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T+ and T+ PRO
Electrical Tester
คําแนะนําการใช้งาน
บทนํา
เครือ่ งทดสอบวัดค่าทางไฟฟ้ารุน่ T+ and T+ PRO ของ Fluke (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เครือ่ งวัด”)
มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
•
ฟงั ก์ชนการวั
ั่
ดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ตัง้ แต่ 12 โวลต์ ถึง 600 โวลต์
โดยใช้หรือไม่ใช้แบตเตอรีก่ ไ็ ด้
•
ฟงั ก์ชนแสดงแรงดั
ั่
นไฟฟ้าด้วย LED แบบกราฟแท่งและไฟแสดงสถานะแรงดันไฟฟ้าทีอ่ นั ตราย
โดยใช้หรือไม่ใช้แบตเตอรีก่ ไ็ ด้
•
การสันและส่
่
งเสียงเตือนสําหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
•
การส่งเสียงเตือนและการบ่งชีค้ วามต่อเนื่องของ LED
•
จอเรืองแสง LCD แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าทีว่ ดั ได้ (รุ่น T+ PRO เท่านัน้ )
•
ไฟแสดงสถานะทิศทางสนามหมุน (รุ่น T+ PRO เท่านัน้ )
•
ฟงั ก์ชนการวั
ั่
ดความต้านทานได้ถงึ 9.99 kΩ (รุน่ T+ PRO เท่านัน้ )
•
ไฟส่องสว่าง
•
สวิตช์สบั GFCI
ท่านสามารถดาวน์โหลดคําแนะนํ าการใช้งานนี้ในภาษาอื่นๆ (โปรตุเกส, จีน, ญีป่ นุ่ , เกาหลีและไทย) ได้ท่ี
www.fluke.com

การติ ดต่อ Fluke
ผูใ้ ช้สามารถติดต่อ Fluke ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ดงั ต่อไปนี้:
•
ฝา่ ยสนับสนุ นทางเทคนิค สหรัฐอเมริกา: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
•
ฝา่ ยการปรับเทียบ/ซ่อม สหรัฐอเมริกา: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
•
แคนาดา: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
•
ยุโรป: +31 402-675-200
•
ญีป่ นุ่ : +81-3-6714-3114
•
สิงคโปร์: +65-6799-5566
•
จีน: +86-400-921-0835
•
ประเทศอื่นๆ: +1-425-446-5500
หรือเข้าสู่เว็บไซต์ของ Fluke ที่ www.fluke.com
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ท่ี http://register.fluke.com
ถ้าต้องการดู พิมพ์ หรือดาวน์โหลดข้อมูลเสริมล่าสุดของคู่มอื โปรดเข้าสู่
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ข้อมูลด้านความปลอดภัย
XWคําเตือน

