53IIB/54IIB
Thermometer

คูมือผูใ ช
Thai
January 2011

© 2011 Fluke Corporation, All rights reserved. Specifications subject to change without notice.
All product names are trademarks of their respective companies.

ขอจํากัดการประกันและขอบเขตความรับผิดชอบ
ผลิตภัณฑนี้ของฟลุก (Fluke) จะปราศจากความบกพรองใดๆ ในดานวัสดุที่ใชและกรรมวิธีในการผลิต เปนเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่ทานได
ซื้อผลิตภัณฑ นี้มา การประกันนี้ไมครอบคลุมรวมไปถึงฟวส แบตเตอรี่ หรือความเสียหายใดๆ จากอุบัติเหตุ ความละเลย การใชที่ผิด
วัตถุประสงคของผลิตภัณฑ หรือ การใชงานหรือการจัดการกับผลิตภัณฑในสภาวะที่ผิดปกติ ผูขายตอผลิตภัณฑไมไดรับมอบอํานาจใหทํา
การยืดเวลาการประกันใดๆ ในนามของ Fluke ในการขอรับการบริการที่ยังอยูในชวงเวลาของการประกัน กรุณาสงอุปกรณการตรวจสอบที่มี
ความบกพรองไปยังศูนยบริการ ที่ไดรับการมอบหมายแตง ตั้งโดยฟลุก (Fluke Authorized Service Center) ที่อยูใกลทานที่สุด พรอมกับ
คําบรรยายถึงปญหาที่ทานพบ
การประกันนี้เปนการชดใชใหทานเพียงทางเดียวเทานั้น ไมมีการประกันอื่นใด เชนวา ความเหมาะสมในการใชผลิตภัณฑนี้เพื่อจุดประสงค
เฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง นอกเหนือไปจากนี้ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการระบุไวหรือโดยนัย Fluke จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือการสูญ
เสียใดๆ ไมวาจะเปนกรณีพิเศษ ทางออม อุบัติเหตุหรือผลอันสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุหรือทฤษฎีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่อง
จากในบางรัฐหรือบางประเทศไมยอมใหมีการละเวน หรือมีขอจํากัดในการประกันตามที่อางถึง หรือมีการยกเวนในเรื่องเหตุการณ หรือความ
เสียหายอัน สืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่น ขอจํากัดในความรับผิดชอบนี้อาจไมเกี่ยวของกับทาน
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ขอมูลความปลอดภัย
เทอรโมมิเตอร Fluke รุน 53IIB และรุน 54IIB ("
เทอรโมมิเตอร") คือเทอรโมมิเตอรดิจิตอลที่ทํางานดวย
ไมโครโปรเซสเซอร และไดรับการออกแบบมาเพื่อใชงานเทอร
โมคัปเปลภายนอกชนิด J-, K-, T-, E-, R-, S-, และ N- เปน
เซนเซอรวัดอุณหภูมิ
ใชเทอรโมมิเตอรนี้เฉพาะตามที่ไดเจาะจงไวในคูมือนี้เทานั้น ไม
เชน นั้นแลว การปองกันที่มิเตอรมีใหอาจใชการไมได
โปรดดูขอมูลความ ปลอดภัยในตารางที่ 1 และสัญลักษณของ
มิเตอรในตารางที่ 2

การติดตอกับ Fluke

ในการสั่งอุปกรณประกอบตางๆ หรือขอรับความชวยเหลือ หรือ
หาผู จัดจําหนายหรือศูนยบริการ Fluke ที่ใกลทานที่สุด โปรด
โทรศัพท ติดตอที่หมายเลขดังนี้ :
1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853) ในสหรัฐอเมริกา
1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) ในแคนาดา
+31-402-678-200 ในยุโรป
+81-3-3434-0181 ในญี่ปุน
+65-738-5655 ในสิงคโปร
+1-425-446-5500 จากประเทศอื่นๆ

จดหมายติดตอไดที่ :

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
USA

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven

The Netherlands

แวะชมเวบไซทของเราไดที่ : www.fluke.com

โปรดขอรับการประกันผลิตภัณฑที่ :
www.fluke-warranty.com
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ตารางที่ 1. ขอมูลความปลอดภัย

Wคําเตือน
คําเตือนเปนการแจงใหทราบถึงสภาพและการปฏิบัติที่จะเปนอันตรายตอผูใช เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟาชอค หรือการ
บาดเจ็บทาง รางกาย ใหปฎิบัติตามแนวทางตอไปนี้ :
•

กอนการใชเทอรโมมิเตอร ใหตรวจดูสภาพปลอกบรรจุ อยาใชเทอรโมมิเตอรหากพบวามีลักษณะชํารุดเสียหาย
มองหาดูวามีรอยแตกราวหรือพลาสติกสวนไหนขาดหายไปหรือไม โดยเฉพาะอยางยิง
่ ตรงฉนวนหุมรอบตัว
ตอเชื่อม

•

ปลดเทอรโมคัพเพิลออกจากเทอรโมมิเตอรกอนที่จะเปดปลอก

•

เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีที่ตัวบงชีแ
้ บตเตอรี่ () ปรากฏขึ้น คาอานอาจผิดพลาดและนําไปสูการบาดเจ็บทางรางกาย
ได
อยาใชเทอรโมมิเตอรนี้ หากไมทํางานเปนปกติ การปองกันอาจสูญเสียไปแลว หากสงสัย ใหสงเทอรโมมิเตอรนั้น
ไปรับการ ตรวจซอม

