ข้อมูลด้านเทคนิค

อุปกรณ์ทดสอบความถูกต้อง Fluke
PRV240FS
� หร ับใชก
้ ับเครือ
สำ
่ งมือทดสอบ T6, DMMS และแคลมป์ว ัดกระแส
เป็นเอกล ักษณ์ กะท ัดร ัด สะดวก
อุปกรณ์ทดสอบความถูกต ้อง Fluke PRV240FS พกพาสะดวก ขนาดกะทัดรัดพอดี
กระเป๋ า ใช ้แหล่งก�ำเนิดแรงดันไฟฟ้ าจากแบตเตอรี่ สร ้างขึน
้ โดยเฉพาะเพือ
่ ทดสอบ
ความถูกต ้องในการท�ำงานของการวัด FieldSense กับเครือ
่ งมือทดสอบไฟฟ้ า T6
นอกจากนีย
้ งั จ่ายแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับและกระแสตรงส�ำหรับเครือ
่ งมือ HiZ อืน
่
ในชุดเครือ
่ งมือของคุณอีกด ้วย

ออกแบบมาเพือ
่ ความปลอดภ ัยและความสอดคล้องก ับ
ข้อก�ำหนด
Fluke PRV240FS เป็ นวิธท
ี ป
ี่ ลอดภัยในการทดสอบความถูกต ้องว่าเครือ
่ งมือทดสอบ
ไฟฟ้ า T6 ของคุณท�ำงานอย่างถูกต ้อง ก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการทดสอบกับกระแสไฟฟ้ า
จริง แนวคิดของการ “ทดสอบก่อนสัมผัส” (Test Before Touch - TBT) คือการ
ทดสอบ T6 กับแหล่งไฟฟ้ าทีท
่ ราบก่อนและหลังจากการวัดจริง ล�ำดับการท�ำงานเช่น
นีจ
้ ะช่วยยืนยันว่าเครือ
่ งมือทดสอบของคุณท�ำงานอย่างถูกต ้องระหว่างการวัดจริง
่ งกับไฟฟ้ าช็อตหรือประกาย
ยืนยันความถูกต ้องของเครือ
่ งมือทดสอบโดยไม่ต ้องเสีย
อาร์กโดยไม่จ�ำเป็ น การใช ้ PRV240FS จะท�ำใหไม่
้ จ�ำเป็ นต ้องใช ้อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล (PPE) เมือ
่ ไม่ทราบแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ าส�ำหรับยืนยันเครือ
่ งมือทดสอบหรือ
มัลติมเิ ตอร์กอ
่ นทีจ่ ะด�ำเนินการ TBT ผู ้ท�ำงานยังต ้องใช ้ PPE ส�ำหรับการทดสอบการ
ไม่มแ
ี รงดันไฟฟ้ าในกรณีทท
ี่ �ำได ้

คุณประโยชน์หล ัก
่ งไฟฟ้ าช็อตและประกายอาร์กด ้วยการตรวจ
• การใช ้ PRV240FS ช่วยลดความเสีย
่ ง
ยืนยันความถูกต ้องในการท�ำงานของเครือ
่ งมือทดสอบ โดยไม่ท�ำให ้คุณต ้องเสีย
ต่อสภาพแวดล ้อมทางไฟฟ้ าทีอ
่ าจเป็ นอันตราย
่ ง
ลดความเสีย
่ งถูกไฟฟ้ าช็อตและอันตรายจาก
ลดความเสีย
ประกายอาร์ก
อายุการใชง้ านของแบตเตอรี่
ทดสอบได ้ถึง 2000 ครัง้ ต่อแบตเตอรี่ AA
่ ้อน
ชุดละสีก
ใชง้ านง่าย
สวิตช์เดียวส�ำหรับเลือกโหมด ไฟ LED แสดง
ั การท�ำงาน
ฟั งก์ชน
พิก ัดความปลอดภ ัย
IEC61010-1, IEC61010-2-030
การร ับประก ัน
หนึง่ ปี

่ งมือทดสอบไฟฟ้ า T6
• สามารถทดสอบความถูกต ้องของการวัด FieldSense ในเครือ
• จ่ายแรงดันไฟฟ้ าทัง้ กระแสสลับและกระแสตรงแบบคงที่ โดยจ่ายแรงดัน 240
โวลต์กระแสสลับ/กระแสตรง
่ แสดงการท�ำงานของทัง้ การวัดค่าแรง
• ใช ้สวิตช์เดียวและชุดไฟสัญญาณ LED เพือ
ดันไฟฟ้ าแบบ "ไม่มข
ี าวัดทดสอบ" FieldSense ตลอดจนการวัดไฟฟ้ ากระแสสลับ
และกระแสตรงมาตรฐานโดยใช ้ขาวัดทดสอบ อุปกรณ์นเี้ ป็ นทางเลือกทีใ่ ช ้งานง่าย
ส�ำหรับการตรวจสอบยืนยัน TBT ส�ำหรับเครือ
่ งมือทดสอบของคุณ
ิ พีแดนซ์สงู หรือแคลมป์ มิเตอร์
• สามารถใช ้ได ้กับมัลติมเิ ตอร์อม
่ อกแบบมาเพือ
่ ทดสอบปากคีมแบบเปิ ด
• มีการจ่ายแรงดันไฟฟ้ าผ่านส่วนกึง่ กลางทีอ
ของ T6 FieldSense ตลอดจนหน ้าสัมผัสทีเ่ ว ้าลึกเข ้าไปและจะท�ำงานเมือ
่ ใส่ขาวัด
ทดสอบเท่านัน
้ ทัง้ นีเ้ พือ
่ ป้ องกันการสัมผัสโดยไม่ตงั ้ ใจ
• มีสายแขวนแม่เหล็ก TPAK
่ ้อน
• แบตเตอรีใ่ ช ้งานได ้ยาวนาน ทดสอบได ้ 2000 ครัง้ ต่อแบตเตอรี่ AA ชุดละสีก
หนึง่ ชุด (เฉลีย
่ การทดสอบครัง้ ละ 10 วินาที)

