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การรับประกันแบบมีขอ
 จํากัดและขอจํากัดเกีย
่ วกับความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของ Fluke แตละชิ้นไดรับการรับประกันวาจะปราศจากขอบกพรองใดๆ ไมวาจะเปนในดานวัสดุที่ใชหรือกรรมวิธีการผลิต ภายใตการใชงานและ
การดูแลรักษาอุปกรณตามปกติ ระยะเวลาการรับประกันนี้มีกําหนดสามปและเริ่มตั้งแตวันที่ไดจัดสงผลิตภัณฑ ชิ้นสวนประกอบ การซอมแซมผลิตภัณฑ และ
การบริการบํารุงรักษาผลิตภัณฑจะมีระยะเวลาการรับประกัน 90 วัน การรับประกันนี้จะมีผลบังคับใชกับลูกคาที่เปนผูซื้อหรือผูใชรายแรกที่ซื้อผลิตภัณฑจาก
ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Fluke ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น และการรับประกันนี้ไมครอบคลุมฟวส แบตเตอรี่แบบที่ใชแลวทิ้ง หรือผลิตภัณฑใดๆ ที่ Fluke
พิจารณาวาผานการใชงานไมถูกตอง หรือมีการดัดแปลง การละเลย การปนเปอน หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการใชงานหรือการจัดการกับ
อุปกรณอยางผิดปกติ Fluke รับประกันวาซอฟตแวรจะทํางานอยางถูกตองตามที่ระบุในขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับคุณสมบัติการทํางานตางๆ เปนเวลา 90 วัน และ
รับประกันวาซอฟตแวรไดรับการบันทึกลงบนสื่อที่ปราศจากขอบกพรองอยางถูกตอง Fluke ไมรับประกันวาซอฟตแวรจะปราศจากขอผิดพลาดหรือทํางานโดย
ไมมีการติดขัด
ตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งของ Fluke จะขยายการรับประกันนี้สําหรับผลิตภัณฑใหมหรือที่ยังไมไดใชใหแกลูกคาที่เปนผูใชผลิตภัณฑเทานั้น แต
ตัวแทนจําหนายไมมีอํานาจที่จะใหการรับประกันในนามของ Fluke มากไปกวานี้หรือแตกตางไปจากนี้ การสนับสนุนการรับประกันจะมีใหเฉพาะในกรณีที่มี
การซื้อผลิตภัณฑผานทางตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งของ Fluke หรือในกรณีที่ผูซื้อไดซื้อผลิตภัณฑโดยจายในราคาระหวางประเทศเทานั้น Fluke
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินคาใชจายสําคัญตางๆ ในการซอมแซม/เปลี่ยนชิ้นสวนหรืออะไหลจากผูซื้อ หากผลิตภัณฑนั้นซื้อมาจากประเทศหนึ่งและ
นําไปสงซอมในอีกประเทศหนึ่ง
ความรับผิดชอบตามการรับประกันของ Fluke มีขอบเขตจํากัด Fluke สามารถพิจารณาจายเงินคืนตามราคาที่ผูใชไดซื้อผลิตภัณฑนั้นๆ ซอมแซมผลิตภัณฑ
โดยไมคิดคาใชจายฟรี หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑที่บกพรองซึ่งถูกสงคืนไปยังศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งของ Fluke ภายในระยะเวลาการรับประกัน
หากทานตองการขอรับบริการตามการรับประกัน โปรดติดตอศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งของ Fluke ที่ใกลที่สุด เพื่อขอรับขอมูลเกี่ยวกับการสงคืนผลิตภัณฑ
แลวจัดสงผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการนั้น พรอมแจงปญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ และชําระคาจัดสงและคารับประกันในการจัดสง (FOB Destination) Fluke
จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากการขนสง หลังจากที่ซอมแซมผลิตภัณฑตามเงื่อนไขการรับประกันแลว
จะจัดสงผลิตภัณฑดังกลาวกลับไปยังผู
ซื้อโดย Fluke จะเปนผูรับผิดชอบคาจัดสง (FOB Destination) หาก Fluke พิจารณาและตัดสินวาขอบกพรองของผลิตภัณฑเกิดจากการละเลย การใชงาน
ไมถูกตอง การปนเปอน การดัดแปลง อุบัติเหตุ หรือการใชงานหรือการจัดการกับอุปกรณอยางผิดปกติ รวมถึงขอบกพรองที่เกิดจากภาวะแรงดันไฟฟาสูง
เกินไปอันเนื่องมาจากการใชงานผลิตภัณฑนอกเหนือไปจากพิกัด อัตราที่กําหนดไว หรือการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพของชิ้นสวนกลไกตามการใชงานปกติ
Fluke จะแจงคาใชจายในการซอมแซมโดยประมาณและขออนุมัติจากผูใชกอนดําเนินการซอมแซม และหลังจากที่ซอมแซมผลิตภัณฑแลว Fluke จะจัดสง
ผลิตภัณฑดังกลาวกลับไปยังผูซื้อ โดยจะเรียกเก็บคาใชจายในการซอมแซมและคาธรรมเนียมการจัดสงผลิตภัณฑคืน (FOB Shipping Point) จากผูซื้อ
การรับประกันนีจ
้ ะมีผลบังคับใชกบ
ั ผูซ
 ื้อแตเพียงผูเดียว และเปนทางเลือกเดียวสําหรับผูซ
 ื้อ และจะครอบคลุมการรับประกันอืน
่ ๆ ทัง้ หมด ไมวา จะไดระบุไว
อยางชัดเจนหรือโดยนัย รวมทัง้ แตไมจาํ กัดถึงการรับประกันโดยนัยเกีย
่ วกับการจัดจําหนายหรือความเหมาะสมในการใชงานเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยาง
หนึง่ โดยเฉพาะ Fluke จะไมรบ
ั ผิดชอบตอความเสียหายหรือการสูญเสียพิเศษใดๆ ทัง้ ทางตรงหรือทางออม หรืออุบัตเิ หตุ หรือความเสียหายหรือการสูญเสียที่
เปนผลสืบเนื่องมาจากการใชงานผลิตภัณฑ รวมทัง้ การสูญเสียขอมูลอันสืบเนื่องมาจากสาเหตุหรือทฤษฎีใดๆ
เนื่องจากในบางประเทศหรือบางรัฐไมอนุญาตใหมีขอจํากัดในการรับประกันตามที่อางถึง หรือขอยกเวนหรือขอจํากัดที่เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจาก
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการใชงานผลิตภัณฑ ขอจํากัดและขอยกเวนของการรับประกันนี้จึงอาจไมมีผลบังคับใชไดกับผูซื้อทุกราย
ในกรณีที่ขอกําหนดใดๆ ในการรับประกันนี้ไมสามารถบังคับใชได หรือไมมีผลบังคับใชตามการพิจารณาของศาลหรือผูมีอํานาจในการตัดสินคดีความ
ขอกําหนดอื่นๆ ที่สามารถบังคับใชไดจะมีผลในการรับประกันตามปกติ
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1587/1577

Insulation Multimeters
บทนํา

มิเตอรจะวัดหรือทดสอบสิ่งตอไปนี้:

Fluke รุน 1587 และรุน 1577 เปนมัลติมิเตอรฉนวนชนิด RMS
แทจริง (ตอไปจะใชคําวา “มิเตอร”) ที่ทํางานโดยใชพลังงานจาก
แบตเตอรี่ โดยมีความละเอียดในการวัดดวยจํานวนนับเทากับ
6000 ขั้นและแสดงผลดวยเลข 3 3/4 หลัก แมวาคูมือนี้จะอธิบาย
เกี่ยวกับการทํางานของรุน ทั้งหมด แตภาพประกอบและตัวอยาง
ทั้งหมดที่แสดงในคูมือเลมนี้เปนภาพของรุน 1587 เทานั้น

•
•

มิเตอรนี้ตรงตามมาตรฐาน CAT III และ CAT IV IEC 61010
มาตรฐาน IEC 61010 กําหนดประเภทการวัดไว 4 ประเภท (CAT
I ถึง IV) โดยกําหนดประเภทตามอันตรายจากอิมพัลสที่สูงขึ้นชั่ว
ครูมิเตอรประเภท CAT III ไดรับการออกแบบเพื่อปองกันอิมพัลส
ที่สูงขึ้นชั่วครู ในการติดตั้งอุปกรณแบบยึดติดที่ระดับการจายไฟ
สวนมิเตอรประเภท CAT IV ไดรับการออกแบบเพื่อปองกันอิม
พัลสที่สูงขึ้นชั่วครูจากระดับการปอนไฟเขาขั้นพื้นฐาน (จากทาง
ดานบนหรือดานลาง)

•

•

แรงดันไฟฟาหรือ
กระแสไฟฟากระแสสลับ/
กระแสตรง
ความตานทาน
ความถี่ของแรงดันไฟฟา
และกระแสไฟฟา
อุณหภูมิ (รุน 1587)

•

ไดโอด
(รุน 1587)

•
•

ความตอเนื่อง
ความจุไฟฟา
(รุน 1587)
การทดสอบฉนวน

•

การติดตอกับFluke

หากตองการติดตอ Fluke โปรดโทรไปที่หมายเลข:
ในสหรัฐอเมริกา 1-800-443-5853
ในแคนาดา 1-800-363-5853
ในยุโรป +31-402-675-200
ในญี่ปุน +81-3-3434-0181
ในสิงคโปร +65-738-5655
ในประเทศอื่นๆ +1-425-446-5500
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คูมือการใชงาน
เยี่ยมชมเว็บไซตของ Fluke ไดที่: www.fluke.com
ลงทะเบียนมิเตอรของคุณไดท:ี่ http://register.fluke.com