โปรดปฏิ บตั ิ ตามคําแนะนําต่อไปนี้
เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดไฟฟ้ าช็อตหรือเกิ ดการบาดเจ็บ:
•
ใช้งานเครื่องวัดตามที่ระบุในคําแนะนําการใช้งานเล่มนี้ เท่านัน้
มิ ฉะนัน้ อาจทําให้ระบบป้ องกันของเครื่องวัดเสียหายได้
•
ผูใ้ ช้งานเครื่องวัดนี้ ควรเป็ นบุคลากรที่ได้รบั การฝึ กอบรมและผ่า
นการรับรองแล้วเท่านัน้
•
ห้ามใช้เครื่องวัดถ้าเครื่องเกิ ดความเสียหาย
ตรวจดูรอบนอกกล่องเครื่องวัดก่อนเริ่ มใช้งานเครื่อง
ตรวจดูว่ามีรอยแตกร้าวหรือชิ้ นส่วนพลาสติ กที่หายไปหรือไม่
ตรวจดูให้ดีโดยเฉพาะที่ฉนวนรอบๆหัวต่อ
•
ตรวจสอบสายวัดทดสอบว่ามีความเสียหายที่ฉนวนหรือมีส่วนข
องโลหะที่ถกู เปิ ดออกมาหรือไม่
ตรวจสอบสายวัดทดสอบว่าสามารถวัดได้อย่างต่อเนื่ อง
หากสายวัดทดสอบมีความเสียหายให้เปลี่ยนสายวัดทดสอบก่อ
นเริ่ มใช้งานเครื่องวัด
•
ห้ามใช้เครื่องวัดหากเครื่องทํางานไม่ปกติ
ระบบป้ องกันอาจทํางานได้อย่างไม่สมบูรณ์ หากไม่แน่ ใจ
โปรดนําเครื่องวัดไปรับการตรวจซ่อม
•
อย่าใช้เครื่องวัดในสภาพแวดล้อมที่มีกา๊ ซ,
ไอระเหยหรือฝุ่ นละอองที่อาจก่อให้เกิ ดการระเบิ ดได้
•
อย่าให้แรงดันไฟฟ้ าที่มีค่ามากกว่าพิ กดั แรงดันตามที่ระบุไว้บน
ตัวเครื่องวัดเมื่อเชื่อมต่อมิ เตอร์ระหว่างขัว้ ต่อใดๆหรือระหว่าง
ขัว้ ต่อกับสายดิ น
•
เมื่อต้องทําการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ าที่อาจก่อให้เกิ ดอันตรายได้
ให้ตรวจสอบการทํางานของเครื่องวัดก่อนโดยการวัดค่าแรงดัน
ที่ทราบค่า
•
สายวัดทดสอบและแบตเตอรี่เท่านัน้ ที่สามารถรับการดูแลตรวจ
ซ่อมได้ ใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ระบุไว้เท่านัน้
เมื่อทําการดูแลตรวจซ่อมเครื่องวัด
•
ให้แตะสายวัดทดสอบเข้าด้วยกันเพื่อตรวจดูว่าสายวัดทดสอบแ
ละอุปกรณ์ ส่งเสียงเตือนยังทํางานได้อย่างถูกต้อง
เสียงเตือนที่ดงั ขึน้ (ถ้าเปิ ดใช้งาน) และ LED
และส่วนแสดงผลทัง้ หมด (T+ PRO)
ที่กระพริ บขึน้ มาเป็ นการบ่งชี้ถึงการทํางานที่ถกู ต้อง
•
เมื่อต้องทํางานในพืน้ ที่ที่เสี่ยงต่อการเกิ ดอันตราย
ต้องปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยในท้องถิ่ นและกฎ
หมายของประเทศ
•
ใช้อปุ กรณ์ ป้องกันที่เหมาะสมตามที่กาํ หนดโดยหน่ วยงานในท้อ
งถิ่ นและหน่ วยงานในประเทศนัน้ ๆเมื่อต้องทํางานในพืน้ ที่ที่เสี่ย
งต่อการเกิ ดอันตราย
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ใช้ความระมัดระวังเป็ นพิ เศษเมื่อทํางานกับแรงดันไฟฟ้ าสูงกว่า
30 V AC RMS, แรงดันสูงสุด 42 V AC หรือ 60 V DC
ค่าแรงดันไฟฟ้ าดังกล่าวอาจก่อให้เกิ ดอันตรายจากไฟฟ้ าช็อตไ
ด้
พยายามให้นิ้วมืออยู่ห่างจากปลายสายวัดทดสอบในขณะใช้งา
นสายวัดทดสอบ
ต่อสายวัดทดสอบทัวไปก่
่
อนที่จะเชื่อมต่อสายวัดทดสอบที่มีไฟ
ฟ้ า เมื่อถอดสายวัดทดสอบ
ให้ถอดสายวัดทดสอบที่มีไฟฟ้ าออกก่อน
ห้ามใช้งานเครื่องวัดหากฝาแบตเตอรี่หรือส่วนใดส่วนหนึ่ งของ
ฝาครอบเครื่องวัดถูกถอดออกหรือหลวม
ฟังก์ชนการทดสอบตั
ั่
วเองจะไม่ทาํ งานหากแบตเตอรี่ใกล้หมด
เมื่อระบบส่งเสียงเตือนถูกปิ ด
เครื่องวัดจะไม่ส่งเสียงจนกว่าระบบส่งเสียงเตือนจะถูกเปิ ดให้ทาํ
งานอีกครัง้
สําหรับแรงดันไฟฟ้ าที่มากกว่า 240 โวลต์
ท่านสามารถต่อเครื่องวัด
เข้ากับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ าได้นานที่สดุ เป็ นเวลา 30
วิ นาทีเท่านัน้ และต้องถอดเครื่องวัดออกเป็ นเวลาอย่างน้ อย
300 วิ นาที ก่อนเริ่ ม ใช้งานใหม่
ควรให้เครื่องทําการทดสอบตัวเองก่อนเริ่ มทําการวัดค่าแรงดัน
ไฟฟ้ า, ความต่อเนื่ อง, ความต้านทานหรือสนามไฟฟ้ าหมุนใดๆ
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การทดสอบตัวเอง"
ต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อทําการวัดอิ นพุทของตัวควบคุม PLC
(Programmable Logical Controller)

เมื่อทําการวัดแรงดันควบคุมรีเลย์ของตัวควบคุม PLC
ให้ระวังด้วยว่าการทําเช่นนี้ อาจเปิ ดหรือปิ ดรีเลย์ /สวิ ตช์ได้
ต้องถอดปลักเครื
๊ ่องใช้ไฟฟ้ าหรืออุปกรณ์ ทงั ้ หมดที่อยู่บนวงจรที่ถกู ท
ดสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิ ดการอ่านค่าที่ผิดพลาด

Wข้อควรระวัง
ถึงแม้ว่าเครื่องวัดจะสามารถทํางานได้แม้แบตเตอรี่จะใกล้หมดก็ตาม
แต่กค็ วรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทนั ที
ทัง้ นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิ ดกับเครื่องวัดจากการรัวไห
่
ลของกรดแบตเตอรี่
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สัญลักษณ์
สัญลักษณ์ต่อไปนี้แสดงอยูบ่ นเครือ่ งวัดหรือในคําแนะนําการใช้งานเล่มนี้
ตารางที่ 1: สัญลักษณ์

สัญลักษณ์

ความหมาย

สัญลักษณ์

ความหมาย

W

WARNING - RISK OF
DANGER.