ข้อมูลจ�ำเพาะ
แรงดันไฟฟ้ าเอาท์พต
ุ

240 V กระแสตรง rms หรือกระแสสลับ

สัญญาณ LED แสดงการท�ำงาน

สว่างเมือ
่ มีแรงดันไฟฟ้ าเอาต์พต
ุ

แบตเตอรี่

แบตเตอรีอ
่ ล
ั คาไลน์ AA 4 ก ้อน, NEDA 15 A IEC LR6

± 10 % ≥ 1 MΩ

อายุการใช ้งานของแบตเตอรี่

รอบการทดสอบ 2000 ครัง้ (ระยะเวลาครัง้ ละ 10 วินาที) โดยมีโหลด >1 MΩ

อุณหภูมใิ นการท�ำงาน

-10 °C ถึง +50 °C

้ ในการท�ำงาน
ความชืน

0 % ถึง 90 % (0 °C ถึง 35 °C)

0 % ถึง 70 % (35 °C ถึง 55 °C)

ระดับความสูงในการใช ้งาน

2,000 ม.

ขนาด

11.7 ซม. x 7.4 ซม. x 4.5 ซม. (4.6 นิว้ x 2.9 นิว้ x 1.75 นิว้ )

น�้ ำหนัก

0. 32 กก. (12 ออนซ์) รวมแบตเตอรี่

ความปลอดภัย

IEC61010-1, IEC61010-2-030

การรับประกัน

หนึง่ ปี

ความเข ้ากันได ้ของ
แม่เหล็กไฟฟ้ า (EMC)

IEC 61326-1: สภาพแวดล ้อมแม่เหล็กไฟฟ้ าส�ำหรับอุตสาหกรรม
CISPR 11: Group 1, Class A
่ ซึง่ จ�ำเป็ นส�ำหรับการท�ำงาน
Group 1: อุปกรณ์มก
ี ารสร ้างและ/หรือใช ้พลังงานคลืน
่ วิทยุคค
ู่ วบทีเ่ ป็ นสือ
ภายในตัวอุปกรณ์เอง
่ มต่อ
Class A: อุปกรณ์เหมาะส�ำหรับใช ้งานในสถานทีซ
่ งึ่ ไม่ใช่ทพ
ี่ ักอาศัยและ/หรือสถานทีซ
่ งึ่ เชือ
โดยตรงกับโครงข่ายไฟฟ้ าแรงดันต�ำ่ ทีส
่ ง่ กระแสไฟให ้อาคารซึง่ ถูกใช ้งานเพือ
่ วัตถุประสงค์
การอยูอ
่ าศัย การยืนยันความเข ้ากันได ้ของแม่เหล็กไฟฟ้ าในสภาพแวดล ้อมอืน
่ อาจมี
ความยากล�ำบากเนือ
่ งจากการน� ำสัญญาณรบกวนและทีแ
่ ผ่ออกมา
ข ้อควรระวัง: อุปกรณ์นไ
ี้ ม่ได ้ออกแบบมาให ้ใช ้ในสภาพแวดล ้อมทีพ
่ ักอาศัย และอาจไม่มก
ี ารป้ องกันที่
เพียงพอส�ำหรับการรับสัญญาณวิทยุในสภาพแวดล ้อมดังกล่าว
ั ญาณเกินกว่าระดับทีก
่ มต่ออยู่
สามารถเกิดการแพร่สญ
่ �ำหนดไว ้โดย CISPR 11 ขึน
้ ได ้ หากอุปกรณ์เชือ
กับวัตถุทดลอง
US (FCC)

47 CFR 15 subpart B, ผลิตภัณฑ์นถ
ี้ อ
ื ว่าเป็ นอุปกรณ์ทไี่ ด ้รับการยกเว ้นตาม
ข ้อก�ำหนด 15.103

เกาหลี (KCC)

ั ญาณและการสือ
่ สารทางอุตสาหกรรม)
อุปกรณ์ Class A (อุปกรณ์แพร่สญ
Class A: ผลิตภัณฑ์นไ
ี้ ด ้มาตรฐานตามอุปกรณ์คลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้ า
อุตสาหกรรม และผู ้จ�ำหน่ายหรือผู ้ใช ้ควรทราบ อุปกรณ์นม
ี้ วี ต
ั ถุประสงค์
ส�ำหรับใช ้ในเชิงพาณิชย์ไม่ใช่ส�ำหรับใช ้ตามบ ้าน

ผลิตภัณฑ์นไี้ ด ้มาตรฐานตามอุปกรณ์คลืน
่ ไฟฟ้ าอุตสาหกรรม (Class A) และผู ้จ�ำหน่ายหรือผู ้ใช ้ควรทราบ อุปกรณ์นม
ี้ วี ต
ั ถุประสงค์สำ� หรับ
ใช ้ในเชิงพาณิชย์ไม่ใช่สำ� หรับใช ้ตามบ ้าน
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ื้
ข้อมูลการสง่ ั ซอ
PRV240FS อุปกรณ์ทดสอบ
ประกอบด้วย:
่ ้อน, แผ่นข ้อมูลค�ำแนะน�ำ
สายแขวน TPAK, แบตเตอรี่ AA สีก

ชุด
T6-1000/PRV240FS T6-1000 + อุปกรณ์ทดสอบความถูกต ้อง PRV240F
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