ขอมูลดานความปลอดภัย

ใชงานมิเตอรตามคําแนะนําที่ระบุในคูมือนี้เทานั้นมิฉะนั้นอาจทําใหระบบปองกันของมิเตอรเสียหายไดดูรายการสัญลักษณที่ใชกับมิเตอรและ
ในคูมือเลมนี้ในตารางที่ 1
XWคําเตือน จะแจงใหทราบถึงสภาวะและการดําเนินงานที่เปนอันตราย ซึ่งอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตได
XWขอควรระวัง จะแจงใหทราบถึงสภาวะหรือการดําเนินงานที่อาจทําใหมิเตอร และ อุปกรณที่อยูระหวางการทดสอบชํารุดเสียหาย หรือทํา
ใหขอมูลสูญหายอยางถาวรได

XWคําเตือน
โปรดปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนําตอไปนี้ เพือ
่ ปองกันไมใหเกิดไฟฟาช็อตหรือเกิดการบาดเจ็บ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ใชงานมิเตอรตามคําแนะนําทีร่ ะบุในคูม
 อ
ื นีเ้ ทานัน
้ มิฉะนัน
้ อาจทําใหระบบปองกันของมิเตอรเสียหายได
อยาใชมิเตอรหรือสายวัดทดสอบที่เสียหาย หรือมิเตอรที่ทาํ งานผิดปกติหากไมแนใจ โปรดนํามิเตอรไปรับการตรวจซอม
่ มตอมิเตอรเขากับวงจรไฟฟาเพือ
่ ทําการทดสอบ
ใชขว
ั้ ตอ, ตําแหนงของสวิตช และชวงการวัดที่เหมาะสมเสมอ กอนที่จะเชือ
ตรวจสอบการทํางานของมิเตอรโดยการวัดแรงดันไฟฟาที่ทราบคาแนนอน
่ ง
อยาเชือ
่ มตอมิเตอรระหวางขัว
้ ตอหรือระหวางขัว
้ ตอกับสายดินที่มพ
ี ก
ิ ด
ั แรงดันไฟฟาเกินกวาทีร่ ะบุไวบนตัวเครือ
ควรระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อแรงดันไฟฟาสูงกวา 30 V AC rms, แรงดันสูงสุดเกิน 42 V AC หรือ 60 V DCคาแรงดันไฟฟาเหลานี้
อาจกอใหเกิดอันตรายจากไฟฟาช็อตได
้
เปลี่ยนแบตเตอรีท
่ ันทีทส
ี่ ัญลักษณแสดงสถานะแบตเตอรีอ
่ อ
 น (b) ปรากฏขึน
ปลดการเชือ
่ มตอวงจรพลังงานและคายประจุตว
ั เก็บประจุแรงดันไฟฟาสูงทัง้ หมด กอนทีจ
่ ะทดสอบความตานทาน, ความ
ตอเนือ
่ ง, ไดโอด และความจุไฟฟา
อยาใชมิเตอรในสภาพแวดลอมทีม
่ ีกา ซหรือไอระเหยทีอ
่ าจกอใหเกิดการระเบิดได
ในขณะที่ใชสายวัดทดสอบ ใหระวัง โดยใหนว
ิ้ มือจับอยูในสวนที่ปอ
 งกันนิว
้ มือ

Insulation Multimeters

ขอมูลดานความปลอดภัย

ถอดสายวัดทดสอบออกจาดมิเตอรกอ
 นเปดกลองมิเตอรหรือเปดฝาแบตเตอรีอ
่ ยาใชงานมิเตอรโดยทีไ
่ มไดปด
 ฝาครอบมิเตอร
หรือฝาแบตเตอรีเ่ ปดอยู
เมือ
่ ตองทํางานในพืน
้ ที่ทเี่ สี่ยงตอการเกิดอันตราย ตองปฏิบต
ั ต
ิ ามขอกําหนดดานความปลอดภัยในทองถิน
่ และกฎหมายของ
ประเทศ
ุ กรณปอ
 งกันทีเ่ หมาะสมตามที่กาํ หนดโดยหนวยงานในทองถิน
่
เมือ
่ ตองทํางานในพืน
้ ที่ทเี่ สี่ยงตอการเกิดอันตราย ตองใชอป
และหนวยงานในประเทศ
หลีกเลีย
่ งการทํางานเพียงลําพัง
เมือ
่ เปลีย
่ นฟวส ตองใชฟว
 สที่กาํ หนดไวเทานัน
้ มิฉะนัน
้ อาจทําใหระบบปองกันของมิเตอรเสียหายได
่ งกอนทีจ
่ ะนํามาใชงานอยาใชงาน หากคาทีอ
่ า นไดมีคา สูงหรือมี
ตรวจสอบสายวัดทดสอบวาสามารถวัดไดอยางตอเนือ
สัญญาณรบกวน

•
•
•
•
•
•

ตารางที่ 1.สัญลักษณ

B
F
X
b
~

AC (ไฟฟากระแสสลับ)
DC (ไฟฟากระแสตรง)

คําเตือน:เสี่ยงตอไฟฟาช็อต
แบตเตอรี่ (เมื่อสัญลักษณนี้ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
แสดงวาแบตเตอรี่ออน)

J
I
T

จุดตอลงดิน

W

ขอมูลสําคัญ ดูคูมือผูใช

ฟวส
หุมฉนวน 2 ชัน
้

อยาทิ้งผลิตภัณฑโดยไมไดจัดการแยกประเภทขยะ หากตองก ารทิ้งผลิตภัณฑ โปรดติดตอ Fluke หรือบริษัทจัดการแยกขย
ะเพื่อนํากลับมาใชใหมที่ไดรับการรับรอง

3

1587/1577

คูมือการใชงาน

อุปกรณเสริม
รุน


สายวัด

โพรบ

ตัวหนีบ

กลองแบบแข็ง

1587 และ
1587T

TL224

TP74

AC285

มี

มี

1577

TL224

TL74

AC285

มี

มี

งดันไฟฟาที่ไมปลอดภัย
เมื่อมิเตอรตรวจพบคาแรงดันไฟฟา ≥ 30 V หรือคาแรงดันไฟฟา
เกินกําลัง (OL) สัญลักษณ Z จะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงผล เพื่อ
เตือนใหผูใชทราบวาอาจเกิดอันตรายจากแรงดันไฟฟา

การเตือนเกีย
่ วกับสายวัดทดสอบ
สัญลักษณ LEAd จะปรากฏขึ้นชั่วครู เมื่อคุณเลื่อนสวิตชแบบหมุน
ไปที่ หรือ จาก ตําแหนง c เพื่อเตือนใหคุณตรวจสอบวาสายวัด
ทดสอบเสียบเขากับขั้วตอที่ถูกตอง

XWคําเตือน
หากสายวัดไมไดเชือ
่ มตอเขากับขัว
้ ตออยางถูกตอง
หามใชมเิ ตอรเพือ
่ วัดคาเปนอันขาด ทัง้ นี้ เพือ
่ ปองกัน
ไมใหฟว
 สขาด มิเตอรชาํ รุดเสียหาย หรือเกิดการ
บาดเจ็บรายแรง
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ยางหุม


เทอรโมคัปเปล
แบบ K

โพรบวิถีไกล

มี

มี

ไมมี

มี

การประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ (โหมด
พัก)
หากไมมีการเปลี่ยนฟงกชัน หรือไมมีการกดปุมเปนเวลา 20 นาที
มิเตอรจะเขาสู "โหมดพัก" และแสดงหนาจอวางๆทั้งนี้ เพื่อเปน
การประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ มิเตอรจะออกจากโหมดพักเมื่อมี
การกดปุม หรือเมื่อสวิตชโรตารี่ถูกหมุน
หากตองการระงับใชโหมดพัก ใหกดปุมสีน้ําเงินคางไวในขณะที่
เปดใชงานมิเตอรโหมดพักจะถูกระงับใชเสมอเมื่อเครื่องอยูใน
โหมดการบันทึกคาต่ําสุด, สูงสุด และคาเฉลี่ย (MIN MAX AVG
recording mode), โหมด AutoHold, อยูในระหวางการทดสอบ
ฉนวน หรือหากระงับใชคุณลักษณะการปดเครื่องอัตโนมัติ โดย
การกดปุมสีน้ําเงินในขณะที่เปดใชงานมิเตอร

Insulation Multimeters

ตําแหนงของสวิตชแบบหมุน
ตารางที่ 2.การเลือกฟงกชน
ั่ ของสวิตชแบบหมุน

ตําแหนงของสวิตชแบบหมุน
เปดใชงานมิเตอรโดยการเลือกฟงกชั่นการวัดฟงกชั่นใดฟงกชั่น
หนึ่งมิเตอรจะแสดงผลแบบมาตรฐานสําหรับฟงกชั่นนั้นๆ (เชน
ชวงการวัด, หนวยวัด, ตัวปรับ ฯลฯ)ใชปุมสีน้ําเงินเพื่อเลือกฟงกชั่น
ตางๆ ของสวิตชแบบหมุน (ที่มีตัวอักษรสีน้ําเงินกํากับอยู) การเลือก
ฟงกชั่นตางๆ ของสวิตชแบบหมุนจะแสดงไวในรูปที่ และจะ
อธิบายไวในตารางที่ 2

ตําแหนง
ของสวิตช

ฟงกชน
ั่ การวัด

B

แรงดันไฟฟากระแสสลับตั้งแต 30.0 mV ถึง 1000 V

K

แรงดันไฟฟากระแสสลับที่มีตัวกรองแบบ “low-pass”

(รุน 1587
และ 1587T
เทานั้น)

C
E
T

(รุน 1587
และ 1587T
เทานั้น)

o
รูปที่ 1.สวิตชแบบหมุน

800 Hz

แรงดันไฟฟากระแสตรง 1 mV ถึง 1000 V
DC mV 0.1 mV ถึง 600 mV
อุณหภูมิตั้งแต -40 °C ถึง +537 °C
-40 °F ถึง +998 °F)
หนวยวัดอุณหภูมิแบบองศาเซลเซียสเปนหนวยวัดที่
กําหนดเปนคามาตรฐานการวัดอุณหภูมิที่คุณเลือกจะ
ยังคงอยูในหนวยความจําเมื่อปดเครื่องมิเตอร