•

2

•

วัตถุที่สะทอนแสงจะสงผลใหวัดอุณหภูมิไดต่ํากวาความเปนจริง วัตถุเหลานี้อาจกอใหเกิดอันตรายจากการไหม

•

อยาใชงานเทอรโมมิเตอรใกลกับแกสที่ระเบิดได ไอระเหย หรือฝน

•

หามเชื่อมตอกับกระแสไฟฟา > 30 V ac rms, 42 V pk, 60 V dc จากสายดิน

53IIB/54IIB
ขอมูลความปลอดภัย
ตารางที่ 1. ขอมูลความปลอดภัย (ตอ)

Wคําเตือน (ตอ)
•

Model 54 : ความผิดพลาดในการวัดอาจเกิดขึ้นได หากพื้นผิวการวัดใหผลศักยภาพที่เกินกวา 1 V ระหวางเทอร
โมคัพเพิลสองตัว หากคาดวามีความแตกตางทางศักยภาพระหวางเทอรโมคัพเพิล ใหใชเทอรโมคัพเพิลที่ไดรับการกัน
ดวยฉนวนไฟฟา

•

เมื่อทําการซอมเทอรโมมิเตอร ใหใชแตเฉพาะชิ้นสวนอะไหลตามที่เจาะจงไวเทานั้น

•

อยาใชเทอรโมมิเตอร โดยที่มีสวนใดสวนหนึ่งของปลอกหรือฝาถูกถอดออก
ระวัง

ระวัง – เปนการแจงใหทราบถึงสภาพและการปฏิบัติใดๆ ที่อาจทําใหมิเตอรหรืออุปกรณที่กําลังทําการทดสอบไดรับความ
เสียหาย
•

ใชเทอรโมคัพเพิล ลักษณะการทํางาน และพิกัดที่เหมาะสม สําหรับเทอรโมมิเตอรของทาน

•

อยาพยายามทําการชารจแบตเตอรี่ใหม

•

เพื่อปองกันการระเบิด อยาโยนแบตเตอรี่ลงในไฟ

•

ปฏิบัติตามกฎขอบังคับหรือกฎหมายของทองถิ่นในการกําจัดทิ้งแบตเตอรี่

•

LiLจัดขั้ว + และ − ของแบตเตอรี่ใหเขาคูกันอยางถูกตองกับชองใสแบตเตอรี่
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ตารางที่ 2. สัญลักษณสากล
W

โปรดดูในคูมือสําหรับขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของสัญลักณ P
นี้

M แบตเตอรี่

)

เปนไปตามการกํากับควบคุมของสหภาพยุโรป
เปนไปตามการกํากับควบคุมของสมาคมมาตรฐานที่
เกี่ยวของ
ตางๆ ของแคนาดา (Canadian Standards Association)

การเรมตน

•

ภาพที่ 1 และตารางที่ 3 บรรยายถึงสวนประกอบตางๆ

ขอมูลทุกอยางใน คูมือผูใช นี้ เกี่ยวกับทั้ง Model 53 และ Model
54 ยกเวนในบางสวนที่ไดระบุไวโดยเฉพาะ

•

ภาพที่ 2 และตารางที่ 4 บรรยายถึงจอแสดงผล

•

ภาพที่ 5 บรรยายถึงลักษณะการทํางานของปมตางๆ

ในการทําความคุนเคยกับ เทอรโมมิเตอรนี้ โปรดศึกษาขอมูล
ตอไปนี้ :

4

และโปรดอานบทตางๆ ดังตอไปนี้

53IIB/54IIB
การเรมตน

สวนประกอบตางๆ
ตารางที่ 3. สวนประกอบตางๆ
3
2
5

1

4



เทอรโมคัพเพิล T1 ดานเขา



Model 54: เทอรโมคัพเพิล T2 ดานเขา



ปลอก



จอแสดงผล



ปุมตางๆ



ฝาแบตเตอรี่



แบตเตอรี่
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Figure 1. สวนประกอบตางๆ

aat01f.eps
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องคประกอบการแสดงผล
2

ตารางที่ 4. องคประกอบการแสดงผล
3

4

5

6
7

1

8
9
12
10

11

ภาพที่ 2. องคประกอบการแสดงผล

aat02f.eps



การวัดเทอรโมคัพเพิลรวมไปถึงออฟเซ็ท โปรดดู
“ทางเลือกในการเปลี่ยน Setup”



คาอานที่แสดงผลออกมาจะไมเปลี่ยน



ลักษณะการทํางานแบบเคลื่อนยายตําแหนงกําลังทํางาน



คาอานกําลังไดรับการจดบันทึก



Setup กําลังดําเนินการคืบหนาตอไป



คาอานที่ไดรับการจดบันทึกไวกําลังแสดงผล



แบตเตอรี่ออน ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม



การแสดงผลขั้นตน Model 53: คาอาน T1
Model 54: คาอาน T1, T2, หรือ T1-T2



หนวยอุณหภูมิ
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การแสดงผลขั้นที่สอง : MAX, MIN, AVG,
หนวยความจํา, หรือ ออฟเซ็ท Model 54: คาอาน T1
หรือ T2
ประเภทของเทอรโมคัพเพิล
เวลาการแสดงผล : นาฬิกาแบบ 24 ชม. แสดงความยาว
ของชวง เวลาใน SETUP แสดงเวลาที่ลวงเลยมาหาก
AVG เปดอยู หรือกอนที่นาฬิกาจะไดรับการตั้งคา

