THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Fluke 1660 Series
Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện đa năng
Giảm thời gian kiểm tra lên tới 40 % với chức năng
Tự động Kiểm tra
Chức năng Tự động Kiểm tra thực hiện tuần tự 5 phép kiểm tra an toàn lắp
đặt, bao gồm Tự động Kiểm tra Loại A, AC & RCD mà người dùng có thể lựa
chọn, bảo đảm tuân thủ các quy định lắp đặt của địa phương. Điều này làm
giảm số kết nối thủ công, khả năng tạo ra lỗi và thời gian kiểm tra đến 40 % so
với các mẫu Fluke trước đó.

Insulation PreTest (Thử cách điện) không gây hỏng thiết bị
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Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện Fluke 1660 Series mới
là thiết bị kiểm tra lắp đặt duy nhất giúp ngăn ngừa
thiệt hại đối với các thiết bị gia dụng được kết nối,
đồng thời cho phép người dùng gửi kết quả kiểm
tra không dây qua điện thoại thông minh trực tiếp từ
hiện trường.

TƯƠNG THÍCH FLUKE CONNECT
(CHỈ 1664 FC)
Xem kết quả kiểm tra trên điện thoại thông minh
của bạn qua ứng dụng di động Fluke Connect® và
Phần mềm Quản lý Dữ liệu (Fluke DMS, bán rời).
Tải xuống ứng dụng Fluke Connect miễn phí để sử
dụng tính năng truyền dữ liệu không dây và lưu trữ
Fluke Cloud™.
INSULATION PRETEST (Thử cách điện)
(CHỈ 1664 FC)
Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện Fluke 1660 Series mới
là thiết bị kiểm tra lắp đặt duy nhất giúp ngăn ngừa
thiệt hại đối với các thiết bị gia dụng được kết nối.
TRÌNH TỰ TỰ ĐỘNG KIỂM TRA
(CHỈ 1664 FC)
Bắt đầu trình tự thực hiện 7 kiểm tra quan trọng chỉ
bằng một thao tác bấm nút TEST.
DÂY NGUỒN
ĐẦU VÀO ĐƠN CHẮC CHẮN
Bảo vệ chống hư hỏng tại hiện trường.
BẢO HÀNH
Bảo hành 3 năm tiêu chuẩn.

Bảo vệ lắp đặt. Tránh các lỗi gây thiệt hại lớn.
Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện Fluke 1664 FC là thiết bị kiểm tra lắp đặt duy
nhất có chức năng "Insulation PreTest" (Thử cách điện), cảnh báo cho bạn về
các lỗi tiềm ẩn nghiêm trọng và gây thiệt hại lớn. Nếu thiết bị kiểm tra phát
hiện thấy các ứng dụng được kết nối với hệ thống trong quá trình kiểm tra, nó
sẽ dừng kiểm tra cách điện và cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh. Điều này
giúp loại bỏ các thiệt hại bất ngờ đến thiết bị ngoại vi và duy trì mức độ hài
lòng của khách hàng.

Fluke Connect®, gọi ShareLive™ và lưu trữ Fluke Cloud™

Chia sẻ từ mọi nơi
Tiết kiệm thời gian—không cần nhập dữ liệu bằng cách đồng bộ không dây
các phép đo trực tiếp từ thiết bị kiểm tra lắp đặt của bạn và chia sẻ với đội của
mình qua hệ thống Fluke Connect. Việc có quyền truy cập vào các phép đo
đồng thời tại hiện trường kiểm tra và từ văn phòng hoặc một địa điểm khác
giúp quá trình đưa ra quyết định nhanh hơn và cho phép phối hợp theo thời
gian thực giữa các thành viên trong đội.

Lưu trữ Fluke Cloud™

Truy xuất các kết quả đã lưu từ mọi nơi
Lưu trữ đám mây cho phép bạn lưu trữ các kết quả đã lưu cho dù bạn đang
ở văn phòng hay tại hiện trường để đưa ra quyết định theo thời gian thực.
Fluke Connect sử dụng các dụng cụ kiểm tra có hỗ trợ radio và một ứng dụng
di động để truyền các phép đo trực tiếp từ hiện trường đến vị trí lưu trữ đám
mây an toàn, nơi các thành viên trong đội có thể truy cập dữ liệu này. Ngoài
ra, bạn có thể nhập dữ liệu vào Fluke DMS để xử lý và tạo chứng chỉ.

