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การรับประกันแบบมีขอจํากัดและขอจํากัดเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของ Fluke แตละชิ้นไดรับการรับประกันวาจะปราศจากขอบกพรองใดๆ ไมวาจะเปนในดานวัสดุที่ใชหรือกรรมวิธีการผลิต
ภายใตการใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณตามปกติ ระยะเวลาการรับประกันนี้มีกําหนดหนึ่งปและเริ่มตั้งแตวันที่ไดจัดสงผลิตภัณฑ ชิ้นสวนประกอบ
การซอมแซมผลิตภัณฑ และการบริการบํารุงรักษาผลิตภัณฑจะมีระยะเวลาการรับประกัน 90 การรับประกันนี้จะมีผลบังคับใชกับลูกคาที่เปนผูซื้อหรือผูใชราย
แรกที่ซื้อผลิตภัณฑจากตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Fluke ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น และการรับประกันนี้ไมครอบคลุมฟวส แบตเตอรี่แบบที่ใชแลวทิ้ง
หรือผลิตภัณฑใดๆ ที่ Fluke พิจารณาวาผานการใชงานไมถูกตอง หรือมีการดัดแปลง การละเลย การปนเปอน หรือความเสียหายใดๆ
ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการใชงานหรือการจัดการกับอุปกรณอยางผิดปกติ Fluke รับประกันวาซอฟตแวรจะทํางานอยางถูกตองตามที่ระบุในขอมูลจําเพาะเกี่ยว
กับคุณสมบัติการทํางานตางๆ เปนเวลา 90 วัน และรับประกันวาซอฟตแวรไดรบ
ั การบันทึกลงบนสื่อที่ปราศจากขอบกพรองอยางถูกตอง Fluke ไมรับประกันวา
ซอฟตแวรจะปราศจากขอผิดพลาดหรือทํางานโดยไมมีการติดขัด
ตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งของ Fluke จะขยายการรับประกันนี้สําหรับผลิตภัณฑใหมหรือที่ยังไมไดใชใหแกลูกคาที่เปนผูใชผลิตภัณฑเทานั้น
แตตัวแทนจําหนายไมมีอํานาจที่จะใหการรับประกันในนามของ Fluke มากไปกวานี้หรือแตกตางไปจากนี้ การสนับสนุนการรับประกันจะมีใหเฉพาะในกรณีที่
มีการซื้อผลิตภัณฑผานทางตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งของ Fluke หรือในกรณีที่ผูซื้อไดซื้อผลิตภัณฑโดยจายในราคาระหวางประเทศเทานั้น Fluke
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินคาใชจายสําคัญตางๆ ในการซอมแซม/เปลี่ยนชิ้นสวนหรืออะไหลจากผูซื้อ หากผลิตภัณฑนั้นซื้อมาจากประเทศหนึ่งและนํา
ไปสงซอมในอีกประเทศหนึ่ง
ความรับผิดชอบตามการรับประกันของ Fluke มีขอบเขตจํากัด Fluke สามารถพิจารณาจายเงินคืนตามราคาที่ผูใชไดซื้อผลิตภัณฑนั้นๆ ซอมแซมผลิตภัณฑโ
ดยไมคิดคาใชจายฟรี หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑที่บกพรองซึ่งถูกสงคืนไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งของ Fluke ภายในระยะเวลาการรับประกัน
หากทานตองการขอรับบริการตามการรับประกัน โปรดติดตอศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งของ Fluke ที่ใกลที่สุด เพื่อขอรับขอมูลเกี่ยวกับการสงคืนผลิตภัณฑ
แลวจัดสงผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการนั้น พรอมแจงปญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ และชําระคาจัดสงและคารับประกันในการจัดสง (FOB Destination) Fluke
จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากการขนสง หลังจากที่ซอมแซมผลิตภัณฑตามเงื่อนไขการรับประกันแลว Fluke จะจัดสงผลิตภัณฑดังกลาวกลับไปยัง
ผูซื้อโดย Fluke จะเปนผูรับผิดชอบคาจัดสง (FOB Destination) หาก Fluke พิจารณาและตัดสินวาขอบกพรองของผลิตภัณฑเกิดจากการละเลย
การใชงานไมถูกตอง การปนเปอน การดัดแปลง อุบัติเหตุ หรือการใชงานหรือการจัดการกับอุปกรณอยางผิดปกติ รวมถึงขอบกพรองที่เกิดจากภาวะแรงดันไฟ
ฟาสูงเกินไปอันเนื่องมาจากการใชงานผลิตภัณฑนอกเหนือไปจากพิกัด/อัตราที่กําหนดไว หรือการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพของชิ้นสวนกลไกตามการใชงานปก
ติ Fluke จะแจงคาใชจายในการซอมแซมโดยประมาณและขออนุมัติจากผูใชกอนดําเนินการซอมแซม หลังจากที่ซอมแซมผลิตภัณฑแลว Fluke จะจัดสงผลิต
ภัณฑดังกลาวกลับไปยังผูซื้อ โดยจะเรียกเก็บคาใชจายในการซอมแซมและคาธรรมเนียมการจัดสงผลิตภัณฑคืน (FOB Shipping Point) จากผูซื้อ
การรับประกันนี้จะมีผลบังคับใชกับผูซื้อแตเพียงผูเดียว และเปนทางเลือกเดียวสําหรับผูซื้อ และจะครอบคลุมการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด
ไมวาจะไดระบุไวอยางชัดเจนหรือโดยนัย รวมทั้งแตไมจํากัดถึงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการจัดจําหนายหรือความเหมาะสมในการใชงานเพื่อวัตถุประสง
คอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ Fluke จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือการสูญเสียพิเศษใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางออม หรืออุบัติเหตุ
หรือความเสียหายหรือการสูญเสียที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการใชงานผลิตภัณฑ รวมทั้งการสูญเสียขอมูลอันสืบเนื่องมาจากสาเหตุหรือทฤษฎีใดๆ
เนื่องจากในบางประเทศหรือบางรัฐไมอนุญาตใหมีขอจํากัดในการรับประกันตามที่อางถึง หรือขอยกเวนหรือขอจํากัดที่เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเห
ตุหรือความเสียหายที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการใชงานผลิตภัณฑ ขอจํากัดและขอยกเวนของการรับประกันนี้จึงอาจไมมีผลบังคับใชไดกับผูซื้อทุกราย
ในกรณีที่ขอกําหนดใดๆ ในการรับประกันนี้ไมสามารถบังคับใชได หรือไมมีผลบังคับใชตามการพิจารณาของศาลหรือผูมีอํานาจในการตัดสินคดีความ
ขอกําหนดอื่นๆ ที่สามารถบังคับใชไดจะมีผลในการรับประกันตามปกติ
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บทนํา

การติดตอกับ Fluke

Fluke รุน 1507 และรุน 1503 เปนเครื่องทดสอบฉนวนที่ทํางานดว
ยแบตเตอรี่ (เครื่องทดสอบ)แมวาคูมือนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการทําง
านของรุน 1507 และ 1503 แตภาพประกอบและตัวอยางทั้งหมดที่
แสดงในคูมือเลมนี้เปนภาพของรุน 1507 เทานั้น

ผูใชสามารถติดตอ Fluke ไดตามหมายเลขโทรศัพทดังตอไปนี้:
•

ฝายสนับสนุนทางเทคนิค สหรัฐอเมริกา: 1-800-44-FLUKE
(1-800-443-5853)

เครื่องทดสอบนี้ตรงตามมาตรฐาน IEC 61010 ประเภท มาตรฐาน
IEC 61010-2-030 กําหนดประเภทการวัดไว 3 ประเภท (CAT II
ถึง IV) โดยกําหนดประเภทตามความรุนแรงของอันตรายจากอิมพั
ลสที่สูงขึ้นชั่วครู เครื่องทดสอบประเภท CAT IV ไดรับการออกแบ
บเพื่อปองกันอันตรายจากอิมพัลสที่สูงขึ้นชั่วครูจากระดับการปอน
ไฟเขาขั้นพื้นฐาน (จากการจายไฟทางดานบนหรือดานลาง)

•

ฝายการปรับเทียบ/ซอม สหรัฐอเมริกา: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)

