เครื่องปรับเทียบแรงดัน
ด้วยไฟฟ้า Fluke 719Pro
ข้อมูลด้านเทคนิค
ติดตั้งระบบปั๊มไฟฟ้า ขณะนี้มีรุ่น 300
PSI/20 bar แล้ว
เครื่องปรับเทียบแรงดันด้วยไฟฟ้า 719Pro คือเครื่องมือ
ทดสอบที่เหมาะส�ำหรับการปรับเทียบเครื่องส่งสัญญาณ
สวิตช์แรงดัน และเกจ์แรงดันความแม่นย�ำสูง
รุ่น 719Pro นี้มีฟังก์ชันปรับเทียบลูปเต็มรูปแบบที่
สามารถสร้าง จ�ำลอง และวัดสัญญาณ mA และอื่นๆ ได้
หน้าจอ Backlit ขนาดใหญ่สามารถแสดงผลได้
สามพารามิเตอร์ได้ในคราวเดียว:
• การวัดแรงดันจากเซ็นเซอร์ภายในและภายนอก
• ค่า mA ที่สร้าง/จ�ำลองขึ้น และที่วัดได้
• อุณหภูมิที่วัดจากโพรบ RTD เสริม
• ปั๊มไฟฟ้าแบบรวมในเครื่องเดียวเพื่อการปรับเทียบแรงดัน
ได้ด้วยมือเดียว
• ทดสอบสวิตช์แรงดันได้ง่ายดาย ด้วยฟังก์ชันทดสอบ
สวิตช์ที่ใช้งานได้ง่าย

• เวอร์เนียร์ปรับแรงดันที่แม่นย�ำเพื่อการปรับเทียบแรงดัน
ที่ง่ายดายและแม่นย�ำ
• ความแม่นย�ำและประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบ
(0.025 %) เพื่อการปรับเทียบตัวส่งสัญญาณ
ระดับอ้างอิง
• ช่วงแรงดันที่ 30 PSI, 150 PSI และช่วงใหม่
ที่ 300 PSI
• สามารถโปรแกรมขีดจ�ำกัดปั๊มปรับเทียบแรงดันได้:
– ขจัดปัญหาการสร้างแรงดันเกิน
– ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมแรงดันเป้าหมาย
ส�ำหรับการปั๊มได้
• เพิ่มช่วงการวัดแรงดันด้วยโมดูลแรงดัน 29 โมดูล
จาก 700Pxx
• พอร์ตการท�ำความสะอาดปั๊ม ช่วยลดความผิดปกติ
ของปั๊มที่เกิดจากความเสียหายจากความชื้น
และของเหลว

• มีที่ดักของเหลวพร้อมยูนิตซึ่งลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายจากของเหลว ส�ำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยง
• การวัดอุณหภูมิที่แม่นย�ำ ด้วยโพรบ RTD เสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

Fluke-719Pro-30G เครื่องปรับเทียบแรงดันด้วยไฟฟ้า,
30 PSIG
Fluke-719Pro-150G เครื่องปรับเทียบแรงดันด้วยไฟฟ้า,
150 PSIG
Fluke-719Pro-300G เครื่องปรับเทียบแรงดันด้วยไฟฟ้า,
300 PSIG
Fluke-720RTD โพรบ RTD ส�ำหรับ 721 และ 719Pro

ข้อมูลจ�ำเพาะ
การวัดแรงดัน
Fluke-719Pro-30G
Fluke-719Pro-150G
Fluke-719Pro-300G

ช่วง

ความละเอียด

ความแม่นย�ำ

ค�ำแนะน�ำ

-12 ถึง 30 PSI /
-0.8 ถึง 2 bar
-12 ถึง 150 PSI /
-0.8 ถึง 10 bar
-12 ถึง 300 PSI /
-0.8 ถึง 20 bar

0.001 PSI,
0.0001 bar
0.01 PSI, 0.001
bar
0.01 PSI, 0.001
bar

± 0.025 % ของ Full Scale, 6 เดือน
± 0.035 % ของ Full Scale, 1 ปี

เฉพาะอากาศที่แห้งและก๊าซที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
เท่านั้น

เพิ่ม ± 0.002 % F.S./°C ส�ำหรับอุณหภูมิ
นอกเหนือจาก 15 °C ถึง 35 °C
ความแม่นย�ำ (1 ปี)
± 0.015 % ของจ�ำนวนที่อ่านได้ ± 2