Các khả năng chính của sản phẩm
Thiết bị kiểm tra 1660 Series kiểm tra độ an toàn của lắp
đặt điện trong các ứng dụng gia đình, thương mại và công
nghiệp. Thiết bị có thể đảm bảo đấu dây cố định đã an toàn
và được lắp đặt đúng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của
IEC 60364 và tất cả các tiêu chuẩn địa phương thích hợp.

Fluke 1664 FC
Fluke 1664 FC là thiết bị kiểm tra lắp đặt điện duy nhất
bảo vệ các thiết bị gia dụng được kết nối khỏi hỏng hóc
trong quá trình kiểm tra cách điện và cho phép bạn chia
sẻ không dây kết quả kiểm tra qua điện thoại thông minh
với đồng nghiệp và khách hàng. Chức năng Insulation
PreTest (Thử cách điện) đang chờ cấp bằng sáng chế của
Fluke ngăn không cho bạn thực hiện kiểm tra khi các ứng
dụng được kết nối vào hệ thống trong quá trình kiểm tra.
Điều này giúp loại bỏ các thiệt hại bất ngờ và duy trì mức
độ hài lòng của khách hàng.
Ngoài ra, Fluke 1664 FC còn mang đến cho bạn ứng dụng
Fluke Connect ưu việt. Giờ đây bạn có thể gửi kết quả
kiểm tra của mình trực tiếp từ Fluke 1664 FC đến điện
thoại thông minh và gửi những kết quả này đến các thành
viên khác trong đội của bạn. Bạn có thể nhận phản hồi, gợi
ý và thậm chí nhận lệnh làm việc được gửi đến hiện trường.

Bạn cũng có thể lưu các kết quả kiểm tra của mình vào
ổ đĩa lưu trữ Fluke Cloud™. Không còn phải ghi dữ liệu
vào giấy mà sau đấy việc này có thể có lỗi khi sao chép
lại. Lưu trữ đám mây mang đến cho bạn một cách nhanh
chóng, bảo mật và chính xác để lưu trữ mọi dữ liệu kiểm
tra của bạn và tạo các chứng chỉ kiểm tra với Fluke DMS.

Fluke 1663
Thiết bị kiểm tra lý tưởng cho các chuyên gia khắc phục sự
cố. Đây là dụng cụ lý tưởng với chức năng dành cho người
dùng cao cấp chuyên nghiệp với khả năng đo nâng cao
nhưng đồng thời rất dễ sử dụng. Thao tác trực quan, dễ sử
dụng mà bất kỳ nhân viên hiện trường ở mọi trình độ đều
có thể sử dụng thành thạo.

Fluke 1662
Thiết bị kiểm tra lắp đặt điện cơ bản, chắc chắn. Fluke 1662
mang đến cho bạn độ tin cậy của một sản phẩm Fluke, thao
tác vận hành đơn giản và khả năng kiểm tra ưu việt mà bạn
cần để kiểm tra lắp đặt điện cơ bản.

Các tính năng theo từng mẫu
Chức năng đo

1662

1663

Chức năng an toàn Insulation-PreTest™ (Thử Cách điện) MỚI

1664 FC
•

Cách điện tại đầu vào L-N, L-PE, N-PE MỚI

•

Trình tự Tự động Kiểm tra MỚI

•

Độ phân giải điện trở của vòng lặp và đường dây—mΩ

•

Thông mạch tại đầu vào L-N, L-PE, N-PE MỚI

•

•

Kiểm tra độ nhạy DC của RCD (Loại B/B+)

•

•

Điện trở nối đất

•

•

•

•

Hiệu dụng thực điện áp (ac và dc) và tần số

•

Thiết bị kiểm tra cực tính dây đi, phát hiện các dây PE và N bị đứt

•

•

•

Điện trở cách điện

•

•

•

Thông mạch và điện trở

•

•

•

Đo dây động cơ bằng kiểm tra thông mạch (@ 10 mA)

•

•

•

Điện trở của vòng lặp và đường dây

•

•

•

Dòng chạm đất tiềm ẩn (PEFC/IK)

•

•

•

Dòng đoản mạch tiềm ẩn (PSC/IK)

•

•

•

Thời gian ngắt RCD

•

•

•

Dòng ngắt RCD (kiểm tra biến đổi)

•

•

•

Đo dòng điện và thời gian ngắt cho RCD loại A và AC trong một lần kiểm tra

•

•

•

Dòng kiểm tra biến thiên RCD

•

•

•

Trình tự kiểm tra RCD tự động

•

•

•

Kiểm tra trình tự theo pha

•

•

•
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Tính năng khác

1662

1663

1664 FC

Tương thích Fluke Connect® MỚI

•

Gọi ShareLive™ MỚI

•

Lưu trữ Fluke Cloud™ MỚI

•

Tự động khởi động có thể Bật/Tắt cho RCD và Kiểm tra vòng lặp MỚI

•

•

•

Tự kiểm tra

•

•

•

Màn hình dạ quang

•

•

•

•

•

Bộ nhớ, giao diện
Bộ nhớ Z Max MỚI
Bộ nhớ

•

Giao diện IR-USB và BLE (sử dụng với phần mềm Fluke DMS tùy chọn và FVF)