•

แคนาดา: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

•

ยุโรป: +31 402-675-200

•

ญี่ปุน: +81-3-6714-3114

•

สิงคโปร: +65-6799-5566

•

จีน: +86-400-921-0835

•

บราซิล: +55-11-3530-8901

•

ประเทศอื่นๆ: +1-425-446-5500

เครื่องทดสอบจะวัดหรือทดสอบสิ่งตอไปนี้:
•

แรงดันไฟฟากระแสสลับ/กระแสตรง

•

ความตานทานของจุดตอลงดิน

•

ความตานทานฉนวน

หรือเขาเว็บไซตของ Fluke ที่ www.fluke.com
ลงทะเบียนผลิตภัณฑไดที่ http://register.fluke.com
หากตองการดู พิมพ หรือดาวนโหลดขอมูลเสริมลาสุดของคูมือ
โปรดไปที่ http://us.fluke.com/usen/support/manuals
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ข้อมูลด้านความปลอดภ ัย
ใชงานเครื่องทดสอบตามคําแนะนําที่ระบุในคูมือนี้เทานั้น มิฉะนั้นอาจทําใหระบบปองกันของเครื่องทดสอบเสียหายได ดูรายการสัญลักษณที่
ใชกับเครื่องทดสอบและในคูมือเลมนี้ในตารางที่ 1
คําเตือน จะระบุถงึ สภาพและขั้นตอนที่เปนอันตรายตอผูใช ขอควรระวัง จะระบุถึงสภาพและขั้นตอนที่อาจสรางความเสียหายตอผลิตภัณฑหรื
ออุปกรณในการทดสอบ
XW คําเตือน
เพือ
่ ปองกันการเกิดไฟฟาช็อต เพลิงไหมหรือการบาดเจ็บ:
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•

อานขอมูลเพือ
่ ความปลอดภัยกอนที่จะใชผลิตภัณฑ

•

หามดัดแปลงผลิตภัณฑและใหใชตามวัตถุประสงคทก
ี่ ําหนดเทานัน
้ ไมเชนนัน
้ การปองกันทีม
่ าพรอมผลิตภัณฑอาจมีประสิทธิ
ภาพลดลงได

•

กรุณาอานคําแนะนําโดยละเอียด

•

หามใชผลิตภัณฑในพืน
้ ที่ทม
ี่ ีกา ซและไอระเหยทีอ
่ าจจุดระเบิดได หรือในสภาพแวดลอมทีช
่ น
ื้ หรือเปยก

•

ปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑดา นความปลอดภัยในพืน
้ ทีห
่ รือของรัฐบาลกลาง สวมอุปกรณปอ
 งกัน (ถุงมือยาง
หนากากหรือเสือ
้ กันไฟทีผ
่ านการรับรอง) เพือ
่ ปองกันอันตรายจากไฟฟาช็อต
และไฟจากอารกในบริเวณที่มต
ี ว
ั นําไฟฟาเปดเปลือยอยู

•

อยาปฏิบต
ั งิ านตามลําพัง

•

ตรวจสอบเคสกอนใชผลิตภัณฑ ตรวจหารอยราวหรือพลาสติกทีข
่ าดหายไป ตรวจดูฉนวนหุม
 รอบๆ ขัว
้ อยางถี่ถว
 น

•

หามใชผลิตภัณฑ หากผลิตภัณฑไดรับการดัดแปลงหรือเสียหาย

•

หามใชสายวัดทดสอบ หากมีความเสียหาย ตรวจดูสายวัดทดสอบวาเสียหาย, มีการถลอกจนเห็นสวนทีเ่ ปนโลหะ
หรือไฟแสดงสถานะเปดออกมา ตรวจสอบความตอเนือ
่ งของสายวัดทดสอบ

•

หามสัมผัสโดนแรงดันไฟฟาที่ >30 V ac rms, 42 V ac peak หรือ 60 V dc

•

หามใชแรงดันไฟฟาเกินอัตราระหวางหลายขัว
้ หรือระหวางแตละขัว
้ และระบบกราวด

Insulation Testers

ขอมูลดานความปลอดภัย
•

ใชขว
ั้ ฟงกชน
ั และชวงทีเ่ หมาะสมสําหรับการวัด

•

ใชอุปกรณเสริม (โพรบ, สายวัดทดสอบ และอะแดปเตอร) อัตรา Measurement Category (CAT) แรงดันไฟฟา
และแอมแปรที่ไดรับการรับรองวาเหมาะสําหรับผลิตภัณฑในการวัดทุกครัง้

•

หามวัดเกินอัตรา Measurement Category (CAT) ต่าํ สุดของสวนประกอบนัน
้ ๆ ไมวาจะสําหรับผลิตภัณฑ โพรบ
หรืออุปกรณเสริม

•

หามใชในสภาพแวดลอม CAT III หรือ CAT IV โดยไมมีการติดตัง้ ฝาปองกันบนโพรบทดสอบ
ฝาปองกันจะชวยลดการเปดเผยสวนทีเ่ ปนโลหะของโพรบให <4 มม. ซึง่ จะชวยลดการเกิดประกายไฟจากไฟฟาลัดวงจร

•

ถอดโพรบ สายวัดทดสอบ และอุปกรณเสริมทัง้ หมดที่ไมจาํ เปนกับการวัดออก

•

นิว
้ มือตองจับอยูด
 า นหลังของอุปกรณปอ
 งกันนิว
้ มือทีอ
่ ยูบ
 นหัวทดสอบ

•

วัดแรงดันไฟฟาที่ทราบอยูแ
 ลวกอน เพือ
่ ใหแนใจวาผลิตภัณฑทํางานไดอยางถูกตอง

•

ตัดการจายพลังงานของวงจรกอนทดสอบความตานทานเสมอ

•

เปลี่ยนฟวสทข
ี่ าดดวยฟวสใหมชนิดเดียวกันเทานัน
้ เพือ
่ ปองกันประกายไฟอยางตอเนือ
่ ง

•

ถอดแบตเตอรีอ
่ อกหากไมไดใชผลิตภัณฑเปนเวลานานหรือถาจัดเก็บทีอ
่ ุณหภูมิสงู กวา 50 °C หากไมไดถอดแบตเตอรี่
อาจเกิดการรัว
่ ไหลของแบตเตอรีไ
่ ด

•

เปลี่ยนแบตเตอรี่เมือ
่ สัญญาณเตือนแบตเตอรีอ
่ อ
 นปรากฏขึน
้ เพือ
่ ปองกันการวัดทีไ
่ มถก
ู ตอง

•

ถอดโพรบ สายวัดทดสอบ และอุปกรณเสริมทัง้ หมดกอนเปดฝาแบตเตอรี่

•

เปลี่ยนแบตเตอรีท
่ งั้ หมดดวยแบตเตอรี่ใหมประเภทเดียวกันจากผูผลิตเดียวกัน เพือ
่ ปองกันการรัว
่ ไหล

•

หากมีการรัว
่ ไหลของแบตเตอรี่ ใหซอ
 มแซมผลิตภัณฑกอนการใชงาน
การรัว
่ ไหลของแบตเตอรีอ
่ าจทําใหมอ
ี น
ั ตรายจากการถูกไฟฟาดูดหรือทําใหผลิตภัณฑเสียหาย

•

ปดและล็อคฝาแบตเตอรีก
่ อ
 นใชงานผลิตภัณฑ

•

หามใชงานผลิตภัณฑทถ
ี่ อดฝาออก หรือเคสเปดอยู อาจเกิดอันตรายจากแรงดันไฟฟาได

•

ใหชา งที่ไดรบ
ั การอนุมต
ั ซ
ิ อ
 มแซมผลิตภัณฑเทานัน
้
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คูม
่ อ
ื การใช ้งาน
ตารางที่ 1. สัญลักษณ

สัญลักษณ

W

คําเตือน เสี่ยงตออันตราย

X

คําเตือน แรงดันไฟฟาที่เปนอันตราย
เสี่ยงตอไฟฟาช็อต



ดูเอกสารสําหรับผูใชงาน



แบตเตอรี่

สัญลักษณ



T
6

P

เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสหภาพยุโรป

)



