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Năm cách công nghệ Fluke
FieldSense giúp bạn làm
việc an toàn hơn

Mục tiêu đầu tiên của bất kỳ một thợ điện hay một kỹ thuật viên
nào làm việc trong ngành điện là trở về nhà an toàn. Điện áp
thông thường được đo bằng cách gắn que cáp đo hoặc kẹp cá
sấu trực tiếp lên dây dẫn điện. Điều này yêu cầu tiếp xúc kim loại
với kim loại mang đến rủi ro phóng điện hồ quang và tổn thương
tiềm ẩn cho cả người thực hiện đo và thiết bị được đo.

Công nghệ Fluke FieldSense mang đến một cách đo
điện áp an toàn bằng cách cách ly dụng cụ đo với
nguồn điện áp được kiểm tra. Điều này giảm rủi ro
điện giật và phóng điện hồ quang. Thông qua nguyên
lý cách ly điện hóa, FieldSense cho phép thợ điện và
kỹ thuật viên đo điện áp mà không cần tiếp xúc với các
điểm tiếp xúc có điện. Thay vào đó, dụng cụ kiểm tra
hỗ trợ FieldSense chẳng hạn như Thiết bị kiểm tra điện
Fluke T6-1000 cảm nhận điện trường trong chạc mở và
đo điện áp thông qua phần cách ly của cáp.
Các thợ điện công nghiệp nhẹ và thương mại có thể
sử dụng các thiết bị hỗ trợ FieldSense để đó điện áp
và dòng điện, xác nhận giá trị liên tục và kiểm tra các
mạch điện riêng lẻ. Sau đây là năm cách mà công nghệ
đo điện áp không tiếp xúc này giúp bạn làm việc an
toàn hơn:

1

Không có tiếp xúc kim loại với
kim loại khi đo điện áp ac

Trước đây, việc đo điện áp cần tiếp xúc kim loại
với kim loại. Bạn phải gắn que hoặc kẹp cá sấu lên
dây dẫn và điều này ngay tức thì đặt bạn vào rủi ro
tia lửa hoặc phóng điện hồ quang. Công nghệ Fluke
FieldSense cho phép bạn đo điện áp, dòng điện và tần
số ac thông qua phần cách ly của cáp bằng cách trượt
chạc của thiết bị kiểm tra lên dây dẫn. Không có tiếp
xúc điện trực tiếp với điện áp có điện, vậy nên có ít
khả năng giật điện hoặc phóng điện hồ quang hơn. Bạn
có thể làm việc an toàn và nhanh chóng hơn.
Công nghệ FieldSense cần đường dẫn điện dung nối
đất mà với thiết bị kiểm tra điện T6 có thể được thực
hiện theo một trong hai cách.

Bạn có thể tạo đường dẫn điện dung nối đất bằng cách
trước tiên cắm chặt cả hai cáp đo vào ổ bảo quản ở
phía sau thiết bị kiểm tra, sau đó ấn ngón tay lên điểm
tiếp xúc nối đất ở phía sau vỏ pin. Tiếp theo, đặt má
kìm quanh dây dẫn ac. Phương pháp thứ hai được
khuyến nghị khi bạn đang đeo găng tay an toàn hoặc
nói cách khác là được cách điện với mặt đất. Trong
trường hợp này, bạn chỉ cần chạm hoặc kẹp cáp đo
màu đen của thiết bị kiểm tra FieldSense vào dây dẫn
nối đất chẳng hạn như ống dẫn dây điện hoặc hộp cáp.

2

Không chỉ phát hiện để cho bạn
biết giá trị điện áp hiện tại

Có nhiều thiết bị khác nhau có thể phát hiện xem có
điện áp hay không, từ thiết bị kiểm tra dạng cây viết
cho đến ampe kìm. Các thiết bị FieldSense vượt xa
những dụng cụ này để cung cấp cho bạn không chỉ
điện áp có điện hiện có mà còn đo chính xác điện áp
đó. Công nghệ FieldSense phóng một tín hiệu đã biết
để thu thập chính xác điện áp ac chưa xác định. Tín
hiệu này tạo ra phép đo điện áp ac thực, không giống
như các máy dò điện áp không tiếp xúc truyền thông
chỉ phát hiện nếu có điện áp thông qua các cảm biến từ
trường. Và như thế là bạn có thể phát hiện và đo điện
áp trong một bước, với một dụng cụ.

