรัดสายไฟแบบไม่หลวมคลาย	ไนลอนสีธรรมชาติของ	Thomas	&	Betts,	
92	มม.	x	2.3	มม.,	Ty-Rap

MPN:	TYB23M THB983.00

ตวัรดัสายไฟมาตราน Ty-Fast®

•	 คุณลักษณะและประโยชน์

•	 ขันยึดแน่นด้วยมือหรือเครื่องมือติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

•	 หัวขนาดเล็ก	กลม	

•	 ปลอดสารฮาโลเจน

543-412 ตัวรัดสายไฟแบบไม่หลวมคลาย	ไนลอนสีธรรมชาติของ	Thomas	&	Betts,	
143	มม.	x	3.5	มม.,	Ty-Rap

MPN:	RSTY125-40-100 THB65.79

Ty-Fast® ต้านทานสภาพอากาศ
•	 	

•	 คุณลักษณะและประโยชน์

•	 ตัวรัดสายแบบทนแสง	UV

•	 พิกัดความไวไฟ	UL94	V-2

•	 ปลอดสารฮาโลเจนและซิลิโคน

233-446 ตัวรัดสายไฟแบบไม่หลวมคลาย	ไนลอน	สีดำาของ	Thomas	&	Betts,	
368	มม.	x	4.8	มม.,	Ty-Fast

MPN:	TY400-50X-100 THB893.33

ต้านทานสภาพอากาศ, ไนลอน 6.6, Ty-Rap®

•	 	

•	 คุณลักษณะและประโยชน์

•	 ทนสภาพอากาศและแสง	UV

•	 ใช้งานได้ทั้งในตัวอาคารและนอกอาคาร

•	 ขอบมนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อมัดสายไฟ

•	 การล็อคที่มีความแข็งแรงสูง

•	 ส่วนหางออกแบบให้ลดการเลื่อนไถลในระหว่างติดตั้ง

•	 พิกัดความไวไฟ	UL94V-2

484-9449 ตัวรัดสายไฟต้านทานสภาพอากาศ	ไนลอน	สีดำาของ	Thomas	&	Betts,	
340.36	มม.	x	6.86	มม.,	Ty-Fast

MPN:	TY27MX-RS THB4,902.00

สายรดั ไนลอน 12 ส ดี ำา
•	 คงความยืดหยุ่นไว้ในสภาพอากาศเย็นและแห้งเ

•	 หมาะสำาหรับการใช้ภายนอก

•	 ปลอดสารฮาโลเจน

•	 พิกัดความไวไฟ	UL94V-2

622-098 ตัวรัดสายไฟแบบไม่หลวมคลายไนลอน	สีดำา	รุ่น	Thomas	&	Betts,	
335.28	มม.	x	6.86	มม.,	Ty-Rap

MPN:	TYC527MXR THB2,193.00

เคร ือ่งม อืรดัสายเคเบ ลิระบบน วิเมต กิ MK7P
•	 เครื่องมือปรับแรงตึงด้วยนิวเมติก

•	 ตัวเรือนเสริมใยแก้วน้ำาหนักเบา

•	 สำาหรับสายรัดเคเบิลความกว้างสูงสุด	4.8	มม.

•	 สำาหรับการปรับแรงตึงที่สม่ำาเสมอและการตัดช่องฝังโดยอัตโนมัติ

•	 ความเร็วการใช้งานสูง

839-0124 เครื่องมือสร้างแรงตึงรัดสายเคเบิล	MK	ของ	HellermannTyton,	
สำาหรับการตัด,	การสร้างแรงตึง

MPN:	110-07100 THB72,492.20
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Panduit® Contour-Ty® เคเบ ลิไทร์
•	 การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ป้องกันความเสียหายต่อสายไฟหรือสายเคเบิล

•	 ซี่ฟันด้านนอกและขอบมนเรียบป้องกันตัวหุ้มสายเคเบิล	เหมาะสำาหรับการใช้งานที่มีความสั่นสะเทือนสูง

•	 ทางเข้าแบบขนานช่วยจำากัดการเสี่ยงต่อขอบคม	และป้องกันมือ/แขนของผู้ใช้

•	 ส่วนปลายโค้งเพื่อให้ง่ายในการหยิบใช้จากพื้นผิวราบและให้การยึดแน่น
ของเกลียวระยะเริ่มต้นที่เร็วกว่าเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว

846-9154 ตัวรัดสายไฟล็อคไนลอนธรรมชาติของ	Panduit	เคเบิลไทร์,	
183	มม.	x	2.5	มม.,	CBR

MPN:	CBR2M-M THB6,095.10

ทอ่เทฟลอนผนงับาง ชว่ง TFT-200
•	 ให้ฉนวนสายไฟที่กันความร้อนและทนการขัดสี

•	 ต้านทานการขัดสี

•	 คุณสมบัติไดอิเล็กทริกที่ดีเยี่ยม

•	 ต้านทานน้ำามัน

•	 วัสดุ	PTFE

820-3626 ปลอกหุ้มสายเคเบิล	วัสดุ	PTFE	สีธรรมชาติของ	Alpha	Wire,	ยาว	30	ม. MPN:	TFT20017	NA005 THB4,329.61

แถบพนัหมนุวน โพล เีอท ลิ นีคงตวัตอ่แสง UV
•	 ขดหมุนวนจากโพลีเอทธิลีนที่คงตัวต่อแสง	UV

•	 ให้ความเป็นฉนวนและความแข็งแกร่งการพันดีเยี่ยม

•	 สามารถติดตั้งเข้าในตัวและสายเคเบิลแยกออกได้

•	 ช่วงอายุการใช้งานยาวนานขึ้นในสภาพภายนอก

•	 เหมาะสำาหรับชุดสายไฟฟ้า	สายเคเบิล	และชุดมัดรวมสายพิกัด

•	 อุณหภูมิ	-60°C	ถึง	+90°C

343-0072 ตัวหุ้มสายเคเบิลแบบหมุนวน	โพลีเอทิลีน	(PE)	สีขาวของ	HellermannTyton,	
19.5		เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล	39	มม.

MPN:	901-10251 THB4,190.00

เคเบ ลิแกลนด์ Skintop® MS-M-EX-EExe II ระบบ
เมตร กิ ระดบัปอ้งกนั IP68
•	 แกลนด์ทองเหลืองชุบนิกเกิล

•	 ออกแบบมาสำาหรับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการระเบิดซึ่งต้อง
ใช้ความปลอดภัยระดับ	“e”	โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี

•	 ระดับป้องกัน	IP	68	(10	บาร์)

•	 ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน	DIN-EN50014	และ	50019	พร้อมเกลียวเมตริก
ตามมาตรฐาน	EN50262	ใบรับรองสามารถจัดหาให้หากร้องขอ

•	

433-0945 ชุดเคเบิลแกลนด์	รุ่น	M16	Lapp	ATEX,	4.5		10	มม.	เส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิล,	
รวมถึงแกลนด์,	ตัวรอง,	แหวนล็อค,	โอริง,	ซีล

MPN:	52103010+53112710 THB2,630.00

VentGLAND ระบบเมตร กิ, ระดบัปอ้งกนั IP69K
•	 เคเบิลแกลนด์และตัวชดเชยแรงดันในตัวเดียว

•	 ลดการควบแน่นให้ต่ำาสุด

•	 ถอดเปลี่ยนกับเคเบิลแกลนด์แบบเก่ารวดเร็วเนื่องจากมีขนาดเดียวกัน

694-8927 เคเบิลแกลนด์สเตนเลสสตีล	รุ่น	M32,	13		
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล	21	มม.,	ระดับป้องกัน	IP69K

MPN:	69402 THB11,928.00

เคเบ ลิแกลนด์ SKINTOP INOX, INOX-R
•	 คุณลักษณะและประโยชน์

•	 ต้านทานการกัดกร่อนสูง

•	 ต้านทานน้ำาทะเลพื้นผิวราบเรียบ	ไม่มีขอบมุม

•	 ขนาดกะทัดรัด

•	 ช่วงการหนีบแปรผัน

•	 ผลิตจากสเตนเลสสตีลที่ทนทาน

796-0035 เคเบิลแกลนด์สเตนเลสสตีล	รุ่น	Lapp	M16,	5		
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล	10	มม.,	ระดับป้องกัน	IP69K

MPN:	53806740 THB11,386.00

ปลอกสวมเคเบ ลิแนวตรง ส ดี ำาของ TE 
Connectivity
•	 ชนิด:	ปลอกสวมเคเบิลแนวตรง

•	 เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในตัวหลัก:	11	มม.

•	 	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในตัวรอง:	11	มม.

•	 	แนวแถบสารยึดเกาะ:	ไม่มี

•	 	วัสดุ:	อีลาสโตเมอร์

•	 	จำานวนทางออก:	1

•	 	สี:	ดำา

•	 	อุณหภูมิทำางานต่ำาสุด:	-75°C

•	 	อุณหภูมิทำางานสูงสุด:	+175°C

•	 	เส้นผ่านศูนย์กลางหดตัวหลัก:	9.3	มม.

•	 	เส้นผ่านศูนย์กลางหดตัวรอง:	2.1	มม.

100-3897 ปลอกสวมเคเบิล	แนวตรง	สีดำา,	อีลาสโตเมอร์,	11	มม. MPN:	204W221-25-G03-0 THB1,713.00

ปลอกสวมเคเบ ลิแบบข้อตอ่ตวั T แบบ 2 ทาง ส ดี ำา
ของ TE Connectivity
•	 ชนิด:	ปลอกสวมเคเบิลรูปตัว	T	

•	 เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในตัวหลัก:	20	มม.

•	 เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในตัวรอง:	20	มม.	

•	 แนวแถบสารยึดเกาะ:	ไม่มี

•	 	วัสดุ:	อีลาสโตเมอร์

•	 จำานวนทางออก:	2

•	 	สี:	ดำา	

•	 อุณหภูมิทำางานต่ำาสุด:	-75°C	

•	 อุณหภูมิทำางานสูงสุด:	+150°C

•	 เส้นผ่านศูนย์กลางหดตัวหลัก:	10.2	มม.

•	 เส้นผ่านศูนย์กลางหดตัวรอง:	10.2	มม.

100-3899 ปลอกสวมเคเบิลข้อต่อตัว	T	แบบ	2	ทาง,	อีลาสโตเมอร์,	20	มม. MPN:	301A028-25-0 THB907.50

ปลอกถกัทองแดงชบุผ วิ Raybraid
•	 คุณสมบัติและประโยชน์

•	 •	ให้ตัวกรอง	EMC	สำาหรับสายไฟและสายเคเบิล

•	 •	ถอดชุดเก่าที่เป็น	PVC	ออกได้ง่าย

•	 •	ความครอบคลุมทางแสง	ต่ำาสุด	93%,	สูงสุด	100%

•	 •	อัตราการขยายตัวที่ใช้งานได้สูง	(ขั้นต่ำา	2:1)	

•	 •	มีปลอกหุ้มให้เลือกแบบทองแดงชุบดีบุกหรือทองแดงชุบนิกเกิล

•	 •	มีหลายขนาดให้เลือกครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่	2.5	ถึง	40	มม.

100-3912 ปลอกทองแดงถักหุ้มสายเคเบิลแบบขยายตัวได้	สีเงิน,	ยาว	100	ม. MPN:	RAY-101-12.5(100) THB71,665.00

HTCM-SCE ตวัท ำาเคร ือ่งหมายสายเคเบ ลิทน
อณุหภ มู สิ งู
•	 คุณสมบัติและประโยชน์

•	 ดับไฟในตัว

•	 ต้านทานต่อของเหลวอุตสาหกรรมงานหนัก

•	 การระบายก๊าซสุญญากาศต่ำา

•	 ติดตั้งและถอดเปลี่ยนได้ง่าย

•	 เหมาะสำาหรับการปรับปรุงชุดเก่าและซ่อมแซม

•	 ยึดตำาแหน่งด้วยตัวรัดสายเคเบิลมาตรฐาน

•	 ประสิทธิภาพการพิมพ์ที่ดีเยี่ยม

122-1789 ตัวทำาเครื่องหมายสายเคเบิลแบบผูกติด	สีขาว,	สูงสุด	12.5	มม.,	HTCM-SCE MPN:	HTCM-SCE-TP-1/2-4H-9 THB31,080.00

ชดุท ำาเคร ือ่งหมายสายเคเบ ลิของ RS Pro, 3.5 ถ งึ 
8 มม²
•	 คุณสมบัติและประโยชน์

•	 ชุดใช้งานจริงที่มีตัวทำาเครื่องหมายสายเคเบิล	2700	ชิ้นในกล่องเก็บ

•	 ผลิตจาก	PVC	ยืดหยุ่นคุณภาพสูง

•	 ต้านทานต่อน้ำามัน	การขัดถู	และจาระบี

•	 สำาหรับสายเคเบิลช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่	3.5	มม²	ถึง	8	มม²

•	 อุณหภูมิทำางานสูงสุด	+85°C

•	 มีตัวทำาเครื่องหมาย	150	ชิ้นสำาหรับแต่:	0	ถึง	9	(รหัสสี)

•	 ตัวอักษร	L,	N,	R,	S,	T	(สีดำาบนพื้นขาว)	

•	 สัญลักษณ์	+,	-,	สายดิน,	ว่าง	(สีดำาบนพื้นขาว)

914-0605 ชุดทำาเครื่องหมายสายเคเบิลของ	RS	Pro,	3.5	∼	8	มม.,	ตัวทำาเครื่องหมาย	
2700	ชิ้น

THB2,695.00

ปลอกหุ้ม บ่งชี้ ้ ร ุน่ HX-SCE
•	 ปลอดสารฮาโลเจน

•	 ให้ควันต่ำาและไอระเหยเป็นพิษต่ำา

•	 ประสิทธิภาพการพิมพ์ที่ดีเยี่ยม

•	 กำาหนดรูปแบบลักษณะขั้นบันไดเพื่อให้ใช้งานง่าย

•	 ดับไฟในตัว

•	 อัตราหดตัว	2:1

914-8085 ตัวทำาเครื่องหมายสายเคเบิลด้วยความร้อน,	พิมพ์ด้วย	-0,	สีเหลือง,	10.16	
∼	16.25	มม.,	
HX-SCE

MPN:	HX-SCE-1K-19.0-50-4 THB81,620.00

ปลอกหุ้ม เชื่อมสายที่มีอันตรายเพลิงไหม้ ต่ำา
•	 เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลต่ำาสุด:	1	มม.

•	 	เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลสูงสุด:	3	มม.

•	 	ความยาวปลอกหุ้ม:	24.5	มม.	

•	 วัสดุ:	โพลีโอเลฟิน

•	 อุณหภูมิทำางานต่ำาสุด:	-55°C	

•	 อุณหภูมิทำางานสูงสุด:	+125°C	

•	 ซีรีส์:	B-150

•	 สี:	โปร่งแสง

916-2781 1	∼	เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล	3	มม.,	ความยาวปลอกหุ้ม	24.5	มม. MPN:	B-150-03 THB7,586.28



Visit th.rs-online.com to order today!
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FROM IDEA TO 
IMPLEMENTATION, 
EVERY PART MATTERS.

Choose quality, performance 
and value without compromise.

Find out more 
th.rs-online.com/RSPro

Decisions have consequences. Making the right choices can improve 
the effi ciency and productivity of your entire organisation. 

Because every decision matters, every part matters. That’s why 
RS Pro gives you everything that matters – quality, 
performance, choice and exceptional value for money.

 เครื่องมือและชุดเก็บของ 

 ประแจแบบปรบัได้ขนาดส ั น้ 6 น ิว้  
•	 ประแจขนาดสั้นแบบปรับได้จาก	Facom	ออกแบบมาให้มีน้ำาหนัก

เบาและให้ความสามารถในการเข้าถึงที่ดีเยี่ยม

•	 ให้กับยึดจับที่สบายและการออกแบบตามหลักการยศาสตร์	ผิวหน้าสัมผัสที่ปรับปรุง
ประสิทธิภาพเหมาะสมที่สุดและการกระจายแรงดันอย่างสม่ำาเสมอ

•	 ส่วนปลายเปิดสามารถปรับได้กว้าง	และมีการบอกระดับของมิลลิเมตรที่ด้านหน้า

•	 มีให้เลือกในแบบด้ามจับขนาด	6	นิ้ว	หรือ	8	นิ้ว

   

 

  898-7447 		ประแจแบบปรับได้ขนาด	6	นิ้วพร้อมปากหนีบขนาด	30	มม.	ของ	Facom	 		MPN:	113AS.6CPB	   THB923.38 

 ประแจแบบปรบัได้ร ุน่ 24 เคล อืบฟอสเฟต  
•	 ประแจแบบปรับได้ของ	Gedore	ในรูปแบบสไตล์สวีเดนระดับมืออาชีพสำาหรับงานหนัก

•	 ปรับได้ง่ายด้วยเกลียวตัวหมุนด้านซ้ายแบบเรียบง่าย

•	 โครงสร้างจากเหล็กกล้าวาเนเดียมพร้อมเคลือบผิวฟอสเฟตและส่วนหัวที่ขัดผิวแล้ว

   

 

  847-7950 		ประแจแบบปรับได้	เหล็กกล้าวาเนเดียม	ขนาด	610	มม.	พร้อมปากหนีบ
ขนาด	63	มม.	
ของ	Gedore	

		MPN:	62	P	24	   THB9,715.96 

 ค มีขนาดเลก็ของ Bahco  
•	 คีมหนีบงานอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูงตามหลักการยศาสตร์	ผลิตตาม

มาตรฐานระดับสูงสุดจากเหล็กกล้าสวีเดนเกรดสูง

•	 	เครื่องมือทั้งหมดขึ้นรูปด้วยการตีพร้อมข้อต่อเกยแม่นยำารวมกับสปริงคืนกลับ

•	 การออกแบบด้ามจับตามหลักการยศาสตร์ให้คุณลักษณะของวัดสุเทอร์โมพลาสติก
อีลาสโตเมอร์ขึ้นรูปแบบผสานรวมกันเพื่อลดการลื่นไถลจากมือ

   

 

  243-516 		คีมปากแบนเหล็กกล้าอัลลอยด์ขนาด	135	มม.	ของ	Bahco	พร้อมปาก
	26	มม.	

		MPN:	4430	   THB1,327.55 

 แบตเตอร ี ่ NiMH/NiCd ของ Dewalt  
•	 แบตเตอรี่	NiCd	หรือ	NiMH	ของ	DeWalt

   

 

  388-6396 		แบตเตอรี่เครื่องมือไฟฟ้า	รุ่น	DE9503-XJ	ขนาด	2.6Ah	NiMH	18V	ของ	Dewalt	
สำาหรับใช้งานกับเครื่องมือไฟฟ้าขนาด	18	V	ของ	Dewalt	หรือ	Elu	

		MPN:	DE9503-XJ	   THB7,533.12 

 ปากค บีแบบกลบัด้านแรงกระทำา 150 มม.  
•	 ปากคีบแบบทำางานกลับทิศ	แนะนำาสำาหรับการใช้งานจัดยึดวัสดุในระหว่างงานเชื่อม

•	 สเตนเลสสตีล	ไม่เป็นแม่เหล็ก	ต้านทานกรด

•	 แผ่นยึดเสริมแรง	(29SA:	แนวตรง)

   

446-7514 		ปากคีบทนกรดแบบโค้ง	แบบหักมุม	ปลายแหลมทำาจากสเตนเลสสตีลต้านทาน
แม่เหล็ก	
ขนาด	150	มม.	ซีรีส์	Erem	ของ	Weller	

		MPN:	30	SA	   THB1,107.81 

 ชดุไขควง VDE 7 ช ิน้  
•	 การทดสอบพิสูจน์ที่ระดับ	10000V.	ผลิตจากเหล็กกล้าพิเศษอัลลอยสูง

•	 จัดส่งในกระเป๋าเก็บกันแรงกระแทกสีดำา

•	 ประกอบด้วยปลายแบบแบนและแบบ	Philips

   

542-3442 		ชุดไขควงสำาหรับช่างไฟฟ้า	7	ชิ้น	RS	Pro	 			   THB635.01 

 กระเปา๋เคร ือ่งม อืม ซี ปิแบบด้านลา่งแขง็ของ RS 
Pro  
•	 การเปิดด้านบนด้วยซิป

•	 มีสายรัดสะพายไหล่

•	 แผ่นฐานรองแบบถอดออกได้

•	 กระเป๋าเล็กด้านหน้าแบบแยกส่วน

•	 โครงสร้างจากโพลีเอสเทอร์กันน้ำา	และแข็งแกร่ง

   

788-7205 		กระเป๋าเครื่องมือโพลีเอสเทอร์แบบมีซิปของ	RS	Pro	ขนาด	310	มม.	x	200	มม.	
x	210	มม.	

			   THB780.30 

 ตู้ ลิ้น ชัก 6 ชั้น  
•	 ลิ้นชักเปิดสุด	6	ชั้น	(60	มม.3	ชั้น;	130	มม.	2	ชั้น	และ	210	มม.	1	ชั้น)

•	 ความจุ	15	กก.	สำาหรับ	60	มม.	และ	20	กก.	สำาหรับลิ้นชัก	130	มม.

•	 ระบบล็อกจากส่วนกลาง

•	 พื้นโต๊ะ	ABS	แบบฉีดที่มีความต้านทานน้ำาหนักแบบคงที่	800	กก.

•	 ล้อเส้นผ่าศูนย์กลาง	125	มม.

   

  722-7198 		หีบเก็บเครื่องมือเหล็กล้อลิ้นชัก	6	ชั้น	Facom	ขนาด	987	มม.	
x	800	มม.	

		MPN:	ROLL.6XL	   THB22,387.71 



Visit th.rs-online.com to order today! Visit th.rs-online.com to order today!
Please visit the RS website to view the availability, latest prices for all quantities and full terms and conditions.Please visit the RS website to view the availability, latest prices for all quantities and full terms and conditions.
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สวา่นกระแทกขนาดเลก็ (GSB 16 RE)
•	 สว่านกระแทกแบบความเร็ว	1	ระดับ

•	 ตัวล็อคอัตโนมัติเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วในการเปลี่ยนเครื่องมือ

•	 ตัวจับแบบอ่อนนุ่มสำาหรับงานที่มีการสั่นสะเทือนต่ำาระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม	–	การ
เจาะนำาที่แม่นยำา	ความเร็ว	/	อัตรากระแทกที่ปรับแต่งรองรับอัตราการเจาะที่
ให้ประสิทธิภาพดีที่สุดการเลือกความเร็วล่วงหน้าด้วยล้อตัวตั้งค่า	

•	 การทำางานทั้งแบบไปหน้า/ถอยหลัง	

497-4315 สว่านกระแทกขนาดเล็กแบบใช้สาย		ขนาด	13	มม.,	240V,	2600	rpm,	701W,	
ประเภท	G	-	3	พิน
มาตรฐานอังกฤษรุ่น	GSB	1600	RE	1.5	ของ	Bosch

MPN:	601218172 THB6,130.00

สวา่นพกพาแรงเจาะส งู 600W
•	 แผ่นแปรงปรับหมุนได้สองด้าน

•	 ความเร็วหลายระดับ	และมีโหมดย้อนกลับสำาหรับใช้เป็นไขควง

•	 ปรับความเร็วได้ด้วยปุ่ม

•	 ล็อกด้วยทริกเกอร์เพื่อการทำางานอย่างต่อเนื่อง

•	 ที่จับนุ่ม

•	 การขยายระยะเวลาประกันมีจำาหน่ายออนไลน์จาก	Bosch

534-8925 สว่านแรงเจาะสูงแบบมีสาย	Bosch	GSB	13RE	ขนาด	13	มม.	30V,	0		
2800rpm,	600W,	
ชนิด	G	-	หมุด	3	ตัวแบบอังกฤษ

MPN:	0.601.217.160	(110)	
170	(240V)

THB5,600.00

สวา่นแบบพกพา (1100W)
•	 มอเตอร์ขนาด	1100W

•	 การเจาะด้วยดอกเจาะแกน	–	สูงสุด	82	มม.	ในงานก่อสร้าง

•	 การขันสกรูและการเจาะด้วยดอกเลื่อยเจาะรูสูงสุดถึง	90	มม.	ในงานไม้

•	 แรงบิดสูง	40//14.5Nm

•	 ความทนทานสูงเนื่องจากตัวเรือนเกียร์จากโลหะและโครงสร้างแบบเรียงซ้อน

•	 แผ่นแปรงแบบหมุนได้เพื่อให้กำาลังที่สมดุลเมื่อกลับทิศทาง

•	 ไกคุมความเร็วแปรผันพร้อมตัวหมุนแบบปรับได้

•	 ตัวกระทุ้งจากโลหะมีปลอกแบบชิ้นเดียวพร้อมแรงตึงการหนีบยึดสูง
กว่าเนื่องจากมีปากหนีบที่ส่วนปลายเป็นคาร์บอน

695-7129 สว่านแรงเจาะสูงแบบมีสาย	Bosch	GSB	21-2	RE	1.5	ขนาด	13	มม.,	
240V,	0		900	/	0		3000rpm,	1100W

MPN:	GSB212RE2 THB15,470.00

สวา่นเจาะกระแทก (650W)
•	 สว่านเจาะกระแทกแบบไม่มีที่ขันตัวหนีบขนาด	13	มม.

•	 กระปุกเกียร์แบบความเร็ว	2	ระดับ	เดินหน้า/ถอยหลัง	และปรับความเร็วได้

•	 ขีดความสามารถในการเจาะ	16	มม.	สำาหรับอิฐ	และ	13	มม.	สำาหรับเหล็กกล้า

•	 มอเตอร์	650	วัตต์

•	 มาพร้อมกล่องพกพา

506-9543 สว่านเจาะกระแทก	Makita	HP1621K/1,	0		2800rpm,	230V,
650W,	1.7	กก.,	ชนิด	G	-	หมุด	3	ตัวแบบอังกฤษ

MPN:	HP1631K/2 THB5,320.00

เคร ือ่งเจาะม เีสาแบบตัง้โต๊ะ (22 A)
•	 แกนหมุนมีโครงสร้างยึดติดกับตลับลูกปืนเม็ดกลม

•	 เหมาะกับการเจาะละเอียดบนชิ้นงานที่มีรูปร่างไม่สม่ำาเสมอและวัสดุที่แตกง่าย	เช่น	Perspex

•	 สวิตช์เปิด/ปิดพร้อมขดลวดแรงดันต่ำาเพื่อป้องกันการเริ่มทำางานใหม่ทันทีหลังจากไฟดับ

•	 โต๊ะสามารถเอียงเป็นมุม	45°	ด้วยการเคลื่อนไหวของเหล็กสับและเฟือง

•	 ด้ามจับยางตามหลักการยศาสตร์คลุมแขนกว้านเพื่อให้มีความสบายยิ่งขึ้น

827-6390 เครื่องเจาะแบบมีเสาขนาด	16	มม.	รุ่น	PE	22	A	ของ	Sidamo MPN:	205	020	55 THB31,284.00

ดอกสวา่นเจาะเหลก็กล้าส ำาหรบังานความเร ว็ส งู เส้น
ผา่นศ นูย์กลาง 9.5 มม.
•	 ดอกสว่านเกลียวความเร็วสูงแบบเมตริกสำาหรับการเจาะโลหะ	ไม้	และพลาสติก

•	 เหมาะกับโรงซ่อมสร้างเอนกประสงค์และงานเจาะซ่อมบำารุงทำาจากโลหะ

•	 	ความเร็วสูง	(HSS)	เหมาะกับการใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า

•	 พื้นผิวสีดำาเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและสึกหรอ

343-0296 ดอกสว่านเจาะเหล็กกล้าสำาหรับงานความเร็วสูงขนาด	9.5	มม.	ของ	Volkel	หัวต่อ
ธรรมดา	125	มม.

MPN:	LD/095 THB166.50

เคร ือ่งตดัระบบเมตร กิ พร้อมแกนหมนุเร ยีว Morse
•	 ดอกเจาะจากเหล็กกล้าโคบอลต์	M42	คุณภาพสูงสำาหรับใช้งานกับเครื่องเจาะ/

กลึงระบบแม่เหล็ก	หรือเครื่องเจาะที่มีแกนหมุนเรียว	Morse

•	 อายุการใช้งานยาวนานกว่าดอกเจาะเหล็กกล้า	HSS/M2	มาตรฐาน

325-6767 ชุดดอกกัดรูงานเจาะระบบแม่เหล็ก	เหล็กกล้าโคบอลต์	M42	ของ	G&J	Hall MPN:	18Y102 THB6,272.10

ชดุดอกสวา่นบรรจกุลอ่ง
•	 ด้ามตรง	ดอกสว่านมาตรฐานสำาหรับการเจาะด้านขวา	มาตรฐาน	BS	328/DIN	ISO235

•	 มาในชุดกล่องที่มีช่องดอกสว่านตามหมายเลข

213-0686 ชุดสว่านมาตรฐาน	Dormer	HSS	1/16		ขนาด	½	นิ้ว	จำานวน	29	ชิ้น MPN:	18	SET THB5,390.00

ร ุน่ม อือาช พี GSR 18-2-LI
•	 สว่านเจาะ/ขันสกรูแบบไร้สาย	GSR	18-2-LI

•	 น้ำาหนักเบาเพียง	1.4	กก.	สำาหรับการถือจับสมบูรณ์แบบและการ
ทำางานที่ให้ความล้าต่ำาชุดเกียร์แพลนเน็ตทารี่

•	 พัฒนาขึ้นมาใหม่ด้วยความเร็ว	2	ระดับเพื่อรองรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
และเอนกประสงค์สำาหรับการขันสกรูและการเจาะ

•	 ด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไออนระดับพรีเมียมของ	Bosch	จึงให้อายุการใช้งานนานว่าถึง	400%

799-8721 เครื่องเจาะแบบไร้สาย	ล็อคอัตโนมัติ	แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน	รุ่น	GSR	ของ	
Bosch,	
18V,	1.5Ah	(GSR	18-2-LI)

MPN:	GSR	18-2-LI THB9,409.32

สวา่น 18V XRP Li-Ion (DCD980)
•	 การเจาะเหล็กสามระดับความเร็ว

•	 เพิ่มระยะเวลาทำางานและอายุการใช้งานเครื่องมือ

•	 การควบคุมแรงบิดที่ปรับได้	22	ตำาแหน่ง

•	 หัวจับดอกสว่านเฟืองล้อแบบไม่ใช้จำาปา	13	มม.

•	 ล็อกแกนหมุนอัตโนมัติช่วยให้เปลี่ยนดอกสว่านได้อย่างรวดเร็ว

•	 ไฟ	LED	สีขาวพร้อมคุณสมบัติไฟฉายเพื่อช่วยส่องสว่างชิ้นงาน

769-4037 สว่านเอนกประสงค์ไร้สายไม่ใช้จำาปา	Dewalt	DCD	18V	Li-ion,	
4ah

MPN:	DCD980M2-GB THB27,839.00

เคร ือ่งเจาะร ขูนาด 14.4V
•	 ไกคุมความเร็วหลายระดับ

•	 การทำางานกลับทิศทาง

•	 เบรคไฟฟ้า

•	 การตั้งค่าทอร์ก	+	การเจาะ	16	แบบ

•	 สกรูไม้ขนาดสูงสุดหมายเลข	12เวลาในการชาร์จประมาณ	30	นาที

667-4014 เครื่องเจาะรูแบบไร้สายไร้ดอกกุญแจ	
แบตเตอรี่	NiCd	14.4V	รุ่น	DWPE	ของ	Makita,	1.3Ah,	
ปลั๊กมาตรฐานสหราชอาณาจักร	(6281DWPE3)

MPN:	6281DWPE3 THB14,492.00

ชดุเคร ือ่งม อืเอนกประสงค์ ร ุน่ Ergo
•	 ชุดซ่อมบำารุง	9	ชิ้น

•	 ทุกชิ้นได้รับการออกแบบด้ามจับตามหลักการยศาสตร์

•	 คีมตัดและคีมหนีบที่ให้คุณลักษณะของสปริงคืนตัวที่เป็นเอกลักษณ์

331-9379 ชุดเครื่องมือช่างไฟฟ้า	9	ชิ้นของ	Bahco MPN:	9845 THB6,994.24

กลอ่งเคร ือ่งม อือ เิลก็ทรอน กิส์
•	 กล่องเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	VS2R	3	ส่วนและเครื่องมือ	108	ชนิดที่ให้เครื่อง

มือพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมสำาหรับช่างเทคนิคซ่อมบำารุงงานอิเล็กทรอนิกส์

•	 และยังมีพื้นที่ซึ่งได้รับการป้องกันสำาหรับเหล็กหัวแร้ง

162-3193 ชุดเครื่องมือช่างไฟฟ้า	Sgos	103	ชิ้น MPN:	VS2RS	SANS	FER	A	
SOUDER

THB44,390.43

ดอกต๊าปเกลยีวหยาบด้วยม อืระบบเมตร กิแบบก้าน
ตรง HSS (E500)
•	 เหมาะสำาหรับการต๊าปเกลียวค่ายอมรับความคลาดเคลื่อนที่ทำาซ้ำาได้ทั้งแบบรูทะลุ

และรูไม่ทะลุ	ทำางานด้วยมือหรือใช้เครื่องมุมเอียงตัด	7°ผิวสำาเร็จสว่าง

241-4085 ดอกต๊าปเกลียวแบบแกนตรง	HSS	เกรด	M6	แบบ	3	ชิ้น	ของ	Dormer,	
ต๊าปปลั๊กและต๊าปด้านล่าง

MPN:	E500	6.0	X	1.00	
3FL	SET3

THB870.00

ดอกต๊าปม อื UNC ดอกสวา่นรอ่งฟ นัตรง HSS (E515)
•	 เหมาะสำาหรับการต๊าปเกลียวค่ายอมรับความคลาดเคลื่อนที่ทำาซ้ำาได้ทั้งแบบรูทะลุ

และรูไม่ทะลุ	ทำางานด้วยมือหรือใช้เครื่องมุมเอียงตัด	7°ผิวสำาเร็จสว่าง

241-4265 ชุดดอกต๊าปดอกสว่านร่องฟันตรง	UNC	HSS	Dormer#4	3	ชิ้น,	
ตัวเรียว,	ตัวที่สอง	และตัวกลาง

MPN:	E515	NO.4	X	40	SET THB1,730.00

ชดุค มีถ กูหลกัสร รีะศาสตร์ 4 ช ิน้
•	 กรรไกรตัดและคีมพร้อมด้ามจับไม่ลื่นที่ถูกหลักสรีระศาสตร์

•	 ความสะดวกสบายในการใช้งานสูงสุด	และใช้งานได้แรงสูงสุดโดยออกแรงน้อยที่สุด

•	 คีมรวม	180	มม.

•	 กรรไกรตัดข้าง	160	มม.

•	 คีมปากยาว	160	มม.

•	 คีมปากขยายด้ามจับกันลื่น	250	มม.	

305-7419 ชุดคีม	4	ชิ้น	Bahco MPN:	9897 THB5,607.65

ชดุค มี Technicline 4 ช ิน้
•	 ชุดคีมแม่นยำา	4	ชิ้นที่ปลอดภัยต่อ	ESD	และชุดกรรไกรตัดจากไลน์ผลิตภัณฑ์	

TECHNICline	ของ	Bernstein	มาในกล่อง	ESD	แบบมีซิป

•	 กรรไกรตัดข้างขนาด	120	มม.	แบบ	Ultra	flush

•	 กรรไกรตัดข้างขนาด	125	มม.	แบบ	Semi	flush

•	 คีมปากยาวแบบปากคีมแบนสั้นขนาด	130	มม.

•	 คีมปากยาวแบบปากคีมยาวแหลมขนาด	140	มม.

834-8013 ชุดคีมเหล็กโครมวาเนเดียม	Bernstein	จำานวน	4	ชิ้น MPN:	3-970 THB8,384.86

ชดุค มี Propliers จ ำานวน 3 ช ิน้
•	 ชุดของคีมล็อกแบบ	Vise-Grip	สามชิ้นรุ่น	ProTouch	ของ	Irwin	มีหน้าตัดเหล็กกล้าชุบแข็งที่จะคงความ

คมได้เป็นเวลานานกว่าเหล็กกล้าโครเมียมนิคเกิลเพื่อเพิ่มความทนทานด้ามจับแบบขึ้นรูปชิ้นเดียว

879-3084 ชุดคีมเหล็กโครเมี่ยมนิเกิล	Irwin	จำานวน	3	ชิ้น MPN:	10505483 THB1,583.88
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ชดุค มีลอ็ก
•	 ประกอบด้วยคีมล็อก	5	นิ้วและ	10	นิ้วที่มีที่ตัดลวด	และคีมล็อกปากยาว	6	นิ้ว

•	 กลไกการปล่อยที่มีการป้องกันเป็นคุณสมบัติความปลอดภัยที่สำาคัญ	ซึ่งช่วยให้ทำางานได้อย่างปลอดภัย

•	 มาในถุงเครื่องมือพลาสติก

418-6271 ชุดคีม	3	ชิ้น	RS	Pro THB2,356.39

ค มีแหวนลอ็กสลกัแบบกดป ุม่
•	 คีมเข้ากันได้กับขนาดแหวนภายใน	¼	นิ้ว	ถึง	1	นิ้ว	(6.4	มม.	ถึง	25.4		มม.)	และขนาดแหวนภายนอก	

1/8	นิ้ว	ถึง	1		นิ้ว	(7	มม.	ถึง	48	มม.)สลับได้ง่ายสำาหรับการใช้ภายนอกและภายในแหวนกันหลุด

•	 คุณลักษณะกดปุ่มที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้เปลี่ยนสลับการใช้งานได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือมาพร้อมที่จับแบบมีปลอกสำาหรับงานหนักเพื่อให้ความสบายเมื่อใช้งาน
และด้ามคีมแบบแทงขึ้นรูปเพื่อการควบคุมปลายและความเสถียร

182-436 คีมแหวนล็อกสลักเหล็กกล้า	RS	Pro	พร้อมกับปลายแหลม	ใช้ได้ทั้งหนีบ
หรือถ่างแหวน

THB1,179.20

ค มีปากจ ิง้จก ของ VDE
•	 60HRC	อันล้ำายุคด้ามคีมเหล็กกล้าโครมวาเนเดียมด้ามจับชุบ

พลาสติกเป็นฉนวนด้วยด้ามจับองค์ประกอบคู่สองสี

158-5300 คีมปากจิ้งจกเหล็กกล้าโครมวาเนเดียม	180	มม.	
ของ	Knipex

MPN:	1585300 THB1,161.04

ชดุค มีหน บีแหวน 4 ช ิน้
•	 ผลิตจากเหล็กกล้าไฟฟ้าโครม-วาเนเดียมขึ้นรูปโครงสร้างเชื่อมต่อด้วยสกรูทำาให้ปฏิบัติ

งานได้แม่นยำาและราบรื่นปากคีมลวดเหล็กกล้าสปริงทนแรงดึงสูงพื้นผิวสัมผ้สปลายขนาด
ใหญ่ป้องกันไม่ให้เกิดการบิดตัวของแหวนล็อกสลักและทำาให้ประกอบกันง่ายขึ้น

•	 การออกแบบหัวขนาดเล็กทำาให้สามารถใช้ในพื้นที่จำากัดได้

•	 ด้ามจับมีการเคลือบพลาสติกกันลื่น

467-6601 ชุดคีมเหล็กกล้าโครมวาเนเดียม	4	ชิ้นของ	Knipex MPN:	00	19	57 THB3,848.68

ชดุตะไบ 5 ช ิน้ Bahco ด้ามจบัท ีเ่หมาะกบัสร รีะ
•	 มีขนาด	8	นิ้วหรือ	10	นิ้วให้เลือก

•	 แต่ละชุดประกอบด้วยตะไบมือ,	ตะไบท้องปลิง	ตะไบกลม,	ตะไบสามเหลี่ยม	และตะไบ
คมตัดหยาบแบบท้องปลิงอย่างละอัน	ทั้งหมดมีความละเอียดของฟันปานกลาง

•	 ตะไบทั้งหมดออกแบบมาให้เหมาะกับหลักสรีระศาสตร์ด้วยด้ามจับพลาสติกเพื่อให้
จับถนัดมือขึ้นและทนทานต่อสารเคมีอุตสาหกรรม	น้ำามันและสารละลาย

•	 มาพร้อมถุงใส่	PVC

198-5255 ชุดตะไบสำาหรับวิศวกร	5	ชิ้น	ขนาด	250	มม.	Bahco MPN:	1-477-10-2-2 THB3,510.62

ชดุตะไบก้าน
•	 การเลือกสรรชุดตะไบ	12	เล่มสำาหรับเก็บรายละเอียดงาน	ความหลากหลายของตะไบทำาให้เลือกใช้งานได้

เหมาะสมสำาหรับทุกรูปร่างของชิ้นงานในชุดประกอบด้วยรูปร่างตะไบอย่างละหนึ่งแบบดังนี้:	แบบเสา	ครึ่ง
วงกลม	กากบาท	มีด	แบน	สามเหลี่ยมด้านเท่า	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	กลม	ปิ่น	แยกส่วน	ขอบกลมบนตะไบข้อ
ต่อ	ครึ่งวงกลม	รอยตัดเฉพาะด้านหลังระดับความหยาบ:	เรียบความยาวของตะไบแต่ละเล่ม:	160	มม.

