ข้อมูลด้านเทคนิค

ชุดผลิตภ ัณฑ์ Fluke 287
FlukeView® Forms
Built with

เข้าก ันได้ก ับ Fluke Connect

ชุดผลิตภ ัณฑ์ FLUKE-287/FVF
ประกอบด้วย:
• มัลติมเิ ตอร์การบันทึกข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Fluke-287
True-RMS พร ้อม TrendCapture
• ซอฟต์แวร์ FlukeView Forms และสาย
• 80BK-A ขาวัดเทอร์โมคัปเปิ ล
• CAT III 1000 V 10 A ขัว้ ทดสอบแบบโมดูล
(สีแดง, สีด�ำ)
• CAT II 1000 V 10 A ขาวัดทดสอบแบบโมดูล
(สีแดง, สีด�ำ) และฝาปิ ด
• CAT II 1000 V 10 A คลิปปากยาว (สีแดง, สีด�ำ)
• C280 กระเป๋ าแบบนุ่มเพือ
่ การป้ องกันมิเตอร์และการเก็บ
อุปกรณ์เสริม
• ชุดปลั๊กแบบแจ็คเสียบ
• TPAK ทีแ
่ ขวนมิเตอร์แม่เหล็กส�ำหรับการท�ำงานโดยไม่
ต ้องใช ้มือ
• ต ้องใช ้ Fluke ir3000 FC Infrared Connector ส�ำหรับ
่ สารกับ Fluke Connect (ไม่รวมในชุดผลิตภัณฑ์)
การสือ

®

เพิม
่ ประสิทธิภาพการท�ำงานด ้วยชุดรวมผลิตภัณฑ์ Fluke 287 และฟอร์ม
FlukeView® ออกแบบมาส�ำหรับมืออาชีพทีท
่ �ำงานด ้านวิจัยและพัฒนา การ
ซ่อมบ�ำรุง การผลิต และการออกแบบวงจรหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด ้วยตัว
บันทึกข ้อมูลในตัวและความสามารถ TrendCapture™ (มิเตอร์ในการแสดง
ผลบนหน ้าจอ) ท�ำให ้ 287 สามารถช่วยคุณติดตามปั ญหาทีค
่ ้นพบยากและไม่
ั ต่างๆ ของเครือ
ได ้เกิดขึน
้ เป็ นประจ�ำ ตรวจสอบติดตามอุปกรณ์ด ้วยฟั งก์ชน
่ ง
มือ FlukeView Forms ท�ำให ้คุณสามารถบันทึกหลักฐาน เก็บและวิเคราะห์
ค่าทีอ
่ า่ นได ้แต่ละค่าหรือชุดของการวัด ซ ้อนทับข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกเพือ
่ ค ้นหาความ
สัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล หรือเปลีย
่ นข ้อมูลดิบให ้เป็ นกราฟและตารางทีม
่ ี
ประโยชน์ส�ำหรับจัดท�ำรายงานระดับมืออาชีพ อุปกรณ์รน
ุ่ 287 สามารถท�ำงาน
ได ้กับ Fluke ir3000 FC Infrared Connector ใหม่ ท�ำให ้คุณสามารถแชร์
ค่าการวัดได ้แบบสดๆ ทางอุปกรณ์สมาร์ทระบบ iOS หรือ Android ทีม
่ แ
ี อป
Fluke Connectส�ำหรับอุปกรณ์เคลือ
่ นที่ ชุดรวมผลิตภัณฑ์ 287/FVF คือเครือ
่ ง
มือทีช
่ ว่ ยให ้คุณจัดท�ำบันทึกหลักฐานของประสิทธิภาพการออกแบบวงจรทีไ่ ด ้
ผลจริง ในราคาทีค
่ ณ
ุ เป็ นเจ ้าของได ้
ั
ฟังก์ชน/คุ
ณสมบ ัติของ 287
การแสดงผลบนหน ้าจอหลายรายการ
แบนด์วด
ิ ธ์ AC แบบ True-RMS
dBV/dBm
ความละเอียด DC mV
ช่วง Megohm
การน� ำไฟฟ้ า
สัญญาณความต่อเนือ
่ ง
อุณหภูม ิ (°C และ °F)
การเข ้าถึงแบตเตอรี/่ ฟิ วส์
ิ
นาฬกาบอกเวลาที
ผ
่ า่ นไป
ิ
นาฬกาบอกเวลาจริ
ง
ต�ำ่ สุด-สูงสุด-เฉลีย
่
ความถี่
รอบการท�ำงาน/ความกว ้างพัลซ์
ความช่วยเหลือในเครือ
่ งผ่านปุ่ มข ้อมูล
การแสดงผลค ้าง
่ มต่อออปติคอลแยกอิสระ
ส่วนเชือ
การแสดงผลค ้างอัตโนมัต/ิ สัมผัส
หน่วยความจ�ำของค่า
บันทึกในคอมพิวเตอร์
การบันทึกในเครือ
่ งด ้วย TrendCapture
หน่วยความจ�ำของบันทึก

