ตัวปรับเทียบความแม่นย�ำ
ของกระแสลูป Fluke
709/709H
พร้อมการสือ
่ สาร HART

Fluke เชื่อถือได้ HART ใช้ร่วมกันได้
Fluke ใส่การสื่อสาร HART ในตัวปรับเทียบความแม่นย�ำ
ของลูป
ตัวปรับเทียบ Fluke 709 และ 709H mA ได้รับการออกแบบให้
ประหยัดเวลา และให้ผลลัพธ์คุณภาพสูง ตัวปรับเทียบนี้สร้างขึ้นโดยมี
อินเตอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้พร้อมปุ่มหมุนเข้ารหัสแบบชุดด่วน เครื่องมือนี้
ช่วยลดเวลาในการวัดหรือหาแหล่งแรงดันไฟฟ้าหรือกระแส และเปิดลูป
ซองป้องกันที่พอดีกับมือของช่าง และจอแสดงผลแบบมีไฟขนาดใหญ่
ก็สามารถอ่านได้ง่าย แม้จะอยู่ในพื้นที่ท�ำงานที่แคบและมืด

ข้อมูลด้านเทคนิค
การสื่อสาร HART
709H จะเพิ่มการสื่อสาร HART และ
สนับสนุนชุด HART อเนกประสงค์
ที่เลือก และค�ำสั่งปฏิบัติพื้นฐาน
ซึ่งท�ำให้ 709H นั้นแตกต่างในทั้ง
ราคาที่สมเหตุสมผล ตัวปรับเทียบ
ลูปที่กะทัดรัด และเครื่องมือสื่อสาร
HART ที่ทรงพลัง
ในโหมดเครื่องมือสื่อสาร ผู้ใช้
จะสามารถอ่านข้อมูลพื้นฐานของ
อุปกรณ์, ท�ำการทดสอบตรวจ
วินิจฉัย และปรับแต่งการปรับเทียบ
บนตัวส่งสัญญาณที่เปิด HART
ส่วนใหญ่ ซึ่งในอดีตจะสามารถ
ท�ำได้ด้วยเครื่องมือสื่อสารเฉพาะ,
ตัวปรับเทียบเอนกประสงค์ขั้นสูง
หรือคอมพิวเตอร์แล็ปทอปที่มี
โมเด็ม HART Fluke 709H จะให้
ช่างได้บริการและสนับสนุนอุปกรณ์
HART

ประหยัดเวลา, ได้รับค�ำตอบ
และ 709H ยังน�ำเสนอ:
•• บันทึกข้อมูล HART ในฟิลด์
เมื่อบันทึกโดย 709H ในฟิลด์
แล้ว ซอฟต์แวร์ 709H/TRACK
สามารถอัปโหลดการก�ำหนดค่า
HART ได้ถึง (20) อุปกรณ์ HART
มนโรงงานของคุณ และเอาต์พุต
ข้อมูลได้ทั้งรูปแบบ (.csv) หรือ
(.txt)
•• สามารถบันทึกการตรวจวัดลูป
mA ที่บันทึกข้อมูล และข้อมูล
HART จากตัวส่งสัญญาณเฉพาะ
ส�ำหรับการแก้ปัญหา และ
การปรับแต่งลูป คุณสมบัติ
การบันทึกข้อมูลจะน�ำเสนอ
การจับที่เลือกได้พร้อม
ช่วงเวลาการบันทึกจาก 1 ถึง
60 วินาที และมีความจุการบันทึก
9800 บันทึก หรือ 99 เซสชั่น
เฉพาะ แต่ละตัวอย่างข้อมูล
จะมีการตรวจวัด 709H, การปรับ
ค่าด�ำเนินการทั้งสี่ และเงื่อนไข
สถานะมาตรฐาน

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์
•• ความเที่ยงตรงที่ดีที่สุดในรุ่นที่การอ่าน 0.01%
•• การออกแบบที่คงทน และกะทัดรัด
•• อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายพร้อมปุ่มหมุนส�ำหรับการตั้งค่าที่รวดเร็ว และการใช้งานที่ง่าย
•• พลังงานลูป 24 V DC พร้อมโหมดการตรวจวัด mA (-25% ถึง 125%)
•• ความละเอียดที่ 1 µA บนระยะ mA และ 1 mV บนระยะแรงดันไฟฟ้า
•• ตัวต้านทานกระแสไฟฟ้าที่เลือกได้ขนาด 250 Ω ส�ำหรับการสื่อสาร HART
•• การเชื่อมต่อแบบสายที่เรียบง่ายสองการเชื่อมต่อส�ำหรับการวัดทุกแบบ
•• ปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดแบตเตอรี่
•• ค่าล�ำดับ & เวลา Ramp เป็นวินาที
•• การทดสอบวาล์ว (การจ�ำลองระบุค่า mA ด้วยปุ่ม %)

ข้อมูลจ�ำเพาะ
ฟังก์ชั่น

แหล่ง mA, จ�ำลอง mA, อ่าน mA, อ่าน/ลูปพลังงาน mA , และอ่านแรงดันไฟฟ้า

ระยะ

mA (0 ถึง 24mA) และแรงดันไฟฟ้า (0 ถึง 30VDC)