203-4594 ชุดตะไบก้าน	160	มม.	12	ชิ้น MPN:	0014470602 THB6,005.76

ชดุตะไบหยาบปานกลาง 4 ช ิน้
•	 ชุดตะไบ	4	ชิ้นเหมาะสำาหรับการลดคม	การขัดกลม	และการตะไบทั่วๆ	ไป

•	 สร้างจากเหล็กเกรดเครื่องมือเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน

•	 ที่จับแบบมีบุด้วยวัสดุสองชนิดเพื่อช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้

768-7092 ชุดตะไบสำาหรับวิศวกร	4	ชิ้น	Gear	Wrench	8in MPN:	82820 THB3,890.06

ชดุตะไบหางหน ู 12 ช ิน้
•	 ตะไบที่แม่นยำาผลิตตามระบบจัดการคุณภาพ	SQS	ตามมาตรฐาน	ISO9001/EN29001

•	 ตะไบผลิตจากเหล็กโครเมี่ยมเกรดดี	ชุบผิวแข็ง	65	HRC	เพื่อคุณสมบัติ
การตัดที่ดีขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

•	 ตะไบหางหนู	Swiss	คละแบบ	12	ชิ้น	ความยาวโดยรวม	160	มม.	ตัด	2

351-8223 ชุดตะไบหางหนูเหล็กโครเมี่ยม	Vallorbe	ขนาด	160	มม.	
จำานวน	12	ชิ้น

MPN:	VLA	2483-2 THB5,219.88

ชดุประแจร ปูตวั L หวับอล
•	 ชุด	15	ชิ้นพร้อมขนาดประแจที่หลากหลาย

•	 ชุบแข็งตลอดความยาวของประแจ

•	 ขีดความสามารถในทนต่อการแตกร้าวสูง:	57-61

•	 วัสดุประแจ:	S2

542-3509 ชุดประแจหกเหลี่ยมเหล็กหล้า	S2	รูปตัว	L	จำานวน	15	ชิ้นของ	RS	Pro THB559.22

ชดุไขควง Fatmax™ 20 ช ิน้
•	 ด้ามจับหล่อเข้ากับก้านไขควงโดยตรงเพื่อความทนทานและอายุการใช้งานที่นานขึ้น

•	 ก้านไขควงเหล็กกล้าเกรดดีช่วยให้ทนทานต่อแรงบิดสูงและลดความเสี่ยงที่ปลายจะหัก

•	 ด้ามจับนิ่มกันลื่นที่ผสมผสานระหว่างผิวเรียบกับผิวแบบมีลายด้ามจับ

•	 มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่เพื่อการใช้งานที่ให้แรงบิดมากขึ้น

•	 ปลายรูปโดมเรียบเพื่อให้หมุนได้ดี

182-385 ชุดไขควง	Stanley	Tools	20	ชิ้น MPN:	1-65-XXX THB4,578.78

ไขควงท ีม่ กีารปรบัด้วยเวอร์เน ยี
•	 ปล่อยอัตโนมัติหลังจากถึงแรงบิดที่กำาหนดไว้	ไม่สามารถใช้เกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ได้ระบบการ

ปรับที่ได้รับการป้องกัน	:	ไม่มีความเสี่ยงของการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโดยไม่ตั้งใจ

•	 รูปร่างแบนป้องกันการกลิ้งของเครื่องมือบนโต๊ะงาน

769-1688 ไขควงแรงบิดแบบปรับได้หกเหลี่ยม	¼	นิ้ว	ของ	Facom,	0.5		2.5	มม. MPN:	A.402 THB8,975.80

ป นืเยบ็ลวด
•	 ชุดเครื่องยิงลวดคุณภาพสูงที่มาพร้อมเครื่องยิงลวดสำาหรับงานหนัก	T50P	และชุดอุปกรณ์เสริม	

เหมาะสำาหรับการใช้งานในตึก	งานหุ้มเบาะ	การยึดพรม	และการใช้งานเย็บทั่วไปทั้งหมด

•	 โครงเครื่องมือเป็นเหล็กและชิ้นส่วนทำางานเป็นคาร์บอนแข็ง

•	 กลไกป้องกันลวดติดที่ได้รับสิทธิบัตร

•	 การบีบที่ได้รับแรงเสริมสองชั้นเพื่อการใช้งานที่สะดวก

•	 ช่องเติมลวดที่ช่วยให้มองเห็นลวดที่เหลืออยู่ได้ง่าย

753-3302 ปืนลวดที่ใช้ลวดขนาด	8-10	มม. MPN:	T50VP THB2,704.80

เคร ือ่งเยบ็ถงุ
•	 เครื่องเย็บกระดาษมือถือที่ใช้งานแบบคีมด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าทั้งหมดพร้อมผิวสำาเร็จโครเมียม

ที่คงทน	และกลไกการโหลดที่ง่ายออกแบบมาให้เข้าถึงจุดที่เข้าถึงยากได้	และใช้งานกับวัสดุ
แข็งได้เหมาะสำาหรับใช้งานในคลังสินค้า	โรงซ่อมบำารุง	และพื้นที่การผลิตงานหนักอื่น	ๆ

183-7279 เครื่องเย็บลวดประเภทคีม THB1,067.04

ค มีปากขยายด้ามจบัไมล่ ืน่ตามหลกัสร รีะศาสตร์ 
ขนาด 315 มม. L
•	 ปากคีมล็อกอัตโนมัติ,	ยึดแน่น	3	จุด

•	 ปรับได้โดยกดปุ่ม

•	 ด้ามจับไม่ลื่นถูกหลักสรีระศาสตร์

•	 ปากคีมแคบและยาว

•	 ISO	8976;	DIN	8976

734-264 คีมคอม้า	Bahco	ขนาด	315	มม.	ปุ่มกดด้วยนิ้วโป้งเพียงนิ้วเดียว	
ด้ามจับกันลื่นถูกหลักสรีระศาสตร์	ปากคีมกว้าง	55	มม.

MPN:	8225IP THB2,963.95

เคร ือ่งเจ ยีร 125 มม. (GWS 1100)
•	 การหล่อเย็นโดยตรงเพื่อความสามารถรองรับภาระเกินที่สูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

•	 ด้ามจับด้านข้างควบคุมการสั่น

•	 การเปลี่ยนแผ่นแบบ	SDS

•	 เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นสูงสุด:	125	มม.

•	 แกนหมุน	M142.1	กก.

735-8719 เครื่องเจียรมุม	125	มม.	รุ่น	GWS	1100	ของ	Bosch	ความเร็ว	11000	rpm,	
230V	
ประเภท	F	-	ปลั๊ก	Schuko

MPN:	GWS	1100	Click THB7,725.00

ใบม ดีเล ือ่ย Bi-Metal แบบย ดืหย ุน่, 32 Tpi
•	 เป็น	HSS	ชุบแข็งทั้งชิ้น	(Bahco	3801)ใบมีดเหล็กกล้าความเร็วสูงพิเศษ	แบบอัลลอยผสมสูง	ที่ชุบแข็งโดย

สมบูรณ์สำาหรับการเลื่อยสเตนเลสสตีล	โลหะแข็ง	และวัสดุที่ตัดยากอื่น	ๆโลหะคู่แบบยืดหยุ่น	(Bahco	3806)

•	 ออกแบบมาเพื่ออายุการใช้งานที่นานและประสิทธิภาพการตัดที่เยี่ยมยอด

439-6490 ใบมีดเลื่อยตัดโลหะเหล็กสปริง	Bahco	ขนาด	300	มม.,	32	TPI MPN:	3906-300-32-10P THB1,331.84

ใบม ดีเล ือ่ย Bimetal Hss แบบย ดืหย ุน่, 24 Tpi
•	 HSS	แบบโลหะคู่ยืดหยุ่นขอบตัดเหล็กกล้าความเร็วสูง	เชื่อมด้วยลำาแสงอิเล็กตรอนเข้า

กับด้านหลังโลหะผสมยืดหยุ่นเหล็กกล้าคาร์บอนสูงใบมีดเหล็กกล้าคาร์บอนสูงออกแบบมา
เพื่อการใช้งานที่รุนแรงน้อยกว่า	เหมาะกับการใช้งานกับโลหะอ่อนและพลาสติก

185-3675 ใบมีดเลื่อย	Bi-metal	RS	Pro	300	มม.,	24	TPI THB167.02

โครงเล ือ่ย, 300 มม.
•	 มุมเลื่อยมาตรฐาน	90	องศาสำาหรับการใช้งานทั่วไป

•	 มุมตัด	45	องศาสำาหรับการตัดเท่า

•	 ใช้งานได้สะดวกสำาหรับพื้นที่แคบ

•	 ปรับเป็นเลื่อย	Jab	ได้เพื่อการตัดภายในแบบหลากหลาย

•	 ที่จับแบบมีปลอกหุ้มเพื่อการควบคุมและความสะดวกสบายที่ดีขึ้น

•	 ช่องเก็บใบมีดแบบแม่เหล็กด้านในโครง

509-9471 เลื่อยตัดและด้ามจับยางแบบปลอก	Nicholson	304	มม. MPN:	80975 THB2,326.87
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เล ือ่ยตดัม นิ ทิ ี ่ปรบัความตงึได้, 150 มม.
•	 เลื่อยตัดมินิที่ปรับความตึงได้	‘Eclispe’	คุณภาพสูงซึ่งใช้ใบมีดมาตรฐานขนาด	150	มม.

•	 ออกแบบมาสำาหรับการตัดโลหะ	ไม้	หรือพลาสติก	มีด้ามจับพลาสติก
ทรงปืนเพื่อความสะดวกสบายและการจับถนัดมือ

734-393 เลื่อยตัดและด้ามจับพลาสติกหล่อทรงปืน	RS	Pro	150	มม.,	
32	TPI

THB312.08

โครงเล ือ่ยแบบฉนวน, ใบม ดีร ปูตวั L ขนาด 150 มม.
•	 วัสดุฉนวนที่ใช้มีคุณสมบัติทางกลและทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม	(บนอุณหภูมิช่วง	-20	°C	ถึง	+70	

°C)	ทดสอบกับอย่างน้อย	10000	โวลต์	50	เฮิรตซ์	เป็นเวลา	3	นาทีที่ขั้นตอนการผลิตต่าง	ๆ

•	 ฉนวนถูกเชื่อมเข้ากับเครื่องมือ	ป้องกันการกระแทก	หน่วงไฟ	และทนต่อกรดส่วนใหญ่

•	 เลื่อยตัดโลหะขนาด	300		มม.	และเลื่อยตัดโลหะขนาดเล็กถูกหุ้มฉนวนไว้ที่บริเวณตัวยึดใบเลื่อย

621-641 เลื่อย	Sibille	ขนาด	150	มม.	และด้ามจับฉนวน,	32	TPI MPN:	MS22JRS THB1,163.34

ค้อน 200G
•	 ซีรีส์ค้อนที่มีหัวเหล็กชุบผิวแข็งที่มีการเหนี่ยวนำาไฟฟ้า

•	 ด้ามที่ทำาจากไม้มีรูปร่างที่จับถนัดมือ

205-7783 ค้อนหัวตอก	CK	200g	HCS MPN:	T4227A	0200 THB503.01

ค้อนหงอน Estwing, 20Oz
•	 ค้อนหงอนคุณภาพสูง	20Oz	(570	ก.)	ผลิตจากแท่งเหล็กทั้งชิ้นนำามาตีขึ้นรูป	ซึ่งให้ความแข็งแรงอย่างดีเยี่ยม

•	 ด้ามจับหนังให้การจับถนัดมือและใช้สบายมือ

734-387 ค้อนหงอนเหล็กโค้ง	Estwing	560	ก.	ขนาด	318	มม. MPN:	E20CRS THB2,519.87

ค้อนหวัออ่น
•	 ค้อนไร้แรงสะเทือนระดับมืออาชีพพร้อมหน้าค้อนสำาหรับเปลี่ยน

•	 หัวของค้อนบรรจุผงตะไบเอาไว้	ขจัดการกระดอนของค้อนธรรมดาออกไปโดยสมบูรณ์

•	 ลำาตัวโลหะพร้อมด้ามจับไฟเบอร์กลาส

•	 หน้าค้อนไนลอนแบบเปลี่ยนได้

•	 ด้ามจับ	PVC

162-9113 ค้อน	Mallet	พร้อมหัวเปลี่ยนเหล็กกลม	
Facom	690	ก.

MPN:	212A.35 THB2,844.07

ค้อนหวักลมส ำาหรบัวศิวกร 1.5 ปอนด์ (680G)
•	 ค้อนหัวกลมหรือค้อนเหล็กพร้อมด้ามจับทำาจากไม้

•	 ใช้งานได้กับงานหลายประเภททั้งงานเหล็ก	งานขึ้นรูป	งานตั้งค่าแหวน	และงานตีทั่วไป

737-2807 ค้อนหัวกลมเหล็กอัลลอย	STAHLWILLE	1.5	ปอนด์	ขนาด	350	มม. MPN:	70120004 THB2,121.00

768-7089 ค้อน	Mallet	พร้อมหัวเปลี่ยนพลาสติกโพลียูรีเทนกลม	Gear	Wrench
	340	ก.

MPN:	82260 THB1,646.70

ป นืเปา่ลมร้อนอ เิลก็ทรอน กิส์
•	 ปรับอุณหภูมิและความแรงได้อย่างต่อเนื่อง

•	 ระบบตรวจดูแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสายตา

•	 ส่วนให้ความร้อนเป็นเซรามิกอายุการใช้งานนาน

•	 เวอร์ชั่น	110v	ไม่มีปลั๊กให้

472-9323 ปืนเป่าลมร้อน	Bosch	ความร้อนสูงสุด	650	+660°C,	230V	ac,	1400W,	
ชนิด	G	-	หมุด	3	ตัวแบบอังกฤษ

MPN:	0.601.944.742 THB11,630.00

ป นืความร้อน ร ุน่ HL 1810S
•	 เครื่องเป่าลมร้อนพร้อมระดับความร้อนและพัดลมสามระดับ

•	 ด้ามจับอ่อนนุ่มตามหลักการยศาสตร์

•	 ป้องกันความร้อนเกินสองชั้นระดับความร้อน	50°C	เหมาะกับการเป่าเย็นและเป่าแห้ง

520-8883 ปืนความร้อนอุณหภูมิสูงสุด	+600°C	Steinel	HL1810S,	230V	ac,	
1800W,	ปลั๊กมาตรฐานยุโรปประเภท	C

MPN:	HL1810S	EURO THB4,545.60

ป นืลมร้อน 3 ข ั น้
•	 การตั้งค่าอุณหภูมิผ่านสวิตช์	3	ขั้น

•	 ตัวกำาเนิดความร้อนเซรามิกที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

•	 ระบบป้องกันความร้อนเกินสองชั้น:	เทอร์โมสแตตและฟิวส์ความร้อน

•	 ด้ามจับยึดอ่อนนุ่มตามหลักการยศาสตร์

520-2936 ปืนลมร้อนอุณหภูมิสูงสุด	+600°C	รุ่น	HL1810S	ของ	Steinel,	220		240V	ac,	
1800W,	มาตรฐานอังกฤษประเภท	G	-	แบบ	3	พิน

MPN:	HL1810S	240V THB4,356.00

ป นืเปา่ลมร้อน - งานหนกั
•	 ปรับอุณหภูมิและความแรงได้อย่างต่อเนื่อง

•	 ระบบตรวจดูช่วงอุณหภูมิและความแรงของลมแบบอิเล็กทรอนิกส์

•	 จอแสดงอุณหภูมิจริงและอุณหภูมิที่ตั้ง

•	 มาพร้อมหัวฉีดแบบ	reduction,	surface	และ	reflector

•	 หัวฉีดเปลี่ยนมีจำาหน่ายแยกต่างหาก

520-2914 ปืนเป่าลมร้อน	Steinel	HG2310LCD	ความร้อนสูงสุด	650	650°C,	230V	ac,	
2300W,	ชนิด	G	-	หมุด	3	ตัวแบบอังกฤษ

MPN:	HG2310LCD	240V THB8,965.80

ป นืลวด/ตะป ู MS840 AluTec
•	 ปืนลวด/ตะปูจาก	AluTec,	ด้ามจับยาง	น้ำาหนักเบาและแข็งแรงทนทาน

•	 สำาหรับใช้งานกับลวดเย็บ	11	m	มาตรฐานหมายเลข	4	และปลายมาตรฐานหมายเลข	8

•	 ใช้งานได้ดีกับงานกันฉนวน:	แผง	PVC,	ฉนวนใยแก้ว	หรือการยึดพรม

•	 การปรับพลังงานทำาให้สามารถใช้งานได้กับไม้ทุกประเภท

•	 เทคโนโลยี	Multi-projectile	ที่ได้รับสิทธิบัตร

626-0078 ปืนลวดเย็บเร็วที่ใช้ลวดขนาด	6-14	มม. MPN:	22876000 THB2,984.80

ชดุไขควง Allen-Ball-Plus™

•	 ออกแบบมาเพื่อให้มีความแข็งแรง	ทอร์ก	และการเข้าถึงที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่า

•	 มีสามชุดพร้อมประแจรูปตัว	L	ที่มีช่วงยาวพร้อมปลายกลมเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่จำากัดได้ดีขึ้น

•	 ผลิตจากเหล็กกล้าผสมอบร้อนพร้อมพื้นผิวสีดำาคอที่แข็งแรงกว่าเดิม	20%	สำาหรับทอร์กที่
มากขึ้น	และการแตกหักที่ลดลงการเข้าถึง	25°	-	สำาหรับใช้งานในพื้นที่เข้าถึงยาก

297-1572 ชุดประแจหกเหลี่ยมจากเหล็กกล้าอัลลอยด์	แขนยาว	รูปร่างตัว	L	จำานวน	22	ชิ้น	
ของ	Allen

MPN:	56618G THB1,840.64

ประแจพาดขวางแบบ 6-In-1 ของ C.K
•	 ชนิดประแจทั้ง	6	ได้แก่:	5	มม.,	6	มม.,	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	7-8	มม.,	สามเหลี่ยมด้าน

เท่า	8-9	มม.,	หกเหลี่ยม	6	มม.	และแบบปีก	3.5	มม.โครงสร้างแข็งแกร่ง

•	 มีตัวหนีบพกพาได้

910-7289 ประแจพาดขวางสำาหรับตู้แบบสากลของ	CK MPN:	T4454 THB717.51

ชดุไขควงร ปูทรงระบบเมตร กิ Hexplus
•	 ชุดประแจหัวกลมเมตริกหกเหลี่ยมระดับมืออาชีพเข้าถึงได้ยาว	9	ชิ้น

•	 ผลิตจากเหล็กกล้าพร้อมพื้นผิวสีดำา

•	 มีให้พร้อมกับตัวจับพลาสติกที่มีเครื่องหมายขนาดสำาหรับการระบุขนาดได้ทันที

762-1534 ชุดประแจหกเหลี่ยม	แขนยาว	รูปร่างตัว	L	จำานวน	9	ชิ้น	ของ	Facom MPN:	83SH.JP9A THB857.28

ชดุรวมกญุแจปากตายเฟ อืงล้อแบบพบัได้ 10 ช ิน้
•	 ชุดรวมกุญแจปากตายระบบเฟืองล้อแบบพับได้ซึ่งหมุนได้สองทาง

•	 มุม	recovery	ขนาดเล็กเพียง	5°

•	 เหมาะสำาหรับการทำางานในพื้นที่ก่อสร้างเพราะสามารถพับเก็บได้

•	 มีกุญแจปากตาย	10	อัน:	467.8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	มม.

675-8966 ชุดรวมกุญแจปากตายเมตริก	10	ชิ้น	Facom MPN:	467F.JP10 THB9,814.84

ชดุไขควงร ปูทรงระบบเมตร กิ Hexplus
•	 ชุดประแจหัวกลมเมตริกหกเหลี่ยมระดับมืออาชีพเข้าถึงได้ยาว	9	ชิ้น

•	 ผลิตจากเหล็กกล้าพร้อมพื้นผิวสีดำา

•	 มีให้พร้อมกับตัวจับพลาสติกที่มีเครื่องหมายขนาดสำาหรับการระบุขนาดได้ทันที

762-1534 ชุดประแจหกเหลี่ยม	แขนยาว	รูปร่างตัว	L	จำานวน	9	ชิ้น	ของ	Facom MPN:	83SH.JP9A THB857.28

ประแจส ีด้่านส ำาหรบัต ู้
•	 มาพร้อมกับอะแดปเตอร์	6	จุดสำาหรับดอกสว่าน	¼	นิ้ว	(6.35	มม.)	และดอก

สว่านหัวแบน	7	มม.	/	ดอกสว่านหัวแฉกสองหัวหมายเลข	2

755-4179 กุญแจประแจกากบาทหัวครอบจักรวาลสำาหรับตู้	Facom MPN:	985548 THB1,525.09

ชดุสแตนเลสสต ลี HEX-PLUS 9 ช ิน้
•	 ชุดกุญแจหกเหลี่ยมสแตนเลสสตีล

•	 HEX-PLUS	จำานวน	9	ชิ้น

•	 มาพร้อมคลิปยางเพื่อให้จัดเก็บง่ายและสะดวก

638-8312 ชุดกุญแจหกเหลี่ยมสแตนเลสสตีล	Wera	รูปตัว	L	จำานวน	9	ชิ้น MPN:	05022720001	3950/9	PKL THB1,295.26

ชดุประแจ
•	 ผิวชุบฟอสเฟตคุณภาพสูง

•	 ชุบผิวแข็งแบบแม่นยำา

•	 พื้นผิวป้องกันการกัดกร่อน

•	 ชุด	3	ชิ้น

•	 หัวทำามุม	15	องศาสามารถปรับได้

•	 ส่วนปากคีมบางและขนานกัน	ส่วนก้านไขควงมีปลอกหุ้ม	

•	 หยิบใช้งานได้สะดวกและการออกแบบที่เหมาะกับหลักสรีระเพื่อความสบายของผู้ใช้

478-0700 ชุดรวมกุญแจปากตายอิมพีเรียล	3	ชิ้น	Bahco MPN:	ADJUST	3 THB3,937.60
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ชดุดอกสวา่น Hss-Co ขนาด 1-10 มม. จ ำานวน 10 
ช ิน้
•	 เหล็กกล้าความเร็วสูง	และโลหะผสมโคบอลท์สำาหรับการเจาะโลหะ	สเตนเลสสตีล	เหล็กหล่อ	และ

เหล็กกล้าป้องกันกรดและความร้อน	เหมาะอย่างยิ่งกับเครื่องเจาะแบบมีเสาตั้งและขาตั้งสำาหรับสว่าน

•	 สำาหรับการเจาะและขึ้นรูปวัสดุที่ทนแรงดึงสูงกว่าและทนทานกว่าจุดแยก	135°	
เพื่อให้ง่ายต่อการจัดตำาแหน่ง	เพิ่มขนาดรู	และคุณภาพที่ดีกว่า

759-5603 ชุดสว่านโลหะแบบทน	Bosch	HSCo	1		ขนาด	10	มม.	จำานวน	10	ชิ้น MPN:	2607019925 THB1,910.00

โคบอลต์ Hss E 8.0 มม.
•	 ดอกสว่านเกลียวเจียนที่แม่นยำาผลิตตามมาตรฐาน	DIN	338

•	 คุณสมบัติต้านทานความร้อนและการสึกหรอเกลียวตัดวนขวา	ดอกสวม
ประเภท	Nเหล็กกล้าสำาหรับงานความเร็วสูงผสมอัลลอยด์โคบอลต์	5%

•	 ปลายที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานและไม่ต้องเคลื่อนที่

707-2807 ดอกสว่านเจาะ	HSCo	8	มม.	รุ่น	EXTREME	ของ	Dewalt	ข้อต่อแบน	117	มม. MPN:	DT4912-QZ THB481.00

ชดุสวา่น Hss A190 หมายเลข 209 ขนาด 1-10 มม. 
จ ำานวน 91 ช ิน้
•	 ด้ามตรง	ดอกสว่านมาตรฐานสำาหรับการเจาะด้านขวา	มาตรฐาน	BS	328/DIN	ISO235

•	 มาในชุดกล่องที่มีช่องดอกสว่านตามหมายเลข

695-305 ชุดสว่านมาตรฐาน	Dormer	HSS	1	ขนาด	10	มม.	จำานวน	91	ชิ้น MPN:	A190	209 THB12,550.00

ชดุสวา่นเคล อืบ HSS-TiN 170 ช ิน้
•	 ชุดดอกสว่านเคลือบไทเทเนียมเหล็กกล้าความเร็วสูงขนาดใหญ่	170	ชิ้น

ประกอบด้วยขนาดยอดนิยมหลายชิ้นตั้งแต่	1.0	-	10	มม.

•	 เกลียวได้จากการเจียน

•	 ขนาดเพิ่มขึ้นทีละ	0.5	มม.เหมาะสำาหรับงานช่างทั่วไปผลิตตามมาตรฐาน	DIN338

•	 ใช้กล่องเหล็กกล้าความทนทานสูงพร้อมแม่พิมพ์แน่นหนาเพื่อให้เก็บดอกสว่านได้อย่างปลอดภัย

507-1732 ชุดสว่านมาตรฐาน	RS	Pro	HSS	1	ขนาด	10	มม.	จำานวน	170	ชิ้น THB5,843.64

ชดุล กูบ๊อกซ์ 24 ช ิน้
•	 ลูกบ๊อกซ์เปลี่ยนได้แบบหกเหลี่ยม	½	นิ้ว	จำานวน	18	ชิ้น	ขนาด	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,17,18,	

19,	20,	21,	22,	23,	24,	27,	30	และ	32	มม.	ก้านต่อขยายขนาด	½	นิ้ว	ยาว	125	และ	250	มม.	ข้อ
ต่อสากล	½	นิ้วข้อต่อตัว	T	½	นิ้ว	ด้ามขัน	½	นิ้ว	ยาว	250	มม.	เฟืองหมุน	½	นิ้ว	เฟืองหมุน	½	นิ้ว

361-3132 ชุดลูกบ๊อกซ์	24	ชิ้น	½	นิ้ว	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส	รุ่น	S-240	ของ	Bahco MPN:	S-240 THB5,172.20

ชดุเคร ือ่งม อืและซอ็กเกต็ 94 ช ิน้ ของ Bahco
•	 ชุดเครื่องมือจำานวน	94	ชิ้นที่ครอบคลุมจาก	Bahco	ประกอบไปด้วยซ็อกเก็ตและหัวเครื่องมือ

ไฟฟ้าที่หลากหลาย	รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการส่งเสริมโดยชุดประแจคุณภาพสูงสองชุด

•	 ชุดในอุดมคติของช่างยานยนต์ที่มีซ็อกเก็ตให้เลือกมากมายรวมถึงซ็อกเก็ตหัวเทียนขนาด	21	มม.

•	 มีให้ในกล่องขนาดพอดีที่ป้องกันการกระแทกพร้อมสลักโลหะที่แข็งแรงเพื่อให้พอดีอย่างแน่นหนา

•	 มือจับถือในตัวสำาหรับการเคลื่อนย้ายที่ง่าย

358-1271 ชุดลูกบ๊อกซ์	94	ชิ้น	½	นิ้ว	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส	¼	นิ้ว	รุ่น	S87-7	ของ	Bahco MPN:	S87-7 THB12,893.03

ชดุล กูบ๊อกซ์ 46 ช ิน้
•	 ซ็อกเก็ตและหัวเครื่องมือแบบตัวขับสี่เหลี่ยมจตุรัส	เก็บไว้ในกล่องเก็บพลาสติกแบบขึ้นรูป

•	 ซ็อกเก็ตมีตัวขับแบบเปลี่ยนได้เพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและการจับยึดสูงสุด

•	 เฟืองหมุนแบบกลับทิศได้พร้อมปุ่มปล่อยอย่างรวดเร็ว

•	 ชุดรวมถึงจานหมุนขนาดเล็ก	¼	นิ้ว	ก้านต่อขยายแบบยืดหยุ่นยาว	150	มม.	และประแจหก
เหลี่ยมขนาด	1.5	มม.,	2	มม.	และ	2.5	มม.	จัดส่งในกล่องโพลีโพรไพลีนที่แข็งแรง

358-1265 ชุดลูกบ๊อกซ์	46	ชิ้น	¼	นิ้ว	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส	รุ่น	S-460	ของ	Bahco MPN:	S-460 THB4,338.26

ชดุซอ็กเกต็เฟ อืงล้อ 53 ช ิน้
•	 ชุดซ็อกเก็ตแบบทะลุผ่านระดับมืออาชีพทำาจากเหล็กกล้าผสมประสิทธิภาพสูง

•	 มาพร้อมกับกล่องโพลิธีนความหนาแน่นสูง	(HDPE)	

•	 พื้นผิวโครมด้าน

•	 มาพร้อมกับก้านต่อขยายและตัวแปลง

788-3880 ชุดซ็อกเก็ตเฟืองล้อ	Bahco	S530T	รูขัน	½	นิ้ว	¼	นิ้ว	และ	3/8	นิ้วจำานวน	
53	ชิ้น

MPN:	S530T THB10,270.73

ชดุเคร ือ่งม อืและซอ็กเกต็ 106 ช ิน้ ของ Bahco
•	 เหมาะสำาหรับช่างยนต์พร้อมให้ตัวเลือกซ็อกเก็ตหลายแบบรวมทั้งซ็อกเก็ตหัวเทียนขนาด	21	มม.	จัด

ส่งในกล่องรับขนาดพอดีและกันกระแทกพร้อมตัวรัดจากโลหะที่แข็งแรงเพื่อให้ยึดแน่นปลอดภัย

•	 ด้ามจับพกพาในตัวสำาหรับการเคลื่อนย้ายที่สะดวก

361-3148 ชุดลูกบ๊อกซ์	106	ชิ้น	½	นิ้ว	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส	¼	นิ้ว	รุ่น	S-106	ของ	
Bahco

MPN:	S-106 THB14,796.81

ชดุล กูบอ็กซแ์บบ Telescopic 21 ช ิน้ของ Facom
•	 ประหยัดต้นทุนการขยายกลไกลูกบอล	8	ตำาแหน่ง

•	 แข็งแรง	ให้ทอร์กมากกว่าด้วยแรงที่น้อยกว่า

•	 ส่วนหัวทนต่อฝุ่นและของเหลว

•	 ขนาดกะทัดรัดพร้อมความแม่นยำาสูง

•	 แข็งแรงและง่ายต่อการใช้งาน

•	 ในชุดประกอบไปด้วยซ็อกเก็ต	8	ถึง	32	มม.	ส่วนต่อขยาย	130	มม.	และ	250	มม.	และข้อต่อสากล

800-4277 ชุดลูกบ็อกซ์เฟืองหมุนแบบขยายได้	จำานวน	21	ชิ้น	ขันสี่เหลี่ยมจัตุรัส	½	นิ้ว	
รุ่น	SXL.DBOX1PB	
ของ	Facom

MPN:	SXL.DBOX1PB THB8,497.13

ชดุแหวนหมนุขนาดเลก็พ เิศษ 38 ช ิน้
•	 ชุดขนาดเล็กพิเศษทำาให้พกพาได้ง่ายพร้อมเลือกเครื่องมือได้ทันที	(มีภาพตัวอย่างแสดงรูปแบบหัวสกรู)

•	 วงล้อหมุนด้ามจับขนาด	¼	นิ้ว

•	 จานหมุนขับขนาด	¼	นิ้ว

•	 ก้านบานพับทำาจากโลหะ

•	 ตัวรัดโลหะแบบปิดเอง

722-7160 ชุดแหสนหมุนแบบตัวขับสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด	¼	นิ้ว	จำานวน	38	ชิ้น	รุ่น	
R.360NANO	
ของ	Facom

MPN:	R.360NANO THB7,292.19

ชดุซอ็กเกต็ 1/4 น ิว้จ ำานวน 27 ช ิน้
•	 ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมหน่วยเมตริก:	3.2;	4;	5;	5,5;	6;	7;	8;	9;	10;	11;	12;	13	มม.

•	 ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมหน่วยอิมพีเรียล:	3/16;	7/32;	¼;	9/32;	5/16;	11/32;	3/8;	13/32;	7/16;	½;	9/16	นิ้ว

•	 ข้อต่อบ็อกซ์	55	และ	150	มม.

•	 ด้ามหมุน

•	 ข้อต่ออ่อน

769-1795 ชุดซ็อกเก็ต	Facom	R.420MU	รูขัน	¼	นิ้วจำานวน	28	ชิ้น MPN:	R.420MU THB11,385.85

ชดุซอ็กเกต็ 12 แฉกร ขูนั 1/4 น ิว้จ ำานวน 51 ช ิน้
•	 ฟันปลาด้านในซ็อกเก็ตมีความลึกเท่าตัวยึดเพื่อให้จับได้มั่นคง

•	 มุมเข้าจะนำาทางตัวยึดเข้าไปในซ็อกเก็ตเพื่อความกระชับที่ยอดเยี่ยม

•	 มีการประทับขนาดบนซ็อกเก็ตเพื่อการระบุที่รวดเร็วและง่ายดาย

•	 Surface	Drive	ในซ็อกเก็ตให้การจับที่แข็งแรงกว่าและลดการสึกจนโค้งมนของตัวยึด

•	 พื้นผิวโครมขัด

768-6991 ชุดซ็อกเก็ตประแจเกียร์	80301	รูขัน	¼	นิ้วจำานวน	51	ชิ้น MPN:	80301 THB8,088.67

ชดุซอ็กเกต็ 1/4 น ิว้+1/2 น ิว้ ขนาด 4-30 มม. 
จ ำานวน 50 ช ิน้
•	 รูขันที่มีปลอกลูกปืนที่ช่วยล็อก

•	 ที่จับนูนเป็นสัน

•	 ผลิตจากเหล็กโครมวาเนเดียม

772-4104 ชุดซ็อกเก็ต	Gedore	19	V20U-10	รูขัน	½	และ	¼	นิ้วจำานวน	50	ชิ้น MPN:	19	V20U-10 THB27,773.85

ชดุอปุกรณ์ส ำาหรบัเจาะและรางซอ็กเกต็ 10 ช ิน้
•	 ในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงตามคุณลักษณะที่เลือก	ให้คลิกปุ่มสีเขียว	ขนาดตัวขับ	¼	นิ้ว	ซ็อก

เก็ตชนิดที่กำาหนดและชุดประแจ	ตัวขับชนิดสี่เหลี่ยมจตุรัส	จำานวน	13	ชิ้น	ซ็อกเก็ตในชุด:	4;	4.5;	
5;	5.5;	6;	7;	8;	9;	10;	12	มม;	ด้ามจับเฟืองล้อ;	ด้ามจับแบบไขควง;	ก้านต่อขยาย:	100	มม.

642-1762 ชุดซ็อกเก็ตและประแจรูขัน	¼	นิ้ว	Hozan	W-510	จำานวน	13	ชิ้น MPN:	W-510 THB1,186.87

ชดุซอ็กเกต็ Metrinch(R) ร ขูนั 1/4 น ิว้จ ำานวน 37 
ช ิน้
•	 เทียบเท่ากับชุดซ็อกเก็ตมาตรฐาน	53	ชิ้น	และใช้ได้พอดีกับขนาดหกเหลี่ยมแบบเมตริก/อิมพีเรียลส่วนใหญ่

•	 เลือกใช้ได้เร็วขึ้น	และใช้เครื่องมือน้อยลง

•	 เฟืองล้อหมุนกลับได้ซึ่งมีฟันเกียร์	50	ซี่

•	 ผลิตจากเหล็กโครมวาเนเดียมและตกแต่งด้วยโครมสีสว่าง

157-1648 ชุดซ็อกเก็ต	Metrinch	MET-0325	รูขัน	¼	นิ้วจำานวน	37	ชิ้น MPN:	MET-0325 THB3,760.13

ชดุซอ็กเกต็และเฟ อืงล้อ Zyklop จ ำานวน 42 ช ิน้
•	 ชุดซ็อกเก็ต	42	ชิ้นในกล่องโลหะที่แข็งแรง

495-423 ชุดซ็อกเก็ตเฟืองล้อรูขัน	¼	นิ้ว	Wera	05003533001	8100	SA2
	Zyklop	¼	จำานวน	42	ชิ้น

MPN:	05003533001	8100	SA2	
Zyklop	1/4

THB9,572.85

ไขควงนอ็ตเปล ีย่นหวัได้ 7 มม.
•	 ออกแบบโดยใช้โปรแกรมหลักการยศาสตร์	11	จุดที่ครอบคลุม

•	 ด้ามจับแบบสามส่วน

•	 รูปร่างกลม	-	ไม่มีพื้นที่แรงกดบนมือ

•	 วัสดุที่นิ่มและแรงเสียดทานสูงสำาหรับทอร์กที่เหมาะสมและความสบาย

•	 ใบมีดวาเนเดียมชุบโครมเกรดสูง

•	 ชุบแข็งตามมาตรฐาน	DIN	และ	ISO

327-0662 ไขควงการยศาสตร์เหล็กกล้าอัลลอยด์	150	มม.	ของ	Bahco,	ปลายหัวน็อต
หกเหลี่ยม	7	มม.

MPN:	BE-7607 THB870.40

ชดุซอ็กเกต็ 1/2 น ิว้จ ำานวน 49 ช ิน้
•	 ซ็อกเก็ตมาตรฐาน	7/16	นิ้ว	ถึง	1	1/8	นิ้ว	และ	10	มม.	ถึง	24	มม.

•	 ซ็อกเก็ตลึก	½	นิ้ว	ถึง	15/16	นิ้ว	และ	10	มม.	ถึง	19	มม.

•	 เฟืองล้อรูปหยดน้ำา	½	นิ้ว

•	 ส่วนต่อขยาย	3	นิ้ว	และ	6	นิ้ว

•	 ชุบโครเมียมนิกเกิลขัดทุกชิ้น

181-988 ชุดซ็อกเก็ตประแจเกียร์	80700D	รูขัน	½	นิ้วจำานวน	49	ชิ้น MPN:	80700D THB13,647.88

ดอกสวา่นเจาะเหลก็กล้าส ำาหรบังานความเร ว็ส งู ร ุน่ 
Extreme 2(Tm) เส้นผา่นศ นูย์กลาง 2 มม.
•	 เร็วกว่าสูงสุดถึง	4	เท่าเทียบกับดอกสว่านเหล็กกล้าสำาหรับงานความเร็วสูง

ทั่วไปสะอาดกว่า	แม่นยำากว่า	ให้รูที่ไม่มีเสี้ยนเนื่องจากมีคมที่หดเข้า

•	 ส่วนปลายโลหะที่เป็นเอกลักษณ์เริ่มต้นการตัดที่จุดสัมผัสโดยไม่ต้องเคลื่อนที่	(3.2	มม.	ขึ้นไป)

•	 ข้อต่อแบน	3	ส่วน	(5.0	มม.	ขึ้นไป)

•	 ขนาด	12.0	มม.	ขึ้นไปจะมีข้อต่อลดขนาด	(เส้นผ่านศูนย์กลาง	11.4	มม.)