53IIB/54IIB
การเรมตน

ปุมตางๆ
ตารางที่ 5. ปุมตางๆ


กด  ในการเปดหรือปดเทอรโมมิเตอร



กด ,  (CANCEL) ในการหยุดการแสดงคาอานต่ําสุด สูงสุด และคาเฉลี่ย ในการแสดงผลขั้นที่สอง

(ลักษณะการทํา กด ,  (CLEAR MEMORY) ในการลบคาอานที่ไดจดบันทึกไวออกจากหนวยความจํา
งานยายตําแหนง)
กด ,  (PC/IR SEND) ในการเปดและปดพอรท IR สลับไปมา


กด  ในการเปดและปดไฟพื้นหลัง ไฟพื้นหลังจะปดลงเองภายในเวลา 2 นาที โดยที่ไมการกดปุมใดๆ หากไฟ
แบตเตอรี่ออน ไฟพื้นหลังจะไมทํางาน



กด  ในการผานคาอานสูงสุด ต่ําสุด และคาเฉลี่ย
ในระหวางการดูคาอานที่ไดจดบันทึกไว จะแสดงคาอานสูงสุด ต่ําสุด และคาเฉลี่ยที่ไดถูกบันทึกไว
กด ,  (CANCEL) ในการปดการแสดงผล



กด  ในการสับเปลี่ยนหนวยอุณหภูมิ ระหวางเซลเซียส (oC), ฟาเรนไฮท (oF), และเคลวิน (K)
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ตารางที่ 5. ปุมตางๆ (ตอ)

 กด  ในการทําใหคาอานที่กําลังแสดงผลใหคางอยูกับที่หรือปลอยไป
กด  เมื่อเปดเทอรโมมิเตอรเพื่อทดสอบการแสดงผล องคประกอบการแสดงผลทั้งหมดจะปรากฏขึ้น


Model 54: กด  ในการสับเปลี่ยนการแสดงผล T1, T2, และ T1-T2 (การวัดอุณหภูมิที่แตกตาง) ในการแสดงผลขั้นตนหรือ
ขั้นที่สอง



กด  ในการเริ่มหรือออกจาก Setup (โปรดดู “ทางเลือกในการเปลี่ยน Setup”)



กด  ในการเลื่อนไหลทางเลือกของ Setup ที่ทานตองเปลี่ยน
กด  ในการเพิ่มการตั้งคาที่แสดง



กด  ในการเลื่อนไหลทางเลือกของ Setup ที่ทานตองเปลี่ยน
กด  ในการลดการตั้งคาที่แสดง



กด  ในการใสทางเลือก Setup
กด  อีกครั้ง เพื่อเก็บการตั้งคาที่แสดงไวในหนวยความจํา



กด  ในการเริ่มหรือหยุดการจดบันทึก
เทอรโมมิเตอรจะเก็บคาอานตางๆ ที่ไดจดบันทึกเอาไวหนึ่งชุดในหนวยความจํา ทุกครั้งที่ทานกด 
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กด  ในการแสดงคาอานที่ไดจดบันทึกไว และคาอาน MIN MAX บนจอแสดงผล
กด  อีกครั้งเพื่อหยุด

53IIB/54IIB
การใชเทอรโมมิเตอร

การใชเทอรโมมิเตอร
1. เสียบเทอรโมคัพเพิลตางๆ เขาที่ดานเขาของตัวตอเชื่อม
2. กด  เพื่อเปดเทอรโมมิเตอร
หลังจากนั้น 1 วินาที เทอรโมมิเตอรจะแสดงผลคาอานแรก
หากไมมี เทอรโมคัพเพิลใดๆ เสียบเขาที่ดานเขาที่เลือก หรือ
เทอรโมคัพเพิล “เปด” อยู จอแสดงผลจะแสดง “- - - -”

การเปลี่ยนทางเลือกของ Setup
ใหใช Setup ในการเปลี่ยนการตั้งตางๆ สําหรับชวงของเวลาการ
จดบันทึก ประเภทของเทอรโมคัพเพิล ออฟเซ็ท โหมดปดพัก
เวลา และความถีข
่ องสาย

การเขาและออกจาก Setup
ขณะที่เทอรโมมิเตอรอยูในโหมด Setup จอแสดงผลจะแสดง

•

กด  เพื่อเริ่มหรือออกจาก Setup

หมายเหตุ
กด  หรือ  เพื่อเลื่อนไหลทางเลือกของ
Setup ที่ทานตองการเปลี่ยน
Setup จะไมทํางาน ขณะที่อยูในโหมด MIN MAX

เทอรโมมิเตอรจะเก็บการตั้งคาตางๆไวในหนวยความจําของตน
การตั้งตางๆ ของ Setup จะตั้งใหมก็แตเฉพาะ เมื่อแบตเตอรี่ถูก
ถอดออกนานเกินกวา 2 นาที
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การเปลี่ยนชวงเวลาของการจดบันทึก

4.