X

คําเตือน
แรงดันไฟฟ้าทีเ่ ป็นอันตราย
เสีย่ งต่อไฟฟ้าช็อต

T

หุม้ ฉนวน 2 ชัน้



สายดิน

)

รับรองโดย CSA Group
เป็ นไปตามมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยของอเมริกาเหนือ

R

เสียงเตือนการวัดความต่อเนื่อง

ดูเอกสารสําหรับผูใ้ ช้งาน

Measurement
Category III



~

สามารถทดสอบและวัดวงจร
ทีเ่ ชือ่ มต่อกับส่วนจ่ายไฟของ
การติดตัง้ MAINS
แรงดันตํ่าของอาคาร

Measurement Category
IV



สามารถทดสอบและวัดวงจรทีเ่
ชือ่ มต่อกับแหล่งไฟของการติด
ตัง้ MAINS
แรงดันตํ่าของอาคาร

ผลิตภัณฑ์น้เี ป็นไปตามข้อกําหนด WEEE Directive
ฉลากเพิม่ เติมทีแ่ จ้งว่าห้ามทิง้ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ในทีท่ ง้ิ ขยะภายใน
บ้าน หมวดหมูผ่ ลิตภัณฑ์: ตามการอ้างอิงของชนิดอุปกรณ์ใน WEEE
Directive Annex I ผลิตภัณฑ์น้ถ
ี ูกจัดไว้ในหมวดหมู่ 9 ผลิตภัณฑ์
"อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" ห้ามทิง้ ผลิตภัณฑ์น้รี วมกับขยะอืน่ ๆ
ทีไ่ ม่ได้รบั การแยก
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อุปกรณ์ เสริ ม
อุปกรณ์เสริมทีใ่ ช้กบั เครือ่ งวัดรุน่ T+/T+ PRO โปรดดูรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: อุปกรณ์เสริ ม
รายการ

หมายเลขรายการ

ซองติดเข็มขัด

H3

สายวัดทดสอบแบบเปลีย่ นได้ (สีแดง 1 เส้นและสีดาํ 1 เส้น)

TP2

ปุ่ มกด

ใช้ปมุ่ กดเพือ่ เปิดหรือปิดสวิตช์การทํางานของเครือ่ งวัด
รายละเอียดของปุม่ กดต่างๆพร้อมคําอธิบายแสดงอยูใ่ นตารางที่ 3
ตารางที่ 3: ปุ่ มกด
ปุ่ มกด
C

O






คําอธิ บาย
กดเพือ่ เปิดไฟส่องสว่าง และปล่อยเมือ่ ต้องการปิดไฟส่องสว่าง
ไฟกระพริบจะดับลงหลังจากปล่อยปุม่ กดไปแล้ว 5 วินาที
คุณสมบัตนิ ้จี ะต้องใช้แบตเตอรี่
เปิดหรือปิดฟงั ก์ชนวั
ั ่ ดความต้านทาน มีเฉพาะในรุน่ T+ PRO เท่านัน้
ดูรายละเอียดในหัวข้อ “การวัดความต้านทาน” (รุน่ T+ PRO เท่านัน้ )
ต้องใช้แบตเตอรีเ่ พือ่ ใช้งานคุณลักษณะนี้
เปิดหรือปิดฟงั ก์ชนค้
ั ่ างหน้าจอ มีเฉพาะในรุน่ T+ PRO เท่านัน้
ดูรายละเอียดในหัวข้อ “การค้างหน้าจอแสดงผล”
ต้องใช้แบตเตอรีเ่ พือ่ ใช้งานคุณลักษณะนี้
เปิดหรือปิดเสียงเตือน เมือ่ ระบบส่งเสียงเตือนถูกปิด
เครือ่ งวัดจะไม่สง่ เสียงจนกว่าระบบส่งเสียงเตือนจะถูกเปิดทํางานอีกครั ้
ง ต้องใช้แบตเตอรีเ่ พือ่ ใช้งานคุณลักษณะนี้
แสดงสภาวะกระแสรัวลงดิ
่ นและสับสวิตช์ GFCI
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ทําความเข้าใจเกี่ยวกับหน้ าจอ (รุ่น T+ PRO เท่านัน้ )
รูปที่ 1 แสดงรูปไฟแสดงสถานะต่างๆพร้อมคําอธิบาย
2

3

4

1
5

8
7
6

eqc001f.emf

รายการ



คําอธิบาย
แบตเตอรีอ่ ่อน เมือ่ แบตเตอรีใ่ กล้หมด แม้วา่ แท่ง LED
ยังคงแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าได้อยู่ แต่เครือ่ งจะไม่สง่ เสียงเตือนและสัน่
อีกทัง้ ไม่สามารถทําการวัดค่าความต่อเนื่องและความต้านทานได้ และหน้าจอ
LCD จะไม่ตดิ
Wข้อควรระวัง
เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ใกล้หมดทันที ทัง้ นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
ที่อาจเกิ ดกับเครื่องวัดจากการรัวไหลของกรดแบตเตอรี
่
่




สัญญาณเสียงทัง้ หมดจะถูกปิด
มีการเลือกใช้ฟงั ก์ชนค้
ั ่ างหน้าจอ



บ่งชีท้ ศิ ทางเฟสการหมุนของสนามไฟฟ้าว่าไปทางซ้ายหรือขวาเมือ่ หมุนจากเ
ฟสหนึ่งไปยังเฟสต่อไปในระบบไฟ 3 เฟส