424-3936 ดอกสว่านเจาะ	HSS-R	2	มม.	รุ่น	EXTREME	2	ของ	Dewalt	ข้อต่อธรรมดา	
49	มม.

MPN:	DT5036-QZ THB385.90
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มีดตัดสายไฟหุ้ม ฉนวน 1000V
•	 ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องผู้ใช้งานจากการสัมผัสโดยหรือประกายไฟจาก

อุบัติเหตุขณะทำางานกับหรือใกล้กับระบบที่ได้รับการจ่ายไฟ

•	 ด้ามจับปลอดภัยแข็งแกร่ง	มีรูปร่างที่ใช้งานสบายพร้อมก้านแบบตรงคงที่มีตัวครอบป้องกันสำาหรับการจัดเก็บ

297-2058 มีดตัดสายเคเบิลเกรด	VDE	ขนาด	180	มม.	แบบพลาสติกของ	Knipex MPN:	98	52	RS THB656.46

ใบม ดีมาตรฐาน RS Pro
•	 ใบมีดสำาหรับงานหนัก	RS	Pro	มีจำาหน่ายเป็นชุด	5	และ	10	ใบ

541-6646 ใบมีด	RS	Pro,	คมใบมีด	1 THB109.50

ม ดีท ีม่ ีใบถอยกลบัได้อตัโนมตั ิ
•	 ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อด้วยแรงดันสูง	ผิวสีแดงสว่าง

•	 ใบมีดคืนกลับอัตโนมัติ	ไม่ล็อคระบบช่วยทำางาน

•	 รองรับใบบีดอะไหล่แบบทั่วไปของ	Stanley	ทั้งหมด

•	 มาพร้อมกับใบมีดรองรับงานหนัก

232-2065 ระบบมีดแบบคืนกลับได้ของ	Stanley	มีดตัดแต่งที่ปลอดภัยพร้อมใบมีดมาตรฐาน MPN:	0-10-189 THB444.03

บล๊อกลม 3/4 น ิว้
•	 ทอร์กสูงสุด	1350	นิวตันเมตร

•	 กลไกค้อนสลักคลัตช์

•	 โครงสร้างอลูมิเนียม

•	 ไอเสียด้านหลังผ่านมือจับ

•	 ระดับเสียง	108	dBA

•	 การตั้งค่าแรงกระแทกในการทำางานเดินหน้า	3	ระดับและถอยหลัง	3	ระดับ

•	 การออกแบบทนทาน

•	 เปลี่ยนทิศทางด้วยมือเดียว

•	 อัตราสิ้นเปลืองอากาศเฉลี่ย:	10cfm	/	282	ลิตร/นาที

739-8373 บล๊อกลม	ขนาดกะทัดรัด	¾	นิ้ว	หนัก	4.5	กก.	ของ	RS	Pro THB14,366.28

บล๊อกลม 1/2 น ิว้
•	 ทอร์กสูงสุด	540	นิวตันเมตร

•	 กลไกค้อนสลักคลัตช์

•	 โครงสร้างอลูมิเนียม

•	 ไอเสียด้านหลัง

•	 การตั้งค่าแรงกระแทกในการทำางานเดินหน้า	4	ระดับ

•	 ระดับเสียง	96.6BA

•	 อัตราสิ้นเปลืองอากาศเฉลี่ย:	3.6cfm	/	101.7	ลิตร/นาที

•	 สมดุลยอดเยี่ยม

•	 ไกปรับความเร็วทางเดียว

739-8379 บล๊อกลมมาตรฐานขนาด	1.2	นิ้ว,	2.4	กก.	ของ	RS	Pro THB4,251.63

ชดุเคร ือ่งม อืชา่งไฟฟา้
•	 ชุดเครื่องมือสำาหรับมืออาชีพที่ออกแบบมาสำาหรับช่างไฟฟ้าซึ่งรวมถึงมัลติมิเตอร์	ISO-TECH

478-1309 ชุดเครื่องมือช่างไฟฟ้า	VDE/1000	V	Bahco	จำานวน	31	ชิ้น MPN:	478-1309 THB19,946.78

ชดุเคร ือ่งม อืบ ำารงุรกัษาเอนกประสงค์ 110 ช ิน้
•	 ชุดซ็อกเก็ต	6	แฉกเริ่มต้นสำาหรับงานเฉพาะทางใดๆ

•	 ฟันเฟืองล้ออย่างดีที่มีแนวเฟืองเดินหน้าและถอยหลัง

•	 ที่จับแบบมีปลอกหุ้มเพื่อความสะดวกในการถือและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้

•	 มาพร้อมกล่องพลาสติกที่แข็งแรงพร้อมรูแม่กุญแจ

813-5508 ชุดเครื่องมือช่าง	Crescent	110	ชิ้น MPN:	CTK110NEU THB8,114.15

ค มีแบบย ดึหลายตำาแหนง่พร้อมไขควงแบบ 4 in 1 
ของ Facom
•	 170A	-	คีมแบบด้ามจับหลายระดับมาตรฐาน

•	 ด้ามจับตามหลักการยศาสตร์

•	 ฟันล็อกด้วยตัวเอง

•	 ป้องกันการหนีบนิ้ว

•	 8	ตำาแหน่ง

•	 ระบบเหล็กสับและเฟืองที่ราบลื่นช่วยลดความเสี่ยงในการติดขัดด้ามจับพีวีซี

111-6724 คีมแบบจับยึดหลายตำาแหน่งของ	Facom MPN:	170A.25PB THB473.21

ชดุเคร ือ่งม อืงานระบบไฟฟา้และชดุกระเปา๋เคร ือ่ง
ม อื
•	 เครื่องมือแบบมืออาชีพจากผู้ผลิตชั้นนำารวมถึง	Knipex,	Wera	และ	Rennsteigเลือกใช้	

VDE	1000	V	และอุปกรณ์มาตรฐานสำาหรับการใช้งานทุกประเภท

•	 กระเป๋าหนังเครื่องมือช่างเสริมความแข็งแรงด้วยอลูมิเนียม	พร้อมแผ่นรองชุดสังกะสีช่องใส่
เครื่องมือภายในกระเป๋าสำาหรับแยกเก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบในระหว่างการเดินทาง

•	 ช่องเก็บเครื่องมือด้านหน้ากางออกเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

•	 สลักกุญแจสำาหรับล็อกเพื่อความปลอดภัยเมื่อไม่ใช้งาน

•	 สายพาดบ่าที่สามารถถอดออกได้เพื่อช่วยรับน้ำาหนักเมื่อใส่อุปกรณ์
เต็มและหูจับด้านบนสำาหรับการพกพาด้วยมือเดียว

323-3607 ชุดเครื่องมือช่างไฟฟ้า	VDE/1000	Knipex	จำานวน	24	ชิ้น MPN:	00	21	01	TL THB18,128.49

ชดุเคร ือ่งม อื VDE และชดุซอ็กเกต็ 1/2 น ิว้ แบบ 
88 ช ิน้
•	 ชุดเครื่องมือ	VDE	ที่ครอบคลุมพร้อมชุดซ็อกเก็ตจากวัสดุโครมวาเนเดียม

เพิ่มเติม	ขนาด	½	นิ้ว	เก็บในกล่องพลาสติกพกพาที่แข็งแรง

734-8885 ชุดเครื่องมือช่างไฟฟ้า	VDE/1000	V	แบบ	88	ชิ้นของ	RS	Pro THB5,307.93

ค บีจบัช ิน้งานแบบย ดึโต๊ะร ปูตวั G
•	 ปากกาจับงานแบบพกพาขนาดเล็กน้ำาหนักเบาสำาหรับการใช้งานด้าน

วิศวกรรมและยานยนต์	และงานโรงซ่อมสร้างในบ้าน

•	 โครงสร้างปากกาเป็นเหล็กหล่อ

•	 ปากจับเหล็กกล้า

•	 หัวปากกาหมุนได้	360°

752-2428 คีมจับชิ้นงานแบบยึดโต๊ะของ	RS	Pro	ขนาด	30	มม.x	65	มม.	x	60	มม. MPN:	52-192-875 THB1,589.87

ชดุบ ำารงุรกัษาขนาดใหญ่
•	 ชุดบำารุงรักษาแบบมืออาชีพขนาดใหญ่มีทั้งเครื่องมือแบบหุ้มฉนวนและไม่ได้

หุ้มฉนวนเพื่อให้เป็นชุดเครื่องมือที่ครบสมบูรณ์สำาหรับช่างเทคนิค

•	 เหมาะที่สุดสำาหรับการซื้อครั้งแรกสำาหรับบุคคลที่เพิ่งเข้าสู่อุตสาหกรรม

•	 เครื่องมือพื้นฐานทั้งหมดที่คุณต้องการมีพร้อมอยู่ในชุดเดียว

835-3138 ชุดเครื่องมือเชิงกล	122	ชิ้นของ	Facom MPN:	CM.110A THB46,786.42

ไขควงออฟเซต็ ร ุน่ Supadriv/Pozidriv(Tm)
•	 ไขควงออฟเซตเหมาะสำาหรับการใช้งานในพื้นที่จำากัด	เช่น	ด้านหลังแผงควบคุมและตู้ที่ยึดไว้กับที่

•	 การออกแบบแบบปลายคู่	90°	และ	180°

•	 ด้ามสีดำาเพื่อการจับที่มั่นคงกว่า

548-029 ไขควงออฟเซ็ตสองปลายเหล็กกล้าโครมโมลิบดีนัมของ	Wera,	
ส่วนปลาย	Supadriv;	Pozidriv	PZ1,	PZ2

MPN:	05017305001	919	PZ	
Gr.	1	+	2

THB244.43

ชดุไขควงห ุม้ฉนวน VDE แบบ 10 ช ิน้
•	 ไขควงหุ้มฉนวน	VDE	ระดับ	1000V	พร้อมที่จับแบบ	TPR	และก้านและด้ามจับฉีดขึ้นรูปจากโพลีโพรไพลีน

•	 ปลายทำาจากเหล็กกล้าวาเนเดียมโมลิบดีนัมโครเมียมซิลิโคนและผิวสำาเร็จสีดำา

•	 อบความร้อนให้ได้ความแข็งระดับ	HRC:	55	-	59

•	 จัดส่งในชุดกระเป๋าซิป

253-015 ชุดไขควงหุ้มฉนวน	10	ชิ้น	ของ	RS	Pro THB1,045.74

เคร ือ่งม อืปอ้นคา่แบบ USB ของ Mitutoyo
•	 เครื่องมือป้อนค่าแบบ	USB	มืออาชีพออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อเครื่องมือวัดเข้ากับคอมพิวเตอร์

796-0025 สายสัญญาณข้อมูลเชิงเส้นตัวผู้ของ	Mitutoyo	สำาหรับใช้งานกับซีรีส์	
Digimatic,	ความยาว	2	ม.

MPN:	06ADV380C THB5,252.96

ชุดไขควงหุ้ม ฉนวนไฟฟ้า 10 ชิ้น FatMax®

•	 ด้ามจับที่เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ทำาให้ได้แรงบิดที่มากพอในการไขสกรู

•	 ไม้ด้ามจับนุ่มทำาให้จับได้กระชับพร้อมลดความล้า

•	 ปลายโค้งมนเรียบสำาหรับการหมุนเร็ว	ๆ	-	ความเร็วและความสบาย

•	 ก้านเหล็กกล้าโครมวาเนเดียมเพื่อทนต่อแรงบิดสูงและลดโอกาสหักของปลาย

•	 ด้ามจับหล่อติดกับก้านเหล็กโดยตรงทำาให้ได้พันธะที่ไม่สามารถแยกได้

•	 รหัสสีที่ปลายด้ามเพื่อการระบุอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย

494-058 ชุดไขควงสำาหรับช่างไฟฟ้า	10	ชิ้น	Stanley MPN:	5-62-573 THB1,711.56

กระเปา๋เกบ็ของผ้าน ิม่ FatMax®

•	 เนื้อผ้าดีเนียร์เสริมความแข็งแรงด้วยหนัง	Heavy	duty	600	เพื่อความคงทนในการใช้งาน

•	 ฐานรองกระเป๋าแบบกันน้ำาที่ทนทาน

•	 ที่หิ้วยางถือสบายมือ

•	 สายคาดไหล่	–	ช่วยให้หิ้วของหนักได้ง่ายขึ้น

•	 ช่องเครื่องมือภายใน

512-089 กระเป๋าใส่เครื่องมือผ้าดีเนียร์	600	Stanley	FatMax	Leather	
ขนาด	515	มม.	x	240	มม.	x	120	มม.

MPN:	1-93-950 THB1,907.40

เคร ือ่งม อืหมนุร ุน่ 4000 ของ Dremel (อปุกรณ์เสร มิ 
65 ช ิน้)
•	 Dremel	4000

•	 อุปกรณ์เสริมของ	Dremel	คุณภาพสูง	65	ชิ้นในกล่องอุปกรณ์เสริม
ขนาดเล็ก	(รวมทั้งชุดสตาร์ตเตอร์	EZ	SpeedClic)

•	 อุปกรณ์ติดเสริม	Flexshaft	

•	 ฝาครอบหัวจับแบบดินสอ

•	 อุปกรณ์ติดเสริม	Line	&	Circle	Cutter	อุปกรณ์ติดเสริม	Shaping	Platform	อุปกรณ์ติดเสริม	Detailer’s	Grip

707-3487 ชุดเครื่องมือหมุนขนาดเล็กรุ่น	4000	ของ	Dremel,	ปลั๊กมาตรฐานสหราช
อาณาจักร

MPN:	F0134000JR THB9,486.00

ชดุดอกเจาะกดัผ วิหวัเพชร 30 ช ิน้
•	 ชุดดอกเจาะกัดผิวหัวเพชร	30	ชิ้นใช้ได้กับเครื่องโรตารีขนาดเล็กของทุกผู้ผลิตเพลา:	3.2	มม.

•	 มีรูปร่างต่าง	ๆ	-	ทรงกลม	ทรงกรวย	เตเปอร์	ทรงเปลวเทียน	และทรงกระบอก

•	 เหมาะกับงานสลักลงบนกระจก	โลหะ	หิน	และพลาสติก	รวมถึงสำาหรับทำา
เครื่องหมายความปลอดภัย	เครื่องมือ	อุปกรณ์	และของมีค่าอื่น	ๆ

612-9589 ชุดดอกเจาะกัดผิว	30	ชิ้น	รุ่น	RC9006	ของ	RS	Pro THB713.64

ชดุเคร ือ่งม อืชา่งกล 94 ช ิน้
•	 ชุดเครื่องมือขนาดใหญ่สำาหรับงานด้านยานยนต์ที่ประกอบด้วยชุดซ็อกเก็ตและ

หัวเครื่องมือ	ประแจ	และชุดไขควงที่มีความแม่นยำาอันครอบคลุม

•	 โครงสร้างโครมวาเนเดียมพร้อมซ็อกเก็ตเหล็กกล้าโครมโมลิบดีนัม

734-8889 ชุดเครื่องมือช่างกล	94	ชิ้นของ	RS	Pro THB2,718.90
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ค มี Multi-Plier® 400 แบบกะทดัรดั
•	 ประกอบด้วยคีมปากจิ้งจกที่มีที่ตัดลวดและคีมย้ำา,	กรรไกร	Fiskars®,	ไขควง	Phillips™/	

Pozidriv™,	ไขควงหัวแบน,	ใบมีดทรง	Drop	Point	แบบหยัก,	ที่เปิดขวดและเปิดกระป๋อง

•	 การสะบัดข้อมือจะเลื่อนคีมเข้าล็อกตำาแหน่ง

•	 ด้ามจับที่เรียบและไม่หนีบ

341-8303 เครื่องมือเอนกประสงค์	Gerber	5.56	นิ้วที่มีการทำางานหลากหลาย MPN:	05500 THB3,100.14

เคร ือ่งม อืเอนกประสงค์ Surge™

•	 Surge™	เป็นเครื่องมือชิ้นแรกของ	Leatherman	ที่สามารถเปลี่ยนใบมีดได้

•	 ตะไบสองด้านและใบเลื่อยสามารถเปลี่ยนแทนกันได้โดยใช้ตัวแปลงของใบมีด20	ฟังก์ชัน

•	 ใบมีดสามารถเข้าถึงได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวและสามารถล็อกได้

•	 รวมซองเก็บเข็มขัดหนัง

•	 รับประกัน	25	ปีต่อข้อบกพร่องจากการผลิตใด	ๆ

535-3078 เครื่องมือเอนกประสงค์สเตนเลสสตีลขนาด	115	มม.	ของ	Leatherman MPN:	SURGE THB8,293.28

ชดุซอ็กเกต็ 12 แฉกร ขูนั 3/8 น ิว้จ ำานวน 57 ช ิน้
•	 การออกแบบ	12	จุด

•	 ฟันปลาภายในซ็อกเก็ตมีความลึกเท่ากับขนาดของตัวยึดเพื่อการจับยึดที่มั่นคง

•	 มุมทุกมุมจะนำาตัวยึดให้เข้าไปในซ็อกเก็ตได้พอดีที่สุด

•	 ประทับขนาดบนซ็อกเก็ตเพื่อให้เร็วและง่ายต่อการระบุ

•	 พื้นผิวของประแจซ็อกเก็ตทำาให้สามารถจับได้มั่นคงและลดการทำาให้ตัวยึดสึกจนโค้งมน

768-7005 ชุดซ็อกเก็ตประแจเกียร์	80551	รูขัน	3/8	นิ้วจำานวน	57	ชิ้น MPN:	80551 THB9,500.74

ชดุแหวนและซอ็กเกต็ 43 ช ิน้ ซ รี สี์ Zyklop
•	 ชุด	43	ชิ้นในกล่องโลหะที่แข็งแรง

•	 ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยกล่องเก็บอุปกรณ์	ซ็อกเก็ตแบบเมตริก	ดอกหกเหลี่ยม	ดอกไขควง	อื่น	ๆ

495-455 ชุดแหวนแบบตัวขับสี่เหลี่ยมจตุรัส	43	ชิ้น	ขนาด	3/8	นิ้ว	รุ่น	05003594001	
8100	SB2	
Zyklop	3/8	ของ	Wera

MPN:	05003594001	8100	SB2	
Zyklop	3/8

THB11,828.11

ชดุประแจหกเหล ีย่มส เีง นิแบบย ดืหย ุน่ 5 ช ิน้ 
มาตรฐาน SAE
•	 ประแจแบบยืดหยุ่นที่มีหัวปรับได้	180°ผลิตจากเหล็กกล้าโครม

วาเนเดียมพร้อมประแจแบบยืดหยุ่นซาตินโครม

•	 มีรูปร่างบางกว่าเมื่อเทียบกับแบบเก่าที่พับได้

•	 กระเป๋าผ้าใบสำาหรับการจัดเก็บแบบกระทัดรัด

667-3376 ชุดประแจหกเหลี่ยม	เหล็กกล้าโครมวาเนเดียม	5	ชิ้น	แบบประแจแหวนเฟือง MPN:	82401 THB2,631.64

ประแจหกเหล ีย่ม 9 ช ิน้ ร ุน่ Briteguard
•	 ประแจชุบแข็งตลอดความยาว

•	 HRC:	57-61

•	 วัสดุประแจ:	S2

•	 พื้นผิวชุบเงา

542-3515 ชุดประแจหกเหลี่ยมเหล็กหล้า	S2	รูปตัว	L	จำานวน	9	ชิ้นของ	RS	Pro THB915.31

ท ีล่บัคมดอกเจาะ
•	 ที่ลับคมดอกสว่านสำาหรับสว่านที่มีก้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	2.5	มม.	ถึง	10	มม.	

ใช้ได้กับสว่านมือที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปลอกแกนหมุน	43	มม.

•	 ความเร็วทำางานสูงสุด:	5000	รอบต่อนาที

548-4368 ที่ลับคมดอกเจาะ	ขนาด	156	มม.	ของ	Bosch MPN:	2607990050 THB3,295.00

HDPE ความจพุ เิศษ
•	 ผลิตจากเรซิน	HDPE	ป้องกันการสะเทือนจากการกระแทกรุนแรง	และโครงอลูมิเนียมอัดรีดหนา

•	 ขอบที่ยื่นออกป้องกันด้ามจับและสลักจากความเสียหาย

•	 ออกแบบมาให้ซ้อนได้

•	 ล้อแบบใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลม

•	 ด้านในใส่แผงเครื่องมือได้พอดี	2	ชุดและกระเป๋าเอกสารในฝา

•	 สลักที่ล็อกได้

410-2576 กล่องเครื่องมือ	HDPE	GT	Line	ที่มีบอร์ดวางเครื่องมือ	2	ชิ้นและกุญแจล็อก	
ขนาด	470	x	390	x	347	มม.

MPN:	TURTLE	350	PEL THB19,685.18

กลอ่งเคร ือ่งม อื Hd Abs + บอร์ด 2 ช ั น้ ขนาด 
485X350X180 มม.
•	 โครง	Aluminium	/	ABS	พร้อมขา

•	 ตัวล็อกสลับที่แข็งแรง	

•	 มีกุญแจให้	2	ดอกแผงเครื่องมือสองชิ้นพร้อมห่วงยืด	กระเป๋า	ตัวจับหัวบัดกรี	และกระเป๋าเอกสาร

•	 ถาดที่ฐานพร้อมกล่องเก็บ	5	กล่อง

•	 ขนาดภายใน:	485	x	350	x	180	มม.

•	 น้ำาหนัก:	5.1	กก.

619-345 กล่องเครื่องมือโครงอะลูมิเนียม	RS	Pro	ABS	ที่มีบอร์ดวางเครื่องมือ	2	ชิ้น
และกุญแจ	
สลักล็อก	ขนาด	485	x	350	x	180	มม.

MPN:	CONSORT	EURO	TC THB9,666.49

ไขควงแบบ Phillips(Tm), PH เบอร์ 2X100 มม.
•	 ด้ามจับแบบสามชิ้น

•	 วัสดุนิ่มและแรงเสียดทานสูงสำาหรับแรงบิดที่เหมาะสมและความสบาย

•	 วาเนเดียมเกรดสูง

•	 ขัดเงาและชุบโครม

•	 ชุบแข็งให้ได้มาตรฐาน	DIN	และ	ISO

264-8698 ไขควงการยศาสตร์เหล็กกล้าอัลลอยด์	100	มม.	ของ	Bahco,	ปลายหัวแบบ	
Phillips	PH2

MPN:	BE-8620 THB580.27

ไขควงปลายแบบ Philips ของ Micro-Tech เบอร์ 
00X35 มม.
•	 ด้ามจับมีปลายหมุนได้และรหัสสี

•	 ใบมีดชุบโครมพร้อมปลายเงางาม

•	 รหัสสีแยกแต่ละชิ้น

104-4168 ไขควงให้ความแม่นยำาผสมโลหะสองชนิด	35	มม.	ของ	Facom,	ปลายหัวแบบ	
Phillips	PH00

MPN:	AEFP.00X35 THB277.01

ไขควงส ีแ่ฉก Phillips เบอร์ 2X125 มม.
•	 ออกแบบมาเพื่อให้การปกป้องผู้ใช้ในระหว่างการทำางานกับวงจรที่มีไฟฟ้า	การ

สัมผัสโดยไม่ตั้งใจ	หรือ	‘ประกายวาบไฟ’	เมื่อทำางานกับหรือใกล้กับระบบที่
ได้รับการจ่ายไฟ	และรับประกันความปลอดภัยสูงสุดถึง	1000V

•	 ฉนวนได้รับการทดสอบที่ระดับขั้นต่ำา	10kV,	50	Hz	เป็นเวลา	3	นาที

815-559 ไขควงหุ้มฉนวน	125	มม.	ของ	Sibille,	Phillips;	ปลายสี่แฉก	PH2 MPN:	IC18RS-N2 THB659.23

ชดุตวัดงึแบร ิง่แบบหลายช ิน้
•	 ตัวแยกตลับลูกปืน:	สำาหรับการแยกแกนม้วนแบบลาดเอียงและตลับลูกปืนเม็ดกลมออก,	แหวนตลับ

ลูกปืนด้านในและชิ้นส่วนที่ติดตั้งไว้อย่างแน่นหรือชิ้นส่วนผนังบางอื่น	ๆ	ช่วงขนาดตั้งแต่	5	-	60	มม.

•	 ตัวดึงแยก:	สำาหรับใช้งานกับตัวแยกตลับลูกปืน	สลักแรงดึงจะถูกขันเข้าไปในรูเกลียวของตัว
แยกตลับลูกปืน	ระยะอ้า:	40	-	120	มม.	ระยะสุด:	160	มม.	ใช้แรงสกรู	M14	x	120

237-805 ชุดตัวดึงแบริ่ง	GEDORE	9.00/4	แบบ	4	ชิ้น MPN:	9.00//4 THB9,916.51

กลอ่งเคร ือ่งม อืพลาสต กิ ขนาด 210X395X220 มม.
•	 กล่องเครื่องมือที่ทนทานผลิตจากโพลิโพรไพลีนกันกระแทก

•	 ถาดยกออกได้

•	 ที่จับถูกหลักสรีระที่แข็งแรงเพื่อให้ถือสบายและสะดวก

•	 รูกุญแจสำาหรับล็อกกล่อง

•	 ขนาด:	395x220x210	มม.

509-1635 กล่องเครื่องมือเอนกประสงค์โพลิโพรไพลีน	Raaco	ขนาด	395	x	220	x	210	มม. MPN:	135207 THB589.95

กลอ่งเคร ือ่งม อืกนัน้ ำา 28 น ิว้
•	 บุกันน้ำารอบด้านเพื่อการป้องกันอุปกรณ์อย่างสมบูรณ์แบบ

•	 ความจุใหญ่พิเศษสำาหรับใส่อุปกรณ์ได้จำานวนสูงสุด

•	 โครงโฟมสำาหรับกล่องเครื่องมือที่แข็งทนทาน	พร้อมกับแนวรูป	V	สำาหรับการตัด

•	 ถาดยกออกได้ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ถือเครื่องมือและชิ้นส่วนขนาดเล็ก	แต่ก็ให้พื้นที่
เก็บเครื่องมือขนาดใหญ่ภายในกล่องเครื่องมือเนื่องจากมีความยาว	¾

•	 สลักโลหะขนาดใหญ่กันสนิมที่มีแม่กุญแจสำาหรับการล็อก

•	 ขนาด:	ยาว	710,	กว้าง	320,	สูง	290	มม.

316-144 กล่องเครื่องมือกันน้ำาสีดำา	โครงโฟมสีเหลือง	Stanley MPN:	1-93-935 THB2,548.13

กลอ่งเคร ือ่งม อืไฟฟา้พลาสต กิขนาด 365X315X125 
มม.
•	 กล่องเครื่องมือไฟฟ้าพลาสติกโพลิโพรไพลีนสีดำาขนาดใหญ่พอสำาหรับเครื่องมือไฟฟ้าส่วนใหญ่

•	 มีโฟมกันกระแทกภายใน

•	 ขนาด:	365	x	315	x	125	มม.

411-4232 กล่องเครื่องมือหิ้วโพลิโพรไพลีน	Terry	สีดำา;	โพลีคาร์บอเนต	ขนาด	365	x	315	
x	125	มม.

MPN:	TP010 THB974.85

Tvis Protwist Pz 2X125
•	 ไขควงแบบ	AND	/	AWD	สำาหรับหัวสกรูแบบ	Pozidriv®

•	 ก้านชุบโครเมียมผิวด้าน	หัวชุบสีดำา

•	 AND:	ก้านทรงกระบอกยาวพิเศษสำาหรับเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยาก

•	 AWD:	ก้านทรงหกเหลี่ยมเพื่อให้ความทนทานและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

•	 รหัสสี:	สีฟ้า

418-852 ไขควง	Protwist	เหล็กกล้าคาร์ไบด์ซิลิกอน	125	มม.	ของ	Facom,	ส่วนปลาย	
Pozidriv	PZ2

MPN:	AND2X125 THB390.80

ไขควง Pozi Bulk Pz 2 X 30 มม.
•	 แท่งเหล็กกล้าคุณภาพสูงทำาให้ได้แรงบิดสูงและลดโอกาสที่ปลายจะแตกหัก

•	 ด้ามจับบานออกพร้อมที่จับกันลื่นเพื่อความสบายและการจับที่ยอดเยี่ยม

•	 เอวคอดเพื่อการปรับตั้งละเอียดที่แม่นยำา

•	 ปลายโดมเรียบเพื่อการหมุน	ความเร็วและความสบาย

•	 มีแท่งหนุนหกเหลี่ยมเพื่อให้สามารถเพิ่มแรงบิดโดยประแจได้

665-8535 ไขควงสั้นหนาเหล็กกล้าโครมวาเนเดียม	30	มม.	ของ	Stanley,	ส่วนปลาย	
Pozidriv	PZ2

MPN:	1-65-409 THB271.72

ชดุดอกสวา่น EXTREME Cobalt
•	 ดอกสว่านเกลียวขึ้นรูปด้วยการเจียนแบบแม่นยำาที่ผลิตตาม

มาตรฐาน	DIN	338เกลียวตัดวนขวา	ร่องเกลียวชนิด	N

•	 เหล็กกล้าความเร็วสูงโคบอลต์อัลลอย	5%	เพื่อความทนทานในอุณหภูมิสูงเมื่อเจาะวัสดุที่แข็งมาก

•	 ปลาย	Extreme	Cobalt	ที่เป็นเอกลักษณ์

678-3035 ชุดสว่าน	Dewalt	HSCo	1	ขนาด	13	มม.	จำานวน	29	ชิ้น MPN:	DT4957-QZ THB5,477.21

เล ือ่ยจ ิก๊ซอว์
•	 ไฟ	LED	กำาลังสูงป้องกันการกระแทกในตัวส่องสว่างขอบตัด

•	 การกดแบบ	“ไร้เครื่องมือ”	ในระบบล็อกสำาหรับการติดตั้งและถอดใบเลื่อยอย่างรวดเร็ว

•	 คุณลักษณะหน้าปัดควบคุมความเร็วและการซอฟท์สตาร์ทแบบอิเล็กทรอนิกส์

•	 ใช้งานแบบเพนดูลัม	4	ตำาแหน่ง

•	 สามารถใช้ใบเลื่อยแบบ	Tang	Shank	ได้

•	 มีรุ่น	BS1363	หรือแบบมาพร้อมปลั๊กหลัก	Aus/Nz	ให้เลือก

458-1799 เลื่อยจิ๊กซอว์	1	สูบแบบมีสาย	Makita	4350FCT,	240V,	
2800spm,	ชนิด	G	-	หมุด	3	ตัวแบบอังกฤษ

MPN:	4350FCT/2 THB12,920.00
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ชดุประแจแหวนเฟ อืงข้างปากตาย 12 ช ิน้
•	 เคลื่อนที่	6°	บน	8	และ	9	มม.,	เคลื่อนที่	5°	บน	10	ถึง	18		มม.

•	 ผ่านหรือเกินมาตรฐาน	ANSI	และ	DIN

•	 หัวประแจแหวนมีฟัน	72	ซี่

•	 โครงสร้างโลหะชุบแข็งทั้งหมดพื้นผิวกระจกเคลือบนิกเกิลโครม

495-1047 ชุดประแจแหวนข้างปากตาย	ระบบเมตริก	12	ชิ้น	แบบประแจ
แหวนเฟือง

MPN:	9412 THB7,119.37

ชดุใบม ดีแบบเปล ีย่นได้ VDE Kraftform Kompakt® 
จ ำานวน 18 ช ิน้
•	 ชุดใบมีดแบบเปลี่ยนได้	VDE	18	ชิ้นพร้อมกล่องแบบพับ

•	 ด้ามจับมือ	Kraftform	Kompakt®	สำาหรับการใช้งานที่หลากหลาย	ขนาด	102	มม.	พร้อมการป้องกันด้ามกลิ้ง

•	 ใบมีดฉนวนขนาด	6.3	x	154	มม.

•	 สามารถใช้ติดตั้งความดันไฟฟ้าสูงสุด	1000	V

611-5855 ชุดไขควงแบบเปลี่ยน	18	ชิ้น	Wera MPN:	KRAFTFORM	KOMPAKT	
VDE60I/62I/65I/18

THB3,100.64

ชดุซอ็กเกต็ร ขูนั 1/2 น ิว้ Bahco จ ำานวน 40 ช ิน้
•	 ซ็อกเก็ตมี	Dynamic	Drive	เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นและการจับถนัดมือสูงสุด

•	 เฟืองล้อย้อนกลับได้โดยกดปุ่มปล่อยด่วน

•	 เครื่องจ่ายที่ใช้งานได้ถนัดสำาหรับชุดรวมกุญแจปากตาย

•	 มาในกล่องโพลิโพรไพลีนที่แข็งแรง

358-2230 ชุดลูกบ๊อกซ์	40	ชิ้น	½	นิ้ว	แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส	รุ่น	S-400	ของ	Bahco MPN:	S-400 THB11,050.05

ชดุเฟ อืงล้อและซอ็กเกต็ร ขูนั 1/2 น ิว้จ ำานวน 20 ช ิน้
•	 ซ็อกเก็ต	17	ชิ้น:	8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/2½2/23/24/27/30	และ	32	มม.

•	 เฟืองล้อ	1	-	½	นิ้ว

•	 ข้อต่อบ็อกซ์ขนาด	250	มม.	หนึ่งชิ้น	และอะแดปเตอร์ซ็อกเก็ตสำาหรับเชื่อมต่อหนึ่งชิ้น

•	 น้ำาหนัก:	3.95	กก.

329-7594 ชุดซ็อกเก็ตเฟืองล้อ	Facom	S.6	รูขัน	½	นิ้วจำานวน	20	ชิ้น MPN:	S.6 THB8,117.46

ชดุซอ็กเกต็ 29 ช ิน้
•	 เฟืองล้อ	Micro-Tough™	ฟัน	72	ซี่ที่มีมุมขัน	5°

•	 ข้อต่ออ่อน

•	 ข้อต่อบ็อกซ์ขนาด	75,	125	และ	250	มม.

•	 ด้ามหมุนตัว	T

•	 อะแดปเตอร์	½	ถึง	3/8

•	 ซ็อกเก็ต:	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,	24,26,27,28,29,30	และ	32	มม.

418-9365 ชุดซ็อกเก็ต	Stanley	2-85-584	รูขัน	½	นิ้วจำานวน	29	ชิ้น MPN:	2-85-584 THB5,589.48

ลวดบดักร ทีองแดงปลอดสารตะกั ว่ (0.8 มม.) หลอด 
13G
•	 ลวดบัดกรีเงินหรือทองแดงปลอดสารตะกั่ว

•	 ลวดบัดกรีที่มีเงินมีจุดหลอมละลายต่ำาและให้รอยบัดกรีที่ความต้านทานต่ำา
จ่ายแบบหลอดได้ประมาณ	4	เมตรหรือม้วนประมาณ	100	ก.

•	 ลวดบัดกรีปลอดสารตะกั่วหลากหลายรูปแบบที่จัดหาให้ในหัวจ่ายขนาดเหมาะมือ

273-255 ลวดบัดกรี	Antex	Electronics	จุดหลอมละลาย	+227°C,	
ทองแดง	0.75%	ดีบุก	99.25%,	13	ก.

MPN:	YC00220 THB147.84

ปากกาจา่ยฟลกัซเ์ปลา่ปลายสกัหลาดบาง
•	 ปากกาจ่ายฟลักซ์

•	 เหมาะสำาหรับการใส่ฟลักซ์ที่ละเอียดและต้องใช้ความแม่นยำา

•	 ฟลักซ์ไม่ระเหย

•	 สามารถเติมฟลักซ์ได้

•	 ปลอดภัยต่อ	ESD

•	 เหมาะสำาหรับ:	ฟลักซ์,	แอลกอฮอล์,	น้ำามันฟลูโอริค,	สารเคลือบ,	สารชะลอฟลักซ์,	น้ำา

852-6193 ที่จ่ายฟลักซ์โลหะบัดกรี	Idealtek	BON-102B	ขนาด	8	มล. MPN:	BON-102B THB3,978.13

ลวดบดักร ี Multicore ด บีกุ-ตะกั ว่ 60/40 ขนาด 1.22 
มม. 250 ก.
•	 อัลลอยนี้เหมาะสำาหรับงานคุณภาพสูงที่ต้องการจุดหลอมเหลวต่ำา5	แกนของฟลักซ์	Ersin®

619-5615 ลวดบัดกรี	Multicore	1.22	มม.	จุดหลอมละลาย	+183	∼	+188°C,	
ตะกั่ว	40%,	ดีบุก	60%,	250	ก.

MPN:	291340 THB727.34

โลหะบดักร อีลัลอยแบบไมม่ สีารตะกั ว่ Tin-Ag-Cu 
0.7 มม.
•	 ลวดบัดกรีแบบไม่มีสารตะกั่ว	SAC305	ที่ใช้เรซิน

•	 ทิ้งสารฟลักซ์ใสในปริมาณต่ำา

•	 ละลายเคลือบ	PCB	และผิวส่วนประกอบทั้งหมดได้เป็นอย่างดี

•	 เหมาะสำาหรับการใช้งานปลอดสารตะกั่วทั้งหมด

•	 ใช้งานเรซินสังเคราะห์คุณภาพดี

•	 ชุดเริ่มต้นทำางานที่มีประสิทธิภาพ

756-8884 ลวดบัดกรี	RS	Pro	0.7	มม.	จุดหลอมละลาย	217	∼	+219°C,	
ทองแดง	0.5%	ดีบุก	96.5%	เงิน	3%,	250	ก.

THB1,349.30

อปุกรณ์บดักร ี ร ุน่ TMT-2000S-SM
•	 ให้เอาท์พุทกำาลังไฟฟ้าคงที่สำาหรับปฏิบัติการหลายช่วง	(V	และ	I)ให้ความสำาคัญที่	CV/CC

•	 สามารถปรับสลูว์เรทได้

•	 ปฏิบัติงานแบบอนุกรมและขนาน

•	 ประสิทธิภาพสูงและความหนาแน่นของกำาลังสูง

•	 การป้องกัน	OVP	และ	OCP

•	 การควบคุมด้วยอินเตอร์เฟส	LAN,	USB	สัญญาณแอนาล็อกมาตรฐาน

•	 ไดร์เวอร์	LabView

794-3355 แหล่งจ่ายไฟ	DC	หลายช่วง	ขนาด	30V	36A	360W THB71,726.00

สว่นปลายหวัแร้งบดักร อีะไหล่ ร ุน่ 0550Md
•	 เหมาะสำาหรับงานการติดตั้งในการแปรรูปโลหะแผ่น	และการบัดกรีคอมมิวเทเตอร์และบัสบาร์จากทองแดง

•	 ได้รับการพิสูจน์แล้วในอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	เช่น	ยานยนต์	การเคลือบตะกั่ว

756-0158 ส่วนปลายหัวแร้งบัดกรีทรงสิ่วตรงของ	ERSA	สำาหรับการใช้งานกับหัวแร้งบัดกรี
รูปทรงค้อน	รุ่น	550	ของ	ERSA

MPN:	0550MD THB24,710.62

เกลยีวถกัทองแดงส ำาหรบัขจดัโลหะบดักร แีบบ
มาตรฐาน, ยาว 1.7 ม. x กว้าง 1.22 มม.
•	 เกลียวถักมีความแข็งเพื่อป้องกันการพองตัว	การดูดซับที่ไม่ต้องการ	และ

จะไม่คลายตัวออกเมื่อแรงดันเจาะกระทำาต่อเกลียวถัก

•	 ฟลักซ์แบบตัวกลางแบบสังเคราะห์	ไม่กัดกร่อน	ซึ่งจะไม่ทำาลายรอยเชื่อมต่อ

•	 เหมาะสำาหรับการแยกชิ้นส่วน	การแยกสะพานบัดกรีออก	และปรับปรุงลักษณะภายนอก

•	 ความหนาเกลียวถัก	0.432	มม.	±	0.025	มม.