หากทานไดเลือกชวงการจดบันทึกที่กําหนดเองโดยผูใช :

ชวงเวลาของการจดบันทึกจะกําหนดวาเทอรโมมิเตอรทําการเก็บ
คา อานที่ไดจดบันทึกไวในหนวยความจําบอยแคไหน ใหทาน
เลือกความ ยาวของชวงเวลาของการจดบันทึก โปรดดู “การใช
หนวยความจํา”

•

เทอรโมมิเตอรเก็บคาอานที่ถูกจดบันทึกในตอนทายของชวงเวลา
การ จดบันทึกแตละชวง ทานสามารถเลือกชวงเวลาการจดบันทึก
ไดเปน 1 วินาที (1), 10 วินาที (2), 1 นาที (3), 10 นาที (4),
หรือกําหนดเอง โดยผูใช ()

•

กด  หรือ  จนกวาเลขสองหลักดานซายที่
ทาน ตองการนั้นปรากฏขึ้นบนจอแสองผล แลวกด
 เพื่อ เลือกคานั้น

•

เลขสองหลักดานขวาจะกะพริบ

•

กด  หรือ  จนกวาเลขสองหลักดานขวาที่
ทาน ตองการนั้นปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล แลวกด
 เพื่อ เลือกคานั้น

ทานยังสามารถตัง้ ชวงเวลาการจดบันทึก โดยที่ทานกําหนดเอง
(0) ทุกครั้งที่ทานกด  เทอรโมมิเตอรจะเก็บคาอานปจจุบัน
ไวใน หนวยความจํา
1.

กด  หรือ  จนกวาจอแสดงผลจะแสดง
INTERVAL

2.

กด  เพื่อแสดงทางเลือกตางๆ ของชวงเวลาการจด
บันทึก

3.

กด  หรือ  จนกวาจอแสดงผลจะแสดงชวงเวลา
การ
จดบันทึกที่ทานตองการ แลวกด  เพื่อเลือก
ชวงนั้น
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กด  หรือ  จนกวาจอแสดงผลจะแสดง
hour:min หรือ min:sec แลวกด  เพื่อเลือก
เลขสองหลักดานซายจะกะพริบ

การกด  หรือ  คางไวจะทําใหตัวเลขเปลี่ยน รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

53IIB/54IIB
การเปลี่ยนทางเลือกของ

การเปลี่ยนประเภทของเทอรโมคัพเพิล

การเปลี่ยนออฟเซ็ท

1.

กด  หรือ  จนกวาจอแสดงผลจะแสดง TYPE

2.

กด  เพื่อแสดงทางเลือกตางๆ ของเทอรโมคัพเพิล

ทานสามารถปรับคาอานของเทอรโมมิเตอรเพื่อชดเชยคา
ผิดพลาดของ เทอรโมคัพเพิลตัวใดตัวหนึงโดยเฉพาะได โปรดดู
“การใชออฟเซ็ทใน การปรับคาผิดพลาดของโพรบ” พิกัดที่ยอม
ใหมีการปรับไดคือ
± 5.0 oC หรือ K, และ ± 9.0 oF

เทอรโมคัพเพิลที่ถูกเลือกในปจจุบันจะกะพริบ
3.

กด  หรือ  จนกวาเทอรโมคัพเพิลที่ทานตองการ
ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

4.

กด  เพื่อเก็บประเภทของเทอรโมคัพเพิลนั้นไวใน
หนวย ความจํา

Model 54: ทานสามารถเก็บออฟเซ็ทเฉพาะตัวสําหรับ T1 และ
T2 ได
1.

กด  หรือ  จนกวาจอแสดงผลจะแสดง 
และ T1 หรือ T2

2.

กด  เพื่อระบุวาทานตองการเปลี่ยนการตั้งออฟเซ็ท
คาวัดอุณหภูมิรวมทั้งออฟเซ็ทจะปรากฎขึ้นในการแสดงผล
ขั้นตน คาออฟเซ็ทจะปรากฎขึ้นในการแสดงผลขั้นที่สอง

3.

กด  หรือ  จนกวาการแสดงผลขั้นตนจะแสดงคา
อาน ที่ถูกตอง

4.

กด  เพื่อเก็บการตั้งออฟเซ็ทนั้นไวในหนวยความจํา

อยาลืมตั้งออฟเซ็ทใหมไปที่ 0.0 เมื่อไมจําเปนตองใชอีกตอไป
ออฟเซ็ทจะตั้งใหมกลับไปที่ 0.0 โดยอัตโนมัติ เมื่อทานเปลี่ยน
ประเภทของเทอรโมคัพเพิล
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การทําใหโหมดปดพัก (Sleep Mode) ทํางานหรือไม
ทํางาน
เทอรโมมิเตอรจะเขาสูโหมดปดพัก หากไมมีการกดปุมใดๆ เปน
เวลา 20 นาที
การกดปุมใดๆ จะเปนการปลุกเทอรโมมิเตอร
ขึนมาใหม และกลับไปอยูในสภาวะเดิม
1.

กด  หรือ  จนกวาจอแสดงผลจะแสดง 

2.

กด  เพื่อระบุวาทานตองการเปลี่ยนการตั้งของการปด
พัก
จอแสดงผลจะแสดง  หากโหมดปดพักเปดอยู และ 
หากโหมดปดพักปด

3.

