ข้อส�ำคัญในการพิจารณาสี่ประการ
เมื่อเลือกซื้อแคลมป์มิเตอร์
เลือกแคลมป์ที่ให้
ผลลัพธ์เที่ยงตรง
และสม�่ำเสมอ

ตรวจสอบว่าสามารถ
ใช้แคลมป์มิเตอร์ในที่
ที่คุณต้องการใช้ได้

อย่ามองข้ามเรื่อง
ความปลอดภัย

เมื่อเลือกคุณสมบัติ
ต่างๆ ให้พิจารณา
คุณภาพเหนือปริมาณ

แคลมป์ของคุณรายงานการอ่านค่า
true-rms หรือไม่
ปัญหาอยู่ที่มอเตอร์หรือแคลมป์ของคุณ

คุณเคยท�ำแคลมป์ตกหรือไม่
คุณใช้แคลมป์กลางแจ้งหรือไม่
เคยใช้แคลมป์ในการดึงสายไฟออกจากกันหรือไม่

แคลมป์ของคุณมีพิกัดที่เพียงพอส�ำหรับงาน
ที่คุณท�ำหรือไม่
คุณสามารถใช้แคลมป์ได้ถนัดหรือไม่เมื่อสวมใส่
เครื่องป้องกันต่างๆ

ใช้คุณสมบัติต่างๆ บนแคลมป์มิเตอร์
ไม่ครบหรือไม่

ตรวจสอบว่าแคลมป์มิเตอร์ท�ำงาน
ได้ถูกต้อง ไม่รายงานผลผิดพลาด

ถ้าค�ำตอบคือใช่ ตรวจสอบว่าแคลมป์ของคุณ
ยังสามารถท�ำงานได้ปกติดีอยู่

ถ้าค�ำตอบคือไม่ใช่ คุณอาจอยู่
ในอันตราย

ถ้าเป็นเช่นนั้น อาจเป็นการเสียเงินและ
คุณสมบัติที่ไม่ถูกใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์

ลองจินตนาการว่าถ้าคุณได้ใช้เวลาทั้งวันในการแก้
ปัญหามอเตอร์แต่พบว่าที่จริงแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่
มอเตอร์ แต่อยู่ที่แคลมป์ที่คุณใช้วัดมอเตอร์นั้น
การท�ำงานได้ส�ำเร็จมีเดิมพันคือชื่อเสียงของคุณ
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่แคลมป์มิเตอร์ของคุณ
ต้องมีความเที่ยงตรง

ถ้าแคลมป์ของคุณสามารถให้ผลลัพธ์ที่เที่ยงตรงในห้อง
ปฏิบัติการก็นับว่ายอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ในการท�ำงาน
จริงไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและอยู่ภายใต้
การควบคุม ก่อนตัดสินใจซื้อ ตรวจสอบว่าแคลมป์สามารถ
ทนต่อสภาพแวดล้อมที่คุณท�ำงานได้

เครื่องวัดและทดสอบของคุณเป็นสิ่งที่จะช่วยปกป้องคุณ
จากอันตราย เครื่องมือเหล่านั้นเปรียบเสมือนส่วนต่อ
ของร่างกายที่คุณใช้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่อันตราย
อันดับแรก ให้แน่ใจว่าเลือกแคลมป์มิเตอร์ที่มีพิกัด
ประเภทที่เหมาะสมส�ำหรับงานที่คุณท�ำ

แคลมป์มิเตอร์ทุกวันนี้
อาจมาพร้อมคุณสมบัติต่างๆ
มากมาย (แม้แต่สายวัด)
ยิ่งมีคุณสมบัติมากเท่าไหร่
ก็ยิ่งใช้ยากเท่านั้น และ
แต่ละอย่างก็ใช้ได้ไม่ดี
แทนที่จะเลือกเครื่องวัด
ที่ใส่คุณสมบัติต่างๆ
มากที่สุด ให้เลือกเครื่องที่
สามารถวัดตามวัตถุประสงค์
ของคุณได้โดยไม่ต้อง
มีคุณสมบัติใดๆ ที่แถมมา
เป็นส่วนเกิน คุณจะได้ไม่ต้อง
จ่ายค่าส่วนเกินที่คุณ
ไม่ได้ใช้งาน