561-022 เกลียวถักสำาหรับขจัดโลหะบัดกรีออก	ขนาด	1.7	ม.	ความกว้าง	1.25	มม.	ของ	
Electrolube

MPN:	ERDSB01 THB245.79

อปุกรณ์บดักร ี ร ุน่ TMT-2000S-SM
•	 ชุดเครื่องบัดกรีพร้อมหัวบัดกรีสำาหรับใช้กับหัวแร้งบัดกรีซีรีส์	S	(RS	860-9422,	RS	860-9462)

•	 เทคโนโลยี	Curie	Heat	ที่ทำางานที่	470	kHz

•	 ขนาดกระทัดรัดอย่างมาก

•	 ไม่จำาเป็นต้องปรับตั้งหรืออบรมผู้ใช้งาน

860-9490 ชุดระบบบัดกรี	พร้อม	SHP-SM	100-240VAC MPN:	TMT-2000S-SM THB9,917.60

ป ัม๊ขจดัโลหะบดักร คีวามเร ว็ 3 ระดบัพร้อมหวัฉดี
ของ Abeco
•	 หัวฉีดสามารถตัดที่มุมเพื่อให้ได้ตำาแหน่งที่เป็นไปหลักการยศาสตร์ที่สุดสำาหรับงาน

•	 กันความร้อนได้อย่างสมบูรณ์และสามารถวางบนบัดกรีที่จะเอาออกได้

•	 ทำาความสะอาดง่ายโดยใช้เข็มที่มีให้หรือเพียงกลิ้งปลายของหัวฉีดระหว่างนิ้ว

•	 รุ่นหมายเลข	2009	มีความแรงในการดูด	3	ระดับเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน

•	 ลำาตัวอลูมิเนียมและหัวฉีดซิลิโคน

203-7795 ที่ดูดตะกั่วกันไฟฟ้าสถิตย์อะลูมิเนียมมาตรฐาน	Abeco	
พร้อมหัวฉีดยางซิลิโคน

MPN:	2009 THB1,240.01

ฟองน้ ำาส ำาหรบัหวัแร้งบดักร จีาก Antex, ขนาด 
140X100X10 มม.
•	 ฟองน้ำาเซลลูโลสจัดส่งมาในแบบแผ่นแบน	ขนาดประมาณ	140´100´10	มม.	ซึ่ง

อาจตัดแบ่งในสถานะแห้งให้ได้ขนาด	และจากนั้นจุ่มน้ำาให้ชุ่ม

518-999 ฟองน้ำาฐานรองบัดกรีของ	Antex	Electronics MPN:	Y023150 THB127.35

ลวดขจดัโลหะบดักร อีอกแบบปลอดสารตะกั ว่, 2.8 
มม. x 1.5 ม. x10
•	 มีประสิทธิภาพมากกว่าเกลียวถักขจัดโลหะบัดกรีแบบทั่วไป

•	 น้ำายาฟลักซ์ที่ไม่ต้องทำาความสะอาดความบริสุทธิ์สูงพิเศษ	ไม่กัดกร่อน

•	 ไม่ทิ้งการปนเปื้อนไอออนบนแผ่นบอร์ด

•	 สามารถใช้งานกับโลหะบัดกรีดีบุก/ตะกั่วได้อีกด้วย

508-6368 เกลียวถักขจัดโลหะบัดกรีแบบปลอดสารตะกั่ว	ขนาด	1.5	ม.	ความกว้าง	2.8	
มม.	ของ	Chemtronics

MPN:	SW14045 THB2,170.79

สว่นปลายหวัแร้งบดักร ี 3 มม.
•	 ใช้พลังงานจากก๊าซ	หัวแร้งนี้มีภาวะทำางานอิสระ	3	ชั่วโมงต่อรอบบรรจุเต็ม	และเวลาในการสร้างความ

ร้อนประมาณ	30	วินาที	เป็นภาวะแบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์เต็มที่	จากประโยชน์ของปุ่มการจุดระเบิดในตัว

•	 ช่วงอุณหภูมิระหว่าง	200	และ	500	°C	ได้รับการควบคุมโดยการเพิ่มขึ้นและการลดลงของก๊าซที่ไหลเวียน

•	 กำาลังที่ใช้:	80	W

660-911 ส่วนปลายหัวแร้งแบบหัวตัดตรงขนาด	2	มม.	ของ	Cooper	Tools	
สำาหรับใช้งานกับหัวแร้งบัดกรีรุ่น	WSTA3

MPN:	WPT3 THB655.76

ปลายหวัแร้งบดักร ซี รี สี์ Pro Ii ส ำาหรบัหวัแร้งจดุ
ระเบ ดิด้วยแรงดนั, 1 มม.
•	 รูปทรงปลาย:	กรวยตรง	สำาหรับใช้งานกับ:	หัวแร้งบัดกรีด้วยก๊าซจุดระเบิดอุตโนมัติ	Pro	II	Piezo

•	 ขนาดปลาย:	1	มม.

409-4699 ปลายหัวแร้งบัดกรีทรงกรวยตรง	ขนาด	1	มม.	ของ	Antex MPN:	11188300 THB503.50

อะแดป็เตอร์และทรงกระบอก PT/LT
•	 อะแด็ปเตอร์	PT/LT	ช่วยให้หัวบัดกรี	LT	ใช้งานได้กับหัวแร้งบัดกรี

แรงดันไฟฟ้าต่ำาที่ควบคุมโดย	Magnastat	ทั้งหมด

669-5768 อะแด็ปเตอร์และกระบอก	425°C	รุ่น	PT8/LT	ของ	Weller MPN:	T0058720788 THB495.86
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ปลายหวัแร้งบดักร สี ำาหรบัการจ ีห้ลายทาง, แพค็ 2 
ช ิน้
•	 หัวแร้งบัดกรีด้วยก๊าซแบบเอนกประสงค์

•	 หัวแร้งบัดกรีด้วยก๊าซใช้การจุดระเบิดด้วยแรงดันเพื่อการบัดกรี	การหลอมเหลว	
การตัดร้อน	การเชื่อม	การหดตัว	และการกัดผิวแบบไพโร

•	 อายุการใช้งานยาวนาน	สำาหรับงานความแม่นยำาและละเอียด	

•	 ระยะเวลาการเผาไหม้	30	ถึง	60	นาที

178-437 ส่วนปลายหัวแร้งบัดกรีทรงกรวยตรงของ	Dremel MPN:	26150201JA THB480.48

ประแจขอเก ีย่วตวั C แบบปรบัได้, 19-51 มม.
•	 เหมาะกับการซ่อมแซมและซ่อมบำารุง

•	 3	ขนาด

•	 ผิวออกไซด์ดำา

435-5657 ประแจขอเกี่ยวรรูปตัว	C	ขนาด	6.375	นิ้วเหล็กกล้าอัลลอยด์ขึ้นรูปแบบทุบชุบ
ผิวออกซิไดซ์สีดำา	
ขนาด	¾	นิ้ว	ถึง	2	นิ้วของ	Armstrong

MPN:	34-301 THB1,481.20

ชดุรวมกญุแจปากตายซ รี สี์ 111M
•	 ชุด	111M	ประกอบไปด้วยประแจแหวนข้างปากตาย	ออฟเซตในหน่วยเมตริก

•	 ชุบนิคเกิลและโครม	ขัดละเอียด

•	 มาพร้อมกระเป๋าหิ้ว

•	 ง่ายต่อการถือด้วยหูหิ้วสบายมือ

•	 ปลายเปิดทำามุม	15	องศา	ปลายแหวนออฟเซต	15	องศา	ปลายเปิดทั้งสองข้าง
เท่ากัน	ประเภทสั้นพร้อมรูปแบบการขันแบบเคลื่อนที่บนแหวน

656-6326 ชุดรวมกุญแจปากตายเมตริก	12	ชิ้น	Bahco MPN:	111M/SH12 THB2,782.00

ชดุซอ็กเกต็ร ขูนั 1/2 น ิว้จ ำานวน 9 ช ิน้
•	 ชุดนี้ประกอบไปด้วย	9	ขนาดที่พบได้มากที่สุด	ทำาจากเหล็กกล้า

อัลลอยเพื่ออายุการใช้งานที่นานและความทนทาน

•	 มีขนาด	8,10,13,16,17,18,19,21,24	มม.

•	 ซ็อกเก็ตมีโอริงและหมุดยึดเพื่อความแน่นหนาในการขัน

•	 จัดให้ในกล่องฉีดขึ้นรูปที่ทนทาน

848-3652 ชุดซ็อกเก็ต	Makita	D-41517	รูขัน	½	นิ้วจำานวน	9	ชิ้น MPN:	D-41517 THB2,611.20

ชดุประแจแหวนข้างปากตายหวัปรบัได้
•	 หัวปรับได้	180°	ทำาให้ประแจแหวนเข้าถึงและทำางานในที่แคบและมีมุมงอได้

•	 การออกแบบให้มีแรงตึงอย่างต่อเนื่องเป็นตัวควบคุมหัวแบบปรับได้

•	 หัวประแจแหวนมีฟัน	72	ซี่

•	 ผลิตจากวัสดุโครมวาเนเดียม

487-268 ชุดประแจแหวนข้างปากตาย	ระบบเมตริก	
เหล็กกล้าโครมวาเนเดียม	12	ชิ้นของ	RS	Pro

THB7,433.60

ประแจหกเหล ีย่มปลายบอลแบบสามชดุ
•	 เหมาะสำาหรับสกรูหกเหลี่ยมทุกประเภท	

•	 ไขควงหัวบอลสามารถขันแน่น/คลายสกรูได้ด้วยมุมสูงสุดถึง	25°	

•	 ด้ามจับ	Gorilla	ที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กกล้า	

•	 ประแจมีขนาดยาวกว่าเพื่อให้กำาลังมากขึ้นและเข้าถึงได้ระยะมากขึ้น

541-7324 ชุดประแจหกเหลี่ยม	แขนยาว	รูปร่างตัว	L	จำานวน	33	ชิ้น	ของ	RS	Pro THB858.80

ชดุรวมประแจ 26 ช ิน้
•	 มีขนาดตั้งแต่	6มม.	จนถึง	30	มม.	โดยเพิ่มขึ้นทีละ	1	มม.	และขนาด	32	มม.

•	 มาในกล่องหิ้ว/เก็บที่เป่าขึ้นรูปที่แข็งแรง

388-3690 ชุดรวมกุญแจปากตายเมตริก	26	ชิ้น	RS	Pro THB6,660.46

ชดุรวมประแจ 23 ช ิน้
•	 มาในแผงเครื่องมือที่ใช้สะดวก

487-274 ชุดรวมกุญแจปากตายเหล็กโครมวาเนเดียมหน่วยอิมพีเรียล	23	ชิ้น
	RS	Pro

THB5,376.55

กญุแจปากตายปรบัได้ซ รี สี์ Ergo 90
•	 พื้นผิวฟอสเฟตคุณภาพสูง

•	 ชุบแข็งอย่างแม่นยำา

•	 พื้นผิวกันการกัดกร่อน

•	 สวมได้พอดีกับปลอกด้ามจับยางเทอร์โมพลาสติกตามหลัการยศาสตร์

•	 ประแจยังมีคุณลักษณะฟันย้อนกลับได้ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเปลี่ยนเป็นประแจท่อได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

239-0232 กุญแจปากตายปรับได้เหล็กอัลลอยด้ามจับเทอร์โมพลาสติก	Bahco	
ขนาด	208	มม.	ปากกุญแจกว้าง	28	มม.

MPN:	9071P THB1,479.68

ชดุม ดีตดักลงึ 52 ช ิน้
•	 เครื่องมือต๊าป	พิมพ์ตัด	และจับยึด	HSS-G	ตามมาตรฐาน	DIN

•	 ชุดแบบ	3	ชิ้นสำาหรับทุกขนาด	แต่ละชุดมีดอกต๊าปเกลียว	ด้านหน้า	ตรงกลาง	และ
ด้านล่าง	อย่างละ	1	ตัวร่องตรง	ได้จากการเจียนละเอียดและเจียนนูน

•	 สำาหรับเกลียวระบบเมตริก,	ISO	และ	DIN	13,	ค่ายอมรับความคลาดเคลื่อน	6H

•	 ก้านสี่เหลี่ยมจัตุรัส

499-356 ดอกต๊าปเกลียวและพิมพ์ขนาด	HSS	M3		M20	จำานวน	52	ชิ้น	รุ่น	EVENTUS MPN:	10723 THB12,760.20

ชดุต๊าปและดายส์ 75 ช ิน้
•	 ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงทำาจากเหล็กคาร์บอน

•	 เหมาะสำาหรับพื้นที่แคบ

•	 มาพร้อมกล่องที่เป่าขึ้นรูปที่แข็งแรง

•	 สลักเกลียวพร้อมน็อตทั้งหมดล็อกในช่อง

•	 ลดการหมุนด้วยมือหลายๆ	ครั้ง

612-2724 ชุดต๊าปและดายส์ประแจเกียร์เหล็กคาร์บอน	75	ชิ้น MPN:	3887 THB12,933.60

ชดุต๊าปและดายสข์นาดกลาง
•	 ชุดทั้งหมดประกอบด้วยสลักเกลียวพร้อมน็อตที่เข้าคู่กัน

•	 ชุดเมตริกทั้งหมดใช้ดายแคสต์ขนาด	13/16in	และ	1in

•	 ชุดอิมพีเรียลใช้ดายแคสต์ขนาด	1in	และ	1	½in

224-4555 ชุดต๊าปและดายส์	HSS	M3		M10	19	ชิ้น	Dormer MPN:	L120	10M THB26,890.00

กระเปา๋ผ้าใสช่ดุเคร ือ่งม อื
•	 กระเป๋าผ้าใส่ชุดเครื่องมือทำาจากเส้นใยความทนทานสูงที่มีช่อง

แยกกันน้ำาแข็งแรงหูหิ้วอลูมิเนียมพร้อมขอบหนัง

•	 แถบสะพายไหล่บุหนุนรองและปิดด้วยด้วยส่วนด้านบนที่อ่อนนุ่ม

•	 แถบบุรองแบบให้ความยืดหยุ่นเพื่อยึดเครื่องมือให้อยู่ในตำาแหน่ง

•	 เข้าถึงช่องใส่ได้สะดวก	มีกระเป๋าด้านข้างหลายชุด

787-7504 กระเป๋าใส่เครื่องมือแบบมีซิป	ทำาจากโพลีเอสเทอร์	โพลีโพรไพลีน	
ขนาด	355	มม.	x	225	มม.	x	460	มม.	ของ	Facom

MPN:	BS.L30PB THB3,600.18

กระเปา๋ผ้าใสเ่คร ือ่งม อืงานซอ่มบ ำารงุ
•	 มีขนาดใหญ่เพียงพอสำาหรับการเคลื่อนย้ายเครื่องมือหรือแม้แต่โน้ตบุ๊กอย่างปลอดภัย

•	 กระเป๋าด้านนอกและด้านในสำาหรับการเข้าถึงที่ง่ายและรวดเร็วเมื่อทำางาน

•	 ให้ความแข็งแรง	ทนทาน	และออกแบบมาให้ใช้งานได้ยาวนานและ
อยู่รอดในสภาวะสมบุกสมบันของไซต์ก่อสร้าง

•	 มีสายพาดไหล่เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

829-2910 กระเป๋าเครื่องมือจากโพลีเอสเทอร์แบบมีซิปของ	Facom	ขนาด	460	มม.	x	
150	มม.
	x	350	มม.

MPN:	BS.TLBPB THB2,383.13

กระเปา๋คาดเอวส ำาหรบัชา่งไฟฟา้
•	 กระเป๋าสไตล์คาดเอวพร้อมหูหิ้ววัสดุโพลีเอสเตอร์แบบแผ่นสายคาดเอวแบบปรับได้

มีช่อง/กระเป๋าด้านในกระเป๋าด้านนอกขนาดใหญ่ฝาเปิดออกด้านนอกและมีช่องใส่
เอกสารด้านในความยาว	300	มม.	ความกว้าง	150	มม.	ความสูง	220	มม.

423-5834 กระเป๋าเครื่องมือจากโพลีเอสเทอร์แบบมีซิปของ	Plano	ขนาด	300	มม.	x	
150	มม.	
x	220	มม.

MPN:	PL545T THB1,047.68

กระเปา๋เคร ือ่งม อืพ ืน้แขง็แบบม อือาช พี
•	 พื้นกระเป๋าเป็นพลาสติกหล่อกันน้ำาที่ทนทานเพื่อเพิ่มการป้องกัน

•	 ผลิตจากโพลีเอสเตอร์บุกันฉีกที่แข็งแรง

•	 ช่องใส่หลายช่องสำาหรับเครื่องมือหลากประเภท

•	 มีซิปและห่วงเหล็กสำาหรับงานหนักเพื่อป้องกันความสึกหรอจากการใช้งาน

•	 สายคาดไหล่

•	 สายคาดและหูหิ้วเย็บไขว้เพื่อเพิ่มความแข็งแรง

329-4084 กระเป๋าเครื่องมือจากโพลีเอสเทอร์แบบมีซิปของ	Plano	ขนาด	330	มม.	x	
178	มม.
	x	254	มม.

MPN:	513000 THB1,411.56

กระเปา๋สะพายใสเ่คร ือ่งม อื FatMax®

•	 กระเป๋าสะพายใส่เครื่องมือ	FatMax	ผลิตจากวัสดุที่ทนทานต่อการใช้งานหนัก	มา
พร้อมช่องแบ่งที่ถอดได้ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งเครื่องมือต่างๆ	และแล็บท็อปอ
อกจากกัน	สายสะพายเป็นตาข่ายระบายอากาศ	และระบบรองรับหลัง

706-4711 กระเป๋าเครื่องมือไนลอนแบบซิป	Stanley	ขนาด	360	x	270	
x	460	มม.

MPN:	1-95-611 THB2,624.76

ประแจวดัแรงบ ดิ
•	 สเกลแบบคู่อ่านง่าย	ระบบเมตริกและระบบอังกฤษกลับทิศได้ความ

แม่นยำา	±4%	(การขันแน่น),	±6%	(กลับทิศ)

•	 ผิวนอกชุบโครเมียมสว่าง

667-2443 ประแจแรงบิดทางกลขันสี่เหลี่ยมจัตุรัส	¾	นิ้วของ	Bahco,	
150		800	nm

MPN:	7455-800 THB27,852.82

ประแจแรงบ ดิแบบปรบัได้ TORCOFIX K
•	 ระบบปล่อยพร้อมสัญญาณเสียงสเกลคู่:	นิวตันเมตรและปอนด์ฟุตสเกลไมโครมิเตอร์เพิ่มเติม

•	 กลไกเบรกด้วยคันโยก

•	 ระบบไขสี่เหลี่ยมจตุรัส

•	 ความแม่นยำา	±3%

•	 การออกแบบด้ามจับนุ่มเป็นไปตามการยศาสตร์

•	 โครงสร้างเหล็กกล้าทรงท่อพร้อมพื้นผิวซาตินโครม

772-4318 ประแจแรงบิดทางกลแบบตัวขับสี่เหลี่ยมจัตุรัส	ขนาด	½	นิ้ว	ของ	Gedore,	
10		100nm

MPN:	4550-10 THB7,840.16
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ไขควงแรงบ ดิแบบปรบัได้ของ Lindstrom, 
40-200Ncm
•	 ไขควงแรงบิดที่ปรับได้ในระดับไมโครสเกล

•	 แบบหน้าต่างและลูกบิดปรับแบบดึงออกที่ล็อกค่าทางบวกอย่างแม่นยำา

•	 ไขควงสเตนเลสสตีลหกเหลี่ยมขนาด	¼”	สำาหรับดอกไขควงมาตรฐานทั้งหมด

•	 ตัวจับหัวไขควงกดด้วยสปริงที่มีความปลอดภัยสูงเพื่อความสะดวกและความปลอดภัย

•	 รุ่น	MA500-1	ทำางานในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเท่านั้น

385-1794 ไขควงแรงบิดหกเหลี่ยมแบบปรับได้	ขนาด	¼	นิ้ว	ของ	Lindstrom,	40		200Ncm MPN:	MA	500-2 THB11,310.92

ไขควงแรงบ ดิแบบตัง้คา่ลว่งหน้าได้
•	 ไขควงหกเหลี่ยมขนาด	¼”

•	 กลไกสองด้านจะให้สัญญาณเมื่อแรงบิดมากพอ

•	 การออกแบบบอลคลัตช์และลูกเบี้ยวแบบรัศมีที่แม่นยำา

•	 ที่หุ้มปลายป้องกันกลไกที่ตั้งไว้แล้วและป้องกันการรบกวน

•	 ใช้หัวแปลงหมายเลขสินค้า	RS	769-002	และตัววิเคราะห์	RS	252-
185	ตามลำาดับเพื่อทำาการตั้งค่าไขควงล่วงหน้า

603-592 ไขควงแรงบิดรองตั้งค่าล่วงหน้าได้แบบหกเหลี่ยม	ขนาด	¼	นิ้ว	ของ	RS	Pro,	
2		135Ncm

THB4,031.09

ประแจวดัแรงบ ดิแบบฉนวนไฟฟา้ RS
•	 ประแจวัดแรงบิดแบบฉนวนไฟฟ้าโดยสมบูรณ์ออกแบบมาเพื่อปกป้องคุณได้สูงถึง	1000	V

•	 ประกอบด้วยฉนวนไฟฟ้าไนลอน	11	ที่ฉีดขึ้นรูปซึ่งผสานสนิทกับเครื่อง
มือเพื่อให้การป้องกันสูงสุดและอายุการใช้งานที่นานขึ้น

•	 ฉนวนไนลอน	11	ที่เป็นเอกลักษณ์ทำาให้เครื่องมือเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อทำางานกับ
สภาพอากาศแบบรุนแรงและสภาพการทำางานที่ยากลำาบากที่สุด

•	 ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำาหรับทั้งการใช้งานวิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหกรรม	เครื่อง
มือแต่ละชิ้นเป็นแบบฉีดขึ้นรูปฉนวนไนลอน	11	

911-1531 ประแจวัดแรงบิด	½	นิ้วแบบหมุนกลับด้านได้ THB16,447.29

ประแจวดัแรงบ ดิ ร ุน่ Proto Micrometer
•	 ปรับตั้งไว้ที่	±4%	ตามเข็มนาฬิกา	±6%	ทวนเข็มนาฬิกา	20	ถึง	100%	ของสเกลเต็ม

คงการปรับตั้งได้ถึง	30000	รอบในการใช้งานปกติล้อแหวนทำาจากเหล็กกล้าเครื่อง
มือ	S-5มีเสียงคลิกและ	“แรงตอบกลับที่รู้สึกได้”	เมื่อถึงแรงบิดที่ต้องการและรีเซ็ตอัตโนมัติ
สเกลวัดคู่พร้อมกลไกล็อกทางบวกการออกแบบหัวเรียวเพื่อเข้าถึงพื้นที่แคบ

264-2189 ประแจวัดแรงบิดทางกล	3/8	นิ้ว	ขันสี่เหลี่ยมจัตรัสของ	Stanley,	
10		80nm

MPN:	6006NMC THB9,054.18

ประแจแรงบ ดิแบบแหวนกลบัท ศิได้ ร ุน่ 7000
•	 ประแจวัดแรงบิด	Wera	ความละเอียดสูงพร้อมฉากจตุรัสแบบดันเข้าสำาหรับทิศทางขวามือ

•	 ความละเอียด	±4%	ของค่าที่ตั้งไว้

•	 ตัวขันขนาด	¼	นิ้ว

788-7047 ประแจแรงบิดแบบกลับทิศได้	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	ขนาด	¼	นิ้ว	ของ	Wera,	
1		25nm

MPN:	05075393001 THB6,338.79

ชดุไขควง 1000V ร ุน่ Protwist®

•	 ฉนวนป้องกันได้มากถึง	1000V

•	 ปลายขึ้นรูปด้วยเครื่องมืออย่างแม่นยำา

•	 ก้านเหล็กกล้าซิลิโคนคาร์บอนกลมชุบแข็งและอบคืนตัววัสดุ

•	 ด้ามจับหลายประเภทโพลีอไมด์และโพลียูรีเทนออกแบบมาเพื่อใช้
งานอย่างหนักและถ่ายเททอร์กปริมาณมหาศาล

•	 ด้ามจับทนทานต่อสารเคมีและสารละลายในโรงซ่อมสร้าง

519-680 ชุดไขควงไฟฟ้า	6	ชิ้น	ของ	Facom MPN:	APVE.J6 THB1,982.49

ปากค บีมาตรฐาน
•	 ต้านทานอุณหภูมิ	+300°C

•	 ไม่เป็นแม่เหล็ก

•	 อัลลอยด์ทนกรด

420-5805 ปากคีบทนกรดแบบลอนหยักด้านใน	ปลายแหลมตรง	ทำาจากสเตนเลสสตีล
ต้านทานแม่เหล็ก
	ขนาด	120	มม.	ซีรีส์	Erem	ของ	Weller

MPN:	00DSA THB1,011.43

คีมจับปลายหุ้ม พลาสติก - เกรด ESD
•	 คงตัวต่อความร้อนความแข็งแกร่งสูง	แรงดึงและความแข็งแกร่ง

ยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยม	ต้านทานความล้าและการแอ่นตัว

•	 คุณสมบัติแรงเสียดทานต่ำา	หล่อลื่นในตัว	ต้านทานการสึกหรอและการขัดสีที่ยอดเยี่ยม

•	 รองรับงานทางความร้อนได้ดี

•	 ต้านทานสารเคมีได้ดี	ไม่ต้านทานต่อกรด	ด่างเข้มข้น	และน้ำาร้อนหรือไอน้ำา

666-1083 คีมคีบเกรด	ESD	ส่วนปลายพลาสติก	สเตนเลสสตีล	ต้านทานแม่เหล็ก	
ขนาด	130	มม.	ของ	Idealtek

MPN:	259CF.SA THB799.00

คีมจับปลายหุ้ม พลาสติก - เกรด ESD
•	 คงตัวต่อความร้อนความแข็งแกร่งสูง	แรงดึงและความแข็งแกร่ง

ยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยม	ต้านทานความล้าและการแอ่นตัว

•	 คุณสมบัติแรงเสียดทานต่ำา	หล่อลื่นในตัว	ต้านทานการสึกหรอและการขัดสีที่ยอดเยี่ยม

•	 รองรับงานทางความร้อนได้ดี

•	 ต้านทานสารเคมีได้ดี	ไม่ต้านทานต่อกรด	ด่างเข้มข้น	และน้ำาร้อนหรือไอน้ำา

666-1070 ปากคีบขอบมนเกรด	ESD	รูปร่างแบนมีปลายพลาสติก	สเตนเลสสตีลต้านแม่เหล็ก	
ขนาด	130	มม.	ของ	Idealtek

MPN:	2ACF.SA THB839.12

ปากค บีความแมน่ย ำาส งูชดุ Venus
•	 ผลิตจากเหล็กสแตนเลสกันกรด	กันสนามแม่เหล็กคุณภาพสูง	มีหัว	10	แบบให้เลือก

238-6249 คีมเหล็กสแตนเลสกันกรด	กันสนามแม่เหล็กหนาและแข็งแรง
ขนาด	120	มม.	RS	Pro

THB923.22

ตวัหน บีทำามมุส ำาหรบังานเช ือ่ม, ขนาด 2X90 มม., 
35 ส.x 110 ย. มม.
•	 ปากหนีบแบบหล่อและฐานที่มีสกรูแบบชุบทองแดง

•	 ส่วนฐานมีรูแบบยาวเพื่อใช้ยึดเครื่องมือกับโต๊ะงานเชื่อมและโต๊ะขึ้นรูปชิ้นงาน

227-7218 ตัวหนีบยึดทำามุมสำาหรับงานเชื่อม	ขนาด	90	มม.	ของ	Bessey	&	Sohn MPN:	WSM	9 THB9,422.76

ตวัหน บีปรบัได้แบบแรงแมเ่หลก็
•	 ตัวหนีบยึดแบบปรับได้จะหนีบจับแผ่นหรือท่อที่มุมตั้งแต่	25°	ถึง	280°	โดยมีการทำา

เครื่องหมายมุมหลักขนาด	90°,	60°,	45°	และ	30°	เพื่อให้อ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว

511-257 ปรับได้แบบแม่เหล็ก	280°		รุ่น	25	ของ	Eclipse MPN:	E952 THB1,574.54

ค มีจบัช ิน้งานแบบย ดึโต๊ะของ Irwin ขนาด 70 มม. 
x 100 มม. x 120 มม., 15 กก.

•	 ตัวเรือนและปากหนีบแบบเลื่อนทำาจากเหล็กหล่อสีเทาเกรดคุณภาพสูง	สกรูหลักจาก
เหล็กกล้าเชื่อมต่อด้วยน็อตตัวยาว	“ที่ไม่แตกหัก”ผิวสำาเร็จอบความร้อนเคลือบสีน้ำาเงิน	มีตัว
จับหนีบไฟเบอร์แบบถอดแยกได้ให้สำาหรับการจับยึดวัสดุอ่อนนุ่มและผิวสำาเร็จแล้ว

542-217 คีมจับชิ้นงานแบบยึดโต๊ะของ	Irwin	ขนาด	70	มม.	x	100	มม.	x	120	มม.,	15	กก. MPN:	T3B THB6,592.95

ฐานจบัย ดึด้านบนแบบตัง้โต๊ะ
•	 ชุดผสมนี้ประกอบด้วยหัวปากกาจับชิ้นงาน	Panavise	(หมายเลขสต็อก120-

0138)	และฐานรองแผ่นตัวดูด	Panavise	(หมายเลขสต็อก120-0122)

•	 หัวปากกาจับชิ้นงานมีปากหนีบไนล่อนและหมุนได้	360°	รอบแกนของตัวมันเอง	แผ่น
ตัวดูดช่วยให้สามารถติดตั้งปากกาจับชิ้นงานได้แบบชั่วคราวและถอดออกได้ง่ายอุปกรณ์
บรรจุมาในกล่องกระดาษความยาวรวมหัวปากกาจับชิ้นงาน	(มม.):	290

•	 ความกว้างปากหนีบ:	63	มม.

•	 ระยะเปิดกว้างสุด:	57	มม.

•	 ขนาดแผ่นตัวดูด	(มม.):	127	x	108	x	81

283-8166 คีมจับชิ้นงานแบบตั้งโต๊ะของ	Panavise	ขนาด	63.5	มม.	x	57.1	มม.,	1.3	กก. MPN:	381 THB4,325.01

ค มีจบัส ำาหรบัวศิวกร
•	 ตัวเรือนและปากหนีบแบบเลื่อนทำาจากเหล็กหล่อสีเทาเกรดคุณภาพสูง	สก

รูหลักจากเหล็กกล้าเชื่อมต่อด้วยน็อตตัวยาว	“ที่ไม่แตกหัก”

•	 ผิวสำาเร็จอบความร้อนเคลือบสีน้ำาเงิน

•	 มีตัวจับหนีบไฟเบอร์แบบถอดแยกได้ให้เลือกสำาหรับการจับยึดวัสดุอ่อนนุ่มและผิวสำาเร็จแล้ว

602-280 คีมจับชิ้นงานแบบตั้งโต๊ะของ	Record	ขนาด	90	มม.	x	150	มม.	x	205	มม.,	
31.8	กก.

MPN:	T6B THB17,240.49

คอมเพรสเซอร์ห้องปฏ บิตั กิาร
•	 คอมเพรสเซอร์เสียงเบา	(SILENT-AIR)

•	 ทำางานได้เงียบมาก	(40	dB)

•	 เหมาะสำาหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ	สำานักงานออกแบบ	หรือห้องเรียน

•	 หาน้ำามันหล่อลื่นที่ใช้ร่วมกันได้ที่	RS	539-3947

386-7834 คอมเพรสเซอร์แอร์	30	ล.	CIF	340W,	8	บาร์ MPN:	F41044 THB50,468.88

เคร ือ่งด ดูฝ ุน่พกพาส ำาหรบัวศิวกร
•	 ผลิตตามมาตรฐาน	BS5415,	IEC335-2.69	และ	VDE0700

•	 ดูดทำาความสะอาดผงโทนเนอร์สี

•	 เครื่องมือพับเก็บได้อย่างเรียบร้อยในช่องฝาปิด

•	 ไฟเตือนจะแสดงเมื่อช่องกรองเต็ม

•	 การป้องกันความร้อนช่วยป้องกันความร้อนเกินขนาด

•	 การระบายอากาศเท่ากับ	34	l	ต่อนาที

•	 ขนาดสำาหรับกล่องคือยาว	480	มม.	ลึก	216	มม.	และสูง	270	มม.

685-471 เครื่องดูดฝุ่นสำาหรับอนุภาคขนาดเล็ก	Convac	สาย	3	ม.	220		240V	ac	ปลั๊ก
แบบ	UK

THB14,139.00

เคร ือ่งด ดูฝ ุน่เป ยีก/แห้ง GS1030PH
•	 มอเตอร์อุตสาหกรรม	1200	วัตต์

•	 ตัวถังเก็บเหล็กสแตนเลสที่เคลื่อนย้ายได้สะดวกความจุ	30	ล.

•	 สามารถกักเก็บฝุ่นได้	99.8	%	-	การใช้งาน	BIA	ประเภท	C

•	 ตัวกรอง	FP	ทำาจากเซลลูโลสที่ไม่ได้ฟอกสี	ซึ่งมีข้อดีเหนือกว่าตัวกรองแบบกระดาษที่ใช้ทั่วไป	ทั้ง
มีอายุการทำางานที่นานกว่า	ทำาความสะอาดได้สะดวกกว่า	และมีความทนทานแข็งแรงต่อแรงกล

138-411 เครื่องดูดฝุ่นสำาหรับพื้นที่เปียก/แห้ง	Electrostar	สายเคเบิลยาว	8	ม.	
(GS1030PH)

MPN:	GS1030PH THB16,240.00

เคร ือ่งด ดูฝ ุน่ประส ทิธ ภิาพส งู Numatic Henry
•	 มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงขนาด	620	วัตต์

•	 ระบบม้วนและเก็บสายที่ไม่เหมือนใคร

•	 ความยาวสายไฟ	10	เมตร

•	 หูหิ้วแบบพับได้การกรอง	3	ขั้น

•	 ความจุ	9	ลิตร	(แห้ง)

712-8647 เครื่องดูดฝุ่น	Numatic	สำาหรับการดูดแห้ง,	
สายยาว	10	ม.,	230V	(Henry	Kit	A1)

MPN:	HVR200-12 THB8,127.00
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ท ีท่ ำาความสะอาดตลบัหม กึ
•	 อุปกรณ์ที่เป็นตัวนำา	ติดเข้ากับฝา	และกรองได้เล็กถึง	0.3	ไมครอนตัวตลับ	(Cartridge)	ถอดเปลี่ยน

ง่าย	ที่มีสิทธิบัตรตลับปิดผนึกด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการหกหล่นระหว่างการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
ทำาความสะอาดและระหว่างการเปลี่ยนตัวกรองความปลอดภัยในเชิงไฟฟ้าสถิตย์	(ESD)	สำาหรับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตลับแบบปิดผนึกด้วยตัวเองความจุ	4.6	ลิตรพร้อมระบบกรอง	Hepa	ซึ่ง
กรองได้ถึงขนาด	0.3	ไมครอน	อุปกรณ์ที่ให้มาประกอบด้วย:	ท่อแบบยืดหยุ่นได้	เครื่องมือและ
แปรงใช้งานตามรอยแยก	ท่อหายใจแบบยืดหยุ่นได้800W	240V	ได้รับมาตรฐาน	CE

387-8991 เครื่องดูดฝุ่นสำาหรับอนุภาคขนาดเล็ก	RS	Pro	สาย	3	ม.	
220		240V	ac	(VAC3000C)

THB12,634.05

ฉากพบัเหลก็สแตนเลส
•	 มีคุณสมบัติทนทานต่อการสึกกร่อนที่ดี

•	 เป็นตัวเลือกแบบประหยัดแทนแก๊สสปริง

•	 อุปกรณ์ล็อกสำาหรับการเปิดค้างแบบดึงสุด

497-9310 ฉากพับเหล็กสแตนเลส	ขนาด	305	x	165	มม. THB1,371.84

หมดุลอ็คประเภท S/สลกัแบบสลบัจากเหลก็กล้า
•	 หมุดยึดและสปริงอัดทำาจากสเตนเลสสตีล	18//8	เหมาะสำาหรับการ

ยึดสกรู	โดยใช้กสรูขนาด	M3.5	หรือการเชื่อม

•	 มาพร้อมแม่แบบขนาดเพื่อให้เป็นตัวแสดงรูปร่างได้

•	 แรงตึงทำางาน	30kgf

•	 ระยะยึดเพื่อจับ	48	มม.

186-1553 สลักแบบสลับจากสเตนเลสสตีล	ล็อคได้	ตัวล็อคต้องซื้อเพิ่มเติม	ใช้แรงสปริง	
แรงตึงทำางานที่	30kgf	ขนาด	57.5	x	28	x	11มม.

MPN:	40013	IB THB492.66

สลกัแบบสลบัสเตนเลสสต ลี
•	 ค่ายอมรับความคลาดเคลื่อนของตำาแหน่งกว้างที่ได้จากกลไกของสปริง

•	 การออกแบบป้องกันความผิดพลาดเพื่อการยืดตัวมากเกินไปของข้อต่อ

•	 แรงตึงทำางานที่	20	kgf	เมื่อระยะห่างระหว่างกึ่งกลางรูยึดตัวจับและกึ่งกลางรูยึดตัวล็อคอยู่ที่	63.2	มม.

•	 แรงตึงทำางานสูงสุดที่	30Kgf

206-4630 สลักแบบสลับสเตนเลสสตีล	ใช้แรงสปริง	แรงตึงทำางานที่	30kgf	ขนาด	
53	x	35	x	17	มม.