หน่วยวัด



ตัวเลขแสดงผล



โวลต์ AC หรือ DC
มีการเลือกฟงั ก์ชนการทดสอบความต่
ั่
อเนื่อง



รูปที่ 1: ไฟแสดงสถานะต่างๆ บนจอแสดงผล
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เสียงเตือน
เมือ่ เครือ่ งวัดตรวจจับแรงดันไฟฟ้าได้ ไฟ LED จะติดขึน้ มาแสดงระดับแรงดันไฟฟ้า
เครือ่ งวัดจะสันและส่
่
งเสียงเตือน (จอแสดงผลจะแสดงค่าแรงดันทีว่ ดั ได้ดว้ ยในรุน่ T+ PRO)
เสียงเตือนจะต่างกันไป ขึน้ กับว่าเครือ่ งวัดกําลังวัดค่าอะไร ณ ขณะนัน้
•
แรงดัน AC - เครือ่ งจะส่งเสียงเตือนแหลม
•
แรงดัน DC - เครือ่ งจะส่งเสียงเตือนคงที่
•
ความต่อเนื่อง - เครือ่ งจะส่งเสียงเตือนคงทีห่ ากความต้านทานน้อยกว่า 20 kΩ
หมายเหตุ
เครือ่ งวัดจะถูกเปลีย่ นโดยอัตโนมัตใิ ห้อยูใ่ นโหมดวัดค่าแรงดันไฟฟ้าถ้ามีแรงดันไฟ
ฟ้าเกิดขึน้ ขณะใช้งานเครือ่ งวัด
ให้กด  ค้างไว้นานกว่า 3 วินาทีเพือ่ เปิดหรือปิดเสียงเตือนถูกเปิดหรือปิด
เครือ่ งจะส่งเสียงเตือนสัน้ ๆ 3 ครัง้
ต้องใช้แบตเตอรีเ่ พือ่ ใช้งานคุณลักษณะนี้

การบ่งชี้ค่าแรงดันไฟฟ้ าด้วยการสัน่

เครือ่ งวัดจะสันเมื
่ อ่ วัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้มากกว่า 40 V ต้องใช้แบตเตอรีเ่ พือ่ ให้ระบบสันทํ
่ างาน

การทํางานอัตโนมัติ
เครือ่ งวัดจะเปิดทํางานโดยอัตโนมัตเิ มือ่ วางโพรบคร่อมวงจรไฟฟ้าทีส่ มบูรณ์
เครือ่ งวัดจะเลือกโหมดวัดความต่อเนื่อง, แรงดัน AC หรือ DC
ขึน้ อยูก่ บั ค่าความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้าระหว่างโพรบ
เครือ่ งวัดจะปิดลงทันทีหลังจากทีถ่ อดสายวัดทดสอบออกจากวงจรทีถ่ กู ทดสอบอยู่
หรือหลังจากทีป่ ล่อย C ไปแล้ว 5
วินาทีในกรณีทไ่ี ม่ได้ต่อสายวัดเข้ากับวงจรทีท่ ดสอบ ถ้าเปิดใช้งานฟงั ก์ชนค้
ั ่ างหน้าจอ
การทํางานอัตโนมัตจิ ะถูกปิดไปในเวลา 1 นาที
หากเครือ่ งวัดไม่สามารถตรวจจับแรงดันไฟฟ้าได้

การค้างหน้ าจอแสดงผล
กดปุม่  เพือ่ ค้างหน้าจอแสดงค่าทีอ่ า่ นได้ กดปุ่มอีกครัง้ เพือ่ ปิดการทําง
านการค้างหน้าจอ ฟงั ก์ชนการค้
ั่
างหน้าจอนี้จะไม่รบกวนการทํางานของ LED
แสดงระดับแรงดันไฟฟ้า
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การถอดหัวโพรบ
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนต่อไปนี้เมือ่ ถอดหัวโพรบ:
1. จับโพรบไว้ให้แน่นด้วยมือข้างหนึ่ง
2. มืออีกข้างหนึ่งจับหัวเสียบสายวัดทดสอบให้แน่น
3. ดึงเพือ่ ให้โพรบหลุดออกจากหัวเสียบสายวัดทดสอบ

LED แสดงแรงดันไฟฟ้ า
ตารางที่ 4 แสดงความแตกต่างระหว่างเครือ่ งวัดรุน่ ทีใ่ ช้ในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริก
าในการแสดงผลแรงดันไฟฟ้าด้วย LED
ตารางที่ 4: LED แสดงแรงดันไฟฟ้ า
สหรัฐอเมริ กา