•

•

IR-USB

IR-USB/BLE

Phụ kiện đi kèm
Dây nguồn chắc chắn với một đầu nối vào MỚI

•

•

•

Hôp cứng bảo vệ

•

•

•

Đầu dò điều khiển từ xa

•

•

•

Bộ điều hợp về 0

•

•

•

Thông số kỹ thuật chung
Thông số kỹ thuật

Đặc tính

Kích thước

10 cm (Dài) x 25 cm (Rộng) x 12,5 cm (Cao)

Trọng lượng (gồm cả pin)

xấp xỉ 1,3 kg

Kích thước pin, số lượng

1,5 V loại AA (IEC LR6), 6 cục.

Chuẩn niêm kín

IP 40

An toàn

Tuân thủ IEC/EN61010-1, UL61010, ANSI/ISA –s82.02.01 và CAN/CSA
c22.2 No. 1010

Điện áp quá mức

CAT III 500 V, CAT IV 300 V

Hiệu suất

EC/EN61557-1 to IEC/EN61557-7 và IEC/EN61557-10

Hiệu dụng thực đo điện áp AC và DC
Dải đo

Độ phân giải

Trở kháng đầu vào

Bảo vệ chống quá tải

500 V

0,1 V

3,3 MΩ

660 V rms

Kiểm tra thông mạch (RLO)
Dải đo (tự động chọn dải):
20 Ω/200 Ω/2000 Ω

Độ phân giải

Điện áp mạch hở

0,01 Ω/0,1 Ω/1 Ω

>4V

Đo điện trở cách điện (RISO)
Điện áp kiểm tra
1662

1663/1664 FC

100-250-500-1000 V

50-100-250-500-1000 V
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Điện áp kiểm tra

Dải đo điện trở cách điện

Độ phân giải

Dòng điện kiểm tra

50 V

20 MΩ/50 MΩ

0,01 MΩ/0,1 MΩ

1 mA ở 50 kΩ

100 V

20 MΩ/100 MΩ

0,01 MΩ/0,1 MΩ

1 mA ở 100 kΩ

250 V

20 MΩ/200 MΩ

0,01 MΩ/0,1 MΩ

1 mA ở 250 kΩ

500 V

20 MΩ/200 MΩ/500 MΩ

0,01 MΩ/0,1 MΩ/1 MΩ

1 mA ở 500 kΩ

1000 V

20 MΩ/200 MΩ/1000 MΩ

0,01 MΩ/0,1 MΩ/1 MΩ

1 mA ở 1 MΩ

Insulation PreTest (Thử cách điện)
Thử an toàn cách điện

Yêu cầu kết nối Thiết bị kiểm tra với L, N và PE.

Vòng lặp và trở kháng dây dẫn (ZI)
Dải đo

Độ phân giải

10 Ω (Chế độ mΩ dòng điện cao)/20 Ω/200 Ω/2000 Ω

1 mΩ/ 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1Ω

Kiểm tra PSC, dòng chạm đất tiềm ẩn
Dải đo

Độ phân giải

1000 A/10 kA (50 kA)

1 A/0,1 kA

Tính toán: Dòng chạm đất tiềm ẩn (PEFC) hoặc Dòng đoản mạch tiềm ẩn (PSC) được xác định bằng cách chia điện áp nguồn điện được đo cho trở kháng
vòng lặp được đo (L-PE) hoặc trở kháng đường dây (L-N), tương ứng.

Kiểm tra RCD, các loại RCD được kiểm tra
Loại RCD
AC1
1Phản

G2, S3

Model 1662

Model 1663/1664 FC

A/F4, AC1, G2, S3

A/F, AC, B/B+5, G, S

hồi AC. 2Chung, không hoãn. 3Thời gian trễ. 4Phản hồi tín hiệu xung. 5Phản hồi tín hiệu DC đều.

Kiểm tra thời gian ngắt RCD (ΔT)
Phạm vi đo
điện1

Hệ số nhân

RCD Loại G

RCD Loại S

10-30-100-300-500-1000 mA – VAR

x ½, x 1

310 ms

510 ms

x5

50 ms

160 ms

Thiết lập dòng
10-30-100 mA
11000

mA chỉ loại AC. Tối đa 700 mA loại A ở chế độ VAR, chế độ VAR không có sẵn cho loại B.