เปนไปตามมาตรฐาน EMC และความปลอดภัยที่
เกี่ยวของของออสเตรเลีย



คําอธิบาย
สายดิน
ฟวส
ฉนวนสองชั้น
คําเตือน อยาใชในระบบจําหนายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟา
>660 โวลต
รับรองโดย CSA Group วาเปนไปตามมาตรฐานดานควา
มปลอดภัยของอเมริกาเหนือ
เปนไปตามมาตรฐาน South Korean EMC ที่เกี่ยวของ



Measurement Category II สามารถทดสอบและวัดวงจรที่เชื่อมตอกับจุดยูทิไลเซชัน (ชองตอและจุดที่คลายๆ กัน)
ของการติดตั้ง MAINS แรงดันต่ํา ไดโดยตรง



Measurement Category III สามารถทดสอบและวัดวงจรที่เชื่อมตอกับสวนจายไฟของการติดตั้ง MAINS
แรงดันต่ําของอาคาร



Measurement Category IV สามารถทดสอบและวัดวงจรที่เชื่อมตอกับแหลงไฟของการติดตั้ง MAINS
แรงดันต่ําของอาคาร

~
4

คําอธิบาย

ผลิตภัณฑนี้เปนไปตามขอกําหนด WEEE Directive ฉลากเพิ่มเติมที่แจงวาหามทิ้งผลิตภัณฑไฟฟา/อิเล็กทรอนิกสในที่ทิ้งขย
ะภายในบาน หมวดหมูผลิตภัณฑ: ตามการอางอิงของชนิดอุปกรณใน WEEE Directive Annex I
ผลิตภัณฑนี้ถูกจัดไวในหมวดหมู 9 ผลิตภัณฑ "อุปกรณตรวจสอบและควบคุม" หามทิ้งผลิตภัณฑนี้รวมกับขยะอื่นๆ
ที่ไมไดรับการแยก

Insulation Testers

แรงดันไฟฟาที่ไมปลอดภัย

แรงดันไฟฟาทีไ่ มปลอดภัย

ตําแหนงของสวิตชแบบหมุน

เมื่อเครื่องทดสอบตรวจพบคาแรงดันไฟฟา 30 V ในระหวางการ
ทดสอบฉนวน, 2 V ในระหวางการวัดความตานทาน หรือคาแรง
ดันไฟฟาเกินกําลัง () สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสด
งผล เพื่อเตือนใหผูใชทราบวาอาจเกิดอันตรายจากแรงดันไฟฟา

เปดใชงานเครื่องทดสอบโดยการเลือกฟงกชั่นการวัดฟงกชั่นใดฟ
งกชั่นหนึ่ง เครื่องทดสอบจะแสดงผลแบบมาตรฐานสําหรับฟงกชั่น
นั้นๆ (เชน ชวงการวัด, หนวยวัด, ตัวปรับ ฯลฯ) ใชปุมสีน้ําเงินเพื่อ
เลือกฟงกชั่นตางๆ ของสวิตชแบบหมุน (ที่มีตัวอักษรสีน้ําเงินกํากับ
อยู) การเลือกฟงกชั่นตางๆ ของสวิตชแบบหมุนจะแสดงไวในรูปที่
1 และจะอธิบายไวในตารางที่ 2

การประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ (โหมดพัก)
หากไมมีการเปลี่ยนฟงกชัน หรือไมมีการกดปุมเปนเวลา 10 นาที
เครื่องทดสอบจะเขาสู "โหมดพัก" และแสดงหนาจอวางเปลา ทั้งนี้
เพื่อเปนการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ เครื่องทดสอบจะออกจากโ
หมดพักเมื่อมีการกดปุม หรือเมื่อหมุนสวิตชแบบหมุน
ตัวตั้งเวลาใน 10 หากตองการกลับมาใชงาน ใหหมุนสวิทชไปที่
OFF แลวหมุนไปที่ฟงกชันใดก็ได นาทีจะถูกระงับใชในระหวางก
ารวัดความตานทานฉนวนหรือการวัดความตานทานของจุดตอลง
ดิน ระยะเวลาจะเริ่มตนทันทีหลังจากทําการวัดคา

bbw03f.emf

รูปที่ 1. สวิตชแบบหมุน
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คูม
่ อ
ื การใช ้งาน
ตารางที่ 2. การเลือกฟงกชน
ั่ ของสวิตชแบบหมุน

ตําแหนงของส
วิตช

ฟงกชน
ั่ การวัด

OFF

ปดเครื่องทดสอบ



แรงดันไฟฟากระแสสลับหรือกระแสตรงตั้งแต
0.1 V ถึง 600.0 V



ความตานทานไฟฟาในหนวยโอหมตั้งแต 0.01
Ω ถึง 20.00 kΩ



250 V
100 V
50V

ปุม
 และสัญลักษณ
ใชปุมเหลานี้ เพื่อเปดใชงานคุณลักษณะตางๆ ที่ขยายผลการทําง
านของฟงกชั่นที่เลือกโดยใชสวิตชแบบหมุน นอกจากนี้ยังมีสัญลั
กษณอีก 2 อยางที่ดานหนาของเครื่องทดสอบซึ่งจะสวางขึ้นเมื่อเค
รื่องทํางาน ปุมและสัญลักษณมีแสดงไวในรูปที่ 2 และอธิบายไวใน
ตารางที่ 3

ความตานทานในหนวยโอหมตั้งแต 0.01 M
ถึง 10.0 G สําหรับรุน 1507 และ 0.01 ถึง
2000 M สําหรับรุน 1503
ทําการทดสอบฉนวนโดยจายแรงดันไฟฟา 50,
100, 250, 500 และ 1000 V dc สําหรับรุน
1507 หรือ 500 และ 1000 V dc สําหรับรุน
1503

bbw02f.emf

รูปที่ 2. ปุม
 และสัญลักษณ
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ปุมและสัญลักษณ

ตารางที่ 3. ปุมและสัญลักษณ
ปุม/สัญลักษณ

คําอธิบาย



กดปุมสีน้ําเงินเพื่อเลือกฟงกชั่นการวัดตางๆ



กดเพื่อกําหนดคาเครื่องทดสอบใหทดสอบดัชนี
ของขั้วหรืออัตราการดูดซับไดอิเล็กทริก
การทดสอบจะเริ่มตนขึ้นเมื่อกดปุม 



ตั้งขีดจํากัดผาน/ไมผานสําหรับการทดสอบฉนว
น



ล็อคการทดสอบ เมื่อกดปุมนี้กอนกดปุม 
การทดสอบจะดําเนินตอไปจนกวาจะกดปุมล็อค
หรือปุมทดสอบอีกครั้งเพื่อปลดล็อค



เปดหรือปดแสงไฟพื้นหลัง
แสงไฟพื้นหลังจะดับลงหลังจากเวลาผานไป 2
นาที

ปุม/สัญลักษณ

คําอธิบาย



เริ่มตนการทดสอบฉนวนเมื่อหมุนสวิตชแบบห
มุนไปที่ตําแหนง INSULATION (ฉนวน) ซึ่งจ
ะทําใหเครื่องทดสอบจาย (เอาทพุท) แรงดันไ
ฟฟาสูงและวัดคาความตานทานของฉนวน
เริ่มตนการทดสอบความตานทานเมื่อหมุนสวิต
ชแบบหมุนไปที่ตําแหนงโอหม



คําเตือนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟาที่ไมปลอดภัย
ปรากฏขึ้นเมื่อตรวจพบแรงดันไฟฟาอินพุทตั้ง
แต 30 V ขึ้นไป (อาจเปนแรงดันไฟฟากระแส
สลับหรือกระแสตรง โดยขึ้นอยูกับตําแหนงขอ
งสวิตชแบบหมุน) นอกจากนี้ยังจะปรากฏขึ้นเมื่
อหนาจอแสดงผลแสดง สวิตชอยูที่ตําแหนง
 และเมื่อสัญลักษณ  ปรากฏขึ้นบน
หนาจอแสดงผล นอกจากนี้ สัญลักษณ  ยังจะ
ปรากฏขึ้นในระหวางการทดสอบฉนวนดวย



สัญลักษณผาน ปรากฏขึ้นเมื่อคาความตานทา
นฉนวนที่วัดไดสงู กวาขีดจํากัดคาเปรียบเทียบ
ที่เลือกไว
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คูม
่ อ
ื การใช ้งาน