มี
100 kHz
มี
1 µV
สูงสุด 500 MΩ
50.00 nS
มี
-200 °C ถึง 1350 °C
มี/มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
สูงสุด 10,000 ค่า

ั อ
้ นน้อยลง ก�ำจ ัดงานซ�ำ้
การบ�ำรุงร ักษาเชงิ ป้องก ันซบซ
่ ถือของข ้อมูลการบ�ำรุงรักษาของคุณโดยซิงค์คา่ วัด
ประหยัดเวลาและเพิม
่ ความน่าเชือ
แบบไร ้สายโดยใช ้ระบบ Fluke Connect®
่ ม
• ขจัดข ้อผิดพลาดจากการป้ อนข ้อมูลโดยบันทึกค่าวัดจากเครือ
่ งมือโดยตรงและเชือ
โยงค่าวัดกับค�ำสัง่ งาน รายงาน หรือบันทึกสินทรัพย์
• เพิม
่ ระยะเวลาการท�ำงานให ้สูงทีส
่ ด
ุ และท�ำการตัดสินใจด ้านการบ�ำรุงรักษาอย่าง
มัน
่ ใจด ้วยข ้อมูลทีค
่ ณ
ุ สามารถไว ้ใจและตรวจสอบได ้
• ไม่ต ้องยุง่ กับคลิปบอร์ด สมุดจดบันทึก และสเปรดชีตหลายแผ่นด ้วยการถ่ายโอนการ
วัดแบบไร ้สายด ้วยขัน
้ ตอนเดียว
• เข ้าถึงค่าวัดบรรทัดฐาน ค่าวัดในอดีต และค่าวัดปั จจุบน
ั ตามสินทรัพย์
• แบ่งปั นข ้อมูลการวัดของคุณโดยใช ้การสนทนาทางวิดโี อและอีเมลของ ShareLiveTM
่ มต่อกันและซอฟต์แวร์การ
• รุน
่ 287 เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบเครือ
่ งมือทดสอบทีเ่ ชือ
บ�ำรุงรักษาอุปกรณ์มก
ี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ ง เยีย
่ มชมเว็บไซต์เพือ
่ เรียนรู ้เพิม
่ เติม
เกีย
่ วกับระบบ Fluke Connect®

ื้
ข้อมูลการสง่ ั ซอ
Fluke-287/FVF ชุดอุปกรณ์มล
ั ติมเิ ตอร์การบันทึก
ข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ True-RMS พร ้อม TrendCapture

อุปกรณ์เสริม

IR3000FC Fluke Connect
Infrared Connector

ค ้นหาข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่ flukeconnect.com

เครือ
่ งหมายการค ้าทัง้ หมดเป็ นกรรมสิทธิข
์ องผู ้ทีเ่ ป็ นเจ ้าของ จ�ำเป็ นต ้องมี WiFi หรือบริการโทรศัพท์มอ
ื ถือในการแบ่ง
้ พืน
ปั นข ้อมูล การให ้บริการไร ้สายและข ้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนไม่รวมอยูใ่ นการสัง่ ซือ
้ ทีเ่ ก็บข ้อมูล 5 GB แรกให ้บริการฟรี
สามารถดูรายละเอียดการสนับสนุนทางโทรศัพท์ได ้ที่ fluke.com/phones

้ Fluke Connect อาจ
การให้บริการไร้สายและข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนไม่รวมอยูใ่ นการสง่ ั ซือ
ไม่มใี ห้บริการในบางประเทศ

Fluke. ใหโลกของคุ
้
ณคงอยู่
และก ้าวต่อไป

ข้อมูลจ�ำเพาะของ 287
ั
ฟังก์ชน

่ งและความละเอียด
ชว

้ ฐาน
ความแม่นย�ำพืน

DC โวลต์

50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V,
500.00 V, 1000.0 V

0.025 %

500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA,
5.0000 A, 10.000 A

0.05 %

อุณหภุม ิ
(ไม่รวมขาวัด)

-200.0 °C ถึง 1350.0 °C (-328.0 °F ถึง 2462.0 °F)

1.0 %

ความต ้านทาน

500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ,
5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ

0.05 %

การเก็บประจุ

1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF,
100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF

1.0 %

ความถี่

99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz,
999.99 kHz

0.005 % + 1

โวลต์ AC
กระแสไฟฟ้ า DC
กระแสไฟฟ้ า AC
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0.4 % (true-rms)
0.6 % (true-rms)
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