MPN:	40002	EIB THB1,313.00

ตู้ เครื่อง มือล้อเลื่อน 9 ชั้น Gedore และชดุเคร ือ่ง
ม อื 325 ช ิน้
•	 รถเข็นเครื่องมือแบบ	9	ลิ้นชัก

•	 ตัวรถและลิ้นชักทำาจากเหล็กกล้าแผ่นต้านทานการกัดกร่อนเพื่อความแข็งแรงและทนทาน

•	 จัดการเคลื่อนที่ได้ง่ายด้วยลูกล้อคุณภาพสูง	4	ตัว

•	 ลิ้นชักแบบดึงออกได้สุดพร้อมรางแบบตลับลูกปืนเม็ดกลมและตัวกั้นแบ่ง

•	 ระบบล็อกนิรภัยเพื่อไม่ให้ลิ้นชักเปิดออกขณะรถเข็นกำาลังเคลื่อนที่
รับน้ำาหนักสูงสุด	60	กิโลกรัมต่อลิ้นชักหนึ่งตัว

•	 ผนังด้านหน้าแบบฉลุเพื่อติดอุปกรณ์เสริม

•	 ออกแบบมาเพื่อต้านทานการกระแทก	เหมาะกับการใช้งานในโรงงานหรืออู่ซ่อมรถที่วุ่นวาย

847-7931 ชุดเครื่องมือตู้ล้อเลื่อน	Gedore	326	ชิ้น MPN:	1500	ES-03	2004	0810 THB212,947.89

กลอ่ง Facom Pro ขนาด 20 น ิว้
•	 กล่องเครื่องสำาหรับการใช้งานแบบมืออาชีพนี้โดดเด่นเป็นพิเศษเนื่องจากความแข็งแรงทนทาน

•	 ช่องเครื่องมือโพลิโพรไพลีนเสริมความแข็งแรงมีความทนทานต่อแรงกระแทกและสารเคมีที่พบทั่วไป

•	 บานพับที่มีลวดโลหะเป็นที่มาของประสิทธิภาพที่ทนทานและหูหิ้ว
อะลูมิเนียมที่พิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและให้ความรู้สึกสบาย

326-006 กล่องเครื่องมือหิ้วโพลิโพรไพลีน	Facom	ขนาด	502	x	268	x	273	มม. MPN:	BP.P20 THB1,816.74

ชดุตะไบ K-215
•	 ในชุดประกอบด้วยตะไบต่าง	ๆ	10	แบบ:	สามเหลี่ยม	แบน	รูปไข่	วงกลม	รูปหอก	สี่เหลี่ยม	ทรงรี	ครึ่งวงกลม	

รูปดาบ	และรูปกึ่งสามเหลี่ยมตะไบเหล่านี้บรรจุในซองไนลอนเพื่อการใช้งานที่ง่ายและเพื่อป้องกันคมตะไบ

642-1021 ชุดตะไบ	10	ชิ้น MPN:	K-215 THB739.97

เคร ือ่งช ั ง่แบบแขวนเช งิอตุสาหกรรม HCB
•	 การปรับโปรแกรม	(CAL)สายยึดสเตนเลสสตีลพร้อมตัวจับยึดเพื่อความปลอดภัยและช่อง

ขนาด	15	มม.ช่วงน้ำาหนักสูงสุด	200	กก.การรับรองตาม	TÜVฟังก์ชันการเซ็ตเป็นศูนย์ฟัง
ก์ชันคงค่าข้อมูลเพื่อให้ง่ายในการอ่านผลของน้ำาหนักขอเกี่ยวสเตนเลสสตีลรูปตัว	S	พร้อม
ช่องขนาด	25	มม.จอแสดงผล	LCD	12	มม.ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติใช้แบตเตอรี่

700-7064 เครื่องชั่งน้ำาหนักแบบแขวน,	50kg MPN:	HCB	50	K	100 THB4,950.00

ตาช ัง่ความแมน่ย ำาส งูซ รี สี์ ES-HA
•	 ตาชั่งซีรีส์	ES-HA	มาพร้อมกับอะแดปเตอร์	AC	และอินเทอร์เฟส	RS-232	สำาหรับการเชื่อมต่อกับ	PC

•	 แผ่นวางสเตนเลสสตีลทำาความสะอาดง่ายและมีความทนทาน

•	 โหลดเซลล์แบบสเตรนเกจความแม่นยำาสูงจอแสดงผล	LCD	ขนาดใหญ่อ่านค่าง่าย
พร้อมไฟส่องสว่างจากด้านหลังสีฟ้า	ฟังก์ชั่นการนับชิ้นส่วนลูกวัดและเข็มที่ปรับ
ได้เพื่อการปรับการวัดแบบละเอียดและการตั้งค่าตาชั่งอย่างแม่นยำา

•	 อินเทอร์เฟส	RS232	สองทิศทาง

•	 แผงหน้าปัดแบบปิดผนึกเพื่อเพิ่มการป้องกัน

•	 การปรับเทียบภายนอกเพื่อการตั้งค่าที่ง่ายดาย

•	 ทำางานด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักแบตเตอรี่โดยมีตัวป้องกันการโหลดเกิน

805-6682 ตาชั่งน้ำาหนัก,	ตั้งโต๊ะ,	ขนาดความจุ	300	ก.,	ประเภท	G	-	
หมุด	3	ตัวแบบอังกฤษ

THB9,801.05

ตาช ัง่ความแมน่ย ำาส งูซ รี สี์ ES-A
•	 การทำางานง่ายโดยกดเพียง	2	ปุ่ม

•	 แผ่นตาชั่งเป็นเหล็กสแตนเลสที่ทำาความสะอาดง่ายและทนทาน

•	 โหลดเซลล์แบบสเตรนเกจความแม่นยำาสูง

•	 จอแสดงผล	LCD	ขนาดใหญ่อ่านค่าง่าย

•	 คุณสมบัติการนับชิ้นส่วน

•	 แผงบุเพื่อเพิ่มการป้องกัน

•	 คุณสมบัติการปรับเทียบอัตโนมัติ

•	 ปรับศูนย์อัตโนมัติ

•	 การปรับเทียบภายนอกเพื่อการตั้งค่าที่ง่ายดาย

•	 ชิ้นส่วนหลักหรือแบตเตอรี่ทำางาน

805-6688 ตาชั่งน้ำาหนัก,	ตั้งโต๊ะ,	ขนาดความจุ	3000	ก.,	ประเภท	G	-
	หมุด	3	ตัวแบบอังกฤษ

THB3,275.22

Mitutoyo - Absolute
•	 คุณสมบัติ	Absolute	จะรีเซ็ตจุดอ้างอิงของการวัดที่วัดโดยคีมวัด

•	 เลือกการแสดงค่าหน่วยอิมพีเรียลหรือหน่วยเมตริก

•	 คุณสมบัติเริ่มต้นจะรีเซ็ตจุดวัดไปที่ศูนย์	ค่านี้จะถูกจดจำา	แม้ว่าเครื่องมือจะถูกปิด

•	 มาตรฐาน	IP66

245-5676 คาลิปเปอร์ดิจิตอล	Mitutoyo	50019630	150	มม.,	หน่วยเมตริก
และอิมพีเรียล

MPN:	50019630 THB4,159.80

Mitutoyo – SPC Absolute
•	 คาลิปเปอร์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล	LCD	ซึ่งจะแสดงหน่วยการอ่าน

แบบ	‘เมตริก/อิมพีเรียล	(สลับได้)’	หรือ	‘เมตริกเท่านั้น’	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

•	 แท่งและปากคีบเหล็กสแตนเลสชุบผิวแข็งแบบสมบูรณ์พร้อมกับผิวซาตินโครเมี่ยมกันสะท้อน

•	 พื้นที่วัดทั้งหมดมีการบดและขัดให้เรียบเพื่อความแม่นยำาระดับสูง

•	 สามารถวัด:	ด้านใน,	ด้านนอก,	ด้านลึก	และขั้น

•	 อุณหภูมิที่จัดเก็บ	-	-10	ถึง	+60°C

•	 อุณหภูมิทำางาน	-	0	ถึง	+40°C

374-109 คาลิปเปอร์ดิจิตอล	00-172-20	200	มม.,	หน่วยเมตริก
และอิมพีเรียล

MPN:	500-172-20 THB10,206.00

คอมพาเรเตอร์ตวัอยา่ง 30 ช ิน้
•	 เครื่องมือนี้มีแผ่นอ้างอิงที่ผลิตจากนิเกิลแข็งที่ขึ้นรูปด้วยวิธีอิเล็กโตรฟอร์มมิ่งซึ่งให้คุณสมบัติทนทานการ

สึกกร่อนและพื้นผิวที่ดีขึ้น	มีประโยชน์เป็นอย่างมากสำาหรับใช้ตรวจสอบพื้นผิวส่วนประกอบที่ขึ้นรูปด้วย
สัมผัสและด้วยตา	มีตัวอย่าง	Ra	ระบบเมตริกและ	AA	ระบบอิมพีเรียลให้ด้วย	มาในถุง	PVC	(ขนาด	165	
x	85	x	10	เมื่อปิด)	มาตรฐานการผลิต	ANSI	B46.1	ซึ่งเทียบเท่ามาตรฐาน	45662	ทางทหารในปี	1978

235-7544 คอมพาเรเตอร์พื้นผิว	RS	Pro THB9,283.91

ท ีช่ ั ง่น้ ำาหนกัสปร งิแบบพกพา
•	 ที่ชั่งน้ำาหนักสปริงแบบพกพา	30	กก.	ชั่งได้ทั้งแบบปอนด์และ

กิโลกรัม	ตัวหน้าปัดทองเหลือง	ตะขอและห่วงเคลือบดีบุก

288-4793 ที่ชั่งน้ำาหนักแบบสปริง,	มาตราเมตริก,	ชั่งได้ไม่เกิน	30	กก. MPN:	T6202	066 THB504.00

เคร ือ่งม อืวดัระดบัอ เิลก็ทรอน กิส์
•	 เครื่องมือวัดระดับนี้สามารถวัดความเอียงหรือวัดมุมได้อย่างรวดเร็ว

พร้อมจอแสดงผลดิจิตัลที่อ่านค่าได้โดยตรง

•	 วัดค่าเพดานได้:	ตัวเลขและสัญลักษณ์จะแสดงกลับหัวเพื่อให้อ่านง่ายปรับเทียบได้
ง่ายและรวดเร็วอย่างมาก	คุณลักษณะการปิดเครื่องอัตโนมัติ	การเตือนให้เปลี่ยน
แบตเตอรี่และการจดจำาค่าการวัดตัวเครื่องอลูมินัมแข็งแรงทนทาน

•	 ความยาวของรางวัด:	600	มม.หน่วยการวัดค่า:	องศา	เปอร์เซ็นต์	ฟองอากาศจำาลอง

391-555 เครื่องมือวัดการเอียงตัว	600	มม.	Bosch	ใช่ MPN:	DNM60L	SET THB7,590.00

เคร ือ่งม อืวดัการเอ ยีงตวัด จิ ติอล 24 น ิว้
•	 จอแสดงผลจะแสดงค่ากลับหัวโดยอัตโมนัติเมื่อทำาการวัดค่าในจุดที่อยู่

เหนือศีรษะจอแสดงผล	LCD	ทำางานได้ตั้งแต่	0	to	360°

•	 ปุ่มคงข้อมูล

•	 ปรับแต่งการแสดงผลโดยผู้ใช้งานได้

•	 ขวดไวอัลอะครีลิกทนทาน	ความเที่ยงตรงระดับ	0.5	มม./ม.ตัว

•	 เครื่องอลูมิเนียมแบบครีบชุบอะโนไดซ์

•	 กล่องเก็บไวนิลเพื่อป้องกันความเสียหาย

263-9329 เครื่องมือวัดการเอียงตัวขนาด	24	นิ้ว	RS	Pro	ปรับเทียบได้โดยผู้ใช้ THB10,756.04

หลอดไฟแบบย ดืได้
•	 เลนส์จะติดตั้งบนหัวที่ทำาจาก	ABS	แข็งแรงและเคลื่อนที่ได้ในแนวนอน

หรือแนวตั้ง	กำาลังขยาย	1.75	เท่า	ระยะโฟกัส	330	มม.

•	 กำาลังขยาย	3	ไดออปเตอร์

•	 รับประกัน	5	ปีจากผู้ผลิตรวมทั้งหลอดไฟ

788-4763 ไฟเลนส์ขยายแบบติดตั้งกับโต๊ะ	รุ่น	LFM	ของ	Luxo,	3	ไดออปเตอร์	ติดตั้ง
โดยยึดกับโต๊ะ	
กำาลังไฟ	22W

MPN:	LFM026020 THB9,090.00

แวน่ขยายตัง้โต๊ะ Luxo LFM LED
•	 กำาลังขยาย	3	ไดออปเตอร์

•	 หลอด	LED	แบบ	full	circle	9.5	W	หนึ่งหลอดที่ปรับหรี่ได้

•	 หรี่ได้	0-50-100%

•	 แขนปรับได้ตั้งได้เองความยาว	100	ซม.

•	 อุณหภูมิสี	4000°K

•	 ติดตั้งกับโต๊ะโดยใช้แคลมป์หนีบ

•	 เลนส์กระจก	127	มม.

•	 อายุหลอด	LED	50000	ชั่วโมง	(25	ปี)

848-7581 แว่นขยายตั้งโต๊ะ	Luxo	LFM	LED,	5	ไดออปเตอร์,	แคลมป์หนีบกับโต๊ะ,
	7W

MPN:	LFL026272 THB9,259.25

เคร ือ่งประเม นิระยะหา่งด้วยเลเซอร์ (424D)
•	 วัดค่าได้สูงสุดถึง	100	ม.	(330	ฟุต)

•	 ความแม่นยำาสูง:	±1มม.	(0.04	นิ้ว)

•	 เลเซอร์ที่สว่างเพื่อให้มองเห็นในระยะทางไกล

•	 ฟังก์ชันบวกเพิ่มและหักออก

•	 โหมดขาตั้งสำาหรับการยึดเครื่องวัดบนขาตั้งสามขา

•	 การปรับแก้เลนส์ส่วนปลายโดยอัตโนมัติเพื่อให้การวัดค่าจากขอบหรือมุมได้

764-9633 เครื่องวัดระยะห่างรุ่น	Fluke	424D	ของ	Fluke,	100	ม. MPN:	Fluke-424D THB19,030.00

เคร ือ่งวดัระยะด้วยเลเซอร์ของ Stanley
•	 มีให้เลือกในรุ่น	30	50	และ	100	เมตร

•	 แสดงผลในหน่วยระบบเมตริกและระบบอังกฤษ

•	 ชี้เป้าด้วยเลเซอร์

•	 คำานวณพื้นที่และปริมาตร

776-9790 มิเตอร์วัดระยะทาง	รุ่น	TLM165	ของ	Stanley,	0.1		50	ม. MPN:	STHT1-77139 THB5,020.20



Visit th.rs-online.com to order today! Visit th.rs-online.com to order today!
Please visit the RS website to view the availability, latest prices for all quantities and full terms and conditions.Please visit the RS website to view the availability, latest prices for all quantities and full terms and conditions.

เคร ือ่งม อืและชดุเกบ็ของ

 57

เคร ือ่งม อืและชดุเกบ็ของ

56   

เคร ือ่งทดสอบการส ั น่สะเท อืน Fluke 810
•	 ระบบจำาแนกและค้นหาตำาแหน่งของจุดบกพร่องเชิงกลทั่วไปแบบติดตั้งใน

ตัว	ช่วยลดเวลาหยุดทำางานที่ไม่ได้วางแผนไว้ลงได้	บอกระดับความรุนแรงของจุด
บกพร่องได้เป็น	4	ระดับเพื่อช่วยจัดลำาดับความสำาคัญงานซ่อมบำารุง

•	 การแนะนำาการซ่อม

•	 หน่วยความจำาบนเครื่อง	2GB	ที่ขยายได้	เครื่องวัดความเร็วแบบเลเซอร์เครื่องวัดความเร่งแบบสามแกน

744-2192 มิเตอร์วัดการสั่นสะเทือน	Fluke	FLUKE-810 MPN:	FLUKE-810 THB511,810.00

ชดุไฟสอ่ง LED ร ุน่ 820-2 ของ Fluke
•	 แผง	LED	ความเข้มสูงแบบ	7	ดวง	–	ความสว่าง	4,800	ลักซ์	@	6,000	FPM/30ซม.

แหล่งกำาเนิดแสงประสิทธิภาพสูงแบบ	LED	โซลิดสเตตพร้อมกับคุณลักษณะการก
ระพริบคงตัวเพื่อให้ได้อัตราการกระพริบสูงขึ้น	–	30-300,000	FPM

•	 การกล้ำาสัญญาณตามความกว้างของพัลส์แบบดิจิตัลเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดที่ความเร็วสูง

•	 ตัวเครื่องแข็งแรงทนทานใช้งาน	LED	โซลิดสเตตโดยไม่มีไส้หลอด	
แก็ส	ช่องว่าง	หรือแก้ว	–	(ทดสอบการตกที่	1	เมตร)

•	 ระบบควบคุมความเที่ยงตรงแบบควอตซ์ให้ความเที่ยงตรงสูง	–	0.02%	
(+/-	1	หลัก)จอแสดงผล	LCD	แบบหลายบรรทัด

•	 ไม่จำาเป็นต้องใช้เทปสะท้อนแสง

•	 ปรับระยะเวลาการกระพริบได้

877-7250 ชุดไฟส่อง	LED	รุ่น	820-2	ของ	Fluke MPN:	Fluke	820-2 THB50,180.00

หนว่ยความจำาเด ีย่ว
•	 เครื่องวัดความเร็วนี้มีตัวส่งและตัวรับส่งสัญญาณแสงติดตั้งมาด้วยโดยอยู่ด้านบนของเครื่องและชุด

หน้าสัมผัสเชิงกลอยู่ที่ฐานของเครื่อง	จอแสดงผล	LCD	แบบ	5	ตำาแหน่งจะกลับตำาแหน่งแสดงผล
อัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนจากระบบแสงเป็นระบบสัมผัสเพื่อให้ค่าที่แสดงอยู่ในตำาแหน่งตั้งขึ้นเสมอขณะดู
หน้าจอเครื่องวัดความเร็วแบบภาพ	-แสดงค่า	รอบ/นาทีโดยตรง	เครื่องวัดความเร็วแบบสัมผัส	-	อ่าน
ค่าโดยตรง	มีตั้งแต่	รอบ/นาที	เมตร/นาที	ฟุต/นาทีเรียกดูหน่วยความจำาของค่าที่อ่านครั้งหลังสุด

163-5348 เครื่องวัดความเร็ว	RS	Pro	ความแม่นยำาที่ดีที่สุด	±0.05	%	แบบสัมผัส,	
Optical	LCD	100000	rpm,	19999	rpm

THB12,553.64

ไฟกะพร บิ ร ุน่ 476 ของ Testo
•	 การใช้ตัวกระพริบแสงเป็นเซ็นเซอร์นั้นช่วยให้สามารถติดตามและวัดค่า

การสั่นสะเทือนและการเคลื่อนที่ได้นอกเหนือจากความเร็ว

•	 การออกแบบโดยดูจากการใช้งานนั้นช่วยให้ทำาการวัดค่าได้ในที่ที่เข้า
ถึงยากใช้ไฟจากแบตเตอรี่ทำาให้ไม่ต้องพึ่งพาไฟบ้าน

•	 ไม่จำาเป็นต้องมีเครื่องหมายสะท้อนแสงบนวัตถุที่ทำาการวัดค่า

•	 แสดงผลแบบสองบรรทัดบอกค่าความเร็วและความถี่ได้พร้อมกัน

•	 กระตุ้นการวัดค่าจากภายนอกได้ด้วยการแยกกันก่อนหน้าและการเลื่อนเฟส

•	 เลือกต่อเซ็นเซอร์ความเร็วเชิงกลได้เป็นอุปกรณ์เสริม

458-7933 ชุดส่องไฟ	รุ่น	0563,	4760	ของ	Testo,	ความเร็วสูงสุด	
12500rpm

MPN:	0563	4760 THB29,175.61

เคร ือ่งวดัความเร ว็ทางแสงและเช งิกล ร ุน่ 470 ของ 
Testo
•	 การทำางานที่ง่าย

•	 การวัดทางแสงและทางกลสำาหรับความเร็วการหมุน

•	 การวัดความเร็วการหมุน	ความเร็ว	และความยาว

•	 การจดจำาค่าต่ำาสุดและสูงสุด	รวมทั้งค่าล่าสุดเมื่อปิดระบบหยุดแบบอัตโนมัติ

•	 จัดส่งในกล่องจัดส่งพร้อมอะแด็ปเตอร์	กรวย	ล้อ	สายรัดสะท้อน	แบตเตอรี่	และคู่มือการใช้งาน

327-6395 เครื่องวัดความเร็วรุ่น	0563	0470	ของ	Testo,	ตัวสัมผัสให้ความแม่นยำาดี
ที่สุด	±0.02	%,
ไฟระบบแสง	LCD	99999	rpm

MPN:	0563	0470 THB10,795.01

ชดุเคร ือ่งฟงัตรวจระบบอ เิลก็ทรอน กิส์
•	 เครื่องรุ่นนี้ช่วยระบุตำาแหน่งและประเมินเสียงรบกวนจากตลับลูกปืนและเครื่องจักรเพื่อการวิเคราะห์ในการ

บำารุงรักษา	สามารถป้อนเอาต์พุตแอนาล็อกเข้าในเครื่องบันทึกเทปเสียง	(ไม่มีมาให้)	เพื่อการวิเคราะห์เพิ่ม
เติมหรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำาหรับการเปรียบเทียบในอนาคต	หูฟังที่ให้มาด้วยอิงตามเครื่องป้องกันหูแบบ
มาตรฐาน	ซึ่งจะลดการรบกวนจากเสียงในสภาพแวดล้อมโรงงานให้เหลือน้อยที่สุดสิ่งที่มาด้วย:	สเต็ตโตสโคป	
หูฟัง	หัววัดสัญญาณสเตนเลสสตีลขนาด	70	มม.	หัววัดสัญญาณสเตนเลสสตีลขนาด	300	มม.	แผ่นพับการใช้
งานช่วงความถี่:	30Hz	-	15KHz	อุณหภูมิทำางาน:	0-45°C	หัววัดสัญญาณ	Ø3.93	x	ยาว	70	หรือ	300	มม.

546-6843 ชุดเครื่องตรวจฟังรุ่น	STE3	ขนาดกะทัดรัด	30	Hz		15	kHz	0		
+45	°C

MPN:	STE3 THB15,465.60

ชดุเกจบลอ็ควดัเกรดโรงงาน 47 และ 87 ช ิน้
•	 BS4311:	เกรด	2:	(ระบบเมตริก)

•	 ผลิตจากเหล็กกล้าอัลลอยด์ชุบแข็ง

•	 บล็อคแต่ละตัวจะทำาเครื่องหมายบอกขนาดและหมายเลขซีรีส์

409-2312 ชุดเกจและเกจบล็อควัดมุมเหล็กกล้าระบบเมตริกของ	RS	Pro	จำานวน	
47	ชิ้น

THB20,281.83

กล้องตรวจสอบ ร ุน่ Pro 5
•	 กล้องตรวจสอบแบบดิจิตัลของเราสามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ	ชุดคิต	Pro	5	จะ

ช่วยให้คุณตรวจดูพื้นที่ที่เข้าถึงยากเพื่อตรวจสอบหารอยกัดกร่อน	รอยรั่ว	ความเสีย
หาย	ชิ้นส่วนที่แตกหัก	จุดอุดตัน	สายเคเบิ้ลได้โดยละเอียด	และอื่น	ๆ	อีกมากมาย

•	 ถ่ายภาพได้มากกว่า	200	ภาพ

•	 บันทึกวิดีโอได้มากกว่า	60	วินาที

•	 ขนาดเล็กเพียง	5.5	มม.

•	 ลงเวลาบนข้อมูล

•	 ซูมได้	4	เท่า	

•	 ฟังก์ชันประหยัดแบตเตอรี่

•	 มีหน่วยความจำาภายในและสล็อตเสียบการ์ด	SD

•	 เอาต์พุตเสียงและภาพ

•	 พอร์ต	USB

790-3381 ชุดกล้องตรวจสอบแบบใช้หัววัด	5.5	มม.	ของ	RS	Pro	
ความยาวหัววัด	1.5	ม.	ส่องสว่างด้วยไฟ	LED

THB8,735.09

เคร ือ่งม อืวดัการเอ ยีงตวัแบบด จิ ติอล
•	 วัดการไล่ระดับได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำา

•	 สัญญาณเสียงที่เลือกเพื่อระบุ	0°	หรือ	90°

•	 ฟังก์ชันคงค่า

•	 ตัวเลือกหน่วยวัด:	องศา	°,	%	ร้อยละ	หรือนิ้ว/ฟุต

•	 ไม่มีแบตเตอรี่ให้	สำาหรับแบตเตอรี่ที่เหมาะสม	โปรดดู	RS	394-9059

667-3916 เครื่องมือวัดการเอียงตัว	RS	Pro	175	ม. THB4,655.60

เวอร์เน ยีคาล ปิเปอร์ระบบเมตร กิของ Mitutoyo
•	 มีเวอร์เนียคาลิปเปอร์ในหน่วยเมตริกแบบสองสเกลจำาหน่าย

•	 ด้วยความละเอียดสเกลที่	0.02	มม.

•	 มาพร้อมกับคู่มือการใช้งาน

220-0088 เวอร์เนียคาลิปเปอร์	ระบบเมตริกขนาด	200	มม.	รุ่น	530-123	ของ	Mitutoyo MPN:	530-123 THB2,552.00

อปุกรณ์วดัความหนาวสัด ุ ซ รี สี์ TN
•	 อุปกรณ์วัดความหนาวัสดุแบบดิจิตัลพร้อมอินเทอร์เฟส	RS	232C

•	 มีหัววัดภายนอกพร้อมสายขนาด	1	ม.	เข้าถึงจุดวัดได้ง่าย

•	 ช่วงการวัดสามารถสลับระหว่างหน่วยนิ้วและ	มม.ได้

•	 มีฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ

•	 หัววัดขนาด	ø	10	มม.,	ความถี่	5	MHz

•	 ความเร็วเสียง	1000	ถึง	9999	ม./วินาที	

•	 มีหน่วยความจำาสำาหรับ	20	ไฟล์โดยแต่ละไฟล์มี	100	ค่าการวัด

685-0918 เกจวัดความหนาระบบสหรัฐฯ	รุ่น	TN	230-0.01	ของ	Sauter	ขนาด	230	มม.,
	5MHz,	จอแสดงผลดิจิตัล

MPN:	TN	230-0.01	US THB29,966.40

แผน่ขดั 3M Hookit 255P Dia 150 P240
•	 กระดาษรองหลัง	C-weight	ให้การรักษาแร่ธาตุที่ดี

•	 อายุการใช้งานนานและใช้ขัดผิวได้นาน

•	 ระบบติดตั้งแบบ	3M	Hookit

•	 สามารถถอดและติดได้หลายครั้งตามต้องการ

•	 การเคลือบผิวเพื่อป้องกันการทำางานเกินกำาลังที่ดียิ่งขึ้นช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์

806-4800 แผ่นขัดลดคมและขัดผิวอะลูมิเนียมออกไซด์แบบบางมาก	3M
	ขนาด	150	มม.

MPN:	255P	HOOKIT	DISC	150	
P240	6	Holes

THB2,180.46

ผ้าทรายชน ดิใช้ผงขดัเอม็เมอ่ะร ิ ขนาด 230X280 
มม. เบอร์ทราย 80
•	 แผ่นรองที่แข็งแรงมาก

•	 ผ้าฉีกได้

•	 สำาหรับการขัดทรายแบบแห้ง	การขัดสนิม	การลบคมโลหะ	ฯลฯ

773-4426 ผ้าทรายชนิดใช้ผงขัดเอ็มเม่อะริซิลิกอนคาร์ไบด์อะลูมิเนียมออกไซด์	Flexovit	
80	ขนาด	280	
x	230	มม.

MPN:	63642558250 THB1,872.00

แทง่เซราม กิแก้วของ Macor ขนาด 100X20 มม.
•	 สำาหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนความเที่ยงตรงสูงโดยใช้เครื่องมืองานโลหะทั่วไป

•	 ไม่จำาเป็นต้องทำาขั้นตอนให้ความร้อนภายหลัง

•	 ไม่มีการเปียก	ความพรุนเท่ากับ	0%	และไม่เสียรูป

•	 อุณหภูมิสูงสุดเมื่อไม่มีโหลด:	1000°C	อุณหภูมิทำางานต่อเนื่อง:	800°C

•	 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการขึ้นรูปมีค่าเกือบถึง	0.013	มม.

158-3102 แท่งเซรามิกแก้วที่ทำาแมชินนิ่งได้	เส้นผ่านศูนย์กลาง	100	มม.	x	20	มม. THB5,860.01

ล้อตดั QuickTrenn ขนาด 1 มม.
•	 ล้อตัดคุณภาพสูงที่ผลิตจากกะรุนคุณภาพสูงที่เชื่อมด้วยเรซินสังเคราะห์	ปราศจากเหล็ก	คลอรีน	และซัลเฟอร์

•	 ประสิทธิภาพการตัดและอายุการใช้งานสูง	สำาหรับการใช้งานกับเหล็กธรรมดาและเหล็กสแตนเลส

•	 ตัดได้รวดเร็วโดยไม่มีการติดสีจากความร้อน

•	 ตัดได้หมดจดและไม่มีรอยขรุขระ	ไม่จำาเป็นต้องทำางานซ้ำา

480-8230 ใบเลื่อยกะรุนสำาหรับตัด	MTI	แผ่นบาง,	125	มม. MPN:	257-125 THB116.28

ล้อตดัแบบบาง Norton Quantum
•	 ความหนา	1.0	มม.	สำาหรับอัตราความเร็วการตัดสูงสุดและสูญเสียวัสดุน้อยที่สุด

•	 ตัดได้แม่นยำาและตรงมาก

•	 อัตราการปาดผิวโลหะสูง

•	 มีความมั่นคงสูง

•	 สั่นสะเทือนต่ำา

•	 เสียงและฝุ่นน้อย

•	 ตัดได้โดยไม่มีรอยขรุขระ

•	 ตัดได้สะอาดไม่เปื้อนสี

698-7209 ใบเลื่อยกลมสำาหรับตัด	Norton	Ultra	แผ่นบาง,	12250rpm,	125	มม. MPN:	66252836340 THB5,485.05

ผ้าทรายอะล มู เิน ยีมออกไซด์ 25 มม. เบอร์ทราย 
100 W
•	 ผ้าทราย	J	ที่ยืดหยุ่นพร้อมกับตัวขัดอะลูมิเนียมออกไซด์

•	 เหมาะสำาหรับการขัดผิวและขัดสนิมโลหะ

•	 สามารถใช้ร่วมกับน้ำามัน,	พาราฟิน,	จาระบีหรือน้ำา

•	 มาในชุดที่มีเบอร์ทรายขนาดต่างๆ

692-306 ม้วนผ้าทรายละเอียดอะลูมิเนียมออกไซด์	Norton	เบอร์ทราย	100	ขนาด	25m	
x	25mm

MPN:	63642531815 THB829.87

แผน่ใยขดัขนาดกลางส เีทา Bear-Tex(Tm)
•	 ขนาดแผ่น	150	x	230	มม.

779-166 แผ่นใยขัดขนาดกลาง	Norton	ซิลิกอนคาร์ไบด์	Bear-Tex	
ขนาด	230	มม.	x	150	มม.

MPN:	66261039803 THB913.92

แผน่ขดัผ้าด บิบร สิทุธ ิ ์
•	 แผ่นขัดเส้นใยฝ้ายบริสุทธิ์

•	 ใช้สำาหรับการขัดผิวงาน	เหล็กกล้า	ทองเหลือง	นิกเกิลซิลเวอร์	ทองแดง	และผลิตภัณฑ์ชุบผิวโครเมียม

488-5726 แผ่นขัดผิวงาน	6	นิ้วเส้นใยฝ้ายของ	RS	Pro THB480.00
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กรรไกรตดัสายเคเบ ลิแบบเฟ อืงล้อ VDE
•	 ใช้ตัดสายเคเบิลทองแดงและอะลูมิเนียม	ทั้งสายเดี่ยวและหลายสาย

•	 ไม่เหมาะสำาหรับตัดสายเหล็กและเชือกลวดเหล็กกล้า

•	 ใบเลื่อยแข็ง	Precision	ground

•	 ใช้มือเดียวตัดได้โดยใช้การทำางานแบบเฟืองล้อ

•	 ใช้แรงมือบีบน้อยเนื่องจากมีอัตราส่วนการส่งผ่านแรงที่สูงมาก

•	 หัวเฟืองล้อสองระดับเพื่อการตัดที่ง่าย

705-5975 กรรไกรตัดสายเคเบิล MPN:	95	36	280 THB13,502.40

กรรไกรตดัข้าง VDE
•	 ปากกรรไกรเป็นเหล็กวาเนเดียมชุบโครเมี่ยม

•	 ที่จับบุนิ่ม

•	 คุณสมบัติทางกลและทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมในช่วงอุณหภูมิ	-25°C	ถึง	+70°C

•	 ได้รับการทดสอบที่	10	000V

•	 ได้รับการออกแบบเพื่อปกป้องผู้ใช้จากอุบัติจากการสัมผัส	กรรไกร
จะวาบเมื่อทำางานกับหรือใกล้กับระบบที่มีพลังงาน

158-5344 กรรไกรตัดสายเคเบิลชนิดทแยง	ความยาวรวม	180	มม.	
ความสามารถการตัด	3.8	มม.

MPN:	74	06	180 THB1,731.97

ค มีย้ ำาแบบเฟ อืงล้อ RS
•	 เครื่องมือย้ำาสายของ	RS	ทั้งหมดใช้งานร่วมกันได้กับขั้วต่อปลาย

สายของ	RS	รุ่นสีแดง	เหลืองและน้ำาเงินบางรุ่น

•	 ช่วงความเข้ากันได้/รายละเอียดเครื่องมือ

•	 เครื่องมือนี้ไม่มีฟังก์ชันปรับแต่งและไม่เหมาะกับงานปรับเทียบ

499-2313 เครื่องมือย้ำาสำาหรับขั้วต่อฉนวน	RS	Pro,	6	มม.² THB720.12

คล ปิหน บีทอ่ออ่นขนัด้วยเกลยีวหนอน ร ุน่ Znpt 
Ms ขนาด 25-35 มม.
•	 ตัวหนีบท่ออ่อนขันด้วยเกลียวหนอนแบบมาตรฐานได้ตามมาตรฐาน	BS5315	มี

ให้เลือกทั้งแบบเหล็กกล้า	BZP	และสเตนเลสสตีล	18//8	เกรด	A2

•	 มีการทำาเครื่องหมาย	Kitemark	ของ	BS	และหมายเลขขนาด	BS	ที่เหมาะสมบนตัวหนีบ

•	 ตัวหนีบมีความกว้าง	13	มม.	ยกเว้นสำาหรับขนาด	12-20	มม.	จะมีความกว้าง	10	มม.มีสกรู

•	 ปรับหัวหกเหลี่ยมหัวบากขนาด	7	มม.

525-234 คลิปตัวหนีบท่ออ่อนขันด้วยเกลียวหนอนเหล็กกล้า	HI-GRIP	ความกว้างแถบรัด	
13	มม.	
พร้อมหัวหกเหลี่ยมแบบมีช่องเสียบ

MPN:	HGZ35BP THB124.38

คล ปิหน บีทอ่ออ่นหวัหกเหล ีย่มของ Unex เส้นผา่น
ศ นูย์กลาง 14-19 มม.
•	 การให้แรงดันการกดที่สม่ำาเสมอสามารถปิดผนึกได้ถึง	136	บาร์แถบสเตนเลส

สตีลเกรด	A2	(304	S	15)	กว้าง	11	มม.	และสกรูทองเหลือง	CZ131

•	 ทนทานการกัดกร่อนและเหมาะกับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ	หน่วยงานวิจัย
และพัฒนา	อุปกรณ์การจ่ายและจำาหน่าย	และพื้นที่ทดสอบเครื่องยนต์

•	 สามารถผนึกท่ออ่อนเข้ากับหลอดแก้วแบบผนังบางได้

288-2810 คลิปหนีบท่ออ่อนสเตนเลสสตีล	ทองเหลือง	(สลัก)	ของ	Unex	
แถบรัดกว้าง	11	มม.	พร้อมหัวหกเหลี่ยมโต

MPN:	9930 THB535.92

เคร ือ่งชาร์จแบตเตอร ีร่ถยนต์  12/ 24V
•	 ชาร์จไฟกระแสต่ำาและไว

•	 ไฟเตือนการชาร์จเกินและแบตเตอรี่กลับขั้วประจุ

•	 พัดลมระบายอากาศเพื่อรักษาอุณหภูมิการทำางานที่ต่ำา

•	 จอแสดงแอมมิเตอร์ขนาดใหญ่

•	 ฟิวส์ติดตั้งบนแผงสำาหรับการป้องกันประจุกลับขั้ว

•	 สวิตช์แบบกระดกใช้ควบคุมเอาต์พุตตัวแปรที่แบตเตอรี่เพื่อรักษาสภาพการทำางานที่ดีที่สุด

771-6276 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์กรดตะกั่ว	RS	Pro	12/24V	@	14A,	
2	สถานะ,	ปลั๊กแบบ	UK

THB5,801.99

เคร ือ่งชาร์จและสตาร์ตเตอร์แบตเตอร ี ่ Startmaster 
P440
•	 การป้องกันแบตเตอรี่กลับขั้วประจุ

•	 ตะกั่วชาร์จสำาหรับงานหนักพร้อมคลิปปากจระเข้

•	 แรงดันไฟฟ้าการชาร์จ	12V	&	24V

•	 ความจุแบตเตอรี่	180Ah

•	 ซัพพลาย	13	แอมป์

•	 กระแสไฟฟ้าชาร์จสูงสุด	33	แอมป์

•	 อัตราการกระตุ้นสูงสุด	220	แอมป์

•	 ปลั๊กแบบ	UK

767-4926 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์กรดตะกั่ว	RS	Pro	12V	@	33A,
	24V	@	33A	2	สถานะ,	ปลั๊กแบบ	UK

THB17,179.41

ดอกสวา่นเจาะขนาดเลก็ (A720) HSCo
•	 ดอกสว่านเจาะ	HSCo	สำาหรับการเจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กใน

วัสดุส่วนใหญ่	เจาะได้สูงสุดถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง	x2.5

•	 ดอกสว่านเจาะทั้งหมดมาพร้อมแกนต่อขนาด	1	มม.

•	 ผลิตตามมาตรฐาน	DIN1899

198-4606 ดอกสว่านเจาะแผ่น	PCB	Cobalt	ขนาด	0.15	มม. MPN:	A720	0.15MM THB670.00

ดอกสวา่นเจาะขนาดเลก็ (A720) HSCo
•	 ดอกสว่านเจาะ	HSCo	สำาหรับการเจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กใน

วัสดุส่วนใหญ่	เจาะได้สูงสุดถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง	x2.5

•	 ดอกสว่านเจาะทั้งหมดมาพร้อมแกนต่อขนาด	1	มม.