ทําความเขาใจกับหนาจอแสดงผล

ตารางที่ 4. สัญลักษณบนหนาจอแสดงผล

สัญลักษณบนหนาจอแสดงผลจะแสดงไวในรูปที่ 3 และจะอธิบายไ
วในตารางที่ 4 สวนขอความแจงขอผิดพลาดที่อาจปรากฏขึ้นบนห
นาจอแสดงผลจะอธิบายไวในตารางที่ 5

สัญลักษณ

คําอธิบาย



แสดงใหทราบวาการทดสอบฉนวนหรือความ
ตานทานถูกล็อค






เครื่องหมายนอยกวาหรือมากกวา
คําเตือนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟาที่ไมปลอดภัย
แบตเตอรี่ออนจะปรากฏขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ตองเ
ปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อสัญลักษณ 
ปรากฏขึ้น ปุมแสงไฟพื้นหลังจะถูกระงับใชเ
พื่อเปนการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
XW คําเตือน

bbw01f.emf

รูปที่ 3. สัญลักษณบนหนาจอแสดงผล
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เพือ
่ ปองกันไมใหเกิดการอานคาผิดพ
ลาด ซึง่ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
การบาดเจ็บ จึงควรเปลีย
่ นแบตเตอรี่ทั
นทีทส
ี่ ัญลักษณแสดงสถานะแบตเตอรี่
ออนปรากฏขึน
้

Insulation Testers

ทําความเขาใจกับหนาจอแสดงผล
ตารางที่ 4. สัญลักษณบนหนาจอแสดงผล (ตอ)
สัญลักษณ

คําอธิบาย



มีการเลือกฟงกชั่นการทดสอบดัชนีของขั้วหรื
ออัตราการดูดซับไดอิเล็กทริก

ZERO

VAC, VDC, Ω,
kΩ, MΩ, GΩ

ฟงกชั่นการวัดความตานทาน (ในหนวยโอห
ม) ที่มีคาเขาใกลศูนยกําลังทํางาน
หนวยการวัด



การแสดงผลหลัก

VDC

โวลต



การแสดงผลรอง

COMPARE



ตารางที่ 5. ขอความแจงขอผิดพลาด
ขอความ

คําอธิบาย



ปรากฏขึ้นที่การแสดงผลหลักและแสดงใหทราบว
าแบตเตอรี่ออนเกินกวาที่อุปกรณจะทํางานไดอย
างนาเชื่อถือเครื่องทดสอบจะไมทํางานเลยจนกว
าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม นอกจากนี้ สัญลักษณ
 ยังจะปรากฏขึ้นเมื่อมีสัญลักษณ  ปราก
ฏขึ้นในการแสดงผลหลักดวย

>



แสดงใหทราบวาคาอยูนอกชวงการวัด
ขอมูลการตรวจเทียบมาตรฐานไมถูกตองตรวจเที
ยบมาตรฐานเครื่องทดสอบ

แสดงคาเปรียบเทียบผาน/ไมผานที่เลือกไว
สัญลักษณการทดสอบฉนวนจะปรากฏขึ้นเมื่อ
มีแรงดันไฟฟาสําหรับการทดสอบฉนวน
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ขัว้ ตออินพุท

ตารางที่ 6. คําอธิบายเกี่ยวกับขัว
้ ตออินพุท

ขั้วตออินพุทมีแสดงไวในรูปที่ 4 และอธิบายไวในตารางที่ 6

1

3

รายการ

คําอธิบาย



ขั้วตออินพุทสําหรับการวัดความตานทาน



ขั้วตอทั่วไป (ดานกลับ) สําหรับการวัดคาทุกประเภทย
กเวนการทดสอบฉนวน



ขั้วตออินพุทสําหรับโวลตหรือการทดสอบฉนวน

ตัวเลือก Power-Up
2

bbw08f.emf

รูปที่ 4. ขัว
้ ตออินพุท
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กดปุมคางไวในระหวางที่เปดเครื่องทดสอบเพื่อเปดใชงานตัวเลือก
power-up ตัวเลือก Power-up ทําใหผูใชสามารถเลือกใชงานคุ
ณลักษณะและฟงกชั่นเพิ่มเติมอื่นๆ ของเครื่องทดสอบได ในการเลื
อกตัวเลือกของ Power-up ใหกดปุมที่เหมาะสมคางไว โดยปุมจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อทานปรับเครื่องทดสอบจากตําแหนง OFF (ปด)
ไปที่ตําแหนงอื่นๆ ตัวเลือก Power-up จะถูกยกเลิกเมื่อปดเครื่องท
ดสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือก Power-up มีอธิบายไวในตาร
างที่ 7

Insulation Testers

การวัดพื้นฐาน

ตารางที่ 7. ตัวเลือก Power-up
ปุม

คําอธิบาย
ตําแหนงสวิตชจะเปดสวนตางๆ ทั้งหมดของห
นาจอ LCD



 ตําแหนงสวิตชจะแสดงหมายเลขเวอรชั่นของ
ซอฟตแวร
 ตําแหนงสวิตชจะแสดงหมายเลขรุน
เริ่มตนโหมดตรวจเทียบมาตรฐาน เครื่องทดสอบจะ



แสดง  และเขาสูโหมดตรวจเทียบมาตรฐานเมื่อ
ปลอยปุม

การวัดพื้นฐาน
รูปในหนาตอไปนี้จะแสดงวิธีการวัด
เมื่อเชื่อมตอสายวัดทดสอบเขากับวงจรไฟฟาหรืออุปกรณ
ใหเชื่อมตอสายวัดทดสอบทั่วไป (COM) กอนที่จะเชื่อมตอสายวัด
ทดสอบที่มีกระแสไฟฟา เมื่อถอดสายวัดทดสอบ ใหถอดสายวัดทด
สอบที่มีกระแสไฟฟาออกกอน แลวจึงถอดสายวัดทดสอบทั่วไป
XW คําเตือน
ปลดการเชือ
่ มตอวงจรพลังงานและคายประจุตว
ั เก็บประ
จุแรงดันไฟฟาสูงทัง้ หมดกอนทีจ
่ ะทดสอบ ทัง้ นี้
เพือ
่ ปองกันไมใหเกิดไฟฟาช็อตหรือการบาดเจ็บ
หรือปองกันไมใหเครือ
่ งทดสอบเสียหาย

หมายเหตุ
ตัวเลือก Power-up จะทํางานเมื่อกดปุม
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การวัดแรงดันไฟฟา

การวัดความตานทานของจุดตอลงดิน
ในการทดสอบความตานทาน ควรทดสอบกับวงจรที่ไมมีกระแสไฟ
ฟาเทานั้น ตรวจสอบฟวสกอนเริ่มทําการทดสอบ โปรดดูขอมูลเกี่ย
วกับการทดสอบฟวสในสวนตอไปในคูมือนี้ การเชื่อมตอเครื่องทด
สอบเขากับวงจรที่มีกระแสไฟฟาในขณะกําลังทําการทดสอบจะทํา
ใหฟวสขาด

1507 INSULATION TESTER

หมายเหตุ
ความตานทานเชิงซอนหรือวงจรไฟฟาที่ตอเพิ่มเติมเขา
มาแบบขนานหรือโดยใชกระแสที่มีคาสูงขึ้นชั่วขณะใน
การทํางานของเครื่องสามารถสงผลใหเกิดคาวัดที่ไมถูก
ตองได
ในการวัดคาความตานทาน:

รูปที่ 5. การวัดแรงดันไฟฟา

12
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1.

เชื่อมตอโพรบทดสอบเขาในขั้วตออินพุท Ω และ COM ดูรูปที่ 6

2.

หมุนสวิตชแบบหมุนไปที่ตําแหนง 

3.

นําหัวโพรบมาแตะกัน กดปุมสีน้ําเงินและรอจนกระทั่งมีเสนป
ระปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล เครื่องทดสอบจะวัดความตานทา
นของโพรบ เก็บคาที่อานไดไวในหนวยความจํา และหักลบค
านั้นออกจากคาที่อานได คาความตานทานของโพรบที่อานไ
ดจะถูกบันทึกไวแมวาจะปดเครื่องทดสอบก็ตาม หากความตา
นทานของโพรบ >2  คาความตานทานที่วัดไดจะไมถูกบันทึ
กไว

Insulation Testers

การวัดพื้นฐาน

4.