กด  หรือ  ตามความจําเปน จนกวาจอแสดงผลจะ
แสดง  หรือ 

4.

กด  เพื่อเก็บการตั้งของการปดพักไวในหนวยความจํา

โหมดปดพักจะถูกสั่งใหทํางานทุกครั้งที่ทานเปดเทอรโมมิเตอร
และจะหยุดทํางานไปโดยอัตโนมัติเมื่ออยูในโหมด MIN MAX
และโหมดจดบันทึก

12

การตั้งเวลา
1.

กด  หรือ  จนกวาจอแสดงผลจะแสดงเวลา หาก
ได ถูกตั้งเรียบรอยแลว หรือแสดง “- - : - -”

2.

กด  เพื่อระบุวาทานตองการตั้งเวลา
เลขสองหลักดานซายจะกะพริบ

3.

กด  หรือ  จนกวาจอแสดงผลจะแสดงชั่วโมง
เวลา ที่ถูกตอง (ในแบบของ 24 นาฬิกา) แลวกด 
เพื่อเลือก
เลขสองหลักดานขวาจะกะพริบ

4.

กด  หรือ  จนกวาจอแสดงผลจะแสดงนาทีที่
ถูกตอง แลวกด  เพื่อเก็บเวลานั้นไวในหนวยความจํา

หมายเหตุ
การกด  หรือ  คางไวจะทําใหตัวเลขเปลี่ยน
รวดเร็วยิ่งขึ้น

53IIB/54IIB
การวัดอุณหภูมิตางๆ

การเปลี่ยนความถีข
่ องสาย

การวัดอุณหภูมิตางๆ

ในการขจัดเสียงในสายใหไดมากที่สุด ใหตั้งเทอรโมมิเตอร
สําหรับความถี่ของสายในพื้นที่ดังนี้ :

การตอเทอรโมคัพเพิล

1.

กด  หรือ  จนกวาจอแสดงผลจะแสดง  

2.

กด  เพื่อระบุวาทานตองการเปลี่ยนการตั้งสาย

3.

กด  หรือ  เทาที่จําเปน จนกวาจอแสดงผลจะ
แสดง   หรือ   (50 Hz หรือ 60 Hz)

4.

เทอรโมคัพเพิลตางๆ ไดรับการจัดรหัสสีตามประเภท ตาม
มาตรฐานรหัสสี ANSI ของอเมริการเหนือ (North American
ANSI Color Code) :
ประเภท

กด  เพื่อเก็บการตั้งของสายนั้นไวในหนวยความจํา

สี

ประเภท

สี

J

ดํา

R

เขียว

K

เหลือง

S

เขียว

T

ฟา

N

สม

E

มวง

1.

เสียบเทอรโมคัพเพิลเขาที่ดานเขาของตัวตอเชื่อม

2.

ตั้งเทอรโมมิเตอรสําหรับประเภทเทอรโมคัพเพิลที่ถูกตอง
ในการเปลี่ยนประเภทของเทอรโมคัพเพิล โปรดดู “ทางเลือก
ใน การเปลี่ยน Setup”
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การแสดงผลอุณหภูมิ

การเก็บคาอุณหภูมท
ิ ี่แสดงใหคา งไว

1.

กด  เพื่อเลือกสเกลของอุณหภูมิที่ถูกตอง

1.

2.

จับหรือติดเทอรโมคัพเพิลไวกับบริเวณของการวัด
คาอานของอุณหภูมิจะปรากฏขึ้นในการแสดงผลที่เลือก

3.

จอแสดงผลจะแสดง 
2.

หมายเหตุ
จอแสดงผลจะแสดง “- - - -” เมื่อไมมีเทอรโมคัพเพิล
ตออยู

3.
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กด  อีกครั้งเพื่อปดลักษณะการทํางานของ HOLD

การดูคา อาน MIN, MAX, และ AVG
1.

จอแสดงผลจะแสดง  (ภาวะเกินกําลัง) เมื่ออุณหภูมิ
ที่ กําลังไดรับการวัดนั้นเกินพิกัดที่ใชไดของเทอร
โมคัพเพิล
Model 54: หากมีเทอรโมคัพเพิล T2 เทานั้นที่ตออยู
คาอาน ของ T2 จะปรากฏขึ้นในการแสดงผลขั้นตน

Model 54: กด  เพื่อสับเปลี่ยนการแสดงคาอาน T1,
T2, หรือ T1-T2 ไปมาในการแสดงผลขั้นตนหรือการ
แสดงผลขั้น ที่สอง

Model 54: กด  เพื่อสับเปลี่ยนไปมาระหวางการแสดง
คา T1, T2, และ T1-T2 ในการแสดงผลขั้นตนหรือขั้นที่
สอง

กด  เพื่อใหคาอานบนจอแสดงผลคางอยู

กด  เพื่อผานไปตามคาอานสูงสุด (MAX), คาอาน
ต่ําสุด (MIN), หรือ คาอานเฉลี่ย (AVG)
เวลาที่ลวงเลยมาตั้งแตเมื่อเขาไปในโหมด MIN MAX หรือ
เวลา ที่คาต่ําสุดหรือคาสูงสุดเกิดขึ้น จะปรากฎขึ้นบน
จอแสดงผล

2.