3

Giảm nhu cầu mở tủ điện vì bạn
có thể tiếp cận dây tại hộp cáp

Các thiết bị hỗ trợ FieldSense không cần tiếp cận các
điểm đầu dây nên bạn có thể đo tại mọi điểm dọc dây
dẫn. Điều này giúp bạn dễ dàng đo nhanh điện áp và
dòng điện ac trên các điểm đo không thể tiếp cận trước
đây, chẳng hạn như các hộp cáp chật hẹp. Tất cả những
gì bạn cần làm là kẹp đầu kìm quanh dây dẫn, đọc kết
quả và trong nháy mắt là bạn xong việc.

4

Các phép đo điện áp một tay.

Vì công nghệ FiledSense loại bỏ nhu cầu với cáp đo
rối rắm, trong nhiều trường hợp, bạn có thể đo chính
xác điện áp bằng một tay. Hệ số hình dạng chạc mở
giúp bạn dễ dàng cách ly các dây nóng và trung tính
riêng, giúp giảm cơ hội vô tình tiếp xúc với điểm điện
áp khác và khả năng xảy ra lỗi. Bạn tiết kiệm được
thời gian...và có thể là nhiều điều khác nữa.

5

Lưu ý an toàn cuối cùng
Kể cả với các thiết bị kiểm tra hỗ trợ FieldSense có
mức an toàn nâng cao, công nhân vẫn nên đeo thiết bị
bảo hộ cá nhân (PPE) thích hợp. Đo mà không sử dụng
que đo không có nghĩa là bạn có thể bỏ qua việc mặc
các thiết bị bảo hộ bắt buộc. Điều này có nghĩa là các
thợ điện vẫn nên mặc quần áo bảo vệ an toàn khi xảy
ra hồ quang điện và thiết bị bảo hộ như găng tay, kính
bảo hộ hoặc kính bảo vệ, thiết bị bảo vệ thính giác và
giày bằng da khi cần.
Trong khu vực có điện áp thấp hơn, có thể thực hiện
đo khi mang các thiết bị bảo hộ ở mức tối thiểu, bao
gồm găng tay và kính bảo hộ. Danh sách đầy đủ về các
loại thiết bị bảo hộ cá nhân, theo tiêu chuẩn 70E của
Hiệp hội chống hòa hoạn quốc gia (NFPA), có trong
Bảng 130.7(C)(16). Khi có nhiều mối nguy hiểm điện
hơn, người sử dụng cần có các thiết bị bảo hộ cá nhân
với định mức hồ quang cao hơn có thể chịu đựng được
sự cố phóng điện hồ quang.

Kết hợp với máy thử nghiệm để
xác minh hoạt động đúng

Một yêu cầu quan trọng cho mọi dụng cụ kiểm tra,
trước khi bạn sử dụng nó để kiểm tra điện áp có điện
là xác minh dụng cụ hoạt động đúng cả trước và sau
khi đo. Và bạn muốn làm được điều đó mà không cần
tiếp xúc không cần thiết, tránh việc bị giật điện và
phóng điện hồ quang. Máy thử nghiệm PRV240FS lấy
nguồn 240V từ điện áp ac liên tục để cho phép bạn
xác nhận một cách an toàn rằng dụng cụ kiểm tra điện
FieldSense của bạn hoạt động đúng trước khi tiến hành
kiểm tra thực. Đây là phương pháp tốt để kiểm tra thiết
bị kiểm tra của bạn cả trước và sau khi kiểm tra thực
nhằm đảm bảo đo chính xác hơn và an toàn hơn.

Máy thử nghiệm PRV240FS

Thiết bị kiểm tra điện T6-1000
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Cách xác minh Thiết bị kiểm tra điện T-6
bằng PRV240FS
1. Đảm bảo các cáp đo của bạn được kẹp chặt
vào rãnh của chúng ở phía sau thiết bị kiểm tra
FieldSense.
2. Trượt công tắc lên PRV240FS vào FieldSense và
cắm thiết bị kiểm tra đầu kẹp vào rãnh ở phía trước
máy thử nghiệm.
3. Nối đất kết nối bằng cách ấn nút nối đất ở phía
sau thiết bị kiểm tra bằng một tay và ấn nút ở phía
trước PRV240FS bằng ngón tay của tay còn lại.
Hoặc nối đất bằng cách cắm cáp đo màu đen vào lỗ
ở phía dưới bên phải PRV240FS.
4. Nếu thiết bị kiểm tra hoạt động đúng, bạn sẽ nhìn
thấy chỉ báo đèn LED màu xanh lá trên máy thử
nghiệm và số đọc điện áp trên thiết bị kiểm tra
FieldSense.
5. Sau khi chạy kiểm tra thực dây sống, hãy chạy
kiểm tra xác minh lần nữa để xác nhận thiết bị
kiểm tra vẫn hoạt động đúng.
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