5.

เชื่อมตอโพรบเขากับวงจรที่ตองการวัด หากวงจรมีกระแสไฟ
ฟา เครื่องทดสอบจะตรวจพบไดโดยอัตโนมัติ
•

การแสดงผลหลักจะแสดง ---- จนกวาทานจะกดปุม
 และได้คาความตานทานที่ถูกตอง

•

หากแรงดันไฟฟากระแสสลับหรือกระแสตรงมีคาสูงกวา
2 V สัญลักษณแรงดันไฟฟาสูง (Y) และขอความแจงเตือ
น >2 V จะปรากฏขึ้นที่การแสดงผลหลัก ในสภาวะดังก
ลาวนี้ เครื่องทดสอบจะไมทําการทดสอบ ใหปลดการเชื่อ
มตอเครื่องทดสอบและถอดปลั๊กออกกอนที่จะดําเนินการ
ตอ

•

หากเครื่องทดสอบสงเสียงเตือนเมื่อทานกดปุม 
แสดงวาเครื่องไมทําการทดสอบ

1507 INSULATION TESTER

เนื่องจากตรวจพบแรงดันไฟฟาที่โพรบ กดปุม 
คางไวเพื่อเริ่มการทดสอบ ไอคอน 
จะปรากฏขึ้นที่สวนลางของหนาจอแสดงผลจนกวาทานจะปล
อยปุม  คาความตานทานที่อานไดจะปรากฏขึ้นที่การ
แสดงผลหลัก จนกวาจะเริ่มการทดสอบใหม หรือมีการเลือกใ
ชฟงกชั่นหรือชวงใหม
หากคาความตานทานสูงกวาชวงสูงสุดของการแสดงผล
เครื่องทดสอบจะแสดงสัญลักษณ > และคาความตานทานสูง
สุดของชวง
bbw04f.emf

รูปที่ 6. การวัดความตานทาน
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การทดสอบฉนวน

4.

ในการทดสอบฉนวน ควรทดสอบกับวงจรที่ไมมีกระแสไฟฟาเทานั้
น ในการวัดความตานทานของฉนวน ใหตั้งเครื่องทดสอบตามที่แ
สดงในรูปที่ 7 และปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง:
1.

เชื่อมตอโพรบทดสอบเขาในขั้วตออินพุท V และ COM

2.

หมุนสวิตชแบบหมุนไปที่คาแรงดันไฟฟาทดสอบที่ตองการ

3.

เชื่อมตอโพรบเขากับวงจรที่ตองการวัด หากวงจรมีกระแสไฟ
ฟา เครื่องทดสอบจะตรวจพบไดโดยอัตโนมัติ

14

•

การแสดงผลหลักจะแสดง  จนกวาทานจะกดปุม
 และไดคาความตานทานของฉนวนที่ถูกตอง

•

หากมีแรงดันไฟฟากระแสสลับหรือกระแสตรงที่มีคามาก
กวา 30 V สัญลักษณแรงดันไฟฟาสูง () และขอความแ
จงเตือน >30 V จะปรากฏขึ้นที่การแสดงผลหลัก ในสภ
าวะดังกลาวนี้ เครื่องทดสอบจะไมทําการทดสอบ ใหปล
ดการเชื่อมตอเครื่องทดสอบและถอดปลั๊กออกกอนที่จะ
ดําเนินการตอ

กดปุม  คางไวเพื่อเริ่มการทดสอบ การแสดงผลรองจ
ะแสดงแรงดันไฟฟาทดสอบที่จายไปยังวงจรที่กําลังทดสอบ สั
ญลักษณแรงดันไฟฟาสูง () และการแสดงผลหลัก ซึ่งแสดง
คาความตานทานในหนวย M หรือ G จะปรากฎขึ้น ไอค
อน  จะปรากฏขึ้นที่สวนลางของหนาจอแสดงผลจนกวาจะ
ปลอยปุม 
หากคาความตานทานสูงกวาชวงสูงสุดของการแสดงผล
เครื่องทดสอบจะแสดงสัญลักษณ  และคาความตานทานสูงสุ
ดของชวง

5.

ใหโพรบอยูที่จุดที่จะทดสอบและปลอยปุม  วงจรที่กํา
ลังทดสอบจะคายประจุผานทางเครื่องทดสอบ คาความตานท
านที่อานไดจะปรากฏขึ้นที่การแสดงผลหลักจนกวาจะเริ่มกา
รทดสอบใหม หรือมีการเลือกใชฟงกชั่นหรือชวงใหม หรือตร
วจพบแรงดันไฟฟาที่มีคา >30 V

Insulation Testers

การวัดดัชนีโพลาไลซเซชั่น และอัตราสวนไดอิเล็คทริคแอบซอรพชั่น (รุน 1507)

การวัดดัชนีโพลาไลซเซชั่น และอัตราสวนไดอิเล็
คทริคแอบซอรพชั่น (รุน
 1507)
ดัชนีขั้ว (PI) คืออัตราสวนของความตานทานของฉนวนในเวลา
10-นาทีตอความตานทานของฉนวนในเวลา 1 นาที สวนอัตรากา
รดูดซับไดอิเล็กทริค (DAR) คืออัตราสวนของความตานทานของ
ฉนวนในเวลา 1-นาทีตอความตานทานของฉนวนในเวลา
30 วินาที

1507 INSULATION TESTER

ในการทดสอบฉนวน ควรทดสอบกับวงจรที่ไมมีกระแสไฟฟาเทานั้
น ในการวัดดัชนีขั้วหรืออัตราการดูดซับไดอิเล็กทริค
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
1.

เชื่อมตอโพรบทดสอบเขาในขั้วตออินพุท INSULATION และ COM

หมายเหตุ
เนื่องจากเวลาที่ตองการในการทําการทดสอบ PI และ
DAR, ขอแนะนําใหใชคลิปทดสอบ
2.

หมุนสวิตชแบบหมุนไปที่ตําแหนงคาแรงดันไฟฟาทดสอบที่ต
องการ

3.

กดปุม  เพื่อเลือกดัชนีขั้วหรืออัตราการดูดซับไดอิเล็กท
ริค

bbw05f.emf

รูปที่ 7. การทดสอบฉนวน
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5.
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เชื่อมตอโพรบเขากับวงจรที่ตองการวัด หากวงจรมีกระแสไฟ
ฟา เครื่องทดสอบจะตรวจพบไดโดยอัตโนมัติ
•

การแสดงผลหลักจะแสดง ---- จนกวาทานจะกดปุม
 และได้คา่ ความตานทานที่ถูกตอง

•

หากแรงดันไฟฟากระแสสลับหรือกระแสตรงมีคามากกว
า 30 V สัญลักษณแรงดันไฟฟาสูง () และขอความแจง
เตือน >30 V จะปรากฏขึ้นที่การแสดงผลหลัก หากมีแรง
ดันไฟฟาสูง ก็จะไมมีการทําการทดสอบ

กดปุม  แลวปลอยเพื่อเริ่มการทดสอบ ในระหวางการ
ทดสอบ การแสดงผลรองจะแสดงแรงดันไฟฟาทดสอบที่จาย
ไปยังวงจรที่กําลังทดสอบ สัญลักษณแรงดันไฟฟาสูง ()
และคาความตานทานในหนวย MΩ หรือ GΩ จะปรากฏขึ้นที่
การแสดงผลหลัก ไอคอน  จะปรากฏขึ้นที่สวนลางของหน
าจอแสดงผลจนกวาการทดสอบจะเสร็จสมบูรณ

เมื่อการทดสอบเสร็จสมบูรณ คา PI หรือ DAR จะปรากฏขึ้น
ที่การแสดงผลหลัก วงจรที่กําลังทดสอบจะคายประจุผานทางเ
ครื่องทดสอบโดยอัตโนมัติ หากคาที่ใชเพื่อคํานวณ PI หรือ
DAR สูงกวาชวงสูงสุดของการแสดงผล หรือคา PAI ในเวลา
1-นาที สูงกวา 5000 MΩ การแสดงผลหลักจะแสดง 
•

หากคาความตานทานสูงกวาชวงสูงสุดของการแสดงผล
เครื่องทดสอบจะแสดงสัญลักษณ > และคาความตานทา
นสูงสุดของชวง

•

หากตองการขัดจังหวะการทดสอบคา PI หรือ DAR
กอนที่จะการทดสอบนั้นจะสิ้นสุดลง ใหกดปุม 
ชั่วครูหนึ่ง เมื่อปลอยปุม  วงจรที่กําลังทดสอบจะ
คายประจุผานทางเครื่องทดสอบโดยอัตโนมัติ

Insulation Testers

การใชฟงกชั่นเปรียบเทียบ (รุน 1507)

การใชฟงกชั่นเปรียบเทียบ (รุน
 1507)
ฟงกชั่นเปรียบเทียบใชในการตั้งระดับการเปรียบเทียบผาน/ไมผา
นสําหรับการวัดฉนวน ในการใชงานฟงกชั่นเปรียบเทียบ:
or

1.