Đo dòng ngắt RCD/kiểm tra biến đổi (IΔN)
Thời gian dừng
Dải dòng điện

Kích thước bước

30 % đến 110 % của dòng điện định
mức RCD1

2

10 % của IΔN

Chú ý
30 % đến 210 % cho Loại A IΔN = 10 mA
20 % đến 210 % cho Loại B

130

Loại G

Loại S

Độ chính xác đo

300 ms/bước

500 ms/bước

±5%

Dải dòng điện ngắt được chỉ định (EN 61008-1):
50 % đến 100 % cho Loại AC
35 % đến 140 % cho Loại A (>10 mA)
35 % đến 200 % cho Loại A (≤10 mA)
50 % đến 200 % cho Loại B

% đến 150 % cho Loại A IΔN > 10 mA. 25 % cho Loại B

Kiểm tra điện trở nối đất (RE) Chỉ Model 1664 FC và 1663
Dải đo
200 Ω/2000 Ω

Độ phân giải

Tần số

Điện áp đầu ra

0,1 Ω/1Ω

128 Hz

25 V

Chỉ báo trình tự pha
Biểu tượng
Đèn báo thứ tự pha đang hoạt động
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Dải đo

Màn hình

100 đến 500 V

“1-2-3”: hoặc “3-2-1”

Phụ kiện đi kèm
6 pin cục AA (IEC LR6), hộp đựng
cứng C1600, bộ điều hợp về không,
dây nguồn chắc chắn, bộ cáp đo chuẩn
STD dây đeo có đệm và dây đeo cổ
tay, hướng dẫn tham khảo nhanh,
TP165X bộ dây dẫn và đầu dò điều
khiển từ xa (đầu dò được trang bị cầu
chì FTP/UK, chỉ Vương Quốc Anh),
Hướng dẫn sử dụng trên CD-ROM
Thông tin đặt hàng
Fluke 1664 FC Thiết bị kiểm tra lắp
đặt điện đa năng với chức năng Tự
động Kiểm tra, Insulation PreTest
(Thử cách điện), tương thích
Fluke Connect®
Fluke 1663 Thiết bị kiểm tra lắp đặt
điện đa năng

Đơn giản hóa bảo trì phòng ngừa. Loại bỏ việc phải làm lại.
Tiết kiệm thời gian và cải thiện độ tin cậy của dữ liệu bảo trì bằng cách đồng bộ
các phép đo qua mạng không dây với hệ thống Fluke Connect®.
• Loại bỏ lỗi nhập dữ liệu bằng cách lưu các phép đo trực tiếp từ dụng cụ và kết
hợp chúng với đơn đặt hàng công việc, báo cáo hoặc hồ sơ nguồn.
• Tối đa hóa thời gian hoạt động và ra các quyết định bảo trì tự tin với dữ liệu bạn
có thể tin tưởng và theo dõi.
• Truy cập các phép đo cơ sở, lịch sử và hiện tại theo nguồn.
• Bỏ bản ghi tạm, sổ ghi chép và nhiều bảng tính và chuyển sang sử dụng truyền
phép đo một bước qua mạng không dây.
• Chia sẻ phép đo của bạn bằng cách sử dụng các cuộc gọi video ShareLive™ và email.
• Fluke 1664 FC là một phần của hệ thống các dụng cụ kiểm tra được kết nối
và phần mềm bảo trì thiết bị đang phát triển. Truy cập trang web để tìm hiểu
thêm về hệ thống Fluke Connect®.

Tìm hiểu thêm trên flukeconnect.com

Fluke 1662 Thiết bị kiểm tra lắp đặt
điện đa năng

Tất cả nhãn hiệu thương mại thuộc về các chủ sở hữu tương ứng. Cần có WiFi hoặc dịch vụ điện thoại di động để chia
sẻ dữ liệu. Không đi kèm điện thoại thông minh, dịch vụ không dây và gói dữ liệu khi mua hàng. Miễn phí 5 GB dung
lượng lưu trữ đầu tiên. Bạn có thể xem chi tiết hỗ trợ điện thoại tại fluke.com/phones.

Không đi kèm điện thoại thông minh, dịch vụ không dây và gói dữ liệu khi mua hàng.
Fluke Connect® chỉ phổ dụng ở một số quốc gia.

Fluke. Giữ cho thế giới của bạn. không ngừng vận động.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA USA 98206
Web: www.fluke.com
Representative office of Fluke South
East Asia Pte Ltd
C/O Danaher Vietnam
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