ความตานทานไฟฟาในหนวยโอหมตั้งแต 0.1 Ω ถึง
50 MΩ

bav02f.eps

O
(รุน 1587
และ 1587T
เทานั้น)

ความจุไฟฟาตั้งแต 1 nF ถึง 9999 μF
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ตารางที่ 2. การเลือกฟงกชน
ั่ ของสวิตชแบบหมุน (ตอ)
ตําแหนง
ของสวิตช

ฟงกชน
ั่ การวัด

X

การทดสอบความตอเนื่องเสียงเตือนจะดังขึ้นที่คา <
25 Ω และเงียบเสียงลงที่คา > 100 Ω

O

การทดสอบไดโอดฟงกชั่นนี้ไมมีชว
 งการวัด
สัญลักษณ 0Lจะปรากฏขึ้นเมื่อคาสูงกวา 6.600 V

(รุน 1587

ปุม
ใชปุมเหลานี้ เพื่อเปดใชงานคุณลักษณะตางๆ ที่ขยายผลการ
ทํางานของฟงกชั่นที่เลือกโดยใชสวิตชแบบหมุนปุมตางๆ จะแสดง
ไวในรูปที่ 2 และจะอธิบายไวในตารางที่ 3

และ 1587T
เทานั้น)

c

AC mA ตั้งแต 3.00 mA ถึง 400 mA (600 mA
โหลดเกินกําลังนานสูงสุด
2 นาที)
DC mA ตั้งแต 0.01 mA ถึง 400 mA (600 mA
โหลดเกินกําลังนานสูงสุด
2 นาที)

a
INSULATION

ความตานทานไฟฟาในหนวยโอหมตั้งแต 0.01 MΩ
ถึง 2 GΩ
จะเปนการทดสอบฉนวนดวยแหลงจายไฟ 50, 100,
250, 500 (คาปกติ), และ 1000 V สําหรับ 1587
หรือ แหลงจายไฟ 500 (คาปกติ) และ 1000 V
สําหรับ 1577 หรือ 50 V (คาปกติ) และ 100 V
สําหรับ 1587T การตั้งคาแรงดันไฟฟาสูงที่คุณ
เลือกครั้งลาสุดจะยังคงอยูในหนวยความจํา เมื่อปด
เครื่องมิเตอร
กดปุมสีน้ําเงินเพื่อทําใหการทดสอบฉนวนเปนไป
อยางราบรื่น (รุน 1587 เทานั้น)
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รูปที่ 2.ปุม

bav03f.eps

Insulation Multimeters

ปุม

ตารางที่ 3.ปุม
ปุม

คําอธิบาย
กดเพื่อใหคาที่แสดงบนหนาจอแสดงผลคางไวกด
อีกครั้งเพื่อใหหนาจอแสดงผลอื่นๆ ตอ
เมื่อคาที่อานไดเปลี่ยนไป หนาจอแสดงผลจะปรับ
ไปเปนคาที่อานได และมิเตอรจะสงเสียงเตือน

h

ในโหมด MIN MAX AVG หรือ Hz การกดปุมนี้จะทําให
หนาจอแสดงผลคางไว
ในโหมดการทดสอบฉนวน ปุมนีจ
้ ะกําหนดเวลา
ล็อคการทดสอบเมื่อคุณกดปุม t บนมิเตอร
หรือบนโพรบวิถีไกลในครั้งถัดไปล็อคการทดสอบ
จะทํางานเสมือนคุณกดปุมคางไว จนกระทั่งคุณกด
ปุม h หรือ t อีกครั้งเพื่อปลดล็อค

m

กดปุมเพื่อเริ่มเก็บคาสูงสุด, คาต่ําสุด และคาเฉลี่ย
กดตอไปเพื่อแสดงคาสูงสุด, คาต่ําสุด และคาเฉลี่ย
(รุน
และ 1587T กดคางไวเพื่อยกเลิกการทํางานของฟงกชั่น MIN
เทานั้น)
MAX AVG

ปุม

คําอธิบาย

f

และ เปดใชงานการวัดความถี่
1587T
เทานั้น)

(รุน

r

เปลี่ยนโหมดชวงการวัดจากโหมดชวงการวัด
อัตโนมัติ (คาปริยาย) เปนโหมดชวงการวัดดวย
ตนเองกดคางไวเพื่อกลับสูโหมดชวงการวัด
อัตโนมัติ

H

เปดหรือปดแสงไฟพื้นหลังแสงไฟพื้นหลังจะดับลง
หลังจากผานไป 10 นาที

t

เริ่มตนการทดสอบฉนวนเมื่อหมุนสวิตชแบบหมุน
ไปที่ตําแหนง INSULATION (ฉนวน)ซึ่งจะทําให
มิเตอรจาย (เอาทพุท) แรงดันไฟฟาสูงและวัดคา
ความตานทานของฉนวน

G

ปุมสีน้ําเงินทํางานเปนปุม shiftกดเพื่อเขาสูฟงกชั่น
ที่เปนสีน้ําเงินบนสวิตชแบบหมุน
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ทําความเขาใจกับหนาจอแสดงผล

ตารางที่ 4.สัญลักษณบนหนาจอแสดงผล

สัญลักษณบนหนาจอแสดงผลจะแสดงไวในรูปที่ 3 และจะอธิบาย
ไวในตารางที่ 4
ขอความแจงขอผิดพลาดที่อาจปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงผลจะ
อธิบายไวในตารางที่ 5

สัญลักษณ

คําอธิบาย

b

แบตเตอรี่ออนจะปรากฏขึ้นเมื่อถึงเวลาที่
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อสัญลักษณ b
ปรากฏขึ้น ปุมแสงไฟพื้นหลังจะถูกระงับใช
เพื่อเปนการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

XW คําเตือน
เพือ
่ ปองกันไมใหเกิดการอานคาผิดพลาด
ซึง่ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือการ
บาดเจ็บ จึงควรเปลีย
่ นแบตเตอรีท
่ ันทีที่
สัญลักษณแสดงสถานะแบตเตอรีอ
่ อ
 น
ปรากฏขึน
้
L
LOCK

Q

รูปที่ 3.สัญลักษณบนหนาจอแสดงผล

8
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จะปรากฏขึ้นเมื่อจะใชล็อคการทดสอบเมื่อ
คุณกดปุม t บนมิเตอรหรือบนโพรบ
ระยะไกลในครั้งถัดไปล็อคการทดสอบจะ
ทํางานเสมือนคุณกดปุมคางไวจนกระทั่ง
คุณกดปุม h หรือ t อีกครั้ง
เครื่องหมายนอยกวาหรือมากกวา

Insulation Multimeters

ทําความเขาใจกับหนาจอแสดงผล
ตารางที่ 4. สัญลักษณบนหนาจอแสดงผล (ตอ)
สัญลักษณ

คําอธิบาย

Z

คําเตือนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟาที่ไมปลอดภัย
ปรากฏขึ้นเมื่อตรวจพบแรงดันไฟฟาอินพุท
ตั้งแต 30 V ขึ้นไป (อาจเปนแรงดันไฟฟา
กระแสสลับหรือกระแสตรง โดยขึ้นอยูกับ
ตําแหนงของสวิตชแบบหมุน)นอกจากนี้ยัง
จะปรากฏเมื่อหนาจอแสดงผลแสดง
สัญลักษณ 0L เมื่อสวิตชอยูที่ตําแหนง B, C
หรือ E มาที่ตําแหนง และเมื่อสัญลักษณ
batt ปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงผล
สัญลักษณ Z ยังจะปรากฏขึ้นในระหวางการ
ทดสอบฉนวนหรือใน Hz ดวย

a

K
(รุน
และ
1587T เทานั้น)

เปดใชงาน “การปรับใหราบรื่น”การปรับให
ราบรื่นจะหนวงความแปรปรวนของอินพุทที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยการ
กรองแบบดิจิตอลการปรับใหราบรื่นจะ
สามารถใชงานได เมื่อทําการทดสอบฉนวน
ในมิเตอรรุน 1587 เทานั้นหากตองการขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใหราบรื่น ดู
ตัวเลือก Power-Up
ปรากฏขึ้นเมื่อเลือกฟงกชั่นตัวกรองแบบ
low-pass สําหรับแรงดันไฟฟากระแสสลับ

สัญลักษณ
Y
S
M
n
(รุน
และ
1587T เทานั้น)
X
O
(รุน

และ
1587T เทานั้น)
nF, μF, ° C, ° F,
AC, DC, Hz,
kHZ, Ω, kΩ,
MΩ, GΩ

คําอธิบาย
ปรากฏขึ้นเมื่อเปดใชงาน AutoHold
ปรากฏขึ้นเมื่อมีการหยุดหนาจอแสดงผล
คางไว
ปรากฏขึ้นเมื่อมีการเลือกการอานคาต่ําสุด,
สูงสุดหรือคาเฉลี่ยโดยการกดปุม m

แสดงวามีการเลือกฟงกชั่นการทดสอบ
ความตอเนื่อง
แสดงวามีการเลือกฟงกชั่นการทดสอบ
ไดโอด
หนวยวัด

0.0.0.0

การแสดงผลหลัก

VDC

โวลต

1000

การแสดงผลรอง
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ตารางที่ 4. สัญลักษณบนหนาจอแสดงผล (ตอ)
คุณลักษณะ
Auto Range
ManualRange
610000mV

2500V
1000V

T

10

คําอธิบาย
แสดงชวงการวัดที่ใช
พิกัดแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟในการ
ทดสอบฉนวน:แรงดันไฟฟา 50, 100, 250,
500 (คาปริยาย) หรือ 1000 V ในรุน 1577
แรงดันไฟฟา 500 (คาปริยาย) และ 1000 V
ในรุน 1577 50 (คาปกติ) และ 100 V
สําหรับ1587T
สัญลักษณการทดสอบฉนวนจะปรากฏขึ้น
เมื่อมีแรงดันไฟฟาสําหรับการทดสอบฉนวน