ไม่มีผลกระทบกับความแม่นย�ำในทุกฟังก์ชัน
ตั้งแต่ 15 °C ถึง 35 °C
ค�ำแนะน�ำ
โหลดสูงสุด 1000 โอห์มในแหล่ง mA,
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 26 V dc ในการจ�ำลอง mA
ไม่มีการวัดแรงดันไฟฟ้า AC, ไม่เกิน 30 V dc
ความไม่แน่นอนรวม ± 0.25 °C
เมื่อใช้โพรบ 720 RTD (อุปกรณ์เสริม)

ผลกระทบจากอุณหภูมิ (ทุกช่วง)
ฟังก์ชัน
mA dc (การจ�ำลองและการวัด)

ช่วง
0-24 mA dc

ความละเอียด
0.001 mA

โวลต์ dc (การวัดเท่านั้น)
อุณหภูมิ (การวัดเท่านั้น,
Pt100 RTD)
การจ่ายพลังงานลูป

30 V DC
-50 ถึง 150 °C

0.001 V
0.01 °C
0.01 °F
ไม่พร้อมให้ใช้งาน

24 V DC

± 0.015 % ของจ�ำนวนที่อ่านได้ ± 2
อุณหภูมิ ± 0.1 °C
24 mA ที่ 24 V

ผลกระทบจากอุณหภูมิ
เพิ่ม ± 0.002 % F.S./°C ส�ำหรับอุณหภูมิ ไม่มีผลกระทบกับความแม่นย�ำในทุกฟังก์ชัน
(ทุกฟังก์ชัน)
นอกเหนือจาก 15 °C ถึง 35 °C
ตั้งแต่ 15 °C ถึง 35 °C
อุณหภูมิแวดล้อม
-10 °C ถึง +50 °C
อุณหภูมิในการท�ำงาน
จัดเก็บพร้อมแบตเตอรี่ตามข้อมูลจ�ำเพาะของผู้ผลิตแบตเตอรี่ภายในข้อมูลจ�ำเพาะส�ำหรับการจัดเก็บด้านล่าง
-20 °C ถึง +60 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (ไม่ใส่แบตเตอรี)่
ความต้องการด้านพลังงาน
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ Alkaline AA มาตรฐาน แปด (8) ก้อน
300 ช่วงการปั๊มถึงขั้นต�่ำ 150 PSI; 1000 ช่วงการปั๊มถึง 30 PSI;
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่
100 ช่วงการปั๊มถึงขั้นต�่ำ 300 PSI
กายภาพ
24.13 ซม. x 11.18 ซม. x 7 ซม.
ขนาด (สูงxกว้างxลึก)
น�้ำหนัก
1.2 กก. รวมซอง
การเชื่อมต่อ
NPT ตัวเมีย ขนาด 1/8 นิ้ว
แรงดัน
ช่างไฟฟ้า
บานาน่าแจ็คมาตรฐาน
RTD
แบบกลมขนาดเล็ก 4 pin
โมดูลภายนอก
แบบกลมขนาดเล็ก 6 pin
หน่วยทางวิศวกรรม (ก�ำหนดค่าได้)
psi, bar, mbar, kPa, kgcm2, cmH2O@4 °C, cmH2O@20 °C, mH2O@4 °C, mH2O@20 °C, inH2O@4 °C, inH2O@20 °C, mmHg@0 °C, inHg@0 °C, ftH2O@4
°C, ftH2O@20 °C

ข้อมูลการสั่งซื้อ

Fluke-719Pro-30G เครื่องปรับเทียบแรงดันด้วยไฟฟ้า, 30 PSIG
Fluke-719Pro-150G เครื่องปรับเทียบแรงดันด้วยไฟฟ้า, 150 PSIG
Fluke-719Pro-300G เครื่องปรับเทียบแรงดันด้วยไฟฟ้า, 300 PSIG
Fluke-720RTD โพรบ RTD ส�ำหรับ 721 และ 719Pro
Fluke-720URTDA อะแดปเตอร์ RTD อเนกประสงค์ส�ำหรับ Fluke-721
และ 719Pro
Fluke-71XTrap ที่ดักของเหลวและสิ่งสกปรกส�ำหรับ 718 และ 719Pro

มีในทุกรุ่น

สายวัดทดสอบพร้อมคลิปปากยาว, คู่มือผู้ใช้แบบพิมพ์และคู่มือผู้ใช้แบบ
CD-ROM 14 ภาษา, ที่ดักของเหลว, เคสพกพา, อะแดปเตอร์แปลง NPT ขนาด
1/4 นิ้วเป็น ISO ขนาด ¼ นิ้ว, ชุดท่อเสริมพร้อม (2) อะแดปเตอร์ quick fit
ขนาด 1/8 นิ้ว และท่อยาว 1 เมตร, ใบรับรองการปรับเทียบที่ตรวจสอบได้
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