แคนาดา

Q
R
S
T
U
V
W
X
Y

Q
R
S
T
U
V

X
Y

การทดสอบตัวเอง
XWคําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้ าช็อตหรือการบาดเจ็บที่อาจเกิ ดขึ้นได้กบั ผู้ใช้:
•
ให้เครื่องทําการทดสอบตัวเองก่อนเริ่ มทําการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ า,
ความต่อเนื่ อง, ความต้านทานหรือสนามไฟฟ้ าหมุนใดๆ
•
ฟังก์ชนการทดสอบตั
ั่
วเองจะไม่ทาํ งานหากแบตเตอรี่ใกล้หมด
ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
Wข้อควรระวัง
ถึงแม้ว่าเครื่องวัดจะสามารถทํางานได้แม้แบตเตอรี่จะใกล้หมดก็ตาม
แต่กค็ วรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเ
กิ ดกับเครื่องวัดจากการรัวไหลของกรดแบตเตอรี
่
่
เมือ่ ต้องการให้เครือ่ งวัดทําการทดสอบตัวเอง ให้นําโพรบทัง้ 2 มาแตะกัน ไฟ LED
และส่วนแสดงผล LCD (รุน่ T+ PRO) ทัง้ หมดจะติดขึน้ มาเมือ่ เครือ่ งทําการทดสอบตัวเอง
พร้อมทัง้ มีเสียงเตือนดังขึน้ (นอกจากว่าจะมีการปิดการทํางานของเสียงเตือนไปก่อนแล้ว)
และเครือ่ งวัดจะเข้าสูโ่ หมดวัดค่าความต่อเนื่อง
การทดสอบตัวเองจะถูกปิดการทํางานลงเป็นเวลานาน 30 วินาที ให้รอ 30
วินาทีหากต้องการทําการทดสอบตัวเองซํ้า
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หน ้า 9

ให้วดั ค่าแรงดันทีท่ ราบค่าก่อนเริม่ ใช้เครือ่ งวัด เพือ่ ทํากระบวนการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์
ถ้าเครือ่ งวัดไม่ผา่ นการทดสอบตัวเอง หรือไม่ผา่ นการทดสอบแรงดัน
ห้ามใช้เครือ่ งวัดและต้องส่งซ่อม โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การติดต่อ Fluke”

การวัดแรงดันไฟฟ้ า

เมือ่ ต้องการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า ให้ต่อโพรบเข้ากับวงจรไฟฟ้าทีจ่ ะทดสอบ
ค่าแรงดันไฟฟ้าจะถูกบ่งชีด้ ว้ ยกราฟแท่ง LED และสัญญาณเสียง (หากเปิดใช้เสียงเตือน)
สําหรับในรุน่ เครือ่ ง T+PRO จะแสดงค่าวัดแรงดันที่ > 10 V บนจอ LCD
แต่หน้าจอจะว่างเปล่าถ้าแรงดันทีว่ ดั ได้ < 10 V LED แบบ AC, DC+ และ DCจะทํางานทีแ่ รงดันมากกว่า 24 V โปรดดูรปู ที่ 2

แรงดัน DC

แรงดัน AC

สูงสุด 600 V DC

สูงสุด 600 V RMS
45 HZ - 66 HZ

CONTINUITY

CONTINUITY

12
24
48
120
208
240
277
480
600

12
24
48
120
208
240
277
480
600

120 V ac

12 V dc

eru03f.emf

รูปที่ 2: การวัดแรงดันไฟฟ้ า
หมายเหตุ
แรงดันไฟฟ้าทีว่ ดั ได้สงู สุดคือ 600 V ac หรือ dc
ซึง่ จะปรากฏบน LED และ LCD (T + PRO)

T+/T+ PRO คําแนะนําการใช้ งาน (Thai)
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การทดสอบความต่อเนื่อง
XW คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิ ดไฟฟ้ าช็อต:
•
ตรวจดูให้แน่ ใจว่าปิ ดไฟที่จ่ายป้ อนวงจรไฟฟ้ าที่ต้องการทดสอบแล้ว
และคายประจุจากตัวเก็บประจุทงั ้ หมดแล้ว
•
เครื่องวัดจะไม่ส่งเสียงเตือนหากมีการปิ ดการทํางานของเสียงเตือน
จะมีแต่สญ
ั ลักษณ์ P สว่างขึ้นมาบนจอแสดงผลเท่านัน้ ส่วนในรุ่น T+
PRO จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ ขึน
้ มาบนจอด้วย 
เมือ่ ต้องการวัดค่าความต่อเนื่อง
ให้ปิดไฟทีจ่ า่ ยป้อนวงจรไฟฟ้าและต่อโพรบเข้ากับวงจรไฟฟ้าทีต่ อ้ งการทดสอบ ความต่อเนื่อง
(ความต้านทานทีน่ ้อยกว่า 20 kΩ) ถูกบ่งชีโ้ ดยสัญญาณเสียงและแสง P.
เครือ่ งวัดจะไม่สง่ เสียงเตือนระหว่างการทดสอบ หากมีการปิดการทํางานของเสียงเตือน รุน่
T+ PRO จะแสดงสัญลักษณ์  บนจอ LCD
เครือ่ งจะไม่สง่ เสียงเตือนถ้าความต้านทานมีคา่ มากกว่า 20 kΩ และสัญลักษณ์ P
จะไม่สว่างขึน้ มา ดูรปู ที่ 3
CONTINUITY