กดปุม  เพื่อเลือกคาเปรียบเทียบที่ตองการ
ทานสามารถเลือกระหวาง 100 kΩ, 200 kΩ, 500 kΩ, 1 MΩ,
2 MΩ, 5 MΩ, 10 MΩ, 20 MΩ, 50 MΩ, 100 MΩ, 200 MΩ
และ 500 MΩ

2.

ทดสอบฉนวนโดยใชวิธีที่อธิบายไวในตอนตนของคูมือเลมนี้

3.

หากคาที่วัดไดสงู กวาคาเปรียบเทียบที่เลือกไว สัญลักษณไฟผ
านสีเขียวจะปรากฏขึ้น

4.

กดปุม  คางไวประมาณ 1 วินาที เพื่อระงับใชฟงกชั่นเป
รียบเทียบ สัญลักษณไฟผานสีเขียวจะดับลงเมื่อเริ่มตนการทด
สอบใหม หรือเมื่อมีการเลือกคาเปรียบเทียบคาใหม

bcl10f.emf

ที่ 8. การวัดดัชนีโพลาไลซเซชัน
่
และอัตราสวนไดอิเล็คทริคแอบซอรพชัน
่
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การทําความสะอาด
ใชผาชุบน้ําผสมผงซักฟอกออนๆ บิดหมาดๆ เช็ดทําความสะอาดตั
วเครื่องเปนประจํา หามใชสารที่มีฤทธิ์กัดกรอนหรือตัวทําละลาย
ฝุนผงหรือความชื้นในขั้วตออาจมีผลกระทบตอการอานคาของมิเ
ตอร ปลอยใหเครื่องทดสอบแหงกอนนํามาใชงาน

1507 INSULATION TESTER

การทดสอบแบตเตอรี่
เครื่องทดสอบจะตรวจสอบแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ตลอดเวลา
หากไอคอนแบตเตอรี่ออน () ปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงผล
แสดงวาอายุการใชงานของแบตเตอรี่เหลือนอยมาก
ในการทดสอบแบตเตอรี่:

bbw11f.emf

ที่ 9. ใชฟง กชน
ั่ เปรียบเทียบ
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1.

หมุนสวิตชแบบหมุนไปที่ตําแหนง  โดยตองไมมีโพรบเ
สียบอยูกับขั้วตอ

2.

กดปุมสีน้ําเงินเพื่อเริ่มการทดสอบแบตเตอรี่ใหมที่เพิ่งใสเขาไ
ป การแสดงผลของฟงกชั่นแรงดันไฟฟาจะหายไป และคาแร
งไฟฟาดันแบตเตอรี่ที่วัดไดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงผล
หลักเปนเวลานานประมาณ 2 วินาที จากนั้นจึงจะแสดงการแ
สดงผลของฟงกชั่นแรงดันไฟฟาอีกครั้ง

Insulation Testers

การทําความสะอาด

การทดสอบฟิ วส ์
XW คําเตือน
ถอดสายวัดทดสอบและสัญญาณอินพุททัง้ หมดออกกอน
ที่จะทําการเปลีย
่ นฟวส ทัง้ นีเ้ พือ
่ ปองกันไมใหเกิดไฟฟา
ช็อตหรือการบาดเจ็บ
ทดสอบฟวสตามที่อธิบายไวดานลางและตามที่แสดงในรูปที่ 10
และเปลี่ยนฟวสตามที่แสดงในรูปที่ 11
1.

หมุนสวิตชแบบหมุนไปที่ตําแหนง 

2.

กดปุม  คางไว หากสัญลักษณ  ปรากฏขึ้นบนหน
าจอแสดงผล แสดงวาฟวสเสียและตองเปลี่ยนใหม

bcl06f.emf

รูปที่ 10. การทดสอบฟวส
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การเปลีย
่ นแบตเตอรีแ
่ ละฟวส
เปลี่ยนฟวสและแบตเตอรี่ตามที่แสดงในรูปที่ 11 ปฏิบัติตามขั้นตอ
นดานลางเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่
XW คําเตือน
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งไมใหเกิดไฟฟาช็อต, การบาดเจ็บ
หรือเกิดความเสียหายกับเครือ
่ งทดสอบ:
•

เพือ
่ ปองกันไมใหเกิดการอานคาผิดพลาดซึง่ อาจ
ทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือการบาดเจ็บ ใหเปลีย
่ นแบ
ตเตอรีท
่ น
ั ทีที่สญ
ั ลักษณแสดงสถานะแบตเตอรี่
() ปรากฏขึน
้

•

ใชแตฟว
 สทม
ี่ ีคา แอมแปร, สัญญาณขัดจังหวะ, แร
งดันไฟฟา และพิกด
ั ความเร็วตามที่กําหนดไวเทานั้
น

•

หมุนสวิตชแบบหมุนไปทีต
่ าํ แหนง OFF (ปด)
และถอดสายวัดทดสอบออกจากขัว
้ ตอ

1.

ถอดฝาแบตเตอรี่ออกโดยใชไขควง ขนาดมาตรฐานไขเพื่อค
ลายล็อคของฝาแบตเตอรี่จนกระทั่งสัญลักษณ ปลดล็อคอยูต
รงแนวกับลูกศร

2.

เอาแบตเตอรี่ออกและเปลี่ยน แบตเตอรี่ใหม

3.

ปดฝาแบตเตอรี่และยึดใหเขาที่โดย หมุนล็อคของฝาแบตเตอ
รี่จนกระทั่งสัญลักษณล็อคอยูตรงแนวกับลูกศร
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ฟวส, แบบ Fast , 315 mA, 1000 V,
Fluke PN 2279339
พิกัดสัญญาณขัดจังหวะต่ําสุด 10000 A
แบตเตอรี่, อัลคาไลน 1.5 V AA, NEDA
15A, IEC LR6

