เครือ
่ งมือสอบเทียบแรงด ัน
ความแม่นย�ำสูง
Fluke 721 และ 721Ex
ข้อมูลด้านเทคนิค
การปร ับเทียบแรงด ันและการตรวจว ัดอุณหภูม ิ
ส�ำหร ับการใชง้ านเคลือ
่ นย้ายทีต
่ อ
้ งได้ร ับการดูแล
เครือ
่ งมือสอบเทียบแรงดันความแม่นย�ำสูง Fluke 721 และ 721Ex ใช ้
เซนเซอร์แรงดันแบบแยก ท�ำให ้เป็ นเครือ
่ งมือทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ ในการใช ้
งานเคลือ
่ นย ้ายก๊าซควบคุม ช่วยให ้คุณสามารถตรวจวัดไฟฟ้ าสถิตและ
้ เดียว
แรงดันส่วนต่างได ้ในเครือ
่ งมือเพียงชิน

ไฮไลท์ผลิตภ ัณฑ์
คุณสามารถก�ำหนดค่า 721 และ 721Ex โดยเลือก
เซนเซอร์แรงดันต�ำ่ 16 PSI (1.1 บาร์) หรือ 36 psi
(2.48 บาร์) จากนัน
้ เพิม
่ ช่วงแรงดันสูงแบบใดก็ได ้ใน
7 ช่วง ได ้แก่ 100, 300, 500, 1000, 1500, 3000 หรือ
5000 psi (6.9, 20, 24.5, 69, 103.4, 200, 345 บาร์)
ั 721Ex) –
• มีความปลอดภัยในตัว (เฉพาะเวอร์ชน
IECEx และ Atex Ex ia IIB T3 Gb (โซน 1)
• เหมาะส�ำหรับใช ้สอบเทียบการไหลของก๊าซ (การ
เคลือ
่ นย ้ายทีต
่ ้องได ้รับการดูแล)
• เซนเซอร์แรงดันชนิดสแตนเลสสตีลแบบแยกกัน
สองตัว ความแม่นย�ำ 0.025%
ี่ น
ิ พุตทัง้ สองจุด
• การทดสอบสวิตช์ทอ
• ผู ้ใช ้เลือกแสดงแรงดันได ้ถึง 19 หน่วยทางวิศวกรรม
• อินพุต Pt100 RTD ส�ำหรับการตรวจวัดอุณหภูม,ิ
(โพรบเสริม)
• ตรวจวัดสัญญาณ 4 ถึง 20 mA
ั พลายลูป 24 V ทีอ
่ ยูภ
่ ายในสามารถจ่าย
• พาวเวอร์ซพ
พลังงานให ้ตัวส่งทีก
่ �ำลังทดสอบได ้ (เฉพาะรุน
่ 721)
• ตรวจวัดได ้สูงสุด 30 V DC, ตรวจสอบพาวเวอร์
ซัพพลายลูป 24 V (เฉพาะรุน
่ 721)
่ มต่อกับ
• ขยายช่วงของการวัดแรงดันด ้วยการเชือ
โมดูลแรงดันภายนอกรุน
่ 750 Series ภายนอกหนึง่
ใน 50 แบบจาก 0 ถึง 1 inH20 ถึง 10,000 psi
(2.5 mBar ถึง 690 บาร์) (เฉพาะรุน
่ 721)
จอแสดงผลกราฟิ
ก
แบบมี
ไ
ฟขนาดใหญ่
สามารถ
•
แสดงอินพุตได ้สูงสุดสามค่าพร ้อมกัน
• บันทึกการตัง้ ค่าอุปกรณ์ห ้ารายการไว ้ส�ำหรับเรียกคืน
และใช ้งาน

ข้อมูลจ�ำเพาะ 1 ปี
เซนเซอร์แรงด ันต�ำ
่
รุน
่

ค�ำอธิบาย

ช่วงของ
เซนเซอร์ 2

ความละเอียด
ของเซนเซอร์ 2

Fluke-721-1601
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิด
Fluke-721Ex-1601 เซนเซอร์คู่ 16 PSIG, 100 PSIG

-12 ถึง +100 psi
-0.83 ถึง 6.9 bar

0.01 psi
0.0001 bar

Fluke-721-1603
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิด
Fluke-721Ex-1603 เซนเซอร์คู่ 16 PSIG, 300 PSIG

-12 ถึง +300 psi
-0.83 ถึง 20 bar

0.01 psi
0.001 bar

Fluke-721-1605
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิด
Fluke-721Ex-1605 เซนเซอร์คู่ 16 PSIG, 500 PSIG

-12 ถึง +500 psi
-0.83 ถึง 34.5 bar

0.01 psi
0.001 bar

0 ถึง +1000 psi
0.00 ถึง 69 bar

0.1 psi
0.001 bar

Fluke-721-1610
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิด
Fluke-721Ex-1610 เซนเซอร์คู่ 16 PSIG, 1000 PSIG
Fluke-721-1615
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิด
Fluke-721Ex-1615 เซนเซอร์คู่ 16 PSIG, 1500 PSIG