•	 ผลิตตามมาตรฐาน	DIN1899

953-998 ดอกสว่านเจาะแผ่น	PCB	Cobalt	ขนาด	0.5	มม. MPN:	A720	0-50MM THB620.00

เคร ือ่งม อืแตง่ร ปูสายตวันำาช ิน้สว่น - ตดัและบ ดิงอ
•	 เครื่องมือคุณภาพสูง	น้ำาหนักเบา	คล้ายกับเครื่องมือบิดงอสายตัวนำาชิ้นส่วน	545-086	แต่

มีระบบช่วยการตัดสายตัวนำาเพิ่มเติมให้ได้ความยาวที่ต้องการ	การทำางานทั้งสอง
อย่าง	(การตัดและบิดงอ)	สามารถทำางานได้พร้อมกัน	และความยาวการตัดแต่ละด้าน
สามารถปรับได้โดยอิสระต่อกัน	ขนาดโดยรวม	(มม.):	ก.	76	ส.	145	ล.	140

545-109 เครื่องมือสำาหรับการบิดงอ	การตัดแบบถือด้วยมือ THB3,763.26

ชดุทอ่ลมแบบค นืกลบัอตัโนมตั ิ
•	 โครงสร้างเหล็กกล้าทนงานหนัก

•	 ใช้งานได้ทั้งแบบล้อเฟืองทางเดียวและวิ่งอิสระ

•	 ตัวป้องกันแบบสปริง

•	 ตัวหยุดแบบขยับได้เพื่อปรับความยาวท่ออ่อนที่เหลือ

•	 คัปปลิ้งทองเหลืองหมุนได้	360°

•	 ช่วงอุณหภูมิ	-5°C	ถึง	+60°C

•	 มาพร้อมกับฉากรองติดผนังและเพดาน

788-3736 ท่อยาง	PUR	ขนาด	15	ม.	สีน้ำาเงิน,	-5	ถึง	+60°C,	
การใช้งานกับอุปกรณ์นิวเมติก	เครื่องมือ	และคอมเพรสเซอร์

THB8,500.80

ท ีว่างแผน่ PCB ซ รี สี์ PCSA
•	 ตัวยึดแผ่นวงจรพิมพ์	(PCB)	และอุปกรณ์เสริมระดับมืออาชีพจาก

กลุ่มผลิตภัณฑ์	PCSAปลอดภัยต่อไฟฟ้าสถิตย์

•	 ปรับระดับขั้นย่อยได้	2	เท่า

•	 ขนาดที่หลากหลาย

•	 โฟมยาง

787-0339 ที่วางแผ่นงาน	PCB	ขนาด	520	x	410มม.	รุ่น	PCSA-4 MPN:	PCSA-4 THB12,330.67
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วัสดุสิ้นเปลืองและความปลอดภัย

ชดุใสแ่หวนสกร แูบบเกลยีว AVK™

•	 มีจำาหน่ายในเวอร์ชั่น	A-L™	Flanged	เเละ	A-K™	Flush	

•	 ชุดอุปกรณ์ยึดประกอบซึ่งมีด้วยหัวเกลียว	M4,	M5	&	M6	อย่างละ	100	อัน	พร้อม
ด้ามจับที่ถนัดมือ	บุชแบบโน้สพร้อมด้วยคำาแนะนำาในการใช้แบบเต็มรูปแบบ

•	 บรรจุมาในกระเป๋าถือที่ทนทาน

•	 พร้อมด้วยชุมด้ามจับที่สามารถเปลี่ยนได้รวมถึง

194-310 อุปกรณ์ธรรมดาสำาหรับเปลี่ยน	M4,	M5,	M6	จำานวน	300	อัน THB6,867.88

พกุสเตนเลสเจาะย ดึ
•	 สเตนเลสเกรด	A4	18//8	(316	S16)			

•	 เหมาะสำาหรับงานก่ออิฐ	งานก่อสร้าง	งานคอนกรีต

450-4174 พุกสเตนเลสเจาะยึดสำาหรับงานก่อสร้างรุ่น	M10	รูยึดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
10	มม.	ความยาว	75	มม.

THB1,445.26

สกร ปูากแฉกและหวัเทเปอร์เหลก็สแตนเลส A2 
หนว่ยเมตร กิ
•	 ชุดสกรู/น็อตเหล็กสแตนเลส	A2	ขนาด	M2,	M2.5,	M3,	M4,	M5,	M6

281-984 ชุดสกรู/น็อตเหล็กสแตนเลสขนาด	M2,	M2.5,	M3,	
M4,	M5,	M6	จำานวน	3168	ชิ้น

THB2,218.36

ชดุสกร แูละแหวนสกรหูวัหกเหล ีย่มเหลก็สแตน
เลส A2
•	 ในชุดประกอบด้วยสกรูและแหวนสกรูเหล็กแสตนเลสหน่วยเมตริก	ISO	A2	18//8	(จำานวนทั้งหมด	624	ชิ้น)

•	 ทนทานต่อการสึกกร่อน	สารเคมี	และความร้อนสูงถึง	850°C

•	 เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร	การแพทย์	เคมีภัณฑ์	อิเล็กทรอนิกส์และงานก่อสร้าง

466-7720 ชุดสกรู/น็อตและแหวนสกรูเหล็กสแตนเลส	RS	Pro	จำานวน
	624	ชิ้น

THB5,347.95

ชดุสกรตูวัหนอน BA แบบม ลิและแบบหนุ
•	 ชุดคิตประกอบด้วยตัวเลือกสกรูหนอนหัวบากทั้งในหน่วยระบบเมตริก

และระบบอังกฤษในขนาดและความยาวที่หลากหลาย

•	 สำาหรับ	BS4219	และ	BS768

•	 เหล็กกล้าอัลลอยทนแรงดึงสูงพร้อมเคลือบผิวสีดำาเงา

•	 สกรูหนอนแบบปลายกลม	ไขควงปลายแบน

•	 มาพร้อมกับกล่องจัดเก็บแบกส่วนแบบขึ้นรูปเหมาะสมกับการใช้งาน
ในแผนกบริการและห้องทดลองวิจัยพัฒนา	ฯลฯ

524-275 สกรู/โบล์ทโลหะ	900	ชิ้น	10BA,	6BA,	8BA,	
M1.6,	M2,	M2.5

THB8,623.86

เหลก็รดั HI-GRIP®

•	 ตัวหนีบท่ออ่อนขันด้วยเกลียวหนอนแบบมาตรฐานได้ตามมาตรฐาน	BS5315	มี
ให้เลือกทั้งแบบเหล็กกล้า	BZP	และสเตนเลสสตีล	18//8	เกรด	A2

•	 มีการทำาเครื่องหมาย	Kitemark	ของ	BS	และหมายเลขขนาด	BS	ที่เหมาะสมบนตัวหนีบ

•	 ตัวหนีบมีความกว้าง	13	มม.	ยกเว้นสำาหรับขนาด	12-20	มม.	จะมีความกว้าง	10	มม.มีสกรู

•	 ปรับหัวหกเหลี่ยมหัวบากขนาด	7	มม.

•	

528-407 เหล็กรัดสแตนเลส	HI-GRIP	ความกว้างวงขนาด	13	มม.	
พร้อมหัวแฉกหกเหลี่ยม

MPN:	HGS22BP THB499.95

คล ปิลอ็คร ปูตวั P แบบเหลก็ BZP และสเตนเลส
•	 ตัวหนีบรูปตัว	P	ที่หลากหลายสำาหรับใช้ยึดท่อ	ท่อร้อยสายและเคเบิล

•	 มีทั้งแบบเหล็กกล้าชุบสังกะสีสว่าง	และแบบสเตนเลสสตีล	18	/	8	เกรด	A2

•	 มาพร้อมที่รองทำาจาก	TPE	หรือ	PVC	เพื่อป้องกันไม่ให้สีกับท่อ	สายเคเบิล	ฯลฯ

•	 ทนอุณหภูมิที่	-30°C	ถึง	60°C

•	 มีแต่ละขนาดแบบขายแยก	หรือขายเป็นชุดตัวหนีบที่หลากหลาย	104	ตัวเป็นเหล็กกล้า	BZP

298-8003 คลิปล็อครูปตัว	P	เหล็กสีดำาขนาด	10	มม. MPN:	PCZR10RS THB1,696.80

น้ ำายาประสานทอ่ - แมงกาน สี
•	 น้ำายาเนื้อเบาสีเทาเข้ม

•	 ทนอุณหภูมิสูงและแรงดันสูง

•	 แข็งเมื่อแห้งจึงต่อประสานได้อย่างแข็งแรง

•	 สำาหรับใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งมีไอน้ำาแรงดันสูง	น้ำา	แอลกอฮอล์	น้ำามันล้างเมทิลเลท	และด่างเจือจาง

•	 ทนไอน้ำา	น้ำา	แอลกอฮอล์	น้ำามันล้างเมทิลเลท	และด่างเจือจาง

692-700 Rocol	น้ำายาประสานท่อสีเทา	ขนาด	400	ก.	น้ำามันลินซีด MPN:	30042 THB637.07

เทปแมเ่หลก็พร้อมกาวในตวั
•	 เทปแม่เหล็กแบบยืดหยุ่นได้สำาหรับใช้งานกับพื้นผิวเรียบและ/หรือผิวโค้ง

•	 เทปแม่เหล็กแบบมีกาวอะครีลิก

•	 วัสดุ:	สตรอนเทียมเฟอร์ไรต์ที่ใช้วัสดุประสานแบบเทอร์โมพลาสติก

•	 ใช้กรรไกรตัดได้

667-3985 แถบแม่เหล็กสตอนเทียม	เฟอร์ไรต์	ยาว	30	ม.	หลังกาว	หนา	1.5	มม. MPN:	FM663 THB942.18

แมเ่หลก็น ีโอด เิม ยีมทรงกระบอก
•	 ผลิตจากเหล็กโบรอนนีโอดิเมียมซึ่งเป็น	‘วัตถุหายาก’

•	 วัตถุแม่เหล็กที่แข็งแรงที่สุดที่มีในตลาด

•	 ทำางานที่อุณหภูมิสูงสุด	80°C

•	 ทนการทำาลายสภาพแม่เหล็กได้สูง

•	 แม่เหล็กแบบ	Anisotropic	(แรงดูดแปรผันตามทิศทาง)

•	 วัสดุเกรด	N35

•	 สามารถใช้ติด	หนีบ	และควบคุมตำาแหน่งสิ่งต่างๆ	ได้อย่างหลากหลาย

792-4540 Eclipse	แม่เหล็กนีโอดิเมียมทรงกระบอก	ขนาด	4	มม. MPN:	N803 THB380.08

รางสเตนเลส
•	 ชิ้นส่วนต่าง	ๆ	นั้นสามารถยึดติดกับตัวเสียบเหล็กกล้าหรืองานคอนกรีตที่มีอยู่

แล้ว	หรือติดโดยตรงกับผนัง	เพดานและพื้น	ส่วนช่องทาง	ในเหล็กกัลวาไนซ์หรือส
เตนเลสสตีล	และในรูปแบบเรียบหรือมีช่อง	(10	x	25	ช่องบนระยะห่าง	50)

•	 ชิ้นส่วนสเตนเลสสตีลมาจากวัสดุ	18/8	เกรด	A4	ตามมาตรฐาน	BS	EN10088-2	(ชนิด	316-S31)

•	 มีให้เลือกทั้งแบบเรียบและแบบมีช่อง

767-573 รางสเตนเลสแบบมีช่องขนาด	41	x	41	มม.	ยาว	2000	มม. MPN:	P	1000TSS	X2M THB9,935.96

Esf130 ท ีจ่บั PCB ขนาด 160 x 235 มม. 360 องศา
•	 ที่จับ	PCB	สำาหรับบรรจุส่วนประกอบ

•	 ขนาดใหญ่สุด	160	x	235	มม.

•	 หมุนได้	360		โดยเพิ่มทีละ	15	

•	 แคลมป์แบบสปริง

162-8766 ที่จับ	PCB	ขนาด	160	x	235	มม.	12.9	x	6.4	x	3.5	นิ้ว THB4,724.06

Rivkle เคร ือ่งย้ ำาหวัหมดุและหมดุย้ ำา
•	 รีเวทนัทที่หลากหลายของเราจาก	Bollhoff	เป็นโซลูชั่นอเนกประสงค์สำาหรับเพิ่มภาระที่มีเกลียว

ในหรือเกลียวนอกกับชิ้นงานที่บาง	และสามารถติดตั้งได้ในพลาสติกและโลหะทุกชนิด

•	 ทำาให้สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ	ในการผลิตประตูรถยนต์ได้

212-604 ตะปูยิงรีเวทแบบธรรมดา	ขนาด	8.7	มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง	6	มม.	
หนา	0.7		1.5	มม.

MPN:	34366030015/51 THB2,892.55

แหวนสกร แูบบเกลยีวหนว่ยเมตร คิ BZP Steel
•	 เหล็กเกรด	4	ชุบสังกะสี	สีสว่าง

•	 ทำามาจากเหล็กทั้งหมด

•	 ใช้ได้กับความร้อนสูงถึง	300°C

•	 คงรูปแม้ว่าจะมีการขันเกลียวหรือไม่

•	 นำากลับมาใช้ใหม่ได้

530-696 แหวนสกรูเหล็กล็อค	Aerotight	ชุบสังกะสี	สีสว่าง	M8 THB1,437.48

แหวนสกร แูบบเกลยีวหนว่ยเมตร คิ BZP Steel
•	 เหล็กเกรด	4	ชุบสังกะสี	สีสว่าง

•	 ทำามาจากเหล็กทั้งหมด

•	 ใช้ได้กับความร้อนสูงถึง	300°C

•	 คงรูปแม้ว่าจะมีการขันเกลียวหรือไม่

•	 นำากลับมาใช้ใหม่ได้

530-719 แหวนสกรูเหล็กล็อค	Aerotight	ชุบสังกะสี	สีสว่าง	M12 THB2,747.98

เเก๋ซสปร งิ Camloc Swift & Sure
•	 สปริงแก๊สจะมาพร้อมกับแรงดันสูงสุด

•	 ต้องปรับแรงดันแก๊สให้ตรงตามสภาวะที่ต้องการ

•	 การควบคุมตำาแหน่งทำาได้ง่าย

•	 สมบูรณ์แบบในตัวเอง	ไม่ต้องทำาการบำารุงรักษา	

•	 บังคับตั้งค่าแบบปรับแต่งได้	–	ตายตัวหรือปรับได้

687-001 แก๊ซปริงเหล็ก	Camloc	,	150		1200N MPN:	SWV1080800028 THB3,848.10

กลอนดงึ
•	 ติดตั้งแบบยึดเข้าที่	รูปทรงเพรียวบางมีสไตล์	กลอนแบบพับเก็บ

•	 สามารถปลดจากด้านในโดยใช้แถบกระตุกภายใน

•	 รองรับแผงหนาหลากหลายขนาด

•	 กลอนโพลิคาร์บอเนตสีดำามีกุญแจล็อค

227-0958 กลอนล็อคแบบพลาสติกสีดำาขัดเงาด้วยเคมีไฟฟ้า	พร้อม
กุญแจปลดล็อค

MPN:	M1-41-RS THB995.83

ลอ็คสามเหล ีย่ม
•	 ผลิตจากสเตนเลสเพื่อความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุด

•	 มีชนิดของด้ามจับที่มีความยาวแตกต่างกันให้เลือกถึง	4	แบบ

•	 แผงหนาสุด	6	มม.

•	 สินค้าทำาการประกอบเรียบร้อยแล้วและพร้อมสำาหรับติดตั้ง

•	 เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์	อาหาร	การเดินเรือและการขนส่ง

•	 ลูกเบี้ยวด้านในทำาให้การปิดผนึกบีบรัดกับวงแหวนแน่นยิ่งขึ้น

•	 ล็อคสามเหลี่ยมขนาด	8	มม.

341-0163 ล็อคสามเหลี่ยมสเตนเลสพร้อมกุญแจสำาหรับปลดล็อค THB969.59

TouchNTuff® ถงุม อืยางธรรมชาต ิ
•	 ใช้ได้ทั้งสองมือ	–	ถุงมือเดียวใส่ได้ทั้งสองข้าง

•	 แบบ	69-210	มาพร้อมดีไซน์ที่ให้ผิวสัมผัสแบบเรียบ

•	 แบบ	69-318	มาพร้อมดีไซน์ที่ให้ผิวสัมผัสแบบขรุขระ

863-4052 ถุงมือยางแบบใช้แล้วทิ้ง	Latex	P	9-10.5	จำาหน่ายเป็นชุดใหญ่ MPN:	69-210/095 THB3,961.22
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Vyflex ถงุม อื PVC ไร้รอยตะเขบ็ทรงยาว ขนาด 10
•	 กระชับพอดีมือ

•	 ผ้าซับในไร้รอยตะเข็มถักเป็นอย่างดี

•	 ต้านทานการขัดถู

•	 เหมาะกับสรีระมือ

•	 ป้องกันน้ำามัน	กรดและสารเคมีอื่นๆ	ได้ดี

•	 แบบใช้ซ้ำา

•	 ระดับการยึดเกาะปานกลาง

•	 ปลอดยางลาเท็กซ์

774-4053 BM	Polyco	ถุงมือ	PVC	ต้านทานสารเคมีสีฟ้าแบบใช้ซ้ำา	
ขนาด	10	-	XL	x	2

MPN:	P93/10 THB278.53

ผ้ากนัสารเคม ี
•	 ป้องกันจากสารเคมีที่อาจกระเด็นใส่	ทำาจากวัสดุไนล่อนที่เคลือบ

ด้วย	PVC	ทนทานต่อกรด	ด่าง	น้ำามัน	สารละลายแอลกอฮอล์

•	 มีเฉพาะสีเขียวเท่านั้น

•	 มาพร้อมกับสายรัด

419-653 ผ้ากันสารเคมีไนลอนสีเขียว MPN:	CMA	36	X	24 THB538.94

ผ้ากนัสารเคม ี
•	 ป้องกันจากสารเคมีที่อาจกระเด็นใส่	ทำาจากวัสดุไนล่อนที่เคลือบ

ด้วย	PVC	ทนทานต่อกรด	ด่าง	น้ำามัน	สารละลายแอลกอฮอล์

•	 มีเฉพาะสีเขียวเท่านั้น

•	 มาพร้อมกับสายรัด

419-669 ผ้ากันสารเคมีไนลอนสีเขียว MPN:	CMA	42	X	36 THB1,027.93

ซองใสเ่อกสารแบบกระจายประจไุฟฟา้สถติ
•	 ตัวป้องกันแผ่นกระจายไฟฟ้าสถิตย์ทำามาจากพลาสติกโพลีโพรไพลีนกระจายไฟฟ้าสถิตย์ที่

ทนทาน	หมึกจากเครื่องถ่ายเอกสารจะไม่ติดกับแผ่นพลาสติกนี้	แผ่นป้องกันแต่ละแผ่นจะถูก
พิมพ์สัญลักษณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ไว้เพื่อระบุให้ชัดเจนว่าเป็นตัวกระจายไฟฟ้าสถิตย์

•	 สำาหรับใช้งานกับตัวเข้าเล่มแบบห่วงกระจายไฟฟ้าสถิตย์

733-952 ซองใส่เอกสาร	A4	แบบกระจายประจุไฟฟ้าสถิต THB2,609.07

เคร ือ่งจา่ยท ีอ่ดุห แูบบร ฟี ลิ 3M™ One-Touch
•	 ประกอบและใช้งานง่ายเพียงแค่หมุนซึ่งสามารถใช้มือเดียวทำาได้

•	 มี	‘กรวยแบบไม่สิ้นเปลือง’	ภายใน

•	 เหมาะสำาหรับลดวัสดุสิ้นเปลือง	บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำาเป็น	และขยะให้
น้อยที่สุด	และสามารถใช้ตั้งเดี่ยวๆ	หรือติดผนังได้

•	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	รีไซเคิลได้	100%

385-1261 ที่อุดหูโพลียูรีเทนสีเหลืองแบบใช้แล้วทิ้ง,	36dB,
	500	คู่

MPN:	PD-01-002 THB3,497.73

ท ีอ่ดุห พูร้อมสายขนาดพอเหมาะพ เิศษ
•	 สอดใส่ได้ง่าย

•	 ปรับปรุงเรื่องการลดทอน

•	 การออกแบบโดยใช้แถบข้างสามชิ้นซึ่งได้รับสิทธิบัตร

•	 ทนทานต่อความชื้น

•	 ล้างทำาความสะอาดและใช้ซ้ำาได้

•	 หมุนเวียนนำากลับมาใช้ได้

•	 เหมาะสำาหรับ:	สัญญาณรบกวนระดับกลางถึงสูง	สภาวะร้อนชื้นและการใช้งานตลอดวัน

•	 ที่อุดหูทำาจากยางซิลิโคนแข็งและสายทำาจากวัสดุโพลีเมอร์แข็งเหมาะ
กับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอื่น	ๆ

282-754 ที่อุดหูพร้อมสายซิลิโคนสีเหลืองแบบใช้ซ้ำา,	32dB,	
50	คู่

MPN:	UF-01-000 THB4,446.68

ปลั ก๊อดุห แูบบน ุม่ไร้สายส เีหลอืงน อีอน 250 ค ู่
•	 ที่อุดหู	3M	E-A-RSoft™

•	 ที่อุดหู	3M	E-A-RSoft™	จาก	3M	ลดการสัมผัสกับเสียงรบกวนระดับที่เป็นอันตรายและเสียงดัง

•	 คุณสมบัติและคุณประโยชน์:

•	 ผลิตจากโฟมโพลิยูรีเทนที่ขยายตัวช้าและนุ่ม	เพื่อความสบายเป็นพิเศษ

•	 มีขนาดเรียวซึ่งปรับให้เข้ากับช่องหูส่วนใหญ่ได้รวดเร็ว

•	 โฟมนุ่มพิเศษช่วยลดความดันในช่องหูเพื่อเพิ่มความสบาย

•	 เหมาะสำาหรับความถี่เสียงทุกระดับ	รวมทั้งความถี่เสียงต่ำา

358-4141 ที่อุดหูโพลียูรีเทนสีเหลืองแบบใช้แล้วทิ้ง,	36dB,	
250	คู่

MPN:	ES-01-001 THB1,907.87

อปุกรณ์ปอ้งกนัห ู Optime I
•	 Optime	1	ทำางานได้หลากหลายมาก	มีคุณลักษณะเฉพาะคือความ

เบา	ซึ่งแม้จะมีน้ำาหนักเบาแต่ให้การปกป้องสูง

•	 SNR:	27dB

•	 แถบคาดศีรษะ

•	 แถบคาดศีรษะแบบโครงสเตนเลสสตีลดัดโค้งพร้อมลวดดัดโค้งแยกจากกันตัวล็อกสองจุดบนที่ครอบ
หูซึ่งอยู่ต่ำาแผ่นรองกว้างด้านบนศีรษะทำาให้สวมแถบคาดศีรษะได้อย่างสบายแม้เป็นเวลานาน

449-6477 อุปกรณ์ป้องกันหูแบบคาด	27dB MPN:	H510A-401 THB747.04

อปุกรณ์ปอ้งกนัห ู Optime II
•	 การออกแบบทันสมัย	น่าดึงดูดใจและมีสไตล์ด้วยที่ครอบหูแบบเพรียวบาง

•	 พื้นที่ว่างในที่ครอบหูขนาดใหญ่เพิ่มความสบายในการใช้งานด้วยการลดการสะสมความร้อนและความชื้น	

•	 แผ่นรองกว้างอ่อนนุ่มช่วยลดแรงกดจากบริเวณรอบหูด้วยวงแหวน
ผนึกของเหลวช่วยเพิ่มความสบายในการใช้งาน

•	 สามารถเปลี่ยนแผ่นรองและตัวเสริมได้เพื่อรักษาความสะอาด

449-6483 อุปกรณ์ป้องกันหูแบบคาด	31dB MPN:	H520A-407 THB915.57

อปุกรณ์ปอ้งกนัห แูบบพบัได้ Optime II
•	 รุ่น	Optime	II	เป็นรุ่นที่มาแทนรุ่น	Peltor	H7*	โดยมีการพัฒนาคุณลักษณะให้ดีขึ้น	SNR:	31dB	

•	 แถบคาดศีรษะแบบบางใช้งานสะดวกและใช้ร่วมกันได้ดีกับหมวกเมื่อพับเก็บแล้ว	อุปกรณ์
ป้องกันการได้ยินจะกินพื้นที่น้อยมากและจะช่วยป้องกันแหวนผนึกได้ด้วย

449-6562 อุปกรณ์ป้องกันหูแบบคาด	31dB MPN:	H520F-409 THB1,191.08

อปุกรณ์ปอ้งกนัห ู Optime III
•	 อุปกรณ์ป้องกันหูรูปทรงทันสมัยมีสไตล์รุ่น	3M™	Peltor™	Optime™	III	ได้รับการพัฒนา

มาเป็นพิเศษสำาหรับใช้ในสภาพแวดล้อมการทำางานที่มีเสียงดังในระดับสูงสุด	

•	 มาพร้อมที่ครอบแบบคู่ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยลดการเกิดเสียงก้อง	ที่ปิดหู	Optime	
สามารถลดทอนเสียงความถี่สูงได้เป็นอย่างดี	ลดเสียงความถี่ต่ำาได้เยี่ยมเป็นพิเศษ	
เหมาะสำาหรับใช้ในการทำางานพิเศษซึ่งต้องเผชิญกับเสียงที่มีระดับสูงมาก

449-6499 อุปกรณ์ป้องกันหูแบบคาด	35dB MPN:	H540A-411 THB1,108.33

อปุกรณ์ปอ้งกนัห พูร้อมสายคล้องคอ Optime III
•	 สำาหรับการใช้งานอิสระร่วมกับอุปกรณ์สวมศีรษะอื่นๆ	เช่น	หมวกนิรภัย

•	 เหมาะสำาหรับใช้ร่วมกับหน้ากากเชื่อม

•	 มีที่คาดศีรษะแบบปรับได้สำาหรับที่ครอบหนา

•	 ค่า	SNR	35dB

•	 น้ำาหนัก	270	ก.

449-6528 อุปกรณ์ป้องกันหูพร้อมสายคล้องคอ	35dB MPN:	H540B-412 THB1,239.52

อปุกรณ์ปอ้งกนัห ู X3, 33dB
•	 อุปกรณ์ป้องกันหู	X3	3M™	Peltor™	พร้อมที่คาด

•	 ได้รับการออกแบบการจัดระยะห่างใหม่ให้ช่วยเพิ่มการลดทอนเสียง

•	 หูฟังหนึ่งข้างสามารถลดทอนเสียงได้สูง	(SNR	33dB)

•	 รหัสสี:	สีแดงบ่งบอกการลดทอนเสียงสูง

•	 เหมาะสำาหรับการใช้งานในวิศวกรรมขนาดใหญ่หรือป่าไม้

778-5225 อุปกรณ์ป้องกันหูแบบคาด	33dB MPN:	X3A-RD THB1,260.71

อปุกรณ์ปอ้งกนัห ู X5, 37dB
•	 3M™	Peltor™	X5	อุปกรณ์ป้องกันหูพร้อมที่คาดขนาดมาตรฐาน

•	 รหัสสี:	สีดำาบ่งบอกการลดทอนเสียงสูงถึงที่สุด	(SNR	37dB)	ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังมากเกินควร

•	 เหมาะสำาหรับการใช้งานในสนามบิน	เหมืองแร่หรือโรงกระดาษ

778-5234 อุปกรณ์ป้องกันหูแบบคาด	37dB MPN:	X5A-SV THB1,647.73

แวน่ตาน ริภยั Bolle Contour ESP
•	 ด้วยน้ำาหนักที่เบาของกรอบไนลอนบรอนซ์รูปทรงสปอร์ตช่วงขมับ	แว่นตานิรภัย	Bolle	

Contour	ESP	ให้โซลูชั่นที่ทันสมัยและความสบายในการปกป้องดวงตา

•	 ตัวเลนส์ทำามาจากโพลีคาร์บอเนตที่มีคุณลักษณะ	Extra	Sensory	Protection	(ESP)	ที่ป้องกันรอยขีดข่วน

•	 การออกแบบที่โค้งมน	เลนส์ใสชัดเจน	ทำาให้มีการมองได้กว้างไกลแบบพาโน
ราม่ารวมถึงการเสริมกรอบป้องกันด้านข้างเพื่อเพิ่มระดับการปกป้อง

•	 น้่ำาหนักเบาและทนทาน

•	 เลนส์	ESP	ช่วยกรองรังสี	UV	ได้ดีเยี่ยม

•	 ขาด้านข้าง	TIPGRIP

•	 ที่รองจมูกปรับได้

295-839 แว่นตานิรภัย	Bolle	Contour	ESP	ป้องกันหมอก	
สีน้ำาตาล

MPN:	CONTESP THB591.38

แวน่ตาน ริภยั Bolle Tracker 2
•	 การป้องกันด้านบนและด้านล่าง

•	 การป้องกันการกระแทกระดับปานกลาง

•	 การป้องกันสารเคมี

•	 กรอบแว่น	PC	ใส่สบาย

•	 เลนส์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

•	 เลนส์ไม่มีฝ้าจับ

•	 การระบายอากาศทางอ้อมและด้านข้าง

•	 สายรัดปรับได้

689-9632 แว่นตานิรภัย	Bolle	Tracker	2	ตัดหมอก	
สีใส

MPN:	TRACPSI THB677.35

อปุกรณ์ปอ้งกนั
•	 เลนส์โพลิคาร์บอเนต

•	 ทนแรงกระแทก

•	 ดีไซน์สำาหรับทุกเพศ

•	 ระดับการมองเห็น	คลาส	1

518-6137 Dewalt	แว่นตานิรภัย	กันมัว	ทรงใส MPN:	PROTECTOR	IN/
OUTDOOR

THB457.53

แวน่ตาน ริภยัเลเซอร์
•	 ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับเลเซอร์ไดโอด	ป้องกันผู้ใช้งานจากแสงเลเซอร์อันตรายที่ออกมากระจกจะ

กรองแสงเลเซอร์ลงมาอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อดวงตาตามที่กำาหนดภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย

•	 แสงเลเซอร์สามารถใช้ร่วมกับแว่นตาทั่วไปได้

697-3538 แว่นตานิรภัยเลเซอร์สากล	สำาหรับกันเลเซอร์ช่วงความถี่อินฟราเรด	
870		1085	นาโนเมตร

MPN:	1990-02-000 THB10,400.40

358-2678 Optrel	หน้ากากเชื่อมแบบปรับแสงอัตโนมัติ MPN:	OSC	1007300 THB34,295.56

แวน่ตาน ริภยั RS Pro Fossa
•	 ลักษณะและประโยชน์ใช้สอย

•	 โพลีคาร์บอเนต

•	 มีขอบป้องกันที่กว้างโดยรอบ

•	 ปกป้องอย่างสมบูรณ์

•	 ปลายยางส่วนขมับที่ทันสมัย

•	 เลนส์เดี่ยว

•	 เหมาะกับรูปหน้าทุกแบบ

•	 ป้องกันรอยขีดข่วน

•	 กันหมอก

•	 สวมใส่สบาย

•	 ปลอดภัย

•	 Spec	Cord	

•	 ได้รับการรับรอง

•	 โดย	CE	

•	 ได้มาตราฐาน

•	 EN	166	(1F)

•	 ANSI/ISEA	Z87	+	((Clear))

•	 ANSI/ISEA	Z87	+	(U6	L17(Smoke))

918-5753 แว่นตานิรภัย	RS	Pro	PW15 THB199.65
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ชดุอปุกรณ์ปอ้งกนัการตก Titan
•	 ชุดอุปกรณ์ป้องกันการตกพร้อมเข็มขัดนิรภัย	Titan	1	จุด	(แหวน	D	ring	ห้อยหลังกับหัวล็อคแบบปลดเร็ว

และสายรัดขาแบบปรับได้)	สายคล้องป้องกันการตกยาว	2	ม.	และห่วงเกี่ยวนิรภัย	2	วง	เหมาะสำาหรับใช้
ซ่อมบำารุงหลังคา	ใช้งานง่าย	ชุดอุปกรณ์มาพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกันตกที่สำาคัญทั้งหมด,	ชุดเข็มขัดนิรภัย	
Titan	1	จุดซึ่งเป็นสายรัดสีดำาและน้ำาเงินทำาจากใยสังเคราะห์ขนาด	45	มม.,	แหวน	D	ring	ห้อยหลังทำา
จากสเตนเลส,	หัวล็อคแบบปลดเร็วทำาจากเหล็กเคลือบชุบสังกะสี	ทั้งชุดหนัก	0.500	กก.,	แรงต้านทาน
การแตกหัก:	>15daN,	สายคล้องป้องกันการตกยาว	2	ม.	ทำาจากเชือกสังเคราะห์ขนาด	12	มม.,	ห่วง
เกี่ยวนิรภัยทำาจากสเตนเลส	ส่วนจุดเปิดห่วงนิรภัยมีขนาด	18	มม.	แรงต้านทานการแตกหัก:	2500daN

156-594 อุปกรณ์ป้องกันการตก	ประกอบด้วย	แหวน	D-Ring,	หัวล็อคแบบปลดเร็ว,	
เข็มขัดนิรภัย,	ห่วงนิรภัย,	สายคล้องป้องกันการตก

MPN:	1011897 THB3,664.28

สายคาดน ริภยัแบบเตม็ตวั AVAO® BOD
•	 สายรัดนิรภัยปรับตำาแหน่งการทำางานและป้องกันการตก	AVAO	BOD

•	 สายรัดไหล่แต่ละข้างมีหัวเข็มขัดหลังคู่แบบล็อกตัวเอง

•	 โครงสร้างด้านหลังเป็นรูปตัว	X

•	 แถบรัดเอวเสริมแรงแบบกึ่งแข็งได้

•	 ห่วงรัดขามีหัวเข็มขัดหลังคู่แบบล็อกตัวเอง

809-1240 สายและเสื้อนิรภัยกันตกที่ยืดหยุ่นได้แบบคาดหลัง MPN:	C71AAA	1U THB12,483.76

แผน่ฉนวน
•	 แผ่นฉนวนยางไดอิเล็กทริกคุณภาพสูง	หนา	3	มม.

•	 ทำาหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำาลังทำางาน	(สูงสุด	26.5	kV)

•	 คลาส:	3

493-291 แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าแบบกันลื่น	ขนาด	1	ม.	x	1	ม.	
x	3	มม.

MPN:	MP-42/11 THB6,723.01

แผน่ยางแบบป ุม่
•	 ผลิตจากสารผสมประเภทยางสีดำาเนื้อแข็ง

•	 พื้นผิวเป็นปุ่มฟองจะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอย่างสม่ำาเสมอเพื่อลดอาการล้า

•	 ป้องกันจากพื้นคอนกรีตที่เย็น

•	 เหมาะสมที่สุดสำาหรับใช้งานในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องยืนนิ่งเป็นเวลานาน

•	 มีให้เลือกใช้งานในสองขนาดมาตรฐานพร้อมกับขอบเอียงเพื่อความปลอดภัย

418-1181 แผ่นยางแบบปุ่มลดความเมื่อยล้าสีดำาขนาด	0.9ม.	x	0.6,ม.	
x	18มม.

MPN:	BF010003 THB4,004.45

เส ือ่แผงสวติชน์ ริภยัปอ้งกนัไฟด ดู ขนาด 0.9,ม.x1ม.
•	 เสื่อแผงสวิตช์

•	 ป้องกันไฟดูด

•	 สำาหรับใช้หน้าแผงสวิตช์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

•	 พิ้นผิวร่องกันลื่น

•	 ทำามาจากวัสดุยางที่ทนทานเป็นอย่างมาก

•	 ทดสอบกับไฟฟ้า	15	kV	rms

471-6248 เสื่อนิรภัยป้องกันไฟดูดกันลื่นแบบยางสีดำาขนาด	1ม.	x	0.9ม. MPN:	SM010031 THB4,993.81

แผน่ยางฉนวนไฟฟา้ปพู ืน้ Class 0
•	 พรมเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าระดับ	Class	0	จาก	RS	ให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้งานต่อภัยจากไฟดูด

•	 เหมาะสมที่สุดสำาหรับใช้งานด้านหน้าแผงสวิตช์บอร์ดและอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าสูง

•	 พื้นผิวแบบเป็นซี่ช่วยให้การยึดเกาะเมื่อเหยียบลงไป

•	 ทนทานต่อกรด	น้ำามันและอุณหภูมิต่ำา

819-9108 แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าแบบกันลื่นสีดำา	ขนาด	10	ม.	x	1	ม.	
x	3	มม.

THB19,549.58

แผน่ยางฉนวนไฟฟา้ปพู ืน้ Class 4
•	 พรมฉนวนทางไฟฟ้า

•	 พื้นผิวแบบเป็นซี่ช่วยให้การยึดเกาะเมื่อเหยียบลงไป

•	 ทนทานต่อกรด	น้ำามัน	และอุณหภูมิต่ำา

•	 ผลิตด้วยเทปที่มีรหัสสี

•	 ให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้งานต่อภัยจากไฟดูด

•	 เหมาะสมที่สุดสำาหรับใช้งานด้านหน้าแผงสวิตช์บอร์ดและอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าสูง

790-2994 แผ่นยางอิลาสโตเมอร์ฉนวนไฟฟ้าแบบกันลื่นสีดำา	ขนาด	
10	ม.	x	1	ม.	x	5	มม.

THB37,684.98

Touchntuff ถงุม อืส เีข ยีวขนาดกลาง 100 ค ู/่ ถงุ
•	 ทำาด้วยวัสดุไนไตร

•	 ต้านทานสารเคมีต่างๆ	ได้นานขึ้น

•	 ต้านทานแรงทิ่มทะลุได้มากกว่าถุงมือยางที่คล้ายกันถึง	4	เท่า

•	 ต้านทานได้มากกว่าถุงมือนีโอพรีนที่คล้ายกันถึง	3	เท่า

•	 ปลอดภัยกับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ประเภทที่	1	เพราะไม่มีส่วนผสมของยาง

•	 ใช้งานง่าย

•	 ยึดเกาะได้แน่นแม้ในสภาพเปียกชื้นหรือแห้ง

261-6736 Ansell	ถุงมือไนไตรแบบใช้แล้วทิ้งขนาด	7.5	-	M	แบบไม่มีแป้ง	
x	100	คู่

MPN:	92-600/075 THB838.95

Touchntuff ถงุม อืส เีข ยีวขนาดใหญ่ 100 ค ู/่ ถงุ
•	 ทำาด้วยวัสดุไนไตร

•	 ต้านทานสารเคมีต่างๆ	ได้นานขึ้น

•	 ต้านทานแรงทิ่มทะลุได้มากกว่าถุงมือยางที่คล้ายกันถึง	4	เท่า

•	 ต้านทานได้มากกว่าถุงมือนีโอพรีนที่คล้ายกันถึง	3	เท่า

•	 ปลอดภัยกับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ประเภทที่	1	เพราะไม่มีส่วนผสมของยาง

•	 ใช้งานง่าย

•	 ยึดเกาะได้แน่นแม้ในสภาพเปียกชื้นหรือแห้ง

261-6720 Ansell	ถุงมือไนไตรแบบใช้แล้วทิ้ง	ขนาด	8.5	-	L	แบบไม่มีแป้ง	
x	100	คู่

MPN:	92-600/085 THB838.95

Ultrane 553
•	 นิ้วมือโค้งและฝ่ามือที่เป็นรูปทรง

•	 สายข้อมือแบบถักยืดได้

•	 พื้นผิวภายนอกที่เรียบ

•	 รับประกันการปลอดจากซิลิโคน

•	 ทนทานการขัดสีได้ดีมาก

•	 ทนทานต่อส่วนประกอบประเภทน้ำามันหรือจาระบี

•	 ระบายอากาศได้ดีมาก

475-827 Mapa	ถุงมือผ้าไนลอนเคลือบยางไนไตรสีดำาแบบใช้ซ้ำาสำาหรับการใช้งานทั่วไป	
ขนาด	8	-	M	x	20

MPN:	553398 THB1,021.00

ถงุม อืส ขีาวไร้ขยุ
•	 ขนาดเดียวเหมาะกับมือส่วนใหญ่

•	 ไนลอน	100%

712-545 MG	Rubber	ถุงมือไนลอนสีขาวแบบใช้ซ้ำาสำาหรับการใช้งานทั่วไป	
ขนาด	9	-	L	x	6

MPN:	76-200/09 THB325.00

Finite ถงุม อืไนไตรส ฟีา้ แบบไมม่ แีปง้
•	 อาหาร,	อิเล็กทรอนิกส์,	ประกอบชิ้นงาน,	ตรวจสอบ,	ห้องปฏิบัติการ,	เภสัชกรรม

•	 นิ่มและยืดหยุ่น,	เย็นผิวกว่ายางลาเท็กซ์และสวมใส่สบายกว่าและยืดได้มากกว่า

•	 ไม่มีโปรตีนในน้ำายาง	จึงไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองผิวอันเนื่องมาจากโปรตีน

•	 ใช้ได้ทั้งสองมือ	มีขนาดพอดีมือทั้งสองข้าง

•	 ขอบม้วนที่ข้อมือ	สำาหรับการใช้งานที่ต้องการขอบกระชับ

•	 ไม่มีแป้ง	จึงมีละอองต่ำาและลดความเสี่ยงต่อการเกิดผลิตภัณฑ์ปนเปื้อน

508-1593 RS	Pro	ถุงมือไนไตรแบบใช้แล้วทิ้ง	ขนาด	9.5	-	XL	
แบบไม่มีแป้ง	สีฟ้า	x	100	คู่

THB570.69

ถงุม อืหนงัแท้ทรงถงุม อืแขง่รถ
•	 ถุงมือหนังแท้ทรงถุงมือแข่งรถนี้ทนทานต่อการขัดสีและฉีกขาดได้ดีมาก	และเป็นถึงมือที่สวมได้

สบายอย่างมากด้วยการบุขนแกะเพื่อให้ความอบอุ่นและสบาย	ถุงมือใช้ซ้ำาได้เหล่านี้เหมาะสำาหรับ
การใช้งานในสภาวะภายในอาคารหรือภายนอกอาคารที่มีอากาศแห้งผลิตจากหนังลายคุณภาพ
สูงเพื่อความแข็งแรงและให้ความปลอดภัยได้เป็นเวลานานมีแถบรัดข้อมือแบบยางยืดเพื่อให้
ถุงมืออยู่ในตำาแหน่งเดิมเสมอหนังแบบอ่อนให้การจับถือที่ดี	สบายและลดความล้าของมือ

508-1379 RS	Pro	ถุงมือหนังสีแทนแบบใช้ซ้ำาสำาหรับการใช้งานทั่วไป	
ขนาด	9	-	Med	x	2

THB437.73

ฉากย ดึพ ืน้
•	 มีขนาดเหมาะสำาหรับติดตั้งใต้โต๊ะทำางาน

•	 เชื่อมต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและส่วนประกอบอื่นๆ	ของ	EPA	เข้ากับพื้นดิน

•	 มาพร้อมกับสายดินยาว	2	ม.