กด ,  (CANCEL) เพื่อออกจากโหมด MIN MAX

53IIB/54IIB
การใชหนวยความจํา

การใชออฟเซ็ทในการปรับคาผิดพลาดของโพรบ

การใชหนวยความจํา

ใชทางเลือกของออฟเซ็ทใน Setup ในการปรับคาอานของ
เทอรโมมิเตอร เพื่อชดเชยคาผิดพลาดของเทอรโมคัพเพิลเฉพาะ
ตัวใดตัวหนึ่ง

ในระหวางการจดบันทึก เทอรโมมิเตอรจะเก็บคาอานตางๆ ที่ได
จด บันทึกไวในหนวยความจํา

1.

เสียบเทอรโมคัพเพิลเขาในดานเขาของตัวตอเชื่อม

2.

วางเทอรโมคัพเพิลในสภาพแวดลอมที่ทานทราบอุณหภูมิ
และมีอุณหภูมิคงที่ เชน น้ําจากน้ําแข็ง หรืออุปกรณวัดเทียบ
คา ในสภาพที่แหง (dry well calibrator)

3.

ใหเวลาคาอานปรับตัวใหคงที่

4.

ที่ใน Setup ใหเปลี่ยนออฟเซ็ทจนกวาคาอานของการ
แสดงผลขั้น ตนเทียบเทากับอุณหภูมิในการวัดเทียบคา
(calibration temperature) (โปรดดู “การเปลี่ยนทางเลือก
ใน Setup”)

ในตอนทายของการจดบันทึก ทานสามารถ ดูคาอานที่ไดรับการ
จดบันทึกจากบนจอแสดงผล
ทานสามารถโอนถายคาอานที่ไดรับการจดบันทึกนี้เขาไปที่
คอมพิวเตอรสวนบุคคลของทาน ที่กําลังเดินซอฟทแวรโปรแกรม
FlukeView Forms อยู (โปรดดู “การสื่อสารกับคอมพิวเตอรสวน
บุคคล”)

FlukeView Forms แสดงคาอานตางๆ ที่ไดรับการจดบันทึกไว
ในรูปแบบออนไลน ซึ่งทานสามารถพิมพออกมาหรือเก็บไวใชใน
ภายหลังได
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สภาวะเริ่มตนและขอมูลตางๆ ที่เขามา

การเริ่มและการหยุดการจดบันทึก

คาอานตางๆ ที่ถก
ู จดบันทึกมีทั้ง สภาวะเรมตน และ ขอมูลตางๆ

ทานจะไมสามารถเขาไปที่ Setup, การลบหนวยความจํา, และ
การสื่อสารกับคอมพิวเตอรสวนบุคคลได ในระหวางการจดบันทึก

สภาวะเริ่มตน คือ ประเภทของเทอรโมคัพเพิลและออฟเซ็ท
สําหรับดาน เขาแตละจุด ทานจะสามารถดูสภาวะเริ่มตนตางๆ
ไดจากการใช โปรแกรม FlukeView Forms เทานัน
้

1.

การตั้งชวงเวลาการจดบันทึก (โปรดดู “การเปลี่ยนทางเลือก
ใน Setup”)

2.

กด  เพื่อเริ่มการจดบันทึก

ที่เขามา

ขอมูลตางๆ ที่เขามาไดแก เวลาที่ประทับ คาอาน T1 และคาอาน
T2 และคาอาน T1-T2 (Model 54) ทานสามารถดูคาเหลานี้ได
โดยการกด  หรือการใชโปรแกรม FlukeView Forms คา
อานของอุณหภูมิ ใน FlukeView Forms แสดงความละเอียดใน
อัตรา 0.1 องศา
เทอรโมมิเตอรนี้มีตําแหนงหนวยความจํา 500 แหง
เทอรโมมิเตอรจะ เก็บขอมูลคาอานอุณหภูมิไว 499 ชุด และ
ขอมูลสภาวะเริ่มตนหนึ่งชุด ขณะทําการจดบันทึกอยางตอเนื่อง
เทอรโมมิเตอรจะเก็บขอมูลคาอาน อุณหภูมิไว 250 ชุด และ
สภาวะเริ่มตน 250 ชุด เมื่อมีการจดบันทึก แตละจุดดวยตนเอง
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จอแสดงผลจะแสดง 
3.

กด  อีกครั้งเพิ่มหยุดการจดบันทึก

4.

หากทานไดเลือกชวงเวลาดวยตนเอง สําหรับการจดบันทึก
ใหกด  แตละครั้งที่ทานตองการเก็บคาอานที่ไดจด
บันทึกนั้นเขาไว ในหนวยความจํา

53IIB/54IIB
การใชหนวยความจํา

การลบหนวยความจํา

การดูคา อานที่ไดรบ
ั การจดบันทึก

เมื่อหนวยความจําเต็ม จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล และการ
จด บันทึกจะหยุด ทานสามารถลบหนวยความจําไดในโหมดปกติ
หรือใน โหมด MIN MAX

1.

กด  เพื่อดูคาอานที่ไดรับการจดบันทึกไว จอแสดงผล
จะแสดง 

2.