Fluke PN 376756

รูปที่ 11. การเปลีย
่ นฟวสและแบตเตอรี่

Insulation Testers

ขอมูลจําเพาะ

ขอมูลจําเพาะ
แรงดันไฟฟาสูงสุดระหวางเทอรมินัลใดๆ
และพื้นดิน .............................................................600 V
อุณหภูมิในการเก็บรักษา ......................................... -40 °C ถึง 60 °C
อุณหภูมิในการทํางาน ............................................ -20 °C ถึง 55 °C
คาสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ............................................ 0.05 x (ความแมนยําที่ระบุ) ตอ °C สําหรับอุณหภูมิ <18 °C หรือ >28 °C
ความชื้นสัมพัทธ..................................................... ไมควบแนน
0 % ถึง 95 % @ 10 °C ถึง 30 °C
0 % ถึง 75 % @ 30 °C ถึง 40 °C
0 % ถึง 40 % @ 40 °C ถึง 55 °C
แบตเตอรี่ ............................................................... แบตเตอรี่ขนาด AA 4 กอน (IEC LR6)
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ ................................... การใชงานเพื่อทดสอบฉนวน: เครื่องทดสอบสามารถทําการทดสอบฉนวนไดอยางนอย 1000 ครั้ง
โดยใชแบตเตอรี่อัลคาไลนใหมที่อุณหภูมิหอง ซึ่งเปนการทดสอบตามมาตรฐานโดยจายแรงดันไฟฟา
1000 V ใหความตานทาน 1 MΩ โดยมีรอบการทํางาน 5 วินาทีและหยุดพัก 25 วินาที การวัดความต
านทาน: เครื่องทดสอบสามารถทําการทดสอบฉนวนไดอยางนอย 2500 ครั้ง
โดยใชแบตเตอรี่อัลคาไลนใหมที่อุณหภูมิหอง ซึ่งเปนการทดสอบตามมาตรฐานโดยมีความตานทาน
1 MΩ และมีรอบการทํางาน 5 วินาทีและหยุดพัก 25 วินาที
ขนาด.................................................................... สูง 5.0 ซม. x กวาง 10.0 ซม. x ยาว 20.3 ซม. (สูง 1.97 นิ้ว x กวาง 3.94 นิ้ว x ยาว 8.00 นิ้ว)
น้ําหนัก ................................................................. 550 กรัม (1.2 ปอนด)
อัตราการปองกันการรับเขา ..................................... IEC 60529: IP40
ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล
ขณะทํางาน ....................................................... 2000 ม.
ขณะไมทํางาน (ขณะเก็บรักษา) ........................... 12 000 ม
ความสามารถในการทํางานนอกชวงการวัด .............. 110 % ของชวงการวัด
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อุปกรณเสริมของรุน................................................ สายวัด TL224
โพรบ TP74 พรอมฝาครอบปองกัน
ที่หนีบขั้วแบบฟนปลาตัวหนีบหมายเลขประจําสินคา 1958654 (สีแดง) และหมายเลขประจําสินคา
1958646 (สีดํา)
ยางหุม
โพรบวิถีไกล พรอมฝาครอบปองกัน
ความปลอดภัย
มาตรฐาน .............................................................. IEC 61010-1: ระดับมลภาวะ 2
การวัด .................................................................. IEC 61010-2-030; CAT IV 600 V
IEC 61010-031, IEC 61557-1,
IEC 61557-2, IEC 61557-4,
IEC 61557-10
ความเขากันไดของแมเหล็กไฟฟา (EMC)
มาตรฐานสากล .................................................. IEC 61326-1: สภาพแวดลอมแมเหล็กไฟฟาแบบพกพา
CISPR 11: Group 1, Class A

Group 1: อุปกรณมีการสรางและ/หรือใชพลังงานคลื่นวิทยุคูควบที่เปนสื่อซึ่งจําเปนสําหรับการทํางานภายในตัวอุปกรณเอง
Class A: อุปกรณเหมาะสําหรับใชงานในสถานที่ซึ่งไมใชที่พักอาศัยและ/หรือสถานที่ซึ่งเชื่อมตอโดยตรงกับโครงขายไฟฟาแรงดันต่ําที่สงกระแสไฟใ
หอาคารซึ่งถูกใชงานเพื่อวัตถุประสงคการอยูอาศัย การยืนยันความเขากันไดของแมเหล็กไฟฟาในสภาพแวดลอมอื่นอาจมีความยากลําบากเนื่องจาก
การนําสัญญาณรบกวนและที่แผออกมา
เกาหลี(KCC) ..................................................... อุปกรณ Class A (อุปกรณแพรสัญญาณและการสื่อสารทางอุตสาหกรรม)

Class A: ผลิตภัณฑนี้ไดมาตรฐานตามอุปกรณคลื่นแมเหล็กไฟฟาอุตสาหกรรม และผูจําหนายหรือผูใชควรทราบ อุปกรณนี้มีวัตถุประสงคสําหรับใชใ
นเชิงพาณิชยไมใชสําหรับใชตามบาน
USA (FCC) ...................................................... 47 CFR 15 subpart B. ผลิตภัณฑนี้ถือวาเปนอุปกรณที่ไดรับการยกเวนตามขอกําหนด 15.103.
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การวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ/กระแสตรง
ความแมนยํา
ชวงการวัด

ความละเอียด

50 Hz ถึง 60 Hz
± (% ของคาอาน + ตําแหนงทศนิยม)

600.0 V

0.1 V

+ (2 % + 3)

อิมพิแดนซอินพุท ................................................... 3 MΩ (นอมินัล), < 100 pF
อัตราสวนการปฏิเสธในโหมดทั่วไป
(1 kΩ ไมสมดุล) ..................................................... >60 dB ที่กระแสตรง, 50 หรือ 60 Hz
การปองกันการโหลดเกินกําลัง ................................. 600 V rms หรือกระแสตรง
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การวัดความตานทานของจุดตอลงดิน
ความแมนยํา [1]
ชวงการวัด

ความละเอียด

20.00 Ω

0.01 Ω

200.0 Ω

0.1 Ω

2000 Ω

1Ω

20.00 kΩ

0.01 Ω

± (% ของคาอาน + ตําแหนงทศนิยม)

+ (1.5 % + 3)

[1] ความแมนยําทีร่ ะบุใชกับคาตั้งแต 0 ถึง100 % ของชวงการวัด

การปองกันการโหลดเกินกําลัง................................. 2 V rms หรือกระแสตรง
แรงดันไฟฟาทดสอบเมื่อวงจรเปด ............................. >4.0 V, <8 V
กระแสไฟฟาเมื่อมีการลัดวงจร ................................. >200.0 mA

คุณสมบัตข
ิ องฉนวน
ชวงการวัด ............................................................ 0.01 MΩ ถึง 10 GΩ รุน 1507, 0.01 MΩ ถึง 2000 MΩ รุน 1503
แรงดันไฟฟาทดสอบ............................................... 50, 100, 250, 500, 1000 V dc ในรุน 1507, 500 และ 1000 V dc ในรุน 1503
ความแมนยําของคาแรงดันไฟฟาทดสอบ .................. +20 %, -0 %
กระแสไฟฟาทดสอบการลัดวงจร.............................. 1 mA (นอมินัล)
การคายประจุอัตโนมัติ ............................................ ระยะเวลาคายประจุ <0.5 วินาที เมื่อ C = 1 μF หรือต่ํากวา
การตรวจจับวงจรที่มีกระแสไฟ ................................ หยุดยั้งไมใหมีการทดสอบ ถาแรงดันไฟฟาที่ขั้วตอกอนเริ่มทําการทดสอบมีคา >30 V
โหลดความจุไฟฟาสูงสุด ........................................ ทํางานไดที่โหลดสูงถึง 1 μF
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รุน 1507
แรงดันไฟฟาเอาท
พุท

ชวงการแสดงผล

ความละเอียด

50 V dc

0.01 ถึง 20.00 MΩ

0.01 MΩ

(0 % ถึง + 20 %)

20.0 ถึง 50.0 MΩ

0.1 MΩ

100 V dc

0.01 ถึง 20.00 MΩ

0.01 MΩ

(0 % ถึง + 20 %)

20.0 ถึง 100.0 MΩ

0.1 MΩ

250 V dc

0.01 ถึง 20.00 MΩ

0.01 MΩ

(0 % ถึง + 20 %)

20.0 ถึง 200.0 MΩ

0.1 MΩ

0.01 ถึง 20.00 MΩ

0.01 MΩ

20.0 ถึง 200.0 MΩ

0.1 MΩ

200 ถึง 500 MΩ

1 MΩ

0.1 ถึง 200.0 MΩ

0.1 MΩ

200.0 ถึง 2000.0 MΩ

1 MΩ

2.0 ถึง 10.0 GΩ

0.1 GΩ

500 V dc
(0 % ถึง + 20 %)

1000 V dc
(0 % ถึง + 20 %)

กระแสไฟฟาทดสอบ

ความแมนยําของคาความตานทาน
± (% ของคาอาน +
ตําแหนงทศนิยม)

1 mA @ 50 kΩ

± (3 % + 5)

1 mA @ 100 kΩ

± (3 % + 5)

1 mA @ 250 kΩ

± (1.5 % + 5)

1 mA @ 500 kΩ

± (1.5 % + 5)

1 mA @ 1 MΩ

± (1.5 % + 5)
± (10 % +3)
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รุน 1503
แรงดันไฟฟาเอาทพุท

ชวงการแสดงผล

ความละเอียด

0.01 ถึง 20.0 MΩ

0.01 MΩ

20.0 ถึง 200.0 MΩ

0.1 MΩ

200 ถึง 500 MΩ

1 MΩ

1000 V dc

0.1 ถึง 200.0 MΩ

0.1 MΩ

(0 % ถึง + 20 %)