•	 หล่อขึ้นรูปจาก	ABS	พร้อมขอบโค้งมน

298-3913 RS	Pro	ฉากยึดพื้นพร้อมสลักเกลียว	10	มม.	
และสลักเกลียว	4	มม.	x	2

THB1,410.90

อปุกรณ์ย ดึช ั น้วาง
•	 ติดตั้งกับชั้นวางและตู้ได้ง่าย

•	 ขนาดเล็กเพียง	25	มม.	x	35	มม.

•	 มาพร้อมกับสกรูแยกสำาหรับต่อลงพื้น

•	 ต่อกับเกลียวตัวผู้ขนาด	1	x	10	มม.

392-141 RS	Pro	อุปกรณ์ยึดชั้นวางพร้อมเกลียว	10	มม. THB237.36

จานหมนุแบบตัง้โต๊ะ
•	 จานหมุนแบบตั้งโต๊ะ	Gyro-Stat®	จาก	Vermason	ทำาให้คุณสามารถหมุนได้กว้าง	หนัก

กว่า	หรือหมุนได้ทั้งสองทิศทางโดยไม่ใช้ที่จับมือใดๆ	นอกจากนี้จานหมุนนิรภัย	ESD	มีการ
หมุนอย่างคงที่	หุ้มด้วยยางสองชั้นด้านบนและยึดติดไว้เพื่อป้องกันการหมุนชั่วคราว

823-3655 จานต่อสายดิน	Vermason MPN:	237191 THB14,117.00

หมวกน ริภยั G3000 ร ุน่ม หีมวกน ริภยั/ไมม่ หีมวก
น ริภยั
•	 EN397	พร้อมการับรองเพิ่มเติมสำาหรับการเป็นฉนวนไฟฟ้า	(440V)	และอุณหภูมิต่ำา	(-30ºC)

ระบายอากาศได้ดีด้วยช่องขนาด	3x2	มม.	จำานวน	12	คู่ตลอดความยาว	130	มม.

•	 ดูดซับและกระจายแรงกระแทกได้ดีมาก

•	 ขนาดหัว:	54-62	ซม.

•	 ช่องด้านข้างมาตรฐานสากลขนาด	30	มม.	

•	 สำาหรับอุปกรณ์เสริมออกแบบเพื่อใช้ร่วมกับกระบังของ	Peltor	และเครื่องป้องกันหู
ของ	Optime	ซับในกลับทิศได้เพื่อการใช้งานในพื้นที่จำากัด/การสำารวจทางแสง

494-9791 หมวกนิรภัย	ABS	สีขาว	54		62	มม. MPN:	G3000C	VI THB571.45

หมวกน ริภยัแบบ Hc600 ส ขีาว
•	 มาตรฐานรับรอง	CE	ในระดับ	EN397,	+/-	30°C,	LD,	440V	AC,	VDE	+1000V	ACตัวเครื่องด้า

นนอกแข็งแรงด้วยวัสดุ	ABSสายรัดศีรษะเทอริลีนแบบ	8	จุดพร้อมแถบซับเหงื่อแบบผ้าขนหนูที่ใช้
งานได้สบายปรับขนาดศีรษะได้ตั้งแต่	50-66	ซม.น้ำาหนักเบาเพียง	350	กรัมอุปกรณ์เสริมป้องกัน
ดวงตาแบบติดตั้งในตัว	(รับแรงกระแทกระดับ	B)การออกแบบปลายสั้นเพื่อการมองขึ้นด้านบน
ที่ดีพอร์ตระบายอากาศด้านบนแบบขึ้นรูปช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีและลดความร้อนสะสม

378-7968 หมวกนิรภัย	ABS	สีขาว MPN:	2007843 THB751.58

สนบัเขา่ RS Pro น้ ำาหนกัเบา
•	 โฟม	EVA

•	 โครงไนลอน

•	 น้ำาหนักเบา

•	 โค้งงอตามรูปร่างเข่าของคุณ

•	 ตรงกลางเป็นโฟมหนา

•	 สายปรับได้น้ำาหนักเบา

•	 แผ่นกันด้านนอกแข็งแรง

•	 เนื้อผ้าด้านในระบายอากาศ

•	 ป้องกันการสะสมของความชื้น

•	 ปกป้องจากวัตถุที่แหลมคม

•	 ปกป้องจากพื้นผิวที่ไม่เรียบ

•	 สวมใส่สบาย

•	 ป้องกันการสึกกร่อน

918-6061 สนับเข่ากางเกงสีดำา THB387.20
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เคร ือ่งปลอ่ยประจไุอออน คิ Zero Volt แบบตัง้โต๊ะ
ได้ 220Vac
•	 การทำาไอออนไนเซชั่น	DC	ในภาวะคงตัวและการทำาสมดุลป้อนกลับแบบตรวจจับซึ่งได้รับสิทธิบัตร

•	 ขนาดกะทัดรัด

•	 การซ่อมบำารุงซึ่งเข้าถึงได้รวดเร็ว

•	 การทำาสมดุลย์อัตโนมัติของระบบไอออนไนเซชั่น

•	 มีระบบแจ้งด้วยเสียงและภาพสำาหรับภาวะ	“สมดุล”	และ	“ต้องทำาการซ่อมบำารุง”

•	 มีฟังก์ชันรวบรวมข้อมูลพร้อมใช้งาน

•	 แรงดันชดเชยต่ำา

•	 ค่าสมดุล	±5	แรงดันชดเชย	โปรแกรมหน้างานได้

684-2920 พัดลมปล่อยไอออนิค	220V	ac	1	ขนาด	24.1	x	15.2	x	7.9ซม. MPN:	50670 THB26,266.90

หมวกเกบ็ผม MOB RS Pro แบบใช้แล้วท ิง้
•	 โพลิโพรไพลีน	100%

•	 อัดกลีบ

•	 ป้องกันความร้อนสูงสุด

•	 ที่คาดศีรษะยางยืด

•	 ทนทาน

•	 เย็บสองชั้น

•	 ปลอดภัย

•	 สวมใส่สบาย

•	 หลากสี

918-6080 หมวกเก็บผมเอนกประสงค์โพลิโพรไพลีนสีขาว THB715.11

สถาน แีมก่ญุแจแบบพกพา
•	 ที่เก็บแม่กุญแจแบบพกพาของ	Brady	รุ่นนี้ผลิตจากโพลีโพรไพลีนซึ่งแข็งแรง	ไม่เป็นสนิมและมี

ฝาปิดโปร่งแสงแบบล็อกได้เพื่อรักษาสิ่งที่อยู่ภายในไม่ให้พบกับสภาพแวดล้อมอันเลวร้าย

•	 ที่เก็บแม่กุญแจชุดนี้สามารถหยิบใช้ได้ง่ายและพร้อมใช้งานในทุกเวลาที่ต้องการ

•	 ด้ามจับแข็งแรงทนทานรับประกันการพกพาง่าย	และขนาดกะทัดรัดยิ่ง
ทำาให้แน่ใจว่าสามารถพกพาได้แม้จะมีของบรรจุอยู่เต็ม

811-3050 สถานีแม่กุญแจแบบเก็บได้	10	ตัว	ขนาด	336.55	x	63.5	x	431.8	มม. MPN:	811218 THB2,645.66

ตวัลอ็คน ริภยัแบบคล้องได้หลายแมก่ญุแจ
•	 ผ่านการชุบเพื่อต้านทานสารเคมีและสนิม

•	 ผลิตจากเหล็กทนแรงดึงสูง

•	 ส่วนคล้องแม่กุญแจเคลือบไวนิลหนา	ทนการสึกกร่อน

•	 แต่ละช่องคล้องรองรับแม่กุญแจที่สายยูมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด	9.5	มม.	ได้	6	ตัว

•	 มีสองขนาด	ได้แก่	แบบก้ามปูเส้นผ่าศูนย์กลาง	25	มม.	กับ	38	มม.

489-141 ตัวล็อคนิรภัยคล้องได้	6	แม่กุญแจสำาหรับเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด	9.5	มม.	
ก้ามล็อคขนาด	25	มม.

THB428.63

ปา้ยห้อย Scafftag®

•	 ป้ายแสดงเครื่องหมายห้ามและประโยค	“DO	NOT	USE	SCAFFOLD”	(ห้ามใช้นั่ง
ร้าน)	สำาหรับห้อยระหว่างกำาลังก่อสร้าง	รอการตรวจสอบ	ขัดข้องหรือรื้อถอน

668-1163 ป้ายห้อยสัญลักษณ์และเครื่องหมาย	Scaffold MPN:	SCF28 THB3,394.61

Monza ถงุม อืเคลอืบไนไตรโฟมขนาดเลก็ทรงถงุม อื
แขง่รถ
•	 ทรงถุงมือแข่งรถ

•	 เคลือบยางไนไตรโฟมขนาดเล็ก	360	

•	 บุขนแกะนุ่มภายใน

•	 มีน้ำาหนักเบา

•	 ยืดหยุ่น

•	 ต้านทานการขัดถู

•	 ยึดเกาะดีเยี่ยม

•	 เหมาะสำาหรับสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

•	 สายรัดข้อมือแบบตีนตุ๊กแกที่สามารถปรับได้

913-9839 BM	Polyco	ชุดชิ้นส่วนสีเหลือง MPN:	DR400/08 THB322.00

อปุกรณ์แจ้งเหตสุ ำาหรบันอกอาคาร
•	 สร้างมาให้รองรับ	IP67

•	 สำาหรับติดตั้งแบบ	‘Plug	&	Play’	ที่ไม่เหมือนใคร

•	 เหมาะสำาหรับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน

•	 ป้องกันแรงสะเทือน

666-6439 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบทุบกระจกสีแดง	ขนาด	93	x	97.5	
x	71	มม.

MPN:	WCP3A-R000SG-01 THB3,443.21

เส ือ้กั ก๊สะท้อนแสง RS Pro
•	 มีความสะดุดตาสูงด้วยเทปสะท้อนแสง

•	 ตะขอและห่วงคาดแบบปรับได้

•	 ใช้งานเอนกประสงค์

•	 มองเห็นเด่นสะดุดตา

•	 ได้รับการรับรองโดยสมบูรณ์

•	 หลายขนาด

918-5832 เสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีส้มขนาด	L	ถึง	XL THB228.25

หน้ากากปอ้งกนัไอจากการเช ือ่มโลหะ 3M 9925
•	 น้ำาหนักเบา	สบายและถูกสุขอนามัย

•	 ออกแบบมาให้พอดีภายในหมวกนิรภัยและเพื่อสวมไปพร้อมกับแว่นนิรภัยและ
หน้ากากวาล์วคุมการไหลแบบเย็นช่วยลดการสะสมความชื้นและความร้อน

•	 ไม่ต้องทำาการซ่อมบำารุงและได้รับยกเว้นจากข้อกำาหนดการซ่อมบำารุงของ	COSHH

•	 ให้การป้องกันจากฝุ่นละเอียด	ไอโลหะและอนุภาคโอโซน	รวมทั้ง
อันตรายต่อสุขภาพใด	ๆ	ที่เกิดจากการเชื่อมโลหะ

548-8821 หน้ากากหายใจ	3M	9925	FFP2	แบบใช้แล้วทิ้ง,	
ที่หนีบจมูกที่ปรับวาล์วได้

MPN:	9925 THB3,021.98

หน้ากากเตม็หน้า 3M™ ซ รี สี์ 6000 ท ี ่ไมต้่องการการ
ด แูลรกัษาเป น็พ เิศษ
•	 เครื่องช่วยหายใจแบบสวมครอบหน้า	ซีรีส์	6000

•	 แผ่นครอบทำาจากโพลีคาร์บอเนตทนต่อการกระแทกมองผ่านได้ชัดเจนและให้มุมมองที่กว้าง

•	 ฟิลเตอร์คู่ออกแบบมาเพื่อการกระจายน้ำาหนักที่สมดุลและใส่สบายขึ้น

•	 ใส่กระชับกับใบหน้าและปรับได้ง่าย

•	 มีให้เลือกใช้ในรุ่นขนาดเล็ก	6700S	ขนาดกลาง	6800S	หรือขนาดใหญ่	6900S

•	 น้ำาหนักเบา

•	 แผงครอบหน้าทำาจากซิลิโคน

•	 การประกอบแบบสายรัดสี่เส้นเพื่อความสบายและความพอดีที่ไว้วางใจได้

286-7142 หน้ากากหายใจเต็มหน้า	3M	6800	แบบใช้ซ้ำา MPN:	6800 THB5,463.17

ป ัม๊อากาศและอปุกรณ์เสร มิ 3M™ Versaflo™

•	 พัดลมที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่และมอเตอร์เพื่อดูดอากาศที่ปนเปื้อนผ่านตัวกรอง	ตัว
กรองจะกักเก็บสิ่งปนเปื้อนบางชนิดและอากาศที่สะอาดจะถูกส่งไปยังผู้สวม

•	 เหมาะสำาหรับใช้งานสำาหรับกะงานที่ยาว

•	 มีส่วนป้องกันศีรษะ	ดวงตา	และใบหน้าในตัวให้ด้วย

•	 ช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถเดินได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องมีท่อ

737-3651 เครื่องช่วยหายใจไฟฟ้าแบบป้อนอากาศ MPN:	TR-302E THB15,140.67

ไส้กรองแก๊สและไอระเหย ABEK2 ซ รี สี์ 6000
•	 ไส้กรองแก๊สและไอระเหยซีรีส์	6000	ของ	3M™	นี้เป็นตัวกรอง	6099	Class	ABEK2	(P3R)	ที่ออกแบบ

มาสำาหรับกรองไอระเหยอินทรีย์	อนินทรีย์	และแก๊สกรด	และอนุพันธ์และอนุภาคแอมโมเนียโดยเฉพาะ

•	 ไส้กรองแก๊สและไอระเหยเหล่านี้ใช้การออกแบบเพื่อรักษาสมดุลเพื่อลดน้ำาหนักถ่วงจึงช่วย
ให้ใส่สบายยิ่งขึ้น	การจัดวางตำาแหน่งของไส้กรองช่วยให้มองเห็นได้เป็นอย่างดี

286-7170 ไส้กรองแอมโมเนีย,	แก๊ส,	อนุภาคขนาดเล็ก,	
ไอระเหยสำาหรับใช้งานร่วมกับหน้ากากแบบเต็มหน้าซีรีส์	6000	
และซีรีส์	7000

MPN:	6099 THB3,196.58

ไส้กรองแก๊สและไอระเหยซ รี สี์ 6000
•	 ไส้กรองแก๊สและไอระเหยเหล่านี้ใช้การออกแบบที่เล็กบางรักษาสมดุลเพื่อลดน้ำาหนักถ่วงและ

ทำาให้ใส่สบายยิ่งขึ้น	การจัดวางตำาแหน่งของไส้กรองช่วยให้มองเห็นได้เป็นอย่างดี

358-2404 ตลับไส้กรองแก๊ส,	อนุภาคขนาดเล็ก,	ไอระเหยสำาหรับใช้งานร่วมกับหน้ากากแบบ
ครึ่งหน้าและเต็มหน้า
ซีรีส์	6000,	7000	และ	7500

MPN:	6096 THB3,841.68

หน้ากากหายใจ Aura 9300+
•	 การออกแบบโดยใช้แผงเรียบแบบพับได้	3	แผ่น

•	 เข้ากับรูปหน้าและขนาดใบหน้าได้หลากหลาย

•	 กรองอนุภาคที่มีอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•	 ไม่ขัดขวางการหายใจ

•	 รุ่นที่ใช้วาล์วจะลดความร้อนสะสมภายในตัวเครื่อง

•	 ช่วยหายใจอากาศชื้นที่หายใจออกมาจะระบายออกไปผ่านวาล์ว

•	 ตำาแหน่งวาล์วจะอยู่ตรงกลาง

•	 น้ำาหนักเบา

766-0384 หน้ากากหายใจ	3M	9332+	FFP3	แบบใช้แล้วทิ้ง,	
ที่หนีบจมูกที่ปรับวาล์วได้

MPN:	9332+ THB3,281.84

หน้ากากชน ดิครอบเตม็หน้าแบบใช้ซ้ ำา EN 136 คลาส 
2 ส ำาหรบัการใช้งานหนกั
•	 แผ่นครอบทำาจากโพลีคาร์บอเนตทนต่อการขีดข่วนและการกระแทก	ให้การมองเห็นที่ดีและทนทาน

•	 กระเปาะครอบจมูกทำาจากวัสดุอ่อนนุ่มช่วยลดการเกิดฝ้าที่แผ่นครอบและเพิ่มความสบายในการใช้งาน

•	 การประกอบสายรัดแบบหกสายเพื่อให้ปรับระยะได้ง่ายและพอดีอย่างไว้วางใจได้

•	 ปะเก็นซีลแผ่นหน้าแบบคู่ช่วยให้ปรับเข้ากับรูปหน้าที่ขนาดแตกต่างกันได้ดี

•	 วัสดุที่สัมผัสหน้าทำาจากซิลิโคนนุ่มยืดหยุ่นได้ที่ไม่ทำาให้เกิดอาการแพ้

•	 การออกแบบให้พอดีแบบคู่เพื่อการกระจายน้ำาหนักที่สมดุลย์และใส่
สบายขึ้นแผ่นไดอะแฟรมช่วยให้พูดสื่อสารกันได้ดีขึ้น

•	

286-7120 3M	หน้ากากชนิดครอบเต็มหน้าแบบใช้ซ้ำารุ่น	7907S MPN:	7907S THB7,984.35

หน้ากากหายใจพบัแบนแบบม วีาล์ว RS Pro FFP1
•	 ที่หนีบจมูกที่ปรับได้

•	 พับแบนในแนวตั้ง

•	 วาล์วหายใจออก

•	 หายใจลำาบากน้อยลง

•	 ลดการสะสมของความชื้น

•	 ลดการสะสมของอุณหภูมิ

•	 ใส่ได้พอดี

•	 สวมใส่บาย

•	 ขนาดเดียวที่พอดีสำาหรับทุกคน

•	 ใช้แล้วทิ้ง

918-5822 ที่หนีบจมูกที่ปรับวาล์วได้ THB741.95

หน้ากากม วีาล์วระบายแบบพบัได้ในแนวนอน
•	 หน้ากากช่วยหายใจแบบใช้แล้วทิ้ง	พับได้ในแนวนอน

•	 มีวาล์ว

•	 ต้านทานการหายใจต่ำา

•	 คลิปจมูกแบบปรับได้

•	 ที่รองจมูกผลิตจากโฟมนิ่ม

•	 พร้อมวาล์วสำาหรับหายใจออกเพื่อลดลมร้อนภายใน

•	 เหมาะสำาหรับสภาพแวดล้อมที่ร้อนชื้น

•	 ชั้น	PP	ทั้งภายนอกและภายในช่วยให้สวมใส่ได้สบายยิ่งขึ้น

751-6805 RS	Pro	FFP1	หน้ากากช่วยหายใจแบบใช้แล้วทิ้ง	พร้อมวาล์วและ
คลิปจมูกแบบปรับได้

THB627.46

หน้ากากม วีาล์วระบายแบบพบัได้ในแนวนอน
•	 เครื่องช่วยหายใจแบบพับเรียบแนวนอนรุ่นใช้แล้วทิ้ง

•	 มีวาล์ว

•	 ไม่ขัดขวางการหายใจ

•	 ตัวหนีบจมูกปรับได้

•	 แผ่นครอบจมูกทำาจากโฟมอ่อนนุ่ม

•	 วาล์วหายใจออกช่วยลดการสะสมของอากาศร้อน

•	 ช่วยการหายใจในสภาวะอากาศร้อนชื้น

•	 ชั้นวัสดุด้านนอกและด้านในทำาจาก	PP	ให้ความสบายมากขึ้นต่อผู้สวมใส่

751-6795 RS	Pro	FFP2	หน้ากากช่วยหายใจแบบใช้แล้วทิ้ง	พร้อมวาล์วและ
คลิปจมูกแบบปรับได้

THB776.25
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ตวัลอ็กสวติชเ์บรกเกอร์ไฟฟา้
•	 ระบบความปลอดภัยสำาหรับล็อกสวิตช์เบรกเกอร์ไฟฟ้า	277	“แบบไม่มีรู”

•	 อุปกรณ์นี้มีการติดตั้งบนสวิตช์เบรกเกอร์ไฟฟ้าโดยตรงและมีการล็อกโดยใช้แม่กุญแจ

•	 แคลมป์ล็อก	(65404)	มีจำาหน่ายแยกต่างหากสำาหรับการล็อกสวิตช์เบรกเกอร์อย่างปลอดภัย
กับทั้งเบรกเกอร์ไฟฟ้า	277	V	หรือ	480/600	V	แคลมป์จะมีให้มาเป็นชุดมี	6	ตัว

322-5072 ตัวล็อกเบรกเกอร์ไฟฟ้า	Shackle	PP	7	มม.,	
จุดเชื่อมต่อ	38	มม.

MPN:	65396 THB506.11

รองเท้าหวัน ริภยั Calvin
•	 รูปทรงสปอร์ต

•	 กันน้ำาได้

•	 ด้านบนทำาจากหนังแท้

•	 รูปทรงเชิดขึ้น

•	 ส่วนบนเดินแนวด้วยเส้นใย	OVER	DRY

•	 แผ่นบนเดินแนวด้วยเส้นใยแบบไม่ถักทอ

•	 ปลอกเสริมความนุ่ม

•	 ป้องกันข้อเท้าและเส้นเอ็น

•	 ทำาเครื่องหมายสะท้อนแสง

•	 รองเท้าผูกเชือก

•	 กันน้ำาเป็นพิเศษด้วยเบลโลว์และลิ้นเสริม

•	 แผ่นปิดนิ้วเท้าทำาจากอลูมิเนียม

913-4411 รองเท้านิรภัย	Calvin	ขนาด	UK	2	หัวรองเท้าโลหะ	สีดำา MPN:	CALVIN	ABI06	35 THB2,710.43

รองเท้าน ริภยั JET S1P
•	 รองเท้าใช้ในงานอุตสาหกรรมแบบคลาสสิก

•	 ส่วนบนทำาจากแผ่นหนังแบบแยกมีสี

•	 เดินแนวด้วยวัสดุโพลีอาไมด์

•	 วัสดุโพลีอาไมด์บนแผ่นบุ	EVA

•	 แผ่นรองเท้าทำาจาก	PU	ขึ้นรูปแบบสองความหนาแน่น

•	 แผ่นป้องกันนิ้วเท้าทำาจากสเตนเลสสตีล

•	 ใช้งานทั่วไปบนพื้นผิวที่มีน้ำามันลื่น

•	 ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

•	 ความเสี่ยงปานกลาง

•	 แผ่นรองเท้ากันการเจาะทะลุส้นรองเท้า

•	 ช่วยซับแรงกระแทก

•	 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

755-8137 รองเท้านิรภัยอุตสาหกรรมแบบคลาสสิก	Delta	Plus	-	UK	8,	สีดำา MPN:	JET2SPNO42 THB1,122.96

รองเท้าผ้าใบน ริภยั Cutter
•	 รองเท้าผ้าใบนิรภัย	Cutter	จาก	DeWALT	เหล่านี้เป็นรองเท้าผ้าใบแบบใช้แผ่น

ปิดนิ้วเท้าเหล็กกล้าแบบธรรมดาทั่วไป	อย่างไรก็ตามด้านบนที่เป็นแบบผ้าตา
ข่ายและทำาจากหนังช่วยให้รองเท้ามีน้ำาหนักเบาและสวมใส่สบาย

•	 รองเท้าผ้าใบนิรภัย	Cutter	มีแผ่นรองเท้าด้านในที่กันเชื้อแบคทีเรีย
ได้และมีจำาหน่ายที่อังกฤษในขนาดเบอร์	6	ถึง	12

797-5516 รองเท้าผ้าใบนิรภัย	Dewalt	Dewalt	ขนาด	UK	8	หัวเหล็ก	
สีดำา

MPN:	Cutter/8 THB3,116.59

รองเท้าผ้าใบน ริภยั Cutter
•	 รองเท้าผ้าใบนิรภัย	Cutter	จาก	DeWALT	เหล่านี้เป็นรองเท้าผ้าใบแบบใช้แผ่น

ปิดนิ้วเท้าเหล็กกล้าแบบธรรมดาทั่วไป	อย่างไรก็ตามด้านบนที่เป็นแบบผ้าตา
ข่ายและทำาจากหนังช่วยให้รองเท้ามีน้ำาหนักเบาและสวมใส่สบาย

•	 รองเท้าผ้าใบนิรภัย	Cutter	มีแผ่นรองเท้าด้านในที่กันเชื้อแบคทีเรีย
ได้และมีจำาหน่ายที่อังกฤษในขนาดเบอร์	6	ถึง	12

797-5510 รองเท้าผ้าใบนิรภัย	Dewalt	Dewalt	ขนาด	UK	9	หัวเหล็ก	
สีดำา

MPN:	Cutter/9 THB3,116.59

สดุยอดรองเท้าเท้าน ริภยั ซ รี สี์ Alto
•	 ประกอบด้วยชิ้นส่วนหัวรองเท้าที่มีทำาจากวัสดุผสมโพลิคาร์บอเนตแทนการใช้หัวรองเท้าแบบเหล็กทั่วไป	

ในขณะที่ส่วนประกอบหัวรองเท้าแบบใหม่ทำาหน้าที่ป้องกันได้ดีเท่ากับหัวรองเท้าเหล็กแบบทั่วไป	หัว
รองเท้าแบบวัสดุผสมจะมีน้ำาหนักที่เบากว่า	ทำาให้รองเท้านิรภัยในซีรีส์	Alto	ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ	
รองเท้านิรภัยรุ่นนี้จึงเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องผ่านด่านตรวจความปลอดภัยหรือจุดตรวจโลหะ

•	 ส่วนบนของรองเท้าปฏิบัติงานสีดำารุ่นนี้มีคุณสมบัติกันน้ำาได้	และมาพร้อมกับวัสดุบุที่ลิ้นและ
ขอบรองเท้าทำาให้สวมใส่ได้อย่างสะดวกสบาย	พื้นรองเท้าสามารถทนความร้อน	น้ำามัน	ต้าน
ไฟฟ้าสถิต	และกันลื่นตามมาตรฐาน	SRA	รองเท้าคู่นี้ยังมีคุณสมบัติป้องกันการกระแทก
ในส่วนส้นเท้าที่เพิ่มความสะดวกสบายและเพิ่มการป้องกันให้กับผู้สวมใส่มากขึ้น

798-9354 รองเท้านิรภัย	Dickies	Alto	ขนาด	UK	7	หัวรองเท้าแบบวัสดุผสม	
สีดำา

MPN:	FC23344	Alto	S/S	
Shoe	Sz7

THB2,601.50

รองเท้าน ริภยัเสร มิหวัเหลก็ Kanye
•	 รูปทรงสปอร์ต

•	 กันน้ำาได้

•	 ส่วนบนทำาจากหนังแท้

•	 รูปทรงตั้งขึ้น

•	 ส่วนบนเดินแนวด้วยเส้นใย	OVER	DRY

•	 แผ่นส่วนบนเดินแนวด้วยเส้นใยแบบไม่ถักทอ

•	 ปลอกเสริมความนุ่ม

•	 ป้องกันข้อเท้าและเส้นเอ็น

•	 เครื่องหมายสะท้อนแสง

•	 กันน้ำาเป็นพิเศษด้วยเบลโลว์และลิ้นเสริม

•	 แผ่นปิดนิ้วเท้าอลูมิเนียม

913-4367 รองเท้าหัวโลหะ	ขนาด	UK	2	สีดำา MPN:	KANYE	ABI04	35 THB3,038.85

รองเท้าน ริภยั Jalfir พร้อมหวัปอ้งกนั
•	 กันน้ำาได้

•	 ส่วนบนทำาจากหนังแท้

•	 ส่วนบนบุด้วยตาข่าย	3D	ระบายอากาศได้

•	 ป้องกันข้อเท้าและเส้นเอ็น

•	 เสริมความแข็งส้นเท้า

•	 ส่วนลิ้นทำาจากหนังแบบ	3D	บุ

•	 แผ่นด้านบนเดินแนวด้วยเส้นใยแบบไม่ถักทอ

•	 ตัวซับแรงกระแทกที่มีความก้าวหน้า

•	 ส้นรองเท้าเสริมแรงเพื่อกันการบิดตัว

913-4547 รองเท้านิรภัย	Jallatte	Jalfir	ขนาด	UK	5	หัวรองเท้าแบบวัสดุผสม	สีน้ำาตาล MPN:	JALFIR	JJE14	38 THB3,094.24

แผน่ด ดูซบัสารเคม ี
•	 ดูดซึมสูง

•	 รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

•	 ทิ้งง่าย

•	 การดูดซึม	0.25	ลิตรต่อแผ่น

•	 ขนาด	28	ซม.	x	33	ซม.	x	5	มม.

•	 3M	ชิ้นส่วนหมายเลข	P110

765-230 แผ่นดูดซับสารเคมี	3M,	50	ต่อกล่อง,	
ความจุ	50	ล.

MPN:	P110 THB2,038.35

แผน่ด ดูซบัน้ ำามนัน้ ำาหนกัมาก
•	 แผ่นดูดซับน้ำามันแบบรองรับน้ำาหนักมาก

•	 ตัวเคลือบหนาพิเศษ	ทนฉีกได้มากขึ้น

•	 มีคุณสมบัติไฮโดรโฟบิก	ซึมซับน้ำามัน	ไม่ซับน้ำา

•	 ลอยบนน้ำา	ช่วยให้กู้คืนได้ง่าย

•	 ดูดซับได้	1.1	ลิตรต่อแผ่น

•	 ขนาด	48	x	38	ซม.

771-6383 Lubetec	แผ่นดูดซับน้ำามัน	ขนาด	110	ลิตร	บรรจุ	100	แผ่น
ต่อบรรจุภัณฑ์

MPN:	65-7100 THB3,894.56

แผน่ด ดูซบัสารเคม น้ี ำาหนกัมาตรฐาน
•	 ดูดซึมสารเคมีอันตรายเกือบทุกชนิด

•	 เป็นทรงพรุน	เหมาะสำาหรับการรั่วไหลเล็กน้อย

•	 ตัวเคลือบป้องกันการครูด

•	 ดูดซับได้	0.9	ลิตรต่อแผ่น

•	 ขนาด	48	x	38	ซม.

771-6386 แผ่นดูดซับสารเคมีรั่วไหล	RS	Pro	ขนาด	90	ลิตร	
บรรจุ	100	แผ่นต่อบรรจุภัณฑ์

THB3,200.69

RS เคร ือ่งทดสอบความต้านทาน/สภาพต้านทานของ
พ ืน้ผ วิ
•	 เครื่องมือทดสอบแบบพกพา	ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ซึ่งทำาการวัด

สภาพต้านทานของพื้นผิววัสดุได้อย่างรวดเร็วและง่าย

•	 แถวไฟบอกค่าความต้านทาน	10	ดวง

•	 ติดตั้งมาพร้อมกับการเลือกแรงดันทดสอบอัตโนมัติ

•	 ไฟเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

•	 การทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์:

•	 ก่อนการติดตั้งครั้งแรกเพื่อให้มีคุณสมบัติสำาหรับการขั้นรายการในแผนควบคุมไฟฟ้าสถิตย์

821-1264 เครื่องทดสอบ	ESD	ของพื้นผิว THB8,866.93

อปุกรณ์ทดสอบเคร ือ่งตรวจจบัความร้อนแบบไร้สาย
•	 พกพาง่ายและไร้สายโดยสิ้นเชิง	อุปกรณ์ทดสอบนี้สามารถทดสอบเครื่องตรวจจับ

ความร้อนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่จำาเป็นต้องต่อสายไฟหลัก

•	 โดยอุปกรณ์จะสร้างความร้อนเฉพาะเมื่อเครื่องตรวจจับที่ทดสอบกำาลังอยู่ในที่ครอบเท่านั้น	

•	 อุปกรณ์จะเป่าอากาศร้อนออกมาในแนวนอนเป็นลำาที่โฟกัสไปยังเซนเซอร์โดยตรง
เพื่อให้ใช้พลังงานได้อย่างพอเหมาะที่สุดและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

•	 เหมาะกับการใช้งานอุณหภูมิคงที่	อัตราการเพิ่มและตัวตรวจจับแแบผสมได้สูงถึง	194°F	/	90°C

384-6944 ชุดทดสอบเครื่องตรวจจับอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้	แบบใช้แบตเตอรี่ MPN:	SOLO461-001 THB38,775.38

ชดุทดสอบเคร ือ่งตรวจจบัความร้อนและควนั
•	 ชุดทดสอบและบำารุงรักษาสำาหรับวิศวกรที่ต้องการทดสอบ	ถอด	และย้าย

เครื่องตรวจจับความร้อนและควันที่ติดอยู่สูงไม่เกิน	6	เมตร

•	 การใช้งาน:	การทดสอบเครื่องตรวจจับควันและความร้อนจากเปลวไฟ

384-6938 ชุดทดสอบเครื่องตรวจจับความร้อน/ควัน MPN:	SOLO822-005 THB66,768.60

เคร ือ่งทดสอบแบบสายรดัข้อม อืและข ึน้เหย ยีบ
•	 ผนวกการออกแบบวงจรทดสอบคู่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำาและไม่จำาเป็นต้องใช้

สายรัดข้อมือและชุดทดสอบกราวด์ที่เท้าแยกกันติดตั้งมาพร้อมกับวงจร	750	kΩ	-	35	MΩ
•	 พารามิเตอร์ทดสอบกำาหนดมาจากโรงงานแต่สามารถปรับได้เพื่อให้ตรงกับข้อกำาหนดของผู้ใช้งาน

•	 ใช้งานง่าย:	ไฟเขียวหมายถึง	OK;	ไฟแดงและเสียงเตือนหมายถึงความต้านทานในวงจรสูงเกินหรือต่ำาเกิน

•	 อุปกรณ์ทดสอบจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่	9V	(ให้มา)	หรืออะแด็ปเตอร์	AC	แบบพิเศษ

685-8745 มิเตอร์ทดสอบ	ESD	ด้วยข้อมือและเท้า MPN:	99037 THB11,754.15

เส ือ้ทางหลวง/จราจรสะท้อนแสง RS Pro
•	 มีความสะดุดตาสูง

•	 ใส่ได้ทุกสภาพอากาศ

•	 ทนทาน

•	 ส่วนกันฝนแบบหมุด

•	 แขนเสื้อกันฝน

•	 ฮู้ดแบบเชือกรูด

•	 ขอบเทปกันน้ำา

•	 กระเป๋าด้านหลัง

•	 กระเป๋าด้านใน

•	 ช่องใส่โทรศัพท์

•	 ฮู้ดแบบพับเก็บได้

•	 มีหลายขนาด

918-5888 เสื้อสะท้อนแสงกันน้ำา	S	สีเหลือง THB1,153.13

Imola ถงุม อืเคลอืบยางไนไตรโฟมขนาดเลก็ทรง
ถงุม อืแขง่รถ
•	 ทรงถุงมือแข่งรถ

•	 เคลือบยางไนไตรโฟมขนาดเล็ก	360	

•	 บุขนแกะนุ่มภายใน

•	 มีน้ำาหนักเบา

•	 ยืดหยุ่น

•	 ต้านทานการขัดถู

•	 ยึดเกาะดีเยี่ยม

•	 เหมาะสำาหรับสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

•	 สายรัดข้อมือแบบตีนตุ๊กแกที่สามารถปรับได้

913-9823 BM	Polyco	ชุดชิ้นส่วนสีเหลือง MPN:	DR300/08 THB432.00

แทง่กาว
•	 แท่งกาวเหมาะสำาหรับใช้กับปืนยิงกาวแบบหลอมด้วยความร้อน

•	 อเนกประสงค์:	กาวอเนกประสงค์สีเหลืองอำาพันสำาหรับใช้ติดไม้	โลหะ	เซรามิกและพลาสติกบางชนิดได้

•	 เปิดใช้ได้นาน

•	 สร้างพันธะเชื่อมช่องว่างได้แข็งแรง

•	 ใช้ได้กับวัตถุทีมีรูพรุน	เช่น	โฟมและเนื้อผ้า

•	 ประสิทธิภาพสูง:	กาวหลอมด้วยความร้อนแบบเนื้อใสยืดหยุ่น

•	 เหมาะมากสำาหรับใช้กับเนื้อผ้าใยสังเคราะห์	พลาสติกส่วนใหญ่	เซรามิกและโลหะ
เกจเบาชุดเซ็ตตัวเร็ว:	กาวเซ็ตตัวเร็วคุณภาพสูง	เนื้อกาวสีน้ำาตาลอ่อน

•	 ความหนืดต่ำา	สูตรไหลได้อย่างอิสระและไม่ยืดเป็นเส้น

484-9900 แท่งกาวละลายด้วยความร้อนติดทนแบบใสขนาด	12	มม. MPN:	240-12-300-CRP-TP16-RS THB457.99



Visit th.rs-online.com to order today! Visit th.rs-online.com to order today!
Please visit the RS website to view the availability, latest prices for all quantities and full terms and conditions.Please visit the RS website to view the availability, latest prices for all quantities and full terms and conditions.
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เทปฟอยล์อะล มู เิน ยีม 1436
•	 ได้มาตรฐานการติดไฟต่ำา	DIN4102B1

•	 มีไลเนอร์กระดาษเคลือบซิลิโคนสีขาวเพื่อให้ง่ายในการใช้งาน

•	 กาวยางสามารถติดได้กับพื้นผิวหลายประเภท

•	 ด้านหลังแบบสะท้อนให้การกระจายได้ดีทั้งกับแสงและความร้อน

•	 เป็นตัวผนึกที่ดี	มีอัตราส่งผ่านความชื้นต่ำามาก

•	 ความต้านทานอุณหภูมิระยะยาว	-25°C	ถึง	+70°C;	ระยะสั้น	-25°C	ถึง	+100°C

458-7416 เทปอะลูมิเนียม	3M,	กว้าง	50	มม.,	ยาว	50	ม.	12	N/10	มม.,	
18N/10	มม.