ตารางที่ 5.ขอความแจงขอผิดพลาด
ขอความ

คําอธิบาย

batt

ปรากฏขึ้นที่การแสดงผลหลักและแสดงใหทราบ
วาแบตเตอรี่ออนเกินกวาที่จะใหมิเตอรสามารถ
ทํางานไดอยางนาเชื่อถือมิเตอรจะไมทํางานเลย
จนกวาจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม นอกจากนี้
สัญลักษณ b ยังจะปรากฏขึ้นเมื่อมีสัญลักษณ
batt ปรากฏขึ้นในการแสดงผลหลักดวย

bat

ปรากฏขึ้นที่การแสดงผลรองและแสดงใหทราบวา
แบตเตอรี่ออนเกินกวาที่จะสามารถทําการทดสอบ
ฉนวนได ปุม t จะถูกระงับใชจนกวาจะ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ขอความนี้จะหายไปเมื่อหมุน
สวิตชแบบหมุนไปที่ฟงกชั่นอื่นๆ

OPEn

จะปรากฏขึ้นเมื่อเครื่องตรวจพบเทอรโมคัปเปลที่
เปด

LEAd

การเตือนเกี่ยวกับสายวัดทดสอบ ขอความจะ
ปรากฏชั่วครูและเครื่องจะสงเสียงเตือนหนึ่งครั้ง
เมื่อหมุนสวิตชไปที่หรือออกจากตําแหนง c

15--Err

ความผิดพลาดในการตรวจหารุน ใหสงซอมหาก
มิเตอรแสดงขอความนี้

Insulation Multimeters

ขั้วตออินพุท

ตารางที่ 5.ขอความแจงขอผิดพลาด (ตอ)
ขอความ

คําอธิบาย

diSc

มิเตอรไมสามารถคายประจุตัวเก็บประจุได

EPPr
Err

ขอมูล EEProm ไมถูกตองนํามิเตอรไปรับการ
ตรวจซอม

CAL
Err

ขอมูลการตรวจเทียบมาตรฐานไมถูกตองตรวจ
เทียบมาตรฐานมิเตอร

ขั้วตออินพุท
ขั้วตออินพุทจะแสดงไวในรูปที่ 4 และจะอธิบายไวในตารางที่ 6

1
3

2

4

รูปที่ 4.ขัว
้ ตออินพุท

bav04f.eps
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ตารางที่ 6.คําอธิบายเกี่ยวกับขัว้ ตออินพุท
รายกา
ร

คําอธิบาย

A

p ขั้วตออินพุทสําหรับการทดสอบฉนวน

B

q ขั้วตออินพุทสําหรับการทดสอบฉนวนใชสําหรับวัด

กระแสไฟฟากระแสสลับและกระแสตรงในหนวยเปน
มิลลิแอมปสูงถึง 400 mA และวัดความถี่ของ
กระแสไฟฟา
C

D

ปุม

C ตําแหนงสวิตชแบบหมุนแสดงหมายเลขเวอรชั่น
ของซอฟตแวร

E ตําแหนงสวิตชแบบหมุนแสดงหมายเลขรุน
S

ตําแหนงสวิตชในตําแหนง INSULATION (ฉนวน)
เริ่มการทดสอบแบตเตอรี่ที่ชารจไฟจนเต็มและ
แสดงระดับการชารจแบตเตอรี่จนกวาผูใชจะเลิกกด
ปุม
ตําแหนงอื่นๆ ของสวิตชแบบหมุนจะแสดงสวนตางๆ
ทั้งหมดของหนาจอ LCD

ขั้วตอทั่วไป (ดานกลับ) สําหรับการวัดคาทุกประเภท
ยกเวนการทดสอบฉนวน

กดปุมคางไวในระหวางที่ปรับมิเตอรเพื่อเปดใชงานตัวเลือก
power-up ตัวเลือก Power-up ทําใหคุณสามารถเลือกใชงาน
คุณลักษณะและฟงกชั่นเพิ่มเติมอื่นๆ ของมิเตอรไดหากตองการ
เลือกตัวเลือกของ Power-up ใหกดปุมที่เหมาะสมคางไว โดยปุมจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อทานปรับมิเตอรจากตําแหนง OFF (ปด) ไปที่
ตําแหนงอื่นๆตัวเลือก Power-up จะถูกยกเลิกเมื่อปดเครื่องมิเตอร
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือก Power-up จะอธิบายไวในตารางที่ 7

คําอธิบาย

B ตําแหนงสวิตชแบบหมุนเปดสวนตางๆ ทั้งหมด
ของหนาจอ LCD

ขั้วตออินพุทสําหรับวัดแรงดันไฟฟา, ความตอเนื่อง,
ความตานทาน, ไดโอด, ความจุไฟฟา, ความถี่ของ
แรงดันไฟฟา และอุณหภูมิ (รุน 1587 และ 1587T
เทานั้น)

ตัวเลือก Power-Up

12

ตารางที่ 7.ตัวเลือก

r

เปดใชงานโหมด “การปรับใหราบรื่น” สําหรับ
ฟงกชั่นทั้งหมด ยกเวนการทดสอบฉนวน หนา
จอแสดงผลแสดงสัญลักษณ S - - - จนกวาจะปลอย
ปุม
การปรับใหราบรื่นจะหนวงความแปรปรวนของ
อินพุทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยการ
กรองแบบดิจิตอล

หมายเหตุ
ตัวเลือก Power-up จะทํางานเมื่อกดปุม

Insulation Multimeters

โหมดAutoHold

ตารางที่ 7. ตัวเลือก Power-up (ตอ)
ปุม

G
(สีน้ําเงิน)

คําอธิบาย
ระงับใชคุณลักษณะปดเครื่องอัตโนมัติ (“โหมด
พัก”) หนาจอแสดงผลจะแสดง PoFF จนกวาจะ
ปลอยปุม
นอกจากนี้ โหมดพักจะถูกระงับใชในระหวางที่
มิเตอรอยูในโหมดบันทึกคา MIN MAX AVG,
AutoHold และในขณะที่ทําการทดสอบฉนวน

H

เริ่มตนโหมดตรวจเทียบมาตรฐาน มิเตอรจะแสดง
Cal และเขาสูโหมดตรวจเทียบมาตรฐานเมื่อปลอย
ปุม

t

ระงับใชการสงเสียงเตือน หนาจอแสดงผลจะแสดง
bEEP จนกวาจะปลอยปุม

โหมดAutoHold
XWคําเตือน
หามใชโหมด AutoHold เพือ
่ ดูวาวงจรไฟฟาทํางาน
หรือไม ทั้งนีเ้ พือ
่ ปองกันไมใหเกิดไฟฟาช็อตคาทีไ
่ ม
เสถียรหรือมีสญ
ั ญาณรบกวนจะไมถก
ู อาน

ในโหมด AutoHold มิเตอรจะแสดงคาที่อานไดคางไวบนหนา
จอแสดงผล จนกวา จะตรวจพบคาอานใหมที่เสถียรจากนั้น มิเตอร
จะสงเสียงเตือนและแสดงคาที่อานไดใหมนั้น
•

กด h เพื่อเปดใชงาน AutoHold Y จะปรากฏ
ขึ้น

•

กด h อีกครั้ง หรือหมุนสวิตชแบบหมุนเพื่อทํางานใน
ตําแหนงปกติตอ

โหมดบันทึกคาMINMAXAVG
โหมด MIN MAX AVG บันทึกคาอินพุทที่ต่ําสุดและสูงสุดเมื่อคา
อินพุทต่ํากวาคาต่ําสุดหรือสูงเกินกวาคาสูงสุดที่บันทึกไว มิเตอรจะ
สงเสียงเตือนและบันทึกคาใหมโหมดนี้สามารถใชเพื่อตรวจจับวัด
คาที่อานไดชั่วคราว, บันทึกคาที่อานไดสูงสุด ในขณะที่ทานไมอยู
ควบคุมการทํางานของเครื่อง หรือบันทึกคาที่อานไดในขณะที่
ทานควบคุมการทํางานของเครื่องในระหวางการทดสอบและไม
สามารถเฝาดูมิเตอรไดตลอดเวลาโหมด MIN MAX AVG ยัง
สามารถคํานวณคาเฉลี่ยของคาที่อานไดทั้งหมดตั้งแตเปดใชงาน
โหมด MIN MAX AVG
มิเตอรจะติดตามดูคาต่ําสุด, คาสูงสุด และคาเฉลี่ยสําหรับการ
แสดงผลแตละครั้ง ซึ่งจะมีการปรับขอมูล 4 ครั้งตอวินาที
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การใชงานโหมดบันทึกคา MIN MAX AVG:
•

ตรวจสอบใหแนใจวามิเตอรอยูในฟงกชั่นและชวงการ
วัดที่ตองการ(ชวงการวัดอัตโนมัตจ
ิ ะถูกระงับใชใน
โหมด MIN MAX AVG)

ในโหมดชวงการวัดดวยตนเอง ทานจะทํางานโดยไมใช
งานชวงการวัดอัตโนมัติและเลือกชวงการวัดดวยตนเอง
ได

เมื่อเปดใชงานมิเตอร เครื่องจะเขาสูโหมดชวงการวัดอัตโนมัตโิ ดย
อัตโนมัติ และสัญลักษณ Auto Range (ชวงการวัดอัตโนมัต)ิ จะ
ปรากฏขึ้น

•

กด m เพื่อเปดใชงาน MIN MAX AVG M จะ
ปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงผล

•

กดปุม m เพื่อไปยังคาสูง (MAX), คาต่ํา (MIN),
คาเฉลี่ย (AVG) และคาปจจุบันที่อานได

•

หากตองการหยุดการบันทึกคา MIN MAX AVG
ชั่วคราวโดยไมตองลบคาที่เก็บไว ใหกดปุม h. S
จะปรากฏขึ้น

•

หากตองการบันทึกคา MIN MAX AVG ตอ ใหกดปุม
h อีกครั้ง S จะหายไปจากหนาจอแสดงผล

ทานจะไมสามารถเปลี่ยนชวงการวัดไดเองในโหมด MIN
MAX AVG หรือในโหมด Display HOLD

•

หากตองการออกจากการทํางานและลบคาที่อานไดที่
เก็บไว ใหกดปุม m คางไว 1 วินาทีหรือหมุนสวิตช
แบบหมุน

หากทานกดปุม r ในขณะที่อยูในโหมด MIN MAX
AVG หรือ Display HOLD มิเตอรจะสงเสียงเตือน 2 ครั้ง
เพื่อแจงใหทราบถึงการทํางานที่ไมถูกตองและชวงการ
วัดจะไมเปลี่ยนแปลง

ชวงการวัดดวยตนเองและชวงการวัด
อัตโนมัติ
มิเตอรมีทั้งโหมดชวงการวัดดวยตนเองและชวงการวัดอัตโนมัติ
•
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•

ในโหมดชวงการวัดอัตโนมัติ มิเตอรจะเลือกชวงที่มี
ความละเอียดที่ดีที่สุด

1.