200 ถึง 2000 MΩ

1 MΩ

500 V dc
(0 % ถึง + 20 %)

กระแสไฟฟาทดสอบ

ความแมนยําของคาความตานทาน
± (% ของคาอาน + ตําแหนงทศนิยม)

1 mA @ 500 kΩ

± (2.0 % + 5)

1 mA @ 1 MΩ

± (2.0 % + 5)

ขอมูลจําเพาะตามมาตรฐาน IEC 61557
ตารางตอไปนี้จะแสดงขอกําหนดของการติดฉลากในยุโรป
การวัด

คาความแปรปรวนตามปกติ

คาความแปรปรวนในการทํางาน [1]

โวลต

± (2.0 % + 3)

30 %

ความตานทานของจุดตอลงดิน

± (1.5 % + 3)

30 %

ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาทดสอบและชวงการวั
ด โปรดดูที่ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับการทดสอบ
ฉนวน

30 %

ความตานทานฉนวน

[1] ขอมูลจําเพาะนี้ไดมาจากคามาตรฐานและแสดงคาสูงสุดยอมไดตามมาตรฐาน
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ตัวแปรที่มีอิทธิพลและคาความแปรปรวนตามมาตรฐาน IEC 61557
ตัวแปรทีม
่ อ
ี ิทธิพลตอความตานท
านของจุดตอลงดิน

ขอกําหนดตามมาตรฐาน
EN61557

คาความแปรปรวนสําหรับความต ความแปรปรวนสําหรับความตาน
านทานฉนวน [1]
ทานของจุดตอลงดิน [1]

แรงดันไฟฟาที่จายใหวงจร

E2

5%

5%

อุณหภูมิ

E3

5%

5%

[1] ระดับความเชื่อมั่นในขอมูลจําเพาะ 99 %
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คูม
่ อ
ื การใช ้งาน
ทานสามารถใชตารางตอไปนี้เพื่อกําหนดคาที่แสดงสูงสุดหรือต่ําสุด
โดยพิจารณาจากความผิดพลาดในการทํางานของเครื่องมือสูงสุดตามมาตรฐาน IEC 61557

คาความตานทานฉนวนที่แสดงสูงสุดและต่ําสุด
50 V

100 V

คาขีดจํากัด คาที่แสดงต่าํ สุด คาขีดจํากัด
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250 V

คาที่แสดงต่าํ สุด

500 V

1000 V

คาขีดจํากัด คาที่แสดงต่าํ สุด คาขีดจํากัด คาที่แสดงต่าํ สุด คาขีดจํากัด

คาที่แสดงต่าํ สุด

0.05

0.07

0.05

0.07

0.05

0.07

0.05

0.07

0.06

0.08

0.06

0.08

0.06

0.08

0.06

0.08

0.07

0.09

0.07

0.09

0.07

0.09

0.07

0.09

0.08

0.10

0.08

0.10

0.08

0.10

0.08

0.10

0.09

0.12

0.09

0.12

0.09

0.12

0.09

0.12

0.1

0.13

0.1

0.13

0.1

0.13

0.1

0.13

0.1

0.1

0.2

0.26

0.2

0.26

0.2

0.26

0.2

0.26

0.2

0.3

0.3

0.39

0.3

0.39

0.3

0.39

0.3

0.39

0.3

0.4

0.4

0.52

0.4

0.52

0.4

0.52

0.4

0.52

0.4

0.5

0.5

0.65

0.5

0.65

0.5

0.65

0.5

0.65

0.5

0.7
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คาความตานทานฉนวนที่แสดงสูงสุดและต่ําสุด (ตอ)
50 V

100 V

คาขีดจํากัด คาที่แสดงต่าํ สุด คาขีดจํากัด

250 V

คาที่แสดงต่าํ สุด

500 V

1000 V

คาขีดจํากัด คาที่แสดงต่าํ สุด คาขีดจํากัด คาที่แสดงต่าํ สุด คาขีดจํากัด คาที่แสดงต่าํ สุด

0.6

0.78

0.6

0.78

0.6

0.78

0.6

0.78

0.6

0.8

0.7

0.91

0.7

0.91

0.7

0.91

0.7

0.91

0.7

0.9

0.8

1.04

0.8

1.04

0.8

1.04

0.8

1.04

0.8

1.0

0.9

1.17

0.9

1.17

0.9

1.17

0.9

1.17

0.9

1.2

1.0

1.30

1.0

1.30

1.0

1.30

1.0

1.30

1.0

1.3

2.0

2.60

2.0

2.60

2.0

2.60

2.0

2.60

2.0

2.6

3.0

3.90

3.0

3.90

3.0

3.90

3.0

3.90

3.0

3.9

4.0

5.20

4.0

5.20

4.0

5.20

4.0

5.20

4.0

5.2

5.0

6.50

5.0

6.50

5.0

6.50

5.0

6.50

5.0

6.5

6.0

7.80

6.0

7.80

6.0

7.80

6.0

7.80

6.0

7.8
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คาความตานทานฉนวนที่แสดงสูงสุดและต่ําสุด (ตอ)
50 V

100 V

250 V

500 V

1000 V

คาขีดจํากัด คาที่แสดงต่าํ สุด คาขีดจํากัด คาที่แสดงต่าํ สุด คาขีดจํากัด คาที่แสดงต่าํ สุด คาขีดจํากัด คาที่แสดงต่าํ สุด คาขีดจํากัด คาที่แสดงต่าํ สุด
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7.0

9.10

7.0

9.10

7.0

9.10

7.0

9.10

7.0

9.1

8.0

10.40

8.0

10.40

8.0

10.40

8.0

10.40

8.0

10.4

9.0

11.70

9.0

11.70

9.0

11.70

9.0

11.70

9.0

11.7

10.0

13.0

10.0

13.0

10.0

13.0

10.0

13.0

10.0

13.0

20.0

26.0

20.0

26.0

20.0

26.0

20.0

26.0

20.0

26.0

30.0

39.0

30.0

39.0

30.0

39.0

30.0

39.0

30.0

39.0

40.0

52.0

40.0

52.0

40.0

52.0

40.0

52.0

40.0

53.0

50.0

65.0

50.0

65.0

50.0

65.0

50.0

65.0

60.0

78.0

60.0

78.0

60.0

78.0

60.0

78.0

70.0

91.0

70.0

91.0

70.0

91.0

70.0

91.0

80.0

104.0

80.0

104.0

80.0

104.0

80.0

104.0
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คาความตานทานฉนวนที่แสดงสูงสุดและต่ําสุด (ตอ)
50 V

100 V

250 V

500 V

คาขีดจํากัด คาที่แสดงต่าํ สุด คาขีดจํากัด คาที่แสดงต่าํ สุด คาขีดจํากัด คาที่แสดงต่าํ สุด คาขีดจํากัด คาที่แสดงต่าํ สุด
90.0

117.0

1000 V
คาขีดจํากัด

คาที่แสดงต่าํ สุด

90.0

117.0

90.0

117.0

90.0

117.0

100.0

130.0

100.0

130.0

100.0

130.0

200.0

260.0

200.0

260.0

300.0

390.0

300.0

390.0

400.0

520.0

400.0

520.0

500.0

650.0

600.0

780.0

700.0

910.0

800.0

1040.0

900.0

1170.0

1000.0

1300.0

2000.0

2600.0
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คาความตานทานจุดตอลงดินที่แสดงสูงสุด
คาขีดจํากัด

คาที่แสดงสูงสุด

คาขีดจํากัด

คาที่แสดงสูงสุด

คาขีดจํากัด

0.4

0.28

7.0

4.9

100.0

70.0

0.5

0.35

8.0

5.6

200.0

140.0

0.6

0.42

9.0

6.3

300.0

210.0

0.7

0.49

10.0

7.0

400.0

280.0

0.8

0.56

20.0

14.0

500.0

350.0

0.9

0.63

30.0

21.0

600.0

420.0

1.0

0.7

40.0

28.0

700.0

490.0

2.0

1.4

50.0

35.0

800.0

560.0

3.0

2.1

60.0

42.0

900.0

630.0

4.0

2.8

70.0

49.0

1000.0

700.0

5.0

3.5

80.0

56.0

2000.0

1400.0

6.0

4.2

90.0

63.0
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คาที่แสดงสูงสุด