MPN:	1436	50X50 THB424.42

เทปกาวสารพดัประโยชน์ 1900
•	 เหมาะสำาหรับงานหลากหลายของการปิดทับ	ทำาเครื่องหมาย	ปิดผนึกงานเบา	ยึดจับและการมัด

เทปฉีกง่ายทนความชื้นเพื่อประสิทธิภาพในการยึดติดที่ไว้วางใจได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่เปียก
ชื้นเทปแบบม้วนแยกทำาให้สามารถระบุและเก็บรักษาได้ง่ายและสะอาดจนกว่าจะนำามาใช้งาน

727-1303 เทป	3M	สีเงิน	ขนาด	50	ม.	x	50	มม.	x	0.17	มม. MPN:	1900	50mm	x	50m	silver THB146.61

กระดาษกาว 2321 ส ำาหรบัการใช้งานเอนกประสงค์
•	 เทปกระดาษกาวย่นสีชามัวร์และเทปสำาหรับปิดทับแบบอาบกาวลา

เทกซ์สำาหรับใช้งานทั่วไปในงานปิดทับทางอุตสาหกรรม

•	 ด้วยลักษณะเนื้อเทปช่วยให้สามารถติดกับรูปทรงและรูปร่างที่ไม่สม่ำาเสมอได้	ตัดเทปด้วยมือได้
ง่ายพร้อมความทนทานต่อตัวทำาละลายและความชื้นเพื่อป้องกันการการรั่วซึมของเนื้อสี

•	 เนื้อกาวยางเรซินรับประกันได้ว่าติดง่ายและเมื่อลอกออกจะไม่ทิ้งคราบและไม่ทำาให้เนื้อสีหลุดล่อน

279-5069 กระดาษกาว	3M	2321	สีเบจ	ขนาด	50	ม.X50	มม. MPN:	2321	50MX50MM THB180.18

แผน่แคลเซ ยีมซ ลิ เิกตขนาด  300X295X6มม.
•	 มีความแข็งแรงเชิงกลพร้อมทนต่อการกระแทก

•	 ทนต่อรอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยไม่เกิดการแตก/ปริแยก

•	 ทนทานต่อด่างและสารละลายส่วนใหญ่

•	 เป็นฉนวนไฟฟ้า	-	คุณสมบัติความต้านทานการอาร์กและป้องกันกระโดดข้ามของไฟฟ้าได้ดี

•	 ตัดและทำาเป็นรูปร่างได้ง่าย

•	 เป็นสารหน่วงไฟ

•	 ทนทานต่อสารเคมีและตัวทำาละลายสูง

•	 ทนทานต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิฉับพลันได้ดี

•	 ทนอุณหภูมิสูงถึง	1000°C

248-4630 แผ่นแคลเซียมซิลิเกตป้องกันอุณหภูมิ	Duratec	750	ขนาด	300มม.	
x	295มม.	x	6มม.

MPN:	DTEC	295/300/6 THB2,879.80

Scotch® Super 33+™ เทปพนัสายไฟไวน ลิ
•	 เทปไวนิล	Scotch®	Super	33+

•	 ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าสำาหรับจุดต่อสายไฟและสายเคเบิลทุกชนิดโดยทนได้ถึง	600V	และ	105°C

•	 ชั้นด้านหลังเป็นโพลีไวนิลคลอไรด์	(PVC)

•	 กาวยางแบบไวต่อแรงกด

•	 ใช้งานร่วมกันได้กับฉนวนสายเคเบิลไดอิเล็กตริกและยาง	ฯลฯ

•	 ยับยั้งการผุกร่อนของตัวนำาไฟฟ้า

•	 ทนทานต่อการขัดสี	ความชื้น	ด่าง	กรด	การกัดกร่อนและสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นสารหน่วงไฟ

842-1199 3M	Scotch	เทปพันสายผลิตจากโพลีไวนีล	คลอไรด์	สีดำา	
ขนาด	0.75	น.	x	20.11	ม.	หนา	0.17	มม.

MPN:	33+SUPER-3/4X66FT THB285.21

เทปกระดาษกาวส ำาหรบัการใช้งานทั ว่ไป
•	 เทปปิดทับแบบกระดาษอเนกประสงค์พร้อมกาวยางธรรมชาติเหมาะมากสำาหรับงานปิดผนึก	ยึด

ติด	ทำาเครื่องหมายและงานบรรจุภัณฑ์แบบเบาทนอุณหภูมิได้ถึง	50°C	(ระยะสั้น)

513-587 Tesa	เทปกระดาษกาวสีน้ำาตาลอ่อน	04323-00013-00 MPN:	04323-00013-00 THB119.19

Scotch ™ 23 เทปพนัละลาย
•	 เทปพันละลายตัวเองผลิตจากอิลาสโตเมอร์ที่เป็นฉนวน	สำาหรับใช้งานกับไฟฟ้าแรงสูง	กลาง	ต่ำา

•	 เทปแต่ละชั้นจะละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกันหลังพันเสร็จ

•	 การใช้งาน

•	 พันแก้ไขสายฉนวนได้สูงสุด	69	kV	เปลี่ยนการบัดกรี	ปลอกถัดโลหะปิดสายหุ้มตะกั่ว	พันหัวข้อต่อเพื่อกันน้ำา

192-1605 3M	SCOTCH	23	9.15X19	เทปพันละลาย	
สีดำา

MPN:	SCOTCH	23	9.15X19 THB675.14

Raytech กาวมหศัจรรย์
•	 ปลอดภัย	ไม่เป็นพิษ

•	 ยึดเกาะในอุณหภูมิต่ำา

•	 ความหนืดต่ำา

•	 ติดผสมกลับเข้าไปได้หลังใช้งานเป็นเวลานาน

•	 มีคุณสมบัติเป็นไดอิเล็กทริกสูง

•	 ป้องกันได้สูงกว่า	IP68

•	 ติดตั้งได้สูงสุด	1kV

703-1231 Raytech	ชุดกาวน้ำายาพ็อตติ้ง	1000	ก. MPN:	Magic-Gel THB2,948.77

Dow Corning 798 กาวยาแนวคณุภาพส งู
•	 ซิลิโคนคุณภาพสูงชนิดเป็นกลาง

•	 กาวยาแนวชนิดปลอดภัยสำาหรับการเก็บแช่อาหาร

•	 สำาหรับการใช้งานที่ต้องสัมผัสกับอาหารเป็นระยะๆ

•	 แห้งไว	หายเหนียวภายใน	2	ชั่วโมง

•	 มีความยืดหยุ่นสูง	±50%

•	 ผลิตตามมาตรฐาน	ISO	11600-F&G-25LM

705-9030 798	ซิลิโคนยาแนวสีขาวสำาหรับพื้นที่อุณหภูมิต่ำา	
อุปกรณ์แช่เย็น	หลอดความจุ	310	มล.

MPN:	3307271 THB453.75

ซ ลิ โิคนยาแนวแบบไมก่ดักรอ่น
•	 ใช้ส่วนประกอบเดียว	คืออิลาสโตเมอร์ซิลิโคนที่แห้งในอุณหภูมิห้อง

•	 วัสดุไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนด้วยสารระเหย

•	 กลิ่นน้อยมากเมื่อเทียบกับเกรดอะซีทอกซี	กาวไธโซทรอปิคสามารถยึดเกาะวัตถุส่วนใหญ่ได้ดีเยี่ยม	
(ยกเว้น	PTFE	และโพลีเอทิลีน)	และทนอุณหภูมิ	-40°C	ถึง	+150°C	ได้และทนต่อสารเคมีอย่างต่อเนื่อง

•	 ส่วนใหญ่ใช้สำาหรับปกป้องรอยต่อสารกึ่งตัวนำา	ปกป้องและเก็บรายละเอียด
งานประกอบและอุปกรณ์ที่บอบบาง	ผนึกวัตถุหุ้มทองแดง

494-102 ซิลิโคนยาแนวสีขาวสำาหรับทองแดง	ปกป้องรอยต่อสารกึ่งตัวนำา	
หลอดขนาด	310	มล.	ทนอุณหภูมิ	-40		+150	°C

THB731.56

ซ ลิ โิคนยาแนว ส ำาหรบัการใช้งานทั ว่ไป
•	 ซิลิโคนวัสดุยาแนวโพลียูริเทน	ชนิดแห้งเองแบบไร้กรด	สีดำาและสีขาว	สามารถ

ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมบนสารตั้งต้นที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุนและโครงสร้างตัน	เหมาะ
สำาหรับใช้กับจุดต่อขยาย	การติดตั้งผนังกระจก	และด้านหน้าอาคาร

512-799 ซิลิโคนยาแนวสีขาวสำาหรับรอยต่อ	หลอดขนาด	310	มล.	
ทนอุณหภูมิ	-50		+100	°C

THB418.66

เทปพนัเกลยีว PTFE
•	 เทปโพลิเททระฟลูออโรเอทิลีน	(PTFE)	บริสุทธิ์	ออกแบบมาเพื่อพัน

เกลียวข้อต่อเวลาเปลี่ยนชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ทั่วไป	

•	 วัสดุมีคุณสมบัติเป็นเคมีเฉื่อย	จึงเหมาะสำาหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่
รุนแรง	เช่น	ในพื้นที่ที่มีกรด	ตัวทำาละลาย	และแก๊ซ	

•	 ป้องกันไม่ให้แรงดันตก/สูญเสียของเหลว	ลดความเสี่ยงในการเกิดการสึกกร่อนของโลหะ
ประกอบในโครงสร้างที่เป็นร่องเกลียว	เช่น	สกรูเจาะแบบอะลูมิเนียมหรือเหล็ก

•	 จำาหน่ายในรูปแบบหลอดพลาสติก

512-238 RS	Pro	เทป	PTFE	สีขาวสำาหรับพันเกลียว THB50.35

เทปชน ดิรองรบังานหนกั
•	 เทปแปะติดชนิดรองรับงานหนัก

•	 แรงยึดเกาะสูงกว่าเทปหนามเตยทั่วไปถึง	50%

•	 เนื้อกาวกันน้ำา	เหมาะสำาหรับใช้ภายในและนอกอาคาร

423-9533 Velcro	เทปหนามเตยแบบอ่อน	สีดำา	ขนาด	50	มม.	x	5	ม. MPN:	EC60243 THB2,016.02

ชดุสายรดัข้อม อืและอปุกรณ์เสร มิ 3M 4600
•	 แถบรัดข้อมือแบบปรับได้ถือเป็นแนวหน้าของการป้องกันในทุกกระบวนการควบคุมไฟฟ้าสถิตย์

•	 แถบรัดข้อมือปรับได้	สวมใส่สบาย

•	 เชื่อถือได้	ป้องกันได้	360	องศา

•	 ออกแบบมาเพื่อต่อกราวน์ให้กับบุคคลที่จับถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก

838-0786 สายรัดข้อมือ	ESD	สำาหรับผู้ทำางานบนพื้นแบบกระดุมขนาด	4	มม. MPN:	4650 THB749.84

ป นืกาว
•	 ปืนกาวและหัวผสมแบบคงที่สำาหรับระบบตลับกาว	ปืนที่แข็งแรงนี้ติดตั้งโดยมีลูกสูบคู่ที่ขับเคลื่อ

งด้วยเฟืองล้อเมื่อกดไปยังกระบอกฉีบ	ทำาให้กาวไหลออกมาในปริมาณที่สม่ำาเสมอพอเหมาะ	ปืนกาว
สามารถเติมกาวได้อย่างรวดเร็วเพื่อการทำางานที่ดี	หัวผสมกาวแบบคงที่ออกแบบมาพร้อมกับแผ่นกั้น
รูปทรงเกลี่ยวซึ่งช่วยให้ผสมได้อย่างทั่วถึง	ปลายของท่อผสมสามารถตัดได้เพื่อเพิ่มขยายรูยิงกาว

503-379 ปืนกาว	RS	Pro,	ตลับกาวแบบจ่ายด้วยมือ	50	มล. THB1,096.27

สลกัประต ฉูกุเฉ นิ Briton 378
•	 สำาหรับใช้งานกับประตูบานเดี่ยวและประตูบานแรกของประตูบานคู่	ด้วยวงกบประตูที่เล็กลง

•	 เหมาะสำาหรับบานประตูกว้าง	1300	มม.

•	 ใช้ได้ทั้งผู้ถนัดซ้ายหรือขวาหรือสลับด้านก็ได้

•	 สามารถใช้ได้กับขอบกระบอกที่มีขนาดพอเหมาะกับประตูด้านนอก

420-7693 บาร์ดันประตูหนีไฟฉุกเฉิน	ใช้กับความกว้าง		378ม. MPN:	378.R.SE THB3,488.46

DB3832 - รางเล ือ่นล ิน้ชกัช ั น้วางแบบย ดืเตม็
ความยาว
•	 3832	-	รางเลื่อนลิ้นชักชั้นวางแบบยืดเต็มความยาว

•	 ชุบสังกะสีสีดำา

•	 ทำาจากเหล็กพับ

•	 รางยืดขยายได้	100%

•	 ขนาดเท่ากับ	ความยาวก่อนชัก	x	ระยะชัก

•	 ปลดออกทางด้านหน้าได้

•	 ปรับตำาแหน่งขันน็อตตัวหน้าสุด	(cam)	ของลิ้นชักได้

•	 รองรับน้ำาหนักได้	45	กก.

•	 *มีแขนยึดจำาหน่ายด้านล่างสำาหรับติดตั้งใต้ลิ้นชักและตัวแท่น

297-8078 Accuride	รางเลื่อนลิ้นชักชุบเหล็กสังกะสี	ตัวรางก่อนชัก
ยาว	250	มม.	รองรับน้ำาหนัก	45	กก.

MPN:	DB3832-0025 THB1,208.21

บานพบัเป ยีโนเหลก็ร ุน่ 304S ขนาด 1020X60X2มม.
•	 บานพับเปียโนเหล็กที่ไม่มีการเจาะรูถาวร

347-8563 บานพับเหล็กขนาด	1020มม.	x	60มม.	x	2มม. THB3,064.68

บานพบัเป ยีโนตอ่เน ือ่ง
•	 บานพับเปียโนเหล็กที่ไม่มีการเจาะรูถาวร

347-8614 บานพับเหล็กขนาด	1020มม.	x	40มม.	x	1.5มม. THB1,985.33
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บานพบัมาตรฐานขนาดเลก็
•	 ชุบสังกะสีหรือสเตนเลส

•	 บานพับเจาะรูแบบมาตรฐานขนาดเล็ก	พร้อมรูเส้นผ่าศูนย์กลาง	5	
มม.	เหมาะสำาหรับสกรูเส้นผ่าศูนย์กลาง	3.5	มม.

270-2708 บานพับเหล็กชุบสังกะสีพร้อมพินติดตั้ง	ขนาด	50mm	
x	40	มม.	x	1.2	มม.

THB130.50

บานพบัควบคมุตำาแหนง่ แบบพลาสต กิ/เหลก็
•	 อะซีตัลสีดำาพร้อมชิ้นส่วนเหล็กกล้า

•	 มุมเปิดค้างเลือกได้	3	ค่า

•	 ฝาปิดแบบล็อก	(มีมาให้)	จุดติดตั้งฝาปิด

•	 รับโหลด	45	กก.

•	 มุมเปิด	150°

340-2049 Southco	บานพับอะซีทัลสีดำา	ขนาด	52	มม.	x	57	มม.	
x	10.4	มม.

MPN:	C6-8-RS THB1,437.75

บานพบัสองหมดุแบบซอ่น
•	 ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี

•	 หมุดและรูเชื่อมเป็นเหล็กสแตนเลส

•	 ทำาให้สามารถขยับประตูออกก่อนหมุนได้

407-7133 บานพับเหล็กชุบสังกะสีพร้อมหมุดสองหมุด	
44	มม.	x	32	มม.	x	2	มม.

THB707.02

ด้าบจบัช ิน้เด ยีวแบบต ดิตัง้งา่ย
•	 ใส่ง่าย	ชิ้นเดียว	ติดตั้งแบบยึดกางเข้าที่

•	 พลาสติก	ABS	สีดำาแบบเงาน้อย

•	 เหมาะสำาหรับใช้ยกและดึง

•	 ชนิด	A	เหมาะสำาหรับแผงหนาประมาณ	1.0	-	1.4	มม.	

•	 ชนิด	B	sเหมาะสำาหรับแผงหนาประมาณ	1.4	-	1.8	มม.

268-2058 Southco	ด้ามจับ	ABS	ชุบสังกะสีสีดำาแบบพรางตา	
ขนาด	82.5	มม.	x	17	มม.	x	35.8	มม.

MPN:	P2-42-RS THB163.86

ลอ็คประแจ
•	 ผิวชุบโครเมียมเงา

•	 ตัวนำาลูกเบี้ยวเข้าเพื่อให้แน่ใจว่าปะเก็นซีลจะถูกกดไว้

•	 ความหนาของแผงสูงสุด	6	มม.

•	 ความยาวที่จับ	25	มม.

•	 กุญแจแบบก้านคู่มีให้บริการแยกต่างหาก	ดูรายละเอียดที่	RS	หมายเลขสต็อก	341-0236

450-9955 แคมล็อคชุบโครเมี่ยม	พร้อมกุญแจปลดล็อค THB469.65

ปลอกฉนวนหุ้ม สายไฟ PVC&Epdm แกนลวด1-2.]
•	 ยางฟองน้ำา	/	แกนเหล็ก

•	 สายหุ้มยางแบบฟองน้ำานุ่มสีดำาที่ห่อหุ้มแกนลวดไว้	สามารถนำาไปใช้งานในการปกป้อง
ขอบของวัสดุแบบแผ่น	เช่น	บานประตูเพื่อลดเสียงและการสั่นสะเทือน

619-1714 สายหุ้มยางสีดำา	RS	Pro	PVC	ขนาด	9.5มม.x	11.9มม. THB3,766.49

สายหุ้ม PVC แกนลวด 1-2, 9X6.
•	 PVC	สีดำาที่มีแกนลวดเหล็กอยู่ภายใน

•	 ปกป้องขอบด้วยวัสดุแบบแผ่นเพื่อลดเสียงและการสั่นสะเทือน

•	 ระดับอุณภูมิ	-40°C	ถึง	+90°C

619-1506 สายหุ้ม	PVC		สีดำา	RS	Pro	20ม.	x	9.5มม.	x	6.5มม. THB2,992.21

สายหุ้ม PVC ที่มีแกนลวดเหล็ก 1-4,.
•	 PVC	สีดำาที่มีแกนลวดเหล็กอยู่ภายใน

•	 ปกป้องขอบด้วยวัสดุแบบแผ่นเพื่อลดเสียงและการสั่นสะเทือน

•	 ระดับอุณภูมิ	-40°C	ถึง	+90°C

619-1528 สายหุ้ม	PVC		สีดำา	RS	Pro	20ม.	x	14.4มม.	x	10.5มม THB3,838.71

619-1528 สายหุ้ม	PVC		สีดำา	RS	Pro	20ม.	x	14.4มม.	x	10.5มม THB3,838.71

กลอนย ดืออกแบบปรบัได้
•	 กลอนยืดออกเข้าชุดกับแผ่นรองรับ

•	 แคลมป์แบบขนานที่ปรับได้พร้อมกับล็อกความปลอดภัย

•	 คุณสมบัติป้องกันการสึกกร่อนที่ดี

•	 โครงสร้างเหล็กสแตนเลส

•	 เหมาะสำาหรับอุตสาหกรรมอาหาร	เคมีภัณฑ์	และอุตสาหกรรม	‘สะอาด’	อื่นๆ

368-2936 กลอนสลักเหล็กสแตนเลสขัดเงาด้วยไฟฟ้า,	ล็อกได้,	
ไม่รวมล็อก	ขนาด	75	x	26	x	15	มม.

THB1,041.66

กลอนสลกัแบบพ นิลอ็ค
•	 หมุดยึดและสปริงอัดทำาจากสเตนเลสสตีล	18//8	

•	 เหมาะสำาหรับการยึดสกรู	โดยใช้กสรูขนาด	M3.5	หรือการเชื่อม

•	 มาพร้อมแม่แบบขนาดเพื่อให้เป็นตัวแสดงรูปร่างได้

•	 แรงตึงทำางาน	30kgf

•	 ระยะยึดเพื่อจับ	48	มม.

186-1531 กลอนสลักชุบเหล็กสังกะสี	ล็อคได้	ตัวล็อคจำาหน่ายแยก	
แบบสปริง	แรงดึง	30kgf	ขนาด	
57.5	x	28	x	11	มม.

MPN:	40013	ZB THB462.25

เเก๋ซสปร งิ Camloc Swift & Sure
•	 สปริงแก๊สจะใมาพร้อมกับแรงดันสูงสุด

•	 ต้องปรับแรงดันแก็สให้ตรงตามสภาวะที่ต้องการ

•	 ควบคุมตำาแหน่งได้ง่าย

•	 สมบูรณ์แบบในตัวเอง	ไม่ต้องมีการซ่อมบำารุง

•	 การตั้งค่าบังคับแบบกำาหนดเอง	–	ตายตัวหรือปรับได้

•	 เหมาะสมมากสำาหรับงานซ่อมบำารุง	งานซ่อม	งานวิจัยพัฒนา	และการผลิตสินค้าตัวต้นแบบ

686-935 แก๊ซปริงเหล็ก	Camloc	,	50		400N MPN:	SWV6050500034 THB2,293.08

DA4160 - รางบานเล ือ่นอะล มู เิน ยีมชน ดิรองรบั
งานหนกั
•	 อัตรารองรับน้ำาหนักสูงสุด	290	กก.

•	 ยืดขยายได้	100%

•	 รางเลื่อนหนา	26.5	มม.

•	 ต้านทานการสึกกร่อน

•	 รายละเอียดวัสดุ:	บานเลื่อนอะลูมิเนียม,	ตลับและปลอกลูกปืนเหล็ก

•	 สำาหรับติดตั้งในแนวดิ่งเท่านั้น

876-5916 บานเลื่อนเข้าออก	รองรับน้ำาหนักเต็มที่	250	กก. MPN:	DA4160-0090-RS THB27,344.49

Skipper เสากั น้เทปแบบรน่สายได้
•	 ผลิตภัณฑ์	Skipper	เหล่านี้ให้วิธีการที่หลากหลายและมองเห็นได้ง่ายในการกั้นพื้นที่ใด	ๆ	ที่ต้องการ

•	 ใช้ร่วมกันได้กับระบบเสาและฐานของ	Skipper

•	 ชุดอุปกรณ์	Skipper	นี้บรรจุเทปกั้นแบบม้วนเก็บได้ยาว	9	เมตร

•	 แข็งแรงและทนทาน	–	เหมาะสำาหรับใช้งานภายนอกอาคาร	รวมทั้งภายในอาคาร

•	 น้ำาหนักเบา	กะทัดรัดและจัดเก็บง่าย

•	 มีปุ่มล็อกในตัวเพื่อป้องกันการม้วนเทปกลับโดยไม่ตั้งใจ

•	 สามารถติดคลิปปลายเทปได้ด้วยการม้วนรอบหลักหรือเสาแล้วพันกับตัวเอง

885-3571 เสากั้นและม้วนเทปสีเหลืองดำา	ขนาด	9	เมตร	
สำาหรับใช้ร่วมกับระบบเสาและฐานตั้งแบบเฉพาะตัว	
กรวยจราจร

MPN:	Skipper01-O	B/Y THB2,972.82

จาระบ ี Castrol LMX
•	 จาระบีลิเธียมเชิงซ้อนความเสถียรสูง	มีข้อได้เปรียบมากกว่าเมื่อเทียบ

กับจาระบีลิเธียมทั่วไปกันน้ำาและติดกับผิวโลหะได้ดี

•	 เพิ่มความคงตัวต่ออุณหภูมิ

•	 เพิ่มความสามารถในการรับโหลด

•	 ลดการแยกชั้นของน้ำามันและและทนทานต่อการแข็งตัวภายใต้แรงดัน

•	 สามารถใช้กับงานหล่อลื่นตลับลูกปืนเม็ดกลมและตลับลูกปืนเม็ดใน
งานอุตสาหกรรม	โดยอยู่ภายใต้สภาวะงานบริการ

692-671 ตลับจาระบีลิเธียม	Castrol	1635	7318	400	ก. MPN:	1635	7318 THB309.16

Spheerol L-EP2
•	 จาระบีแรงดันสูงอเนกประสงค์เพื่อปกป้องชิ้นส่วนตลับลูกปืนที่ต้องรองรับแรงกระแทกและน้ำาหนักมาก

•	 เสถียรภาพดีเยี่ยม

•	 ยึดติดดีและทนการชะล้างด้วยน้ำา

•	 มีสารยับยั้งการเกิดสนิมที่มีประสิทธิภาพ

198-3186 จาระบี	Castrol	9037	7318	หลอดขนาด	400	กรัม MPN:	9037	7318 THB272.86

ไม้พนัส ำาล เีกบ็ตวัอยา่ง
•	 หัวสำาลีฟอกขาวเกรดเภสัชกรรมบริสุทธิ์	100%

•	 นุ่มและดูดซับดีเยี่ยม

•	 เหมาะกับตัวทำาละลายเกือบทุกชนิด

197-5028 ถุงละ	100	ชิ้น	สำาลีก้านและไม้พันสำาลียาว	152	มม.	
เพื่อซับฟลักซ์	เครื่องจักร

MPN:	CT100 THB264.99

อ มิ ติเตอร์กนัสน มิ
•	 ไม่เป็นพิษและปลอดภัยต่อการจับถือและใช้งาน

•	 ชั้นโมเลกุล	VCI	จะไม่มีผลกระทบกับคุณสมบัติทางไฟฟ้า	ทางแสงและทางกลของพื้นผิว

•	 ช่วยปกป้องอุปกรณ์ระหว่างการจัดเก็บและการทำางาน

•	 ไม่มีสารไนเตรต	ซิลิโคน	และฟอสเฟต

•	 ไม่มีการฉีดพ่น	เช็ด	หรือจุ่มอุปกรณ์กระจาย

•	 ขนาดเล็ก	กะทัดรัด	มีกาวในตัวเองด้านหลังและฉลากวันที่แบบติดเอง

•	 ทำางานและปกป้องได้สูงถึงสองปี

•	 ใช้งานง่าย	เพียงแกะออกจากบรรจุภัณฑ์	ติดเข้าที่ด้านในกล่องแล้วปิดกล่องเพื่อให้มีการปกป้องได้ทันที

290-4308 คอร์เทค	คอร์ปอเรชั่น	(Cortec	Corporation)	สารยับยั้งการเกิดสนิมของเหล็ก
เสริมและสนิม

MPN:	CORTEC	VCI	101 THB197.84

Ultracut 250 Plus
•	 ของเหลวช่วยในการตัดผสมน้ำา	แร่ธาตุ	แบบอเนกประสงค์

•	 สำาหรับงานตัดแบบเบา/กลางบนโลหะที่มีเหล็ก	และไม่มีเหล็ก

•	 น้ำามันแร่จากการกลั่นให้การคุ้มครองระดับสูงต่อการกัดกร่อนจาก
เศษโลหะและให้การหล่อลื่นระหว่างการทำางาน

•	 การเกิดฟองต่ำา

•	 ความถ่วงจำาเพาะ	0.93

•	 ย่อยสลายทางชีวภาพได้

•	 อัตราส่วนการเจือจาง	20:1	ถึง	40:1

685-702 น้ำามันหล่อเย็น	Rocol	แบบขวด	ขนาด	5	ลิตร MPN:	51366 THB4,657.90

Swarfega® Jizer
•	 ตัวล้างจาระบีสำาหรับเครื่องจักรและชิ้นส่วนแบบล้างออกด้วยน้ำาได้เพื่อขัดถูคราบ

จาระบีและน้ำามันหนักออกจากเครื่องจักร	ชิ้นส่วนและพื้นอาคาร

•	 ไม่ติดไฟ

•	 ล้างคราบน้ำามัน	จาระบี	น้ำามันดีเซล	คาร์บอน	น้ำามันดิน	น้ำามันดิบและไขที่มาจากน้ำามัน

•	 ใช้ได้กับพื้นผิวที่หลากหลาย	เช่น	พลาสติกเคลือบสี	ยาง	คอนกรีต	
แอสฟัลต์	และโลหะในแหวนชิ้นส่วนทั้งหมด

•	 ป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นของโลหะที่มีความไวสูง	และช่วยลด
การกัดกร่อนระหว่างกระบวนการทำาความสะอาด

711-8515 ผลิตภัณฑ์ล้างจาระบีแบบย่อยสลายทางชีวภาพได้	กระป๋องขนาด	5	ลิตร MPN:	SJZ5L THB1,380.61
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LOCTITE® 7840 น้ ำายาทำาความสะอาดและกำาจดั
คราบมนั
•	 ทำาความสะอาดเครื่องมือ	เครื่องมือฉีดพ่น	เครื่องจักรหนักและถังเก็บได้หลากหลาย

•	 กำาจัดคราบน้ำามันเชื้อเพลิง	สิ่งสกปรก	จาระบี	น้ำามันหล่อลื่น	ของเหลว

•	 ช่วยงานตัด	เศษอาหาร	และเศษฝุ่นจากอุตสาหกรรม

•	 เหมาะกับงานฉีดพ่นแรงดันสูงเพื่อทำาความสะอาดและจุ่มชิ้นส่วน

•	 ใช้งานได้กับพื้นผิวกระจกและพลาสติกส่วนใหญ่

•	 ได้รับการรับรองจาก	United	States	Department	of	Agriculture	Food	Safety	and	Inspection	Service

•	 ไม่ติดไฟ

693-804 ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดและล้างจาระบีแบบย่อยสลายทางชีวภาพได้	กระป๋อง
ขนาด	5	ลิตร

MPN:	235338 THB1,431.43

ผ้าไมโครไฟเบอร์
•	 สำาหรับงานขัดและเคลือบ	หรือใช้ทำาความสะอาดร่วมกับสารทำาละลายที่เหมาะสม	ทนฉีก

และทนเปียกได้ดี	ซึมซับเยี่ยมและเนื้อผ้านิ่มจึงเหมาะสำาหรับใช้กับพลาสติกและแก้ว

251-3744 RS	Pro	แผ่นเช็ดอเนกประสงค์บรรจุ	100	แผ่นสำาหรับ
งานขัด	เคลือบ

THB974.66

Tensator ชดุเสากั น้ยอดน ยิมแบบค ู่ ร ุน่ 875
•	 เสาตั้งทำาจากพลาสติก	UPVC	พร้อมกับฐานหล่อเหล็กน้ำาหนัก	7	กก.

•	 เชื่อมต่อสายได้	4	ทิศทาง

•	 สายโยงสามารถดึงร่นและทนแรงบิดอย่างต่อเนื่อง

•	 เสาสูง	955	มม.	เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน	354	มม.

•	 สายโยงสีรับกัน

•	 น้ำาหนักรวมต่อเสา	8	กก.

825-714 Tensator	เสากั้นสีเหลือง,	สีเหลือง/ดำา	
ขนาด	955	มม.	x	354	มม.

MPN:	875T-35-S4 THB10,173.23

จาระบ วีงจรไฟฟา้
•	 ใช้เงินบริสุทธิ์เพื่อการนำาความร้อนและไฟฟ้ารวมทั้งเพื่อการหล่อลื่น	

•	 ช่วยป้องกันความชื้นและการกัดกร่อน

•	 ให้การหล่อลื่นโลหะ	ยางและพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพสภาพการนำาไฟฟ้า	-	0.01Ωcm

•	 สภาพการนำาความร้อน	–	66.7	BTU/hr/sq.ft/in./°F

298-7943 หลอดฉีดจาระบีนำาไฟฟ้า	Chemtronics	CW7100,	
6.5	ก.

MPN:	CW7100 THB2,495.63

จาระบ ี Fomblin
•	 จาระบีประสิทธิภาพสูงทนอุณหภูมิสูงทนทานต่อการเกิดออกซิเดชั่นและสารเคมีได้เป็นพิเศษ

•	 ใช้งานได้กับวัสดุทุกประเภทและครอบคลุมช่วงอุณหภูมิกว้างสามารถใช้งาน	
Fomblin	กับสารอินทรีย์ทุกประเภทที่ไม่มีสารฟลูออรีนในปริมาณมาก

•	 Y	VAC	3	-	

•	 การหลอ่ลืน่ชิน้สว่นทางกลท่ีทำางานในสูญญากาศระดับสูงซึง่สัมผสักับสารเคมทีีม่ปีฏกิิรยิารนุแรงหรอืออกซเิจน

666-4899 Fomblin	จาระบีเปอร์ฟลูออโรโพลิอีเทอร์	Fomblin	YVAC3	
หลอด	100	ก.	1600cSt

MPN:	Fomblin	YVAC3 THB8,774.92

แผน่เชด็อเนกประสงค์ม้วนใหญ่
•	 ซึมซับมาก

•	 ควบคุมปริมาณการใช้งานได้

•	 หยิบใช้ง่าย	ไม่ซับซ้อน

495-1716 Kimberly	Clark	แผ่นเช็ดอเนกประสงค์แบบม้วนขนาด	1000	สีฟ้า
รุ่น	WYPALL	L20	สำาหรับทำาความสะอาดทั่วไป

MPN:	7200 THB915.56

KIMTECH SCIENCE* แผน่เชด็ละเอ ยีดตรงจดุ
•	 แผ่นเช็ดละเอียดตรงจุดจาก	KIMTECH	SCIENCE*	ผลิตโดย	Kimberly-Clark	สามารถเช็ดได้

อย่างมีประสิทธิภาพสูง	เหมาะสำาหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการระดับ	ISO	Class	4	ขึ้นไป

•	 ผ้าไร้ขุยรุ่นนี้เหมาะสำาหรับงานเบา,	งานทำาความสะอาดเครื่องแก้ว
บอบบางอย่างถูกจุด,	อุปกรณ์และพื้นผิว/ชิ้นส่วน

495-1665 Kimberly	Clark	แผ่นเช็ดอเนกประสงค์	KIMTECH	สีขาว	บรรจุกล่องละ	280	ชิ้น	
สำาหรับอุปกรณ์	ห้องปฏิบัติการ	และการใช้เลนส์

MPN:	7552 THB200.92

กระดาษเชด็ท ำาความสะอาดหน้าจอแบบกนั
ไฟฟา้สถติ
•	 ผ้าเช็ดทำาความสะอาดแบบซึมซับได้ดี	นุ่ม	แช่น้ำายาอิ่มตัวไว้แล้ว	ทำาจากผ้าแบบไม่ถักทอสำาหรับใช้กับ

หน้าจอ	VDU	ฟิลเตอร์	(ยกเว้นตาข่าย)	เครื่องอ่านไมโครฟิล์ม/ไมโครฟิช	และกระจกและเลนส์ทุกชนิด

•	 ถังขนาดใหญ่เพื่อความประหยัด

•	 ใช้งานง่าย

251-3788 กระดาษเช็ดทำาความสะอาดหน้าจอแบบกันไฟฟ้าสถิต	RS	Pro	จำานวน	100	
แผ่นในกล่อง

THB323.68

เหลก็พน่ส ฝี ุน่ท ี ่ปรบัได้
•	 ใช้แรงกดสม่ำาเสมอเพื่อกดปะเก็นและกำาจัดเสียงรบกวน

•	 ที่มีขนาดเล็ก

•	 มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบมี/ไม่มีระบบการล็อก

•	 สลักและที่จับเป็นแบบประกอบรวมกันเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

•	 ด้ามจับปรับระยะได้	การติดตั้งแบบใช้รูเดียว

•	 เหล็กกล้าแบบชุบสังกะสีพร้อมเคลือบด้วยผงโพลีเอสเตอร์สีดำาแบบด้าน

227-0986 ตัวจับยึดเหล็กรูปสี่เหลี่ยมแบบดันเพื่อปิดที่ติดตั้งด้วยสกรู	
ขนาด	109	x	41	x	34	มม.

MPN:	C2-32-15-3-RS THB850.12

ชดุแผน่เชด็ท ำาความสะอาดเลนส์ RS Pro
•	 บรรจุมาในกล่องกระดาษลูกฟูกแข็งแรง

•	 หยิบใช้ได้ง่ายด้วยปุ่มดึงออก

•	 มีแถบสำาหรับแขวนในตัว

•	 ใช้ได้กับสารเคลือบเลนส์หลากหลายชนิด

•	 ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตย์

•	 ไม่เป็นฝ้า

•	 ห่อแยกแต่ละชิ้น

•	 ปลอดภัย

918-5784 ทิชชู่ทำาความสะอาดเลนส์	RS	Pro THB471.90

ตู้ เก็บตัวล๊อคนิรภัย
•	 มองเห็นง่าย

•	 โครงสร้างทำาจากเหล็ก

•	 เหมาะสำาหรับเก็บป้ายคล้องอุปกรณ์ล็อค	แม่กุญแจ	และตัวล็อคนิรภัย

•	 178	x	203	x	76	มม.

425-0035 ตู้เหล็กเก็บแม่กุญแจแบบติดผนัง	ขนาด	203	มม.	
x	178	มม.	x	76	มม.

MPN:	LCWA THB5,971.38

ซ ลิ กิาเจลด ดูความช ืน้
•	 เจลดูดความชื้นเป็นส่วนประกอบที่สำาคัญสำาหรับทุกอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ไวต่อความชื้น	อนุภาคที่สามารถ

ดัดแปลงรูปทรงให้ไม่สม่ำาเสมอได้ของเจลจะดูดซับความชื้นได้โดยไม่เปลี่ยนลักษณะหรือแสดงอาการ
เปียก	วัสดุมีฤทธิ์เป็นสารเฉื่อยต่อสารเคมีส่วนใหญ่จึงไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน	ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับน้ำาเนื่องจากเจลจะดูดซึมความชื้นได้เร็วมาก	แนะนำาให้ใช้กับงานบรรจุหีบห่อ,	ใส่ในกล่องบรรจุอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์,	อุปกรณ์สื่อสาร,	ติดบนโครงสร้างโลหะ,	จุดต่อสายเคเบิลและผงดูดความชื้น	แต่ละกล่อง
บรรจุเจล	50	ถุง	แต่ละถุงห่อด้วยแผ่นเยื่อเนื้อโปร่ง	ผลิตตามมาตรฐาน	BS2540	และ	CPU/CON/250-1

601-063 ซิลิกาเจล	100	ก. THB4,643.38

ซ ลิ กิาเจลด ดูความช ืน้
•	 เจลดูดความชื้นเป็นส่วนประกอบที่สำาคัญสำาหรับทุกอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ไวต่อความชื้น	อนุภาคที่สามารถ

ดัดแปลงรูปทรงให้ไม่สม่ำาเสมอได้ของเจลจะดูดซับความชื้นได้โดยไม่เปลี่ยนลักษณะหรือแสดงอาการ
เปียก	วัสดุมีฤทธิ์เป็นสารเฉื่อยต่อสารเคมีส่วนใหญ่จึงไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน	ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับน้ำาเนื่องจากเจลจะดูดซึมความชื้นได้เร็วมาก	แนะนำาให้ใช้กับงานบรรจุหีบห่อ,	ใส่ในกล่องบรรจุอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์,	อุปกรณ์สื่อสาร,	ติดบนโครงสร้างโลหะ,	จุดต่อสายเคเบิลและผงดูดความชื้น	แต่ละกล่อง
บรรจุเจล	50	ถุง	แต่ละถุงห่อด้วยแผ่นเยื่อเนื้อโปร่ง	ผลิตตามมาตรฐาน	BS2540	และ	CPU/CON/250-1

601-057 ซิลิกาเจล	50	ก MPN:	0 THB3,075.96

หน้ากากหายใจ 3M 8210 N95
•	 หน้ากากหายใจ	N95	แบบใช้แล้วทิ้ง

•	 พร้อมด้วยสายรัดศีรษะและที่หนีบจมูกแบบปรับได้

•	 ไมโครไฟเบอร์ที่มีประจุไฟฟ้าสถิตขั้นสูงเพื่อช่วยให้หายใจสะดวก

•	 น้ำาหนักเบาและสวมใส่สบาย

•	 ปรับให้พอดีได้ด้วยสายรัดที่ปลอดภัย

787-9553 หน้ากากหายใจ	3M	4003MS8210	N95	แบบใช้แล้วทิ้ง,	
ที่หนีบจมูกที่ปรับได้

MPN:	4003MS8210 THB701.77