หากตองการใชงานชวงการวัดดวยตนเอง ใหกดปุม r
Manual Range (ชวงการวัดดวยตนเอง) จะปรากฏขึ้น

2.

ในโหมดชวงการวัดดวยตนเอง ใหกดปุม r เพื่อเพิ่มชวง
การวัดหลังจากชวงการวัดสูงสุด มิเตอรจะกลับสูชวงการวัด
ต่ําสุด

หมายเหตุ

3. หากตองการออกชวงการวัดดวยตนเอง ใหกดปุม r คางไว
1 วินาทีหรือหมุนสวิตชแบบหมุนมิเตอรจะกลับเขาสูโหมดชวง
การวัดอัตโนมัติ และ Auto Range (ชวงการวัดอัตโนมัต)ิ จะ
ปรากฏขึ้น

Insulation Multimeters

ทําความเขาใจกับการทํางานของอินพุท AC Zeroของมิเตอรที่แสดงRMSจริง

ทําความเขาใจกับการทํางานของอินพุท
AC Zeroของมิเตอรที่แสดงRMSจริง
มิเตอรแบบ RMS แทจริงจะสามารถวัดรูปคลื่นที่ผิดเพี้ยนไปได
อยางแมนยํา แตหากสายอินพุทถูกลัดวงจรเขาดวยกันในฟงกชั่น
AC มิเตอรจะแสดงคาที่อานไดที่เปนคาเศษระหวาง 1 –
30 จํานวนนับหากสายวัดทดสอบเปด คาที่อานไดที่แสดงอาจ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนการอานคาออฟเซ็ต
แบบนี้ถือเปนปกติซึ่งจะไมมีผลตอความแมนยําในการวัด AC ของ
มิเตอรตามชวงการวัดที่กําหนด

กรองแบบ Low-Pass จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการวัดที่
คลื่นรูปไซน ซึ่งโดยปกติแลวเกิดจากอินเวอรเตอรและการ
ขับเคลื่อนมอเตอรที่ความถี่ตางๆ

XWคําเตือน
หามใชตว
ั กรองแบบ Low-Pass เพือ
่ ตรวจสอบวามี
แรงดันไฟฟาทีเ่ ปนอันตรายหรือไม ทัง้ นี้ เพือ
่ ปองกัน
ไมใหเกิดไฟฟาช็อตหรือการบาดเจ็บเนือ
่ งจากอาจมี
แรงดันไฟฟาทีส
่ งู เกินกวาคาทีร่ ะบุขน
ั้ แรก ใหวด
ั
แรงดันไฟฟาโดยไมใชตว
ั กรองเพือ
่ ตรวจสอบวามี
แรงดันไฟฟาทีเ่ ปนอันตรายหรือไมจากนัน
้ จึงเลือก
ฟงกชน
ั่ ตัวกรอง

หมายเหตุ

ระดับอินพุทที่ไมระบุไวมีดังตอไปนี้:
•

แรงดันไฟฟา AC: ต่ํากวา 5% ของ 600 mV AC หรือ 30

•

กระแสไฟฟา AC: ต่ํากวา 5% ของ 60 mA AC หรือ 3 mA

mV AC

เมื่อใชฟงกชั่นตัวกรอง มิเตอรจะเขาสูโหมดกําหนดดวย
ตนเอง เลือกชวงการวัดโดยการกดปุม r เมื่อใช
ฟงกชั่นตัวกรองแบบ Low-Pass จะไมสามารถใชงาน
ชวงการวัดอัตโนมัติได

AC

ตัวกรองแบบ Low-Pass(รุน 1587 และ 1587T
เทานัน
้ )
มิเตอรรุน 1587 จะมีตัวกรอง AC Low-Pass ติดตั้งไวดวย เมื่อ
ตองการวัดแรงดันไฟฟาหรือความถี่ AC (B) ใหกดปุมสีน้ําเงินเพื่อ
เปดใชงานฟงกชั่นตัวกรองแบบ Low-Pass (K)มิเตอรจะทําการ
วัดตอในโหมด AC ที่เลือก แตสัญญาณในขณะนี้จะถายโอนผาน
ตัวกรองที่กั้นความถี่ที่มีคาเกิน 800 Hz ที่ไมตองการ ดูรูปที่ 5 ตัว

800 Hz

100 Hz
bav16f.eps

รูปที่ 5.ตัวกรองแบบ Low Pass
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คูมือการใชงาน

การวัดพืน
้ ฐาน
รูปในหนาตอไปนี้จะแสดงวิธีการวัดพื้นฐาน
เมื่อเชื่อมตอสายวัดทดสอบเขากับวงจรไฟฟาหรืออุปกรณ ให
เชื่อมตอสายวัดทดสอบทั่วไป (COM) กอนที่จะเชื่อมตอสายวัด
ทดสอบที่มีแรงดันไฟฟา เมื่อถอดสายวัดทดสอบ ใหถอดสายวัด
ทดสอบที่มีแรงดันไฟฟาออกกอน แลวจึงถอดสายวัดทดสอบทั่วไป

XWคําเตือน
ปลดการเชือ
่ มตอวงจรพลังงานและคายประจุตว
ั เก็บ
ประจุแรงดันไฟฟาสูงทัง้ หมดกอนทีจ
่ ะทดสอบความ
ตานทาน, ความตอเนือ
่ ง, ไดโอด และความจุไฟฟา ทัง้ นี้
เพือ
่ ปองกันไมใหเกิดไฟฟาช็อตหรือการบาดเจ็บ หรือ
ปองกันไมใหมิเตอรเสียหาย
เมื่อตองการวัดคาออฟเซ็ต DC ของแรงดันไฟฟา AC ใหวัดคา
แรงดันไฟฟา AC กอน เพื่อใหไดคาที่วัดไดมีความแมนยํามาก
ยิ่งขึ้นบันทึกชวงแรงดันไฟฟา AC จากนั้นจึงเลือกชวง
แรงดันไฟฟา DC ที่มีคาเทากับหรือสูงกวาชวงแรงดันไฟฟา AC
ดวยตนเองการทําเชนนี้จะชวยเพิ่มความแมนยําในการวัด DC
โดยการตรวจสอบใหแนใจวาวงจรปองกันอินพุทไมถูกกระตุนให
ทํางาน

16

Insulation Multimeters

การวัดพื้นฐาน

การวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับและกระแสตรง

LO

TEST

HOLD

MIN MAX

LO

HOLD

MIN MAX

TEST

รูปที่ 6.การวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับและกระแสตรง

LO

HOLD

MIN MAX

TEST

bbp05f.eps
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คูมือการใชงาน

การวัดอุณหภูมิ (รุน
 1587 และ 1587T เทานัน
้ )
มิเตอรวัดอุณหภูมิของเทอรโมคัปเปลแบบ K (รวมอยูในมิเตอร
แลว) กดปุม r เพื่อเลือกหนวยวัดอุณหภูมิแบบองศาเซลเซียส
(°C) หรือองศาฟาเรนไฮต (°F)
XWขอควรระวัง

LO

HOLD

MIN MAX

TEST

เพือ
่ หลีกเลีย
่ งไมใหเกิดความเสียหายกับมิเตอรหรือ
อุปกรณอน
ื่ ๆ โปรดระลึกไวเสมอวาในขณะที่มเิ ตอรมี
พิกด
ั สําหรับอุณหภูมิ -40 °C ถึง 537 °C (-40 °F ถึง 998.0
°F) เทอรโมคัปเปลแบบ K ที่อยูใ
 นมิเตอรจะมีพิกด
ั
ิ อ
ี่ ยู
สําหรับอุณหภูมิ 260 °C (500 °F) สําหรับอุณหภูมท
นอกชวง ใหใชเทอรโมคัปเปลทีม
่ พ
ี ิกด
ั สูงกวา

˚C

˚F

XWคําเตือน
หามเชือ
่ มตอเทอรโมคัปเปลเขากับวงจรไฟฟาที่มี
กระแสไฟ ทัง้ นีเ้ พือ
่ ปองกันไมใหเกิดไฟฟาช็อต

รูปที่ 7.การวัดอุณหภูมิ
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bbp09f.eps

Insulation Multimeters

การวัดพื้นฐาน

การวัดคาความตานทาน

การวัดความจุไฟฟา (รุน
 1587 และ 1587T เทานัน
้ )

.

.