ช่วงของ
เซนเซอร์ 1

เซนเซอร์แรงด ันสูง

ความละเอียด
ความแม่นย�ำ
ของเซนเซอร์ 1 เซนเซอร์ 1

-14 psi ถึง
+16 psi
-0.97 bar ถึง
1.1 bar

0 ถึง +3000 psi
0.00 ถึง 200 bar

0.1 psi
0.01 bar

Fluke-721-1650
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิด
Fluke-721Ex-1650 เซนเซอร์คู่ 16 PSIG, 5000 PSIG

0 ถึง +5000 psi
0.00 ถึง 345 bar

0.1 psi
0.01 bar

-12 ถึง +100 psi
-0.83 ถึง 6.9 bar

.01 psi
0.0001 bar

-12 ถึง +300 psi
-0.83 ถึง 20 bar

0.01 psi
0.001 bar

-12 ถึง +500 psi
-0.83 ถึง 34.5 bar

0.01 psi
0.001 bar

0 ถึง +1000 psi
0.00 ถึง 69 bar

0.1 psi
0.001 bar

0.001 psi,
0.0001 bar

0.025 % ของ
Full Scale

Fluke-721-3603
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิด
Fluke-721Ex-3603 เซนเซอร์คู่ 36 PSIG, 300 PSIG
Fluke-721-3605
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิด
Fluke-721Ex-3605 เซนเซอร์คู่ 36 PSIG, 500 PSIG
Fluke-721-3610
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิด
Fluke-721Ex-3610 เซนเซอร์คู่ 36 PSIG, 1000 PSIG
Fluke-721-3615
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิด
Fluke-721Ex-3615 เซนเซอร์คู่ 36 PSIG, 1500 PSIG

-14 psi ถึง
+36 psi
-0.97 bar ถึง
2.48 bar

0.035 % ของ
Full Scale

0.025 % ของ
Full Scale

0 ถึง +1500 psi
0.1 psi
0.00 ถึง 103.4 bar 0.01 bar

Fluke-721-3630
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิด
Fluke-721Ex-3630 เซนเซอร์คู่ 36 PSIG, 3000 PSIG

0 ถึง +3000 psi
0.00 ถึง 200 bar

0.1 psi
0.01 bar

Fluke-721-3650
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิด
Fluke-721Ex-3650 เซนเซอร์คู่ 36 PSIG, 5000 PSIG

0 ถึง +5000 psi
0.00 ถึง 345 bar

0.1 psi
0.01 bar

ข้อมูลจ�ำเพาะทว่ ั ไป

0.025 % ของ
Full Scale

0 ถึง +1500 psi
0.1 psi
0.00 ถึง 103.4 bar 0.001 bar

เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิด
Fluke-721-1630
Fluke-721Ex-1630 เซนเซอร์คู่ 16 PSIG, 3000 PSIG

Fluke-721-3601
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิด
Fluke-721Ex-3601 เซนเซอร์คู่ 36 PSIG, 100 PSIG

ความแม่นย�ำ
เซนเซอร์ 2

0.035 % ของ
Full Scale

การตรวจว ัดไฟฟ้าและอุณหภูม ิ 1 ปี

การเรียกคืนการตัง้ ค่าอุปกรณ์ ค่าทีใ่ ช ้ครัง้ สุดท ้ายเมือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง

ั
ฟังก์ชน

ช่วง

ความละเอียด

ความแม่นย�ำ

อุณหภูมแ
ิ วดล ้อม

การวัด mA

0 ถึง 24 mA

0.001 mA

±0.015% ของ rdg
±0.002mA

การวัด VDC**

0 ถึง 30 VDC

0.001V

±0.015% ของ rdg
±0.002V

*การวัดอุณหภูม ิ
(RTD/โอห์ม)

-40 °C ถึง 150 °C 0.01 °C,
(-40 °F ถึง 302 °F) 0.01 °F

การจ่ายพลังงานลูป**

24V

อุณหภูมข
ิ ณะท�ำงาน -10 °C ถึง
+50 °C (Fluke 721)
อุณหภูมข
ิ ณะท�ำงาน -10 °C ถึง
+45 °C (Fluke 721Ex)
อุณหภูมใิ นการจัดเก็บ (ไม่ใส่
แบตเตอรี)่ -20 °C ถึง +60 °C

ระดับความสูง

2,000 เมตร

การป้ องกันการรับเข ้า

IP-40

ความต ้องการด ้านพลังงาน

6.0 v dc

อายุการใช ้งานของแบตเตอรี่

>35 ชัว่ โมง ส�ำหรับการใช ้งานปกติ

แบตเตอรีท
่ ใี่ ช ้

แบตเตอรีเ่ ซลล์ AA
แบบมาตรฐาน (4)

ขนาด (สูงxกว ้างxยาว)

7.9” X 4.3” X 2.3”
(20 ซม. X 11 ซม. X 5.8 ซม.)