CONTINUITY

เปิ ด

CONTINUITY

CONTINUITY

12
24
48

12
24
48

รับรองที่

20

กิโลโอห์ม
eru02f.emf

รูปที่ 3: การทดสอบความต่อเนื่ อง
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การวัดความต้านทาน (รุ่น T+ PRO เท่านัน้ )
XWคําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิ ดไฟฟ้ าช๊อตในขณะวัดความต้านทานในวงจรไฟฟ้ า
ตรวจดูให้แน่ ใจว่าได้ปิดไฟที่จ่ายป้ อนวงจรไฟฟ้ าที่ต้องการทดสอบแล้ว
และคายประจุจากตัวเก็บประจุทงั ้ หมดแล้ว
เมือ่ ต้องการวัดความต้านทาน ให้ปิดแหล่งจ่ายไฟทีจ่ า่ ยให้กบั วงจรแล้วกดปุม่ O
และใช้สายวัดทดสอบวัดคร่อมตัวต้านทานทีต่ อ้ งการจะวัด สําหรับความต้านทานทีม่ คี า่ น้อยกว่า
9.99 kΩ ในเครือ่ งวัดรุน
่ T+ PRO จะมีการเเสดงค่าความต้านทานทีห่ น้าจอ
แต่หากความต้านทานทีว่ ดั มีคา่ มากว่านัน้ เครือ่ งวัดจะแสดง OL ดูรปู ที่ 4

eqc04f.emf

รูปที่ 4: การวัดความต้านทาน
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การทดสอบ GFCI
XWคําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิ ดไฟฟ้ าช๊อต
อย่าแตะถูกบริ เวณที่เป็ นโลหะที่เปลือยขณะทําการวัด
แหล่งจ่ายไฟที่จ่ายให้วงจรจะปิ ดเมื่อจะทําการวัดนี้
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนต่อไปนี้ในการทดสอบเต้ารับ GFCI:
1. เสียบสายวัดของเครือ่ งลงในเต้ารับ GFCI ทีจ่ ะทดสอบ
2. ต่อสายวัดเข้ากับเฟส (hot) และกราวน์ (PE-protective earth) ของเต้ารับ GFCI
3. กด  ค้างไว้นาน 1 วินาที LED แบบ DC+ และ DC- จะเปิ ดและปิ ดสลับกันไป
และถ้าถูกเปิดให้ทาํ งาน จะมีเสียงเตือนดังขึน้ เพือ่ แสดงว่ากําลังดําเนินการทดสอบอยู่
การทดสอบอาจใช้เวลานานถึง 7 วินาที
4. รักษาสภาพให้สายวัดต่อเชือ่ มอยูใ่ นขณะที่ LED เปิ ดและปิ ดสลับกันไป ถ้าสวิตช์ GFCI
เริม่ ทํางาน ไฟฟ้าจะถูกตัดออกจากวงจร และเครือ่ งวัดจะหยุดแสดงค่าเเรงดันไฟฟ้า ถ้า
GFCI ไม่ทาํ งานหลังจาก 7 วินาทีไปแล้วโดยประมาณ การทดสอบ GFCI
จะหยุดลงโดยดูได้จาก LED แบบ DC+ และ DC- จะหยุดเปิดปิดสลับกัน
แต่เครือ่ งวัดจะยังคงทําการวัดแรงดันอยู่
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนต่อไปนี้ในการทดสอบและทวนสอบวงจรหรือส่วนประกอบ GFCI:
•
ดูรายละเอียดคําแนะนําในการติดตัง้ จากผูผ้ ลิต GFCI เพือ่ จะได้แน่ใจว่าการติดตัง้
GFCI เป็ นไปตามข้อกําหนดเฉพาะทางเทคนิคของ GFCI
ตรวจสอบการต่อสายไฟของเต้ารับปกติและของเต้ารับทัง้ หมดทีต่ อ่ เข้ากับวงจรสาขาจากร
•
ะยะไกลว่าถูกต้องแล้ว
•
กดปุม่ กดบนเต้ารับ GFCI ทีต่ ดิ ตัง้ อยูใ่ นวงจร GFCI ต้องทํางาน (วงจรเปิด) ถ้า GFCI
ไม่ทาํ งานแสดงว่าเต้ารับ GFCI ทํางานไม่ปกติ ห้ามใช้วงจร
โปรดปรึกษาช่างไฟฟ้าหรือบุคลากรทีไ่ ด้รบั การรับรองอย่างเหมาะสม
ถ้าสวิตช์ GFCI ตัด ให้ทาํ การทดสอบเต้ารับใหม่อกี ครัง้ ดังทีอ่ ธิบายไว้ขา้ งต้น
ถ้าเครือ่ งวัดไม่ทาํ ให้สวิตช์ GFCI ตัด ให้พจิ ารณาข้อใดข้อหนึ่งดังนี้:
ั หา
•
GFCI ทํางานได้ปกติ แต่การต่อสายไฟในการติดตัง้ หรือภายในเต้ารับอาจมีปญ
GFCI ทํางานผิดปกติ และการต่อสายไฟในการติดตัง้ ถูกต้องดีอยูแ่ ล้ว
•
โปรดปรึกษาช่างไฟฟ้าให้ทาํ การตรวจสอบการต่อสายไฟและ GFCI
หมายเหตุ
•