ล�ำดับแรก ตรวจสอบว่าแคลมป์มิเตอร์
ของคุณรายงานค่า true-rms มิฉะนั้น
สัญญาณรบกวนจากต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นจากชุดขับแบบ
ปรับความถี่ได้ จนถึง
หลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต์
อาจท�ำให้การอ่านค่า
ไม่แม่นย�ำได้

แน่ใจว่าไม่ซื้อแคลมป์ส�ำหรับใช้งานภายในอาคาร
เท่านั้น หรือสามารถทนอุณหภูมิต�่ำสุดได้ 15 °F
ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจต้องท�ำการวัดภายนอกอาคาร
ถ้าแคลมป์ไม่ได้รับการออกแบบให้ใช้นอกอาคาร
อาจได้การวัดที่ไม่เที่ยงตรง
สุดท้าย ตรวจสอบว่าแคลมป์ที่คุณใช้มีความทนทาน
พอที่จะให้ผลการวัดที่เที่ยงตรงหลังจากเวลานับปี
ในการใช้ดึงสายไฟ, ตกจากบันไดและกระดอนไปมา
ที่ท้ายรถของคณ

อันดับที่สอง เลือกยี่ห้อที่มีชื่อในอุปกรณ์ทดสอบ
ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ใครๆ ก็สามารถซื้อแคลมป์
มิเตอร์มาติดยี่ห้อของตนเองได้ แต่มีผู้ผลิตเพียง
ไม่กี่รายที่ท�ำทั้งออกแบบ สร้าง และทดสอบอุปกรณ์
ของตนเองเพื่อให้มีมาตรฐานสูงยิ่งกว่ามาตรฐาน
ความปลอดภัย
สุดท้าย แคลมป์มิเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบความปลอดภัยซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ (PPE)
นอกจากการมี PPE ที่เหมาะสมแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าคุณสามารถท�ำการทดสอบและวัดได้อย่างไม่เป็น
อุปสรรค์ขณะสวมใส่อุปกรณ์เหล่านั้น
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Fluke 324

การวัดไฟฟ้าแบบทั่วไปพร้อมความสามารถ
วัดอุณหภูมิและความจุไฟฟ้า

ตัวเล็กแต่คุณสมบัติ ac/dc คับแก้ว

ความสามารถในการวัด:
• การวัดแรงดันไฟฟ้า 400 A ac
• การวัดแรงดันไฟฟ้า 600 V ac และ dc
• การวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
แบบ True-rms อย่างแม่นย�ำ
บนสัญญาณที่ไม่ใช่แบบเชิงเส้น
• การวัดแรงต้านทานได้ถึง
4000 kΩ พร้อมด้วยการตรวจจับ
แบบต่อเนื่อง

ความสามารถในการวัด:
• การวัดแรงดันไฟฟ้า 400 A ac
• การวัดแรงดันไฟฟ้า 600 V ac และ dc
• การวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
แบบ True-rms อย่างแม่นย�ำ
บนสัญญาณที่ไม่ใช่แบบเชิงเส้น
• การวัดแรงต้านทานได้ถึง
4000 kΩ พร้อมด้วยการตรวจจับ
แบบต่อเนื่อง
• การวัดอุณหภูมิและความจุไฟฟ้า

ความสามารถในการวัด:
• การวัดแรงดันไฟฟ้า 400 A ac และ dc
• การวัดแรงดันไฟฟ้า 600 V ac และ dc
• การวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
แบบ True-rms อย่างแม่นย�ำ
บนสัญญาณที่ไม่ใช่แบบเชิงเส้น
• การวัดแรงต้านทานได้ถึง 40 kΩ
พร้อมด้วยการตรวจจับ
แบบต่อเนื่อง
• การวัดอุณหภูมิและความจุไฟฟ้า
• การวัดความถี่
• ความสามารถ Min/Max

ตัวเลือกที่ดีที่สุดส�ำหรับการใช้งานง่ายๆ
ไม่ซับซ้อน

คุณสมบัต:ิ
• การออกแบบให้บางเบา
ตามหลักสรีรศาสตร์
• พิกัดความปลอดภัย CAT IV
300 V/CAT III 600 V
• ปุ่ม Hold
• รับประกันสองปี
• กระเป๋าใส่ส�ำหรับพกพานุ่มสบาย