น�้ ำหนัก

0,539 กก. (1 ปอนด์ 3 ออนซ์)

ขัว้ ต่อ/พอร์ต

สอง, NPT 1/8 นิว้ , โมดูลแรงดัน
750P Series (เฉพาะรุน
่ 721 );
ขาวัด RTD

±0.015% ของ rdg
±0.02 ohms; ±0.1°C
(±0.2°F)
ความไม่แน่นอนรวม
±0.25 °C (±0.45 °F)
เมือ
่ ใช ้งานโพรบเสริม
720 RTD

ไม่พร ้อมให ้ใช ้งาน 24 mA @ 24V

*การตรวจวัดอุณหภูมจ
ิ �ำต ้องใช ้ขาวัด Fluke-720RTD Pt-100 RTD ทีเ่ ป็ นอุปกรณ์เสริม
** รุน
่ 721 เท่านัน
้
ผลกระทบจากอุณหภูม ิ
ั ตัง้ แต่ 15 °C ถึง 35 °C
ไม่มผ
ี ลกระทบกับความแม่นย�ำในทุกฟั งก์ชน
เพิม
่ ± 0.002 % F.S./°C ส�ำหรับอุณหภูมน
ิ อกเหนือจาก 15 °C ถึง 35 °C
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ื้
ข้อมูลการสง่ ั ซอ

รายละเอียดการอนุม ัติ 721Ex

Fluke-721-1601
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิดเซนเซอร์คู่
Fluke-721Ex-1601 16 PSIG, 100 PSIG
Fluke-721-1603
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิดเซนเซอร์คู่
Fluke-721Ex-1603 16 PSIG, 300 PSIG
Fluke-721-1605
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิดเซนเซอร์คู่
Fluke-721Ex-1605 16 PSIG, 500 PSIG
Fluke-721-1610
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิดเซนเซอร์คู่
Fluke-721Ex-1610 16 PSIG, 1000 PSIG

ATEX

Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10… +45 °C)
KEMA 10 ATEX 0168X

IECEx

Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10…+45 °C)
II 2 G IECEx CSA 10.0013X

้ ามารถเลือกได้
หน่วยทางวิศวกรรรมของแรงด ันทีผ
่ ใู ้ ชส
psi, bar, mbar, kPa, kgcm2, cmH2O@4°C, cmH2O@20°C,
mH2O@4°C, mH2O@20°C, inH2O@4°C, inH2O@20°C,
inH2O@60°F, mmHg@0°C, inHg@0°C, ftH2O@4°C,
ftH2O@20°C, ftH2O@60°F

Fluke-721-1615
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิดเซนเซอร์คู่
Fluke-721Ex-1615 16 PSIG, 1500 PSIG
Fluke-721-1630
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิดเซนเซอร์คู่
Fluke-721Ex-1630 16 PSIG, 3000 PSIG
Fluke-721-1650
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิดเซนเซอร์คู่
Fluke-721Ex-1650 16 PSIG, 5000 PSIG
Fluke-721-3601
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิดเซนเซอร์คู่
Fluke-721Ex-3601 36 PSIG, 100 PSIG
Fluke-721-3603
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิดเซนเซอร์คู่
Fluke-721Ex-3603 36 PSIG, 300 PSIG
Fluke-721-3605
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิดเซนเซอร์คู่
Fluke-721Ex-3605 36 PSIG, 500 PSIG
Fluke-721-3610
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิดเซนเซอร์คู่
Fluke-721Ex-3610 36 PSIG, 1000 PSIG
Fluke-721-3615
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิดเซนเซอร์คู่
Fluke-721Ex-3615 36 PSIG, 1500 PSIG
Fluke-721-3630
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิดเซนเซอร์คู่
Fluke-721Ex-3630 36 PSIG, 3000 PSIG
Fluke-721-3650
เครือ
่ งปรับเทียบแรงดันชนิดเซนเซอร์คู่
Fluke-721Ex-3650 36 PSIG, 5000 PSIG
Fluke-720RTD

ขาวัด RTD ส�ำหรับ Fluke-721, 721Ex
และ 719Pro

Fluke-720URTDA

อะแดปเตอร์ RTD อเนกประสงค์ส�ำหรับ
Fluke-721, 721Ex และ 719Pro

ประกอบด้วย:
••กระเป๋ าใส่ส�ำหรับพกพานุ่มสบาย
••แบตเตอรี่ AA สี่ (4) ก ้อน
••ด ้วยตนเอง
••เอกสารรับรองการปรับเทียบทีต
่ ด
ิ ตามได ้
••สายวัดทดสอบ

Fluke. ใหโลกของคุ
้
ณคงอยูแ
่ ละก ้าวต่อไป
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In the U.S.A. (800) 443-5853 or
Fax (425) 446-5116
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+31 (0)40 267 5100 or
Fax +31 (0)40 267 5222
In Canada (800)-36-FLUKE or
Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446-5500 or
Fax +1 (425) 446-5116
Web access: www.fluke.com
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