LO

HOLD

MIN MAX

TEST

รูปที่ 8.การวัดคาความตานทาน

HOLD

LO

MIN MAX

TEST

bav06f.eps

รูปที่ 9.การวัดความจุไฟฟา

bav07f.eps
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คูมือการใชงาน

การทดสอบความตอเนือ
่ ง
การทดสอบความตอเนื่องจะสงเสียงเตือนตลอดเวลาที่ตอ
วงจรไฟฟาครบวงจรเสียงเตือนจะชวยใหทานทดสอบความ
ตอเนื่องไดอยางรวดเร็วโดยที่ไมจําเปนตองดูที่หนาจอแสดงผล
หากตองการทดสอบความตอเนื่อง ใหติดตั้งมิเตอรตามที่แสดงใน
รูปที่ 10 เสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อเครื่องตรวจพบการลัดวงจร (<
25 Ω)

LO

HOLD

MIN MAX

TEST

XWขอควรระวัง
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งไมใหเกิดความเสียหายกับมิเตอรหรือ
อุปกรณทก
ี่ ําลังทดสอบ ใหปลดการเชือ
่ มตอวงจร
พลังงานและคายประจุตว
ั เก็บประจุแรงดันไฟฟาสูง
ทัง้ หมดกอนทีจ
่ ะทดสอบความตอเนือ
่ ง

LO

HOLD

TEST

รูปที่ 10.การทดสอบความตอเนือ
่ ง

20

MIN MAX

bbp08f.eps

Insulation Multimeters

การวัดพื้นฐาน

การทดสอบไดโอด (รุน
 1587 และ 1587T เทานัน
้ )

LO

HOLD

MIN MAX

LO

TEST

HOLD

MIN MAX

TEST

LO

HOLD

MIN MAX

LO

TEST

HOLD

MIN MAX

TEST

รูปที่ 11.การทดสอบไดโอด

bbp10f.eps
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1587/1577

คูมือการใชงาน

การวัดกระแสไฟฟากระแสสลับหรือกระแสตรง

XWคําเตือน
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งไมใหเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความ
เสียหายกับมิเตอร:
•

อยาพยายามวัดคากระแสไฟฟาภายในวงจร เมือ
่ ความ
ตางศักยของวงจรเปดทีต
่ อ
 ลงดินมีคา > 1000 V

•

ตรวจสอบฟวสของมิเตอรกอ
 นเริม
่ ทําการทดสอบดู
ขอมูลเกีย
่ วกับการทดสอบฟวสในสวนตอไปในคูม
 อ
ื เลม
นี้

•

ใชขว
ั้ ตอ, ตําแหนงสวิตช และชวงการวัดใหเหมาะสม

•

เมือ
่ เสียบสายวัดเขากับขัว
้ ตอกระแสไฟฟา หามวางโพ
รบขนานกับวงจรหรือชิน
้ สวนประกอบ

ปด เครื่องที่เชื่อมตอเขากับวงจรที่ทําการทดสอบ, ตัดวงจร, แทรก
มิเตอรโดยเชื่อมตอในแบบอนุกรม แลว เปด เครื่อง หากตองการ
วัดกระแสไฟฟากระแสสลับหรือกระแสตรง ใหติดตัง้ มิเตอรตามที่
แสดงในรูปที่ 12

22

Insulation Multimeters

การวัดพื้นฐาน

LO

LO

HOLD

HOLD

MIN MAX

MIN MAX

TEST

TEST

รูปที่ 12.การวัดกระแสไฟฟากระแสสลับหรือกระแสตรง

bbp11f.eps
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1587/1577

คูมือการใชงาน

การทดสอบฉนวน

•

การทดสอบฉนวนควรทดสอบกับวงจรที่ไมมีกระแสไฟฟาเทานั้น
ใหตรวจสอบฟวสกอนทําการทดสอบ ดูเรื่องการทดสอบฟวสใน
คูมือนี้ การวัดความตานทานฉนวนใหกําหนดมิเตอรดังแสดงใน
ภาพ 13 และทําตามขั้นตอนตอไปนี:้
1.

เชื่อมตอโพรบทดสอบเขาในขั้วตออินพุท p และ q

2.

หมุนปุมไปยังตําแหนง INSULATION (ฉนวน)เมือ
่ เลื่อน
สวิตชไปที่ตําแหนงนี้ มิเตอรจะเริ่มตรวจสอบโหลดของ
แบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่ไมผานการทดสอบ สัญลักษณ b
และ bat จะปรากฏขึ้นหนาจอแสดงผลดานลางจะไมสามารถ
ทดสอบฉนวนไดจนกวาจะเปลี่ยนแบตเตอรี่

3.

กด r เพื่อเลือกแรงดันไฟฟา

4.

เชื่อมตอโพรบเขากับวงจรที่ตองการวัดหากวงจรมี
กระแสไฟฟา มิเตอรจะตรวจจับโดยอัตโนมัติ
•

24

การแสดงผลหลักจะแสดงสัญลักษณ - - - - จนกวาทาน
จะกดปุม t และจะแสดงคาความตานทานของ
ฉนวนที่ถูกตอง

5.

หากแรงดันไฟฟากระแสสลับหรือกระแสตรงมีคา
มากกวา 30 V สัญลักษณแรงดันไฟฟาสูง (Z) และ
ขอความแจงเตือน > 30 V จะปรากฏขึ้นที่การแสดงผล
หลักในสภาวะดังกลาวนี้ จะไมสามารถทําการทดสอบ
ไดใหปลดการเชื่อมตอมิเตอรและถอดปลั๊กออกกอนที่
จะดําเนินการตอ

กดปุม t คางไวเพื่อเริ่มการทดสอบการแสดงผลรอง
จะแสดงแรงดันไฟฟาทดสอบที่จายไปยังวงจรที่กําลัง
ทดสอบ สัญลักษณแรงดันไฟฟาสูง (Z) และคาความ
ตานทานในหนวย MΩ หรือ GΩ จะปรากฏขึ้นที่การแสดงผล
หลัก ไอคอน T จะปรากฏขึ้นที่สวนลางของหนาจอแสดงผล
จนกวาจะปลอยปุม t
หากคาความตานทานสูงกวาชวงสูงสุดของการแสดงผล
มิเตอรจะแสดงสัญลักษณ Q และคาความตานทานสูงสุดของ
ชวง

6.

ใหโพรบอยูที่จุดที่จะทดสอบและปลอยปุม tวงจรที่
กําลังทดสอบจะคายประจุผานทางมิเตอรคาความตานทานที่
อานไดจะปรากฏขึ้นที่การแสดงผลหลักจนกวาจะเริ่มการ
ทดสอบใหม หรือมีการเลือกใชฟงกชั่นหรือชวงใหม หรือ
ตรวจพบแรงดันไฟฟาที่มค
ี า > 30 V

Insulation Multimeters

การวัดพื้นฐาน

การวัดความถี่ (รุน
 1587 และ 1587T เทานัน
้ )

LO

HOLD

มิเตอรจะวัดความถี่ของสัญญาณแรงดันไฟฟาหรือกระแสไฟฟา
โดยการนับจํานวนครั้งที่สัญญาณผานขามระดับจุดเปลี่ยนในแต
ละวินาที หากตองการวัดความถี่ ใหติดตั้งมิเตอรตามที่แสดงในรูป
ที่ 14 และปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง

MIN MAX

รูปที่ 13.การทดสอบฉนวน

1.

เชื่อมตอมิเตอรเขากับแหลงสัญญาณ

2.

หมุนสวิตชแบบหมุนไปที่ตําแหนง B, C หรือ c

3.

เมื่อสวิตชอยูที่ตําแหนง c ใหกดปุมสีน้ําเงินเพื่อเลือก
กระแสตรงตามตองการ

4.

กดปุม f

5.

กดปุมสีน้ําเงิน, ปุม f หรือหมุนสวิตชแบบหมุนไปที่
ตําแหนงอื่น เพื่อยุติการทํางานของฟงกชั่นนี้

bav13f.eps
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LO

TEST

HOLD

MIN MAX

LO

HOLD

MIN MAX

TEST

รูปที่ 14.การวัดความถี่
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การทําความสะอาด

การทําความสะอาด
ใชผาชุบน้ําผสมผงซักฟอกออนๆ บิดหมาดๆ เช็ดทําความสะอาด
ตัวเครื่องมิเตอรหามใชที่ขัดหรือสารละลายฝุนผงหรือความชื้นใน
ขั้วตออาจสงผลตอการอานคาของมิเตอร

การทดสอบแบตเตอรี่

LO

HOLD

MIN MAX

TEST

หากตองการทดสอบแบตเตอรี่ ใหกดปุม h และบิดสวิตชแบบ
หมุนไปที่ตําแหนง INSULATION (ฉนวน)การทดสอบแบตเตอรี่
จะเริ่มทํางานและแสดงระดับการชารจของแบตเตอรี่

440 mA

การทดสอบฟวส

OK

XWคําเตือน

ถอดสายวัดทดสอบและสัญญาณอินพุททัง้ หมดออก
กอนที่จะทําการเปลีย
่ นฟวส ทัง้ นีเ้ พือ
่ ปองกันไมใหเกิด
ไฟฟาช็อตหรือการบาดเจ็บ
ทดสอบฟวสตามที่อธิบายไวดานลางและตามที่แสดงในรูปที่ 15
เปลี่ยนฟวสตามที่แสดงในรูปที่ 16
1.

เชื่อมตอโพรบทดสอบเขาในขั้วตออินพุท J

2.

หมุนสวิตชแบบหมุนไปที่ตําแหนง N และตรวจสอบวา
มิเตอรอยูในโหมดชวงการวัดอัตโนมัติ

3.

เชื่อมตอโพรบเขาในขั้วตออินพุท mA หากสัญลักษณคาอาน
0L ปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงผล แสดงวาฟวสไมดีและตอง
เปลี่ยนใหม

รูปที่ 15.การทดสอบฟวส

bav14f.eps
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การเปลีย
่ นแบตเตอรี่และฟวส
เปลี่ยนฟวสและแบตเตอรี่ตามที่แสดงในรูปที่ 16 ปฏิบัติตามขั้นตอน
ดานลางเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่

XWคําเตือน
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งไมใหเกิดไฟฟาช็อต, การบาดเจ็บ หรือ
เกิดความเสียหายกับมิเตอร:

1.