กด  หรือ  เพื่อเลื่อนไหลผานไปดูคาอานตางๆ ที่
ไดจดบันทึกไว

•

กด ,  (CLEAR MEMORY) เพื่อลบคาอานตางๆ ที่
ไดรับการจดบันทึกไวออกไปจากหนวยความจํา
จอแสดงผลจะแสดงเครื่องหมายตอไปนี้ เปนเวลา 2 วินาที
MEMORY

 

จอแสดงผลจะแสดงคาอานที่ถูกจดบันทึกไวแตละคา เวลาที่
ประทับ และตําแหนงของหนวยความจําของคานั้น ตัวอยางเชน
ภาพที่ 3 แสดงคาอานที่จดบันทึกไว ที่ถูกเก็บไวเมือ
่ เวลา 14.02
น. ในหนวย ความจําตําแหนงหมายเลข 18

ภาพที่ 3. คาอานที่ไดรับการจดบันทึกไว

aat03f.eps
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3.

กด  เพื่อผานไปตามคาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย
และคา อานที่ถูกจดบันทึกในปจจุบัน ตัวอยางเชน ภาพ
ที่ 4 แสดงคาอาน สูงสุดในหนวยความจํา คาอานสูงสุด
นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 13.49 น. และไดรับการเก็บไวใน
หนวยความจําตําแหนงที่ 5

การสื่อสารกับคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ทานสามารถโอนถายขอมูลตางๆ ในหนวยความจําของ
เทอรโมมิเตอร ไปยังคอมพิวเตอรที่กําลังใชโปรแกรม FlukeView
Forms การสื่อ
สารนี้กําหนดใหตองมีการตอเชื่อมแบบอนุกรมของ IR (อินฟาเรด)
โปรดดูคําแนะนําในการติดตั้งโปรแกรม (FlukeView Forms
Installation Guide) และวิธีการใช (FlukeView Help)

FlukeView Forms จะจัดใหคาอานที่ถูกจดบันทึกเขาอยูใน
รูปแบบ มาตรฐาน (คาปริยาย) หรือรูปแบบที่จัดทําเปนพิเศษ
รูปแบบเหลานี้จะ แสดงความเห็นของผูใชไวดวย ทานสามารถใช
รูปแบบนี้ เพื่อการจัดทํา เอกสารใหไดตามขอกําหนดของ
มาตรฐานสากล ISO-9000
ภาพที่ 4. คาอานสูงสุด
4.

aat04f.eps

กด  เพื่อยุติการดูคาอานตางๆ ที่ถูกจดบันทึกไว

หมายเหตุ
เทอรโมมิเตอรจะคํานวณคาต่ําสุดและคาสูงสุดในทุก
ชวงของการจดบันทึก ในหนวยความจํา
จอแสดงผลจะแสดง “- - : - -” หากบันทึกนั้นวางเปลา

เมื่อทานสงคาอานที่ถูกจดบันทึกไปที่คอมพิวเตอร ลักษณะการ
ทํางาน ตางๆ ทั้งหมดจะหยุดไมทํางาน ยกเวนการปดกําลังไฟฟา
ไฟพื้นหลัง และการปดการสื่อสาร
•

กด ,  (PC/IR SEND) เพื่อสับเปลี่ยนพอรท IR ให
เปด และปด
จอแสดงผลจะแสดง :



เมื่อพอรท IR ถูกทําใหไมทํางาน ทานก็จะสามารถสื่อสารกับ

FlukeView Forms ได

18

53IIB/54IIB
การดูแลรักษาอุปกรณ

การดูแลรักษาอุปกรณ

การตรวจวัดเทียบคา (Calibration)

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

เพื่อใหมั่นใจไดวาเทอรโมมิเตอรทํางานไดอยางเที่ยงตรงตาม
คุณสมบัติ ที่ระบุ Fluke ขอแนะนําใหทานทําการตรวจเทียบคา
ของเทอรโมมิเตอร เปนประจําทุกป โดยเริ่มตั้งแตหนึ่งปหลังจาก
ที่ทานไดซื้อมา

โปรดดูขอมูลความปลอดภัยในตารางที่ 1 กอนที่จะทําการเปลี่ยน
แบตเตอรี่
1.

หากจําเปน ใหปดเทอรโมมิเตอร

2.

ไขสกรูออกใหหลวมและเอาฝาแบตเตอรี่ออก

3.

เปลี่ยนแบตเตอรี่ AA สามกอน

ในการตรวจวัดเทียบคาทอรโมมิเตอร โปรดติดตอ Fluke เกี่ยวกับ
ศูนย บริการที่อยูใกลทานที่สุด หรือปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจวัด
เทียบคา ในคูมือการดูแลรักษาอุปกรณ ในหัวขอ “การเปลี่ยน
อะไหล และ ชิ้นสวน ประกอบ”

4.