หลังจากทําการวัด GFCI ต้องหยุดการใช้งานเครื่องเป็ นเวลา 0.5 วินาที ก่อนทีจ่ ะเริม่ ทดสอบ
GFCI ครัง้ ต่อๆไป

•

ไม่สามารถปิดเสียงเตือนในระหว่างการทดสอบ GFCI ได้

T+/T+ PRO คําแนะนําการใช้ งาน (Thai)
หน ้า 13

XWคําเตือน
โปรดปฏิ บตั ิ ตามคําแนะนําต่อไปนี้
เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดไฟฟ้ าช็อตหรือเกิ ดการบาดเจ็บ:
เมื่อทดสอบ GFCI ในระบบสายไฟ 2 เส้น
•
(ระบบไฟที่ไม่มีสายดิ นต่อที่เต้ารับ)
เครื่องวัดอาจมีการบ่งชี้อย่างผิ ดๆว่า GFCI ทํางานไม่ปกติ
ถ้าเกิ ดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ตรวจสอบการทํางานของ GFCI
อีกครัง้ หนึ่ งโดยใช้ปมทดสอบและปุ่
ุ่
มรีเซต
ฟังก์ชนทดสอบของปุ่
ั่
ม GFCI
•
ควรจะแสดงให้เห็นว่าการทํางานเป็ นปกติ ดี อย่างไรก็ตาม
ถ้าต้องการทวนสอบว่าการทํางานของเต้ารับ GFCI ในระบบไฟ 2
เส้นนัน้ ปกติ ดีหรือไม่
ให้ต่อสายวัดทดสอบของเครื่องวัดเข้าที่อินพุทของเต้ารับ GFCI ที่มีไฟ
ในขณะเดียวกันก็ต่อสายวัดทดสอบอีกเส้นเข้ากับสายนิ วทรัลภายนอ
กที่ทราบค่าหรือเข้าที่จดุ กราวน์ อ้างอิ งภายนอกเต้ารับ GFCI กดปุ่ ม
GFCI

บนเครื่องวัดดังที่อธิ บายไว้ในเอกสารแนะนําการใช้งานเพื่อทวนสอบว่
าการทํางานของเต้ารับ GFCI นัน้ ปกติ ดี

ทิ ศทางการหมุนของสนามไฟฟ้ า (เฉพาะรุ่นT+ PRO เท่านัน้ )
เครือ่ งวัดจะเเสดงทิศทางของการหมุนของสนามไฟฟ้าในระบบ ไฟ 3
เฟสในขณะทีท่ าํ การวัดแบบ เฟสต่อเฟส ทีห่ น้าจอ LCD
จะบ่งชีเ้ ฟสการหมุนของสนามไฟฟ้าว่าไปทางซ้ายหรือขวาเมือ่ หมุนจากเฟสหนึ่งไปยังเฟสต่อไป
ในระบบไฟ 3 เฟส
หมายเหตุ
ถ้าทําการวัดจากสายเฟสไปยังสายกลาง (NEUTRAL)
ทีแ่ ผงไฟหรือทีป่ ลักไฟเฟสเดี
๊
ยว เครือ่ งวัดอาจเเสดงสัญลักษณ์  หรือ 
อย่างไรก็ตาม การแสดงผลในกรณีน้ไี ม่ถอื ว่าเป็ นการบ่งชีท้ ถ่ี ูกต้องของการวัด
ทิศทางการหมุนของสนามไฟฟ้า
ส่วนการแสดงผลทีถ่ ูกต้องนัน้ จะต้องเป็นค่าทีอ่ ่านได้จากการวัดไฟจากเฟสหนึ่งไปยั
งอีกเฟส ของวงจรไฟฟ้าเท่านัน้
ฟงั ก์ชนสนามหมุ
ั่
นถูกกําหนดให้ใช้กบั ระบบไฟสาธารณะเท่านัน้
การวัดทิศทางการหมุน โปรดดูรปู ที่ 5:
1. ใช้โพรบข้างหนึ่งวางทาบทีต่ รงกลางด้านหลังของเครือ่ งวัดและใช้มอื จับโพรบให้ตดิ กับตัวเ
ครือ่ งวัดไว้ให้แน่น
2. ใช้โพรบทัง้ สองข้างแตะทีจ่ ุดทีต่ อ้ งการวัด ถ้าสายทดสอบสีเเดงนําหน้าสายสีดาํ อยู่ 120
องศา สัญลักษณ์  จะปรากฏขึน้ ทีห่ น้าจอ ถ้าสายทดสอบสีเเดงตามหลังสายสีดาํ อยู่
120 องศา สัญลักษณ์  จะปรากฏขึน
้
จอแสดงผลจะแสดงค่าความต่างศักย์ในทัง้ สองกรณี
ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทําการวัดทิศทางการหมุนของเฟสได้
สัญล้กษณ์ลกู ศรบ่งชีท้ ศิ ทางของเฟสจะไม่ตดิ ไฟสว่างขึน้ มาแต่จะมีคา่ แรงดันปรากฎขึน้ บน
หน้าจอ
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หมายเหตุ
ผูใ้ ช้สามารถตรวจเทียบทิศทางการหมุนของสนามไฟฟ้าได้โดยการสลับโพรบทดส
อบและสังเกตุการเปลียนแปลงของสัญลักษณ์ทบ่ี ่งชีท้ ศิ ทางการหมุนบนหน้าจอแสด
งผล