•

เพือ
่ ปองกันไมใหเกิดการอานคาผิดพลาดซึง่ อาจ
ทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือการบาดเจ็บ ใหเปลีย
่ น
แบตเตอรีท
่ น
ั ทีทส
ี่ ัญลักษณแบตเตอรี่ (b)
ปรากฏขึน
้

•

ใชแตฟว
 สทม
ี่ ีคา แอมแปร, สัญญาณขัดจังหวะ,
แรงดันไฟฟา และพิกด
ั ความเร็วตามที่กาํ หนดไว
เทานัน
้

•

หมุนสวิตชแบบหมุนไปทีต
่ าํ แหนง OFF (ปด) และ
ถอดสายวัดทดสอบออกจากขัว
้ ตอ

ถอดฝาแบตเตอรี่ออกโดยใชไขควงขนาดมาตรฐานไขเพื่อ
คลายล็อคของฝาแบตเตอรี่จนกระทั่งสัญลักษณปลดล็อคอยู
ตรงกับลูกศร

2.

เอาแบตเตอรี่ออกและเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

3.

ปดฝาแบตเตอรี่และยึดใหเขาที่โดยหมุนล็อคของฝาแบตเตอรี่
จนกระทั่งสัญลักษณล็อคอยูตรงกับลูกศร
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ฟวส, แบบ Fast , 440 mA,
1000 V, พิกัดสัญญาณ
ขัดจังหวะต่ําสุด 10000 A

Fluke PN 943121

แบตเตอรี่, อัลคาไลน 1.5 V AA, Fluke PN 376756
NEDA 15A, IEC LR6
รูปที่ 16.การเปลีย
่ นฟวสและแบตเตอรี่

Insulation Multimeters

ขอมูลจําเพาะ

ขอมูลจําเพาะ
ขอมูลจําเพาะโดยทัว่ ไป
แรงดันไฟฟาสูงสุดที่จายไปยังขั้วตอใดๆ ...................1000 V กระแสตรง rms หรือกระแสสลับ
อุณหภูมิในการเก็บรักษา .........................................-40 °C ถึง 60 °C (-40 °F ถึง 140 °F)
อุณหภูมิในการทํางาน.............................................-20 °C ถึง 55 °C (-4 °F ถึง 131 °F)
คาสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ............................................0.05 x (ความแมนยําที่ระบุ) ตอ °C สําหรับอุณหภูมิ < 18 °C หรือ > 28 °C
(< 64 °F หรือ > 82 °F)
ความชื้นสัมพัทธ .....................................................ไมควบแนน
0 % ถึง 95 % @ 10 °C ถึง 30 °C (50 °F ถึง 86 °F)
0 % ถึง 75 % @ 30 °C ถึง 40 °C (86 °F ถึง 104 °F)
0 % ถึง 40 % @ 40 °C ถึง 55 °C (104 °F ถึง 131 °F)
การสั่นสะเทือน.......................................................แบบสุม, 2 g, 5-500 Hz ตอ MIL-PRF-28800F, เครื่องมือ Class 2
ความทนตอแรงกระแทก ..........................................ทดสอบตกจากที่สูง 1 เมตรตามมาตรฐาน IEC 61010-1 ฉบับที่ 2 (ทดสอบโดยการปลอยตกลงบนพื้น
ไมโอคจากที่สูง 1 เมตร ทั้ง 6 ดาน)
ความเขากันไดของแมเหล็กไฟฟา ............................ในสนาม RF ที่มีคา 3 V/M, ความแมนยํา = ความแมนยําที่ระบุไวยกเวนในกรณีของอุณหภูมิ: ความ
แมนยําที่ระบุ ± 5 °C (9 °F)(EN 61326-1:199)
ความปลอดภัย ........................................................ตรงตามมาตรฐาน ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 เลขที่ 61010-1-04,
และ IEC/EN 61010-1 ฉบับที่ 2 สําหรับประเภทการวัด III 1000 V (CAT III) และCAT IV 600 V
การรับรอง .............................................................CSA ตามมาตรฐาน CSA/CAN C22.2 เลขที่ 61010.1-04; TUV ตามมาตรฐาน EN 61010
สวนที่ 1-1002
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แบตเตอรี่ ...............................................................แบตเตอรี่ขนาด AA 4 กอน (NEDA 15A หรือ IEC LR6)
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ ...................................มิเตอรสามารถใชงานได 1000 ชั่วโมง; การใชเพื่อทดสอบฉนวน:มิเตอรสามารถทําการทดสอบฉนวน
ไดอยางนอย 1000 ครั้ง โดยใชแบตเตอรี่อัลคาไลนใหมที่อุณหภูมิหอง ซึ่งเปนการทดสอบตาม
มาตรฐานโดยจายแรงดันไฟฟา 1000 V ใหความตานทาน 1 MΩ โดยมีรอบการทํางาน 5 วินาทีและ
หยุดพัก 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)
พิกัด IP .................................................................IP40
ระดับความสูง .........................................................ขณะทํางาน:2000 ม. CAT III 1000 V, CAT IV 600 V; 3000 ม. CAT II 1000 V, CAT III 600 V
ขณะเก็บรักษา .......................................................12,000 ม.
ความสามารถในการทํางานนอกชวงการวัด .............. 110 % ของชวงการวัด ยกเวนชวงความจุไฟฟาซึ่งจะมีความสามารถในการทํางานนอกชวงการวัด
เพียง 1 %
การตรงตามมาตรฐาน EN 61557............................IEC61557-1, IEC61557-2
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ขอกําหนดคุณสมบัตท
ิ างไฟฟา
การวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ
ความแมนยําของ 1587 และ 1587T

1.

50 Hz ถึง 60 Hz

60 Hz ถึง 5000 Hz

ชวงการวัด

ความละเอียด

±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

600.0 mV

0.1 mV

±(1 % + 3)

±(2 % + 3)

6,000 V

0.001 V

±(1 % + 3)

±(2 % + 3)

60.00 V

0.01 V

±(1 % + 3)

±(2 % + 3)

600.0 V

0.1 V

±(1 % + 3)

±(2 % + 3)1

1000 V

1V

±(2 % + 3)

±(2 % + 3) 1

ความกวางของแถบ 1 kHz
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แรงดันไฟฟาฟลเตอรแบบโลวแพสของ 1587 และ 1587T
ชวงการวัด

50 Hz ถึง 60 Hz
±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

ความละเอียด

600.0 mV

0.1 mV

±(1 % + 3)

6,000 V

0.001 V

±(1 % + 3)

60.00 V

0.01 V

±(1 % + 3)

600.0 V

0.1 V

±(1 % + 3)

1000 V

1V

±(2 % + 3)

60 Hz ถึง 400 Hz
±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

ความแมนยําของรุน 1577
50 Hz ถึง 60 Hz
ชวงการวัด

ความละเอียด

±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

600.0 mV

0.1 mV

±(2 % + 3)

6,000 V

0.001 V

±(2 % + 3)

60.00 V

0.01 V

±(2 % + 3)

600.0 V

0.1 V

±(2 % + 3)

1000 V

1V

±(2 % + 3)

ตัวแปลงกระแสสลับ ................................................อินพุทเปนแบบคัปเปลกระแสสลับและผานการตรวจเทียบมาตรฐานกับคา RMS ของอินพุทคลื่นรูป
ไซนตัวแปลงเปนแบบ RMS แทจริงที่ตอบสนองและถูกกําหนดที่ 5 % ถึง 100 % ของชวงการวัด แฟก
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เตอรของยอดสัญญาณปอนเขาสามารถสูงไดถึง 3 จนถึง 500 V, ลดลงเชิงเสนไปที่แฟกเตอรยอด <=
1.5 ที่ 1000 V สําหรับคลื่นที่ไมเปนรูปไซนเพิ่ม ± (2 % ของคาที่อานได + 2 % FS) ปกติ, สําหรับ
crest factor สูงถึง 3
อิมพิแดนซอินพุท ...................................................10 MΩ(นอมินัล), <100 pF, คัปเปลกระแสสลับ
อัตราสวนการปฏิเสธในโหมดทั่วไป
(1 kΩ ไมสมดุล)......................................................>60 dB ที่กระแสตรง, 50 หรือ 60 Hz
การปองกันการโหลดเกินกําลัง .................................1000 V rms หรือกระแสตรง, 107 V Hz Max

การวัดแรงดันไฟฟากระแสตรง

1.

ความแมนยําของ 1587 และ 1587T1

ความแมนยําของรุน
 15771
±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

ชวงการวัด

ความละเอียด

±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

6.000 V กระแสตรง

0.001 V

±(0.09 % + 2)

±(0.09 % + 2)

60.00 V กระแสตรง

0.01 V

±(0.09 % + 2)

±(0.09 % + 2)

600.0 V กระแสตรง

00.1 V

±(0.09 % + 2)

±(0.09 % + 2)

1000 V กระแสตรง

1V

±(0.09 % + 2)

±(0.09 % + 2)

ความแมนยําจะใชกบ
ั ±100 % ของชวงการวัด

อิมพิแดนซอินพุท ...................................................10 MΩ (นอมินัล), < 100 pF
อัตราสวนการปฏิเสธในโหมดปกติ ............................>60 dB @ 50 Hz หรือ 60 Hz
อัตราสวนการปฏิเสธในโหมดทั่วไป ..........................>120 dB @ dc, 50 Hz หรือ 60 Hz (1 k ไมสมดุล)
การปองกันการโหลดเกินกําลัง .................................1000 V rms หรือกระแสตรง
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การวัดแรงดันไฟฟากระแสตรงในหนวยมิลลิโวลต
ความแมนยําของ 1587 และ 1587T

ความแมนยําของรุน
 1577

ชวงการวัด

ความละเอียด

±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

600.0 mV กระแสตรง

0.1 mV

±(0.1 % + 1)

±(0.2 % + 1)

การวัดกระแสไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
ชวงการวัด
กระแสสลับ

ความละเอียด

1.

±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

ความแมนยําของรุน
 1577
±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

400 mA

0.1 mA

±(1.5 % + 2)1

±(2 % + 2) 1

60 mA

0.01 mA

±(1.5 % + 2)1

±(2 % + 2)1

400 mA

0.1 mA

±(0.2 % + 2)

±(1.0 % + 2)

60 mA

0.01 mA

±(0.2 % + 2)

±(1.0 % + 2)

45 Hz - 1000 Hz
กระแสตรง

ความแมนยําของ 1587 และ
1587T

แรงดันไฟฟาเบอรเดน
(ปกติ)
2 mV/mA

2 mV/mA

แบนดวิดท 1 kHz

โหลดเกินกําลัง ......................................................600 mA นานสุด 2 นาที
การปองกันการโหลดเกินกําลัง.................................440 mA, 1000 V, ฟวสแบบ FAST
ตัวแปลงกระแสสลับ ................................................อินพุทเปนแบบคัปเปลกระแสสลับและผานการตรวจเทียบมาตรฐานกับคา RMS ของอินพุทคลื่นรูป
ไซนตัวแปลงเปนแบบ RMS แทจริงที่ตอบสนองและถูกกําหนดที่ 5 % ถึง 100 % ของชวงการวัด แฟก
เตอรของยอดสัญญาณปอนเขาสามารถสูงไดถึง 3 จนถึง 300 mA, ลดลงเชิงเสนไปที่แฟกเตอรยอด
<= 1.5 ที่ 600 mA สําหรับคลื่นที่ไมเปนรูปไซนเพิ่ม + (2 % ของคาที่อานได + 2 % FS) ปกติ, สําหรับ
crest factor สูงถึง 3
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การวัดคาความตานทานไฟฟาในหนวยโอหม
ชวงการวัด

1.

ความละเอียด

600.0 Ω

0.1 Ω

6.000 kΩ

0.001 kΩ

60.00 kΩ

0.01 kΩ

600.0 kΩ

0.1 KΩ

6.000 MΩ

0.001 MΩ

50.0 MΩ

0.01 MΩ

ความแมนยําของ 1587 และ 1587T1
±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

ความแมนยําของรุน
 15771
±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

±(0.9 % + 2)

±(1.2 % + 2)

±(1.5 % + 3)

±(2.0 % + 3)

ความแมนยําทีร่ ะบุใชกับคาตั้งแต 0 ถึง100 % ของชวงการวัด

การปองกันการโหลดเกินกําลัง .................................1000 V rms หรือกระแสตรง
แรงดันไฟฟาทดสอบเมื่อวงจรเปด .............................<8.0 V กระแสตรง
กระแสไฟฟาเมื่อมีการลัดวงจร .................................<1.1 mA

การทดสอบไดโอด (รุน
 1587 และ 1587T เทานัน
้ )
การแจงเตือนเกี่ยวกับการทดสอบไดโอด ................... แสดงใหทราบวาแรงดันไฟฟาตก:0.6 V ที่คานอมินัลของกระแสไฟฟาทดสอบ 1.0 mA:
ความแมนยํา ..........................................................±(2 % + 3)

การทดสอบความตอเนือ
่ ง
การแจงเตือนเกี่ยวกับความตอเนื่อง ..........................มีเสียงเตือนดังตอเนื่องสําหรับการทดสอบความตานทานที่ต่ํากวา 25 Ω และสูงกวา 100 Ω คาอาน
สูงสุด 1000 Ω
แรงดันไฟฟาเมื่อวงจรเปด .......................................<8.0 V
กระแสไฟฟาเมื่อมีการลัดวงจร ................................. คาปกติที่ 1.0 mA
การปองกันการโหลดเกินกําลัง .................................1000 V rms
เวลาตอบสนอง .......................................................>1 m sec
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การวัดความถี่ (รุน
 1587 และ 1587T เทานัน
้ )
ความแมนยํา
±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

ชวงการวัด

ความละเอียด

99.99 Hz

0.01 Hz

±(0.1 % + 1)

999.9 Hz

0.1 Hz

±(0.1 % + 1)

9.999 kHz

0.001 kHz

±(0.1 % + 1)

99.99kHz

0.01 kHz

±(0.1 % + 1)

ความไวในการนับความถี่
ชวงอินพุท
600.0 mV กระแสสลับ

ความไวในการวัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ (คลืน
่ รูปไซน RMS)1
5 Hz ถึง 20 kHz

20 kHz ถึง 100 kHz

ระดับการกระตุน
 แรงดันไฟฟากระแสตรง1
ถึง 20 kHz2

100.0 mV

150.0 mV

ไมมี
-400.0 mV และ 2.5 V

6.0 V

1.0 V

1.5 V

60.0 V

10.0 V

36.0 V

1.2 V และ 4.0 V

600.0 V

100.0 V

-

12.0 V และ 40.0 V

1.

1000.0 V
300.0 V
12.0 V และ 40.0 V
อินพุทสูงสุดสําหรับความแมนยําที่ระบุ = ชวง 10x (สูงสุด 1000 V) เสียงรบกวนที่ความถี่และความสูงคลื่นที่ต่ําอาจมีผลตอความแมนยํา

2.

ใชไดกับ 100 kHz ที่มีอินพุทเต็มสเกล

ความจุไฟฟา (รุน
 1587 และ 1587T เทานัน
้ )
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ความแมนยํา
±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

ชวงการวัด

ความละเอียด

1000 nF
10.00 μF
100.0 μF

1 nF
0.01 μF
0.1 μF

±(1.2 % + 2)

9999 μF

1 μF

±(1.2 % +/- 90 จํานวนนับ)

Insulation Multimeters

ขอกําหนดคุณสมบัติทางไฟฟา

การวัดอุณหภูมิ (รุน
 1587 และ 1587T เทานัน
้ )
ความแมนยํา1
ความละเอียด

±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

-40 C ถึง 537 C

0.1 oC

1 % +10 จํานวนนับ

-40 o F ถึง 998 o F

0.1 oF

1 % +18 จํานวนนับ

ชวงการวัด
o

1.

o

ความแมนยําถูกวัดในชวงเวลา 90 นาที หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแวดลอมของเครื่องมือ

คุณสมบัตข
ิ องฉนวน
ชวงการวัด
ในรุน 1587..........................................................0.1 MΩ ถึง 2 GΩ
ในรุน 1577..........................................................0.1 MΩ ถึง 600 MΩ
ในรุน 1587T ............................................... 0.01 MΩ ถึง 100 MΩ
แรงดันไฟฟาทดสอบ
ในรุน 1587..........................................................50, 100, 250, 500, 1000 V
ในรุน 1577..........................................................500 และ 1000 V
ในรุน 1587T ............................................... 50 และ 100 V
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 1587
ความแมนยําของความตานทาน
แรงดันไฟฟาเอาทพุท

ชวงการแสดงผล

ความละเอียด

50 V

0.01 ถึง 6.00 MΩ

0.01 MΩ

(0 % ถึง +20 %)

6.0 ถึง 50.0 MΩ

0.1 MΩ

0.01 ถึง 6.00 MΩ

0.01 MΩ

6.0 ถึง 60.0 MΩ

0.1 MΩ

60 ถึง 100 MΩ

1 MΩ

100 V
(0 % ถึง +20 %)
250 V

0.1 ถึง 60.0 MΩ

0.1 MΩ

(0 % ถึง +20 %)

60 ถึง 250 MΩ

1 MΩ

500 V

0.1 ถึง 60.0 MΩ

0.1 MΩ

(0 % ถึง +20 %)

60 ถึง 500 MΩ

1 MΩ

0.1 ถึง 60.0 MΩ

0.1 MΩ

60 ถึง 600 MΩ

1 MΩ

0.6 ถึง 2.0 GΩ

100 MΩ

1000 V
(0 % ถึง +20 %)
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กระแสไฟฟาทดสอบ

±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

1 mA @ 50 kΩ

±(3 % + 5 จํานวนนับ)

1 mA @ 100 kΩ

±(3 % + 5 จํานวนนับ)

1 mA @ 250 kΩ

±(1.5 % + 5 จํานวนนับ)

1 mA @ 500 kΩ

±(1.5 % + 5 จํานวนนับ)

1 mA @ 1 MΩ

±(1.5 % + 5 จํานวนนับ)
±(10 % +3 จํานวนนับ)

Insulation Multimeters

ขอกําหนดคุณสมบัติทางไฟฟา

รุน 1577
ความแมนยําของความตานทาน
แรงดันไฟฟาเอาทพุท

ชวงการแสดงผล

ความละเอียด

500 V

0.1 ถึง 60.0 MΩ

0.1 MΩ

60 ถึง 500 MΩ

1 MΩ

0.1 ถึง 60.0 MΩ

0.1 MΩ

60 ถึง 600 MΩ

1 MΩ

แรงดันไฟฟาเอาทพุท

ชวงการแสดงผล

ความละเอียด

50 V
(0 % ถึง + 20 %)

0.01 ถึง 6.00 MΩ

0.01 MΩ

6.0 ถึง 50.0 MΩ

0.1 MΩ

0.01 ถึง 6.00 MΩ

0.01 MΩ

6.0 ถึง 60.0 MΩ

0.1 MΩ

60 ถึง 100 MΩ

1 MΩ

(0 % ถึง +20 %)
1000 V
(0 % ถึง +20 %)

กระแสไฟฟาทดสอบ

±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

1 mA @ 500 kΩ

±(2.0 % + 5 จํานวนนับ)

1 mA @ 1 MΩ

±(2.0 % + 5 จํานวนนับ)

รุน 1587T
ความแมนยําของความตานทาน

100 V
(0 % ถึง + 20 %)

กระแสไฟฟาทดสอบ

±(% ของ Rdg+ตัวเลข)

1 mA @ 50 kΩ

±(3 % + 5 จํานวนนับ)

1 mA @ 100 kΩ

±(3 % + 5 จํานวนนับ)
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