ใสฝาแบตเตอรี่เขาที่เดิมและขันสกรูใหแนนดังเดิม

ขอมูลจําเพาะ

การทําความสะอาดกลองและปลอก
ใหใชสบูและน้ําหรือน้ํายาทําความสะอาดอยางออน
เช็ดดวยฟองน้ํา หรือผาที่เปยกพอหมาดๆ

ดานสภาพแวดลอม
อุณหภูมิขณะทํางาน

−10 oC ถึง 50 oC (14 oFถึง
122 oF)

อุณหภูมิขณะเก็บรักษา
ไว

−40 oC ถึง +60 oC
(−40 oFถึง +140 oF)

ความชื้นสัมพัทธ

ไมกลันตัวที่ <10 oC (<50 oF)
95 % RH: 10 oC ถึง 30 oC
(50 oF ถึง 86 oF)
75 % RH: 30 oC ถึง 40 oC
(86 oF ถึง 104 oF)
45 % RH: 40 oC ถึง 50 oC
(104 oF ถึง 122 oF)
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ดานตางๆ ทัว่ ไป

เทอรโมคัพเพิล 80 PK-1 (ใหมากับเทอรโมมิเตอร )

นําหนัก

280 กรัม (10 ออนซ )

ขนาดสวนสัด
(โดยไมมีปลอก)

2.8 ซม. × 7.8 ซม. × 16.2 ซม.
(1.1 นิ้ว × 3 นิ้ว × 6.4 นิ้ว)

แบตเตอรี่

แบบ AA สามกอน

การออก
ใบรับรอง

P,

ความปลอดภัย

CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-04, ANSI/UL

)

ประเภท
พิกัดของ
อุณหภูมิ

−40 oC ถึง +260 oC
(−40 oF ถึง +500 oF)

ความแมนยํา

± 1.1 oC (± 2.0 oF)

ดานไฟฟา
พิกัดของการวัด

61010-1:2004, EN/IEC 61010-1:2001

EMC

EN/IEC 61326-1:2006

CAT I

แรงดันไฟฟาเกินกําลัง (OVERVOLTAGE)
(ในการติดตั้ง) ประเภท I อัตรามลภาวะ
2 ดีกรีตอ IEC1010-1*

* อางอิงถึงระดับของการปองกัน Impulse Withstand Voltage ที่มี
ให

ไมควรติดตั้งผลิตภัณฑประเภท 1 กับแผงวงจรหลัก

ความละเอียด
ใน การ
แสดงผล
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ประเภท K, Chromel Alumel, แบบ
ลูกปด

ประเภท-J: −210 oC ถึง +1200 oC
(−346 oF ถึง + 2192 oF)
ประเภท-K: −200 oC ถึง +1372 oC
(−328 oF ถึง +2501 oF)
ประเภท-T: −250 oC ถึง +400 oC
(−418 oF ถึง +752 oF)
ประเภท-E: −150 oC ถึง +1000 oC
(−238 oF ถึง +1832 oF)
ประเภท-N: −200 oC ถึง +1300 oC
(−328 oF ถึง +2372 oF)
ประเภท-R และ S: 0 oC ถึง +1767 oC
(+32 oF ถึง +3212 oF)
0.1 oC / oF / K < 1000o
1.0 oC / oF / K ≥ 1000o

53IIB/54IIB
การเปลี่ยนอะไหลและชิ้นสวนประกอบ
ดานไฟฟา (ตอ)
ความแมนยําใน
การวัด T1, T2,
หรือ T1-T2
(Model 54)

สัมประสิทธิ์ของ
อุณหภูมิ

การยอมรับไดของ
แรงแมเหลกไฟฟา

แรงดันไฟฟาโหมด
รวม ความแตกตาง
สูงสุด

ประเภท- J, K, T, E, และ N: ±[0.05 %
ของคาอาน + 0.3 oC (0.5 oF)]
[ต่ํากวา−100 oC (−148 oF): เพิ่ม
0.15 % ของคาอานสําหรับ ประเภท -J,
K, E, และ N; และ 0.45 % ของคาอาน
สําหรับ ประเภท-T]
ประเภท- R และ S : ±0.05 % ของคา
อาน + 0.4 oC (0.7 oF)]
0.01 % ของคาอาน + 0.03 oC ตอ oC
(0.05 oF ตอ oF) นอกเหนือจากชวง
+18 oC ถึง 28 oC (+64 oF ถึง +82 oF)
[ต่ํากวา −100 oC (−148 oF): เพิ่ม
0.04 % ของคาอานสําหรับ ประเภท-J, K,
E, และ N; และ 0.08% ของคาอานสําหรับ
ประเภท-T]
ยอมรับ ±2 oC (±3.6 oF) สําหรับ
80 MHz ถึง 200 MHz ใน 1.5 V/m,
สําหรับ 200 MHz ถึง 1000 MHz ใน
3 V/m
ขอจํากัดของผลิตภัณฑเปนไปตาม
EN50081-1

สเกลของอุณหภูมิ

ITS-90

มาตรฐานที่
เกี่ยวของ

NIST-175

ความแมนยําระบุไวสําหรับอุณหภูมิโดยรอบระหวาง 18 oC
(64oF) และ 28 oC (82 oF) ในชั่วเวลา 1 ป ขอมูลจําเพาะ
ขางตนไมรวม ขอผิดพลาดของเทอรโมคัพเพิล

การเปลี่ยนอะไหลและชิ้นสวนประกอบ
ชิ้นสวนประกอบ
ปลอก และ Flex Stand Assembly

หมายเลข
ชิ้นสวน
1272438

แบตเตอรี่ AA NEDA 15A IEC LR6

376756

เทอรโมคัพเพิล 80PK-1 K-Type Bead

773135

CD-ROM

1276106

คูมือการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ

1276123

(Service Manual)
FlukeView Forms

FVF-SC2

1 V (ความแตกตางสูงสุดของ
แรงดันไฟฟา ระหวาง T1 และ T2)
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