CONTINUITY
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รูปที่ 5: การวัดการหมุนของสนามไฟฟ้ า
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การบํารุงรักษา
Wข้อควรระวัง
ห้ามใช้สารขัดหรือสารละลายกับเครื่องวัดนี้
ใช้ผา้ ชุบนํ้าผสมผงซักฟอกอ่อนๆ บิดหมาดๆ เช็ดทําความสะอาดรอบๆตัวเครือ่ ง

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
ทําการทดสอบตัวเองเพือ่ ตรวจดูสถานะภาพของแบตเตอรีส่ าํ หรับเครือ่ งรุน่ T+
เครือ่ งจะไม่ทาํ การทดสอบตัวเองหากแบตเตอรีห่ มด สําหรับเครือ่ งรุน่ T+ PRO
จะมีสญ
ั ลักษณ์แบตเตอรีอ่ ่อน ปรากฏขึน้ มา (B)บนจอ LCD
ซึง่ เป็นการบ่งชีว้ า่ ต้องเปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม่แล้ว
XWคําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้ าช็อตหรือการบาดเจ็บที่อาจเกิ ดขึ้นได้กบั ผู้ใช้:
•
ถอดสายวัดทดสอบออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะทําการเปิ ดฝาเพื่อเ
ปลี่ยนแบตเตอรี่
•
ห้ามใช้งานเครื่องวัดหากฝาแบตเตอรี่หรือส่วนใดส่วนหนึ่ งของฝาครอ
บเครื่องวัดถูกถอดออกหรือหลวม
1. พลิกเครือ่ งวัดให้ควํ่าลงและใช้ไขควงปากแบนไขสกรูออก แล้วจึงเปิดฝาแบตเตอรี่
2. เปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม่ ใช้แบตเตอรีอ่ ลั คาไลน์ AAA 2ก้อน
3. ปิดฝาแบตเตอรีเ่ ข้าไปใหม่แล้วไขสกรูให้แน่นเหมือนเดิม

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิ ค
อุณหภูมิ:

ความชื้นสัมพัทธ์:
ความสูงจากระ
ดับนํ้าทะเล:

ขณะทํางาน: -10 °C ถึง +55 °C (14 °F ถึง 131 °F)
การเก็บรักษา: -30 °C ถึง +60 °C (-22 °F ถึง +140 °F)
0 °C ถึง 30 °C (32 °F ถึง 86 °F): 90 %
30 °C ถึง 40 °C (86 °F ถึง 104 °F): 75 %
40 °C ถึง 50 °C (104 °F ถึง 122 °F): 45 %
ขณะทํางาน: 2,000 เมตร
การเก็บรักษา:10,000 เมตร

ประเภทของแบตเตอรี่
/อายุการใช้งานของแ
บตเตอรี่:
AAA (2); 40 ชัวโมง
่
การทดสอบการกระแทก,
การสันสะเทื
่
อน:
SINUSOIDAL VIBRATION ตามมาตรฐาน MIL-PRF-28800F
สําหรับเครือ่ งมือวัดประเภท CLASS 2
ความปลอดภัย:
ANSI/ISA S82.02.01, CSA C22.2-1010.1, IEC 610101 ถึง 1000 V CAT III/600 V CAT IV; มลพิษระดับ II
ช่วงความถี่ไฟสลับ: 45 HZ ถึง 66 HZ
แรงดันขาเข้าสูงสุดระ
หว่างขัว้ ต่อกับสายดิ น: ค่าแรงดันทํางานทีม่ ากสุดคือ 1000 V ac หรือ dc
ค่าแรงดันทีม่ ากทีส่ ดุ ทีส่ ามารถวัดได้คอื 600 V ac หรือ dc
ซึง่ จะถูกบ่งชีไ้ ว้บน LED และ LCD (T+ PRO)
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รอบการทํางาน:

ไฟ LED แสดงแรงดั
นไฟฟ้ าที่เป็ นอันตราย:
LEDs:
คุณสมบัติตามข้อ
กําหนด EMC:
ความแม่นยํา:
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ:
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง:
ความต้านทาน
ความละเอียดของจอ
LCD:

ไม่ได้กาํ หนดสําหรับแรงดันไม่เกิน 240 V สําหรับแรงดันระหว่าง
240 V แรงดันระหว่าง 240 V ถึง 600 V รอบภาระคือเปิ ด 30
วินาที / ปิด 300 วินาที สําหรับแรงดันไฟฟ้าทีม่ ากกว่า 240 V

ต้องต่อเครือ่ งวัดเข้ากับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าได้นานทีส่ ดุ เป็ นเวลา
30 วินาทีเท่านัน้ และต้องถอดเครือ่ งวัดออกเป็ นเวลาอย่างน้อย 300
วินาทีกอ่ นเริม่ ใช้งานใหม่
LED จะสว่างเมือ่ แรงดันไฟฟ้ามากกว่า 30 V ac/dc ± 35 %
LED จะสว่างเมือ่ แรงดันไฟฟ้าอยูร่