ความละเอียด

1uA บนระยะ mA และ 1mV บนระยะแรงดันไฟฟ้า

ความแม่นย�ำ

0.01% +/- 2 ครัง้ ทุกระยะ (@23° +/- 5°C)

ช่วงอุณหภูมิการท�ำงาน

-10 °C ถึง 55 °C (14 °F ถึง 131°F)

ระยะความชื้น

10 ถึง 95% ไม่ควบแน่น

ความเสถียร

20ppm ของ F.S. /°C จาก -10°C ถึง 18°C และ 28°C ถึง 55°C

จอแสดงผล

128 x 64 พิกเซล, กราฟิก LCD พร้อมไฟส่องสว่าง, .34” หน่วยสูง

พลังงาน

แบตเตอรีอ
่ ล
ั คาไลน์ขนาด AAA 6 ก้อน

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่

≥ 40 ชัว่ โมงในการใช้ตด
ิ ต่อกัน (โหมดการตรวจวัดโดยใช้แบตเตอรีอ
่ ล
ั คาไลน์)

แรงดันไฟฟ้าลูปมาตรฐาน

24VDC @ 20mA

การป้องกันแรงดันไฟฟ้า
เกินขนาด

240VAC

การป้องกันกระแสเกินขนาด

28mA dc

EMC

่ งมือพกพา)
EN61326 Annex A (เครือ

ขนาด (L x W x D)

15 x 9 x 3 ซม. (6 x 3.6 x 1.3 นิว้ )

น�้ำหนัก

0.3 กก. (9.5 ออนซ์)

อุปกรณ์เสริมที่มีให้

เอกสารรับรองการปรับเทียบทีต
่ ด
ิ ตามได้ NIST, แบตเตอรี,่ สายวัดทดสอบ, และคูม
่ อ
ื

การรับประกัน

สามปี
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การสื่อสาร HART
Fluke 709H จะน�ำเสนอโมเด็ม HART ที่ติดตั้งมาด้วยส�ำหรับ
ความสามารถในการสื่อสารเพื่อท�ำค�ำสั่งต่อไปนี้
•• อ่านข้อความ
•• อ่านแท็ก, ตัวอธิบาย, วันทีป
่ รับเทียบ
•• อ่านข้อมูลเซ็นเซอร์ PV
•• อ่านข้อมูล PV เอาต์พต
ุ
•• อ่านแท็กยาว
•• เขียนระยะ PV (ช่วงบนและช่วงล่าง)
•• เข้า/ออกโหมดกระแสคงที่
•• ออฟเซ็ตปรับศูนย์
•• ปรับแต่ง DAC zero (เอาต์พต
ุ mA 4 mA)
•• ปรับแต่ง DAC gain (เอาต์พต
ุ mA 20 mA)
•• Fluke 709H ยังน�ำเสนอความสามารถในการจัดเก็บไฟล์การก�ำหนดค่า
อุปกรณ์ HART ได้ถงึ ยีส
่ บ
ิ ไฟล์สำ� หรับอัปโหลดทางซอฟต์แวร์ 709H/
Track สามารถจัดเก็บการก�ำหนดค่าเป็นไฟล์ .csv หรือ .txt ได้
ซึง่ จะอนุญาตให้ผใู้ ช้จด
ั เก็บโรงงาน HART ได้อย่างง่าย
สามารถจัดเก็บการก�ำหนดค่าเป็นไฟล์ .csv หรือ .txt ได้ คุณสมบัตินี้
จะให้การเข้าถึงพารามิเตอร์อุปกรณ์หลักโดยตรงกับช่าง ซึ่งจะท�ำให้
แก้ปัญหา ปรับเทียบ และรักษาสินทรัพย์ของโรงงานได้ดีขึ้น

อุปกรณ์มาตรฐาน
•• ที่หนีบขั้วแบบฟันปลา AC72 สองตัว (709)
•• สายวัดทดสอบ TL75 (709)
•• ชุดขยายที่หนีบขั้วแบบฟันปลา (709H)
•• ชุดสายซ้อน 75X-8014 (709H)
•• โพรบทดสอบ TP220 (709H)

ข้อมูลการสั่งซื้อ
FLUKE-709

ตัวปรับเทียบความแม่นย�ำของลูป

FLUKE-709H ตัวปรับเทียบความแม่นย�ำของลูป HART

•• คลิปยึด SureGrip™AC280 (709H)
•• สายเคเบิล HART (709H เท่านั้น)
•• กระเป๋าใส่ส�ำหรับพกพานุ่มสบาย
•• แบตเตอรี่ AAA 6 ก่อน (ติดตั้งมาแล้ว)
•• ซีดีรอมคู่มือผลิตภัณฑ์ 709/709H
•• คู่มืออ้างอิงแบบด่วน 709/709H
•• ข้อมูลความปลอดภัย 709/709H

ซอฟต์แวร์ที่เลือกได้
•• ซอฟต์แวร์/สายเคเบิล 709H/TRACK

Fluke เครื่องมือที่มีความ
น่าเชื่อถือสูงที่สุดในโลก
Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.
Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands
ห้ามแก้ไขดัดแปลงเอกสารนี้
หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรจาก Fluke Corporation
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