คุณสมบัต:ิ
• การออกแบบให้บางเบา
ตามหลักสรีรศาสตร์
• จอแสดงผลมีไฟพื้นหลัง
• พิกัดความปลอดภัย
CAT IV 300 V/CAT III 600 V
• ปุ่ม Hold
• รับประกันสองปี
• กระเป๋าใส่ส�ำหรับพกพานุ่มสบาย

รายละเอียดทางเทคนิค
กระแสไฟฟ้า AC

แรงดันไฟฟ้า AC
แรงดันไฟฟ้า DC
ความต้านทาน

คุณสมบัต:ิ
• การออกแบบให้บางเบา
ตามหลักสรีรศาสตร์
• จอแสดงผลมีไฟพื้นหลัง
• พิกัดความปลอดภัย
CAT IV 300 V/CAT III 600 V
• ปุ่ม Hold
• รับประกันสองปี
• กระเป๋าใส่ส�ำหรับพกพานุ่มสบาย

รายละเอียดทางเทคนิค
ช่วง

ความแม่นย�ำ

400.0 A

2 % ± 5 หลัก (45 Hz ถึง 65 Hz)
2.5 % ± 5 หลัก (65 Hz ถึง 400 Hz)

ช่วง

ความแม่นย�ำ

600.0 V

1.5 % ± 5 digits

ช่วง

ความแม่นย�ำ

600.0 V

1.0 % ± 5 digits

ช่วง

ความแม่นย�ำ

400.0 Ω

1.0 % ± 5 digits

กระแสไฟฟ้า AC

แรงดันไฟฟ้า AC
แรงดันไฟฟ้า DC
ความต้านทาน

4000 Ω
ภาวะต่อเนื่อง

≤ 70 Ω

การเก็บข้อมูล

มี

พิกัดประเภท

CAT III 600 V, CAT IV 300 V

Fluke 325

รายละเอียดทางเทคนิค
ช่วง

ความแม่นย�ำ

40.00 A
400.0 A

1.5 % ± 5 หลัก (45 Hz ถึง 400 Hz)
เพิ่ม 2% เพื่อความไวของต�ำแหน่ง

ช่วง

ความแม่นย�ำ

600.0 V

1.5 % ± 5 digits

ช่วง

ความแม่นย�ำ

600.0 V

1.0 % ± 5 digits

ช่วง

ความแม่นย�ำ

400.0 Ω

1.0 % ± 5 digits

กระแสไฟฟ้า AC

≤ 30 Ω

ความจุไฟฟ้า

100.0 μF ถึง 1000 μF

แบคไลท์

มี

การเก็บข้อมูล

มี

อุณหภูมิสัมผัส

-10.0 °C ถึง 400.0 °C (14.0 °F ถึง 752.0 °F)

พิกัดประเภท

CAT III 600 V, CAT IV 300 V

ความแม่นย�ำ
2 % ± 5 หลัก (45 Hz ถึง 65 Hz)
2.5 % ± 5 หลัก (65 Hz ถึง 400 Hz)

400.0 A
แรงดันไฟฟ้า AC
แรงดันไฟฟ้า DC
ความต้านทาน

ช่วง

ความแม่นย�ำ

600.0 V

1.5 % ± 5 digits

ช่วง

ความแม่นย�ำ

600.0 V

1.0 % ± 5 digits

ภาวะต่อเนื่อง

ช่วง
400.0 Ω
4000 Ω
40.00 kΩ
≤ 30 Ω

ความจุไฟฟ้า

100.0 μF ถึง 1000 μF

ความถี่

5.0 Hz ถึง 500.0 Hz

แบคไลท์

มี

การเก็บข้อมูล

มี

อุณหภูมิสัมผัส

-10.0 °C ถึง 400.0 °C (14.0 °F ถึง 752.0 °F)

Min/Max

มี

พิกัดประเภท

CAT III 600 V, CAT IV 300 V

4000 Ω
ภาวะต่อเนื่อง

ช่วง
40.00 A

ความแม่นย�ำ
1.0 % ± 5 digits

ท�ำงานร่วมกับ
อุปกรณ์

ที่ดีที่สุด
แคลมป์มิเตอร์
Fluke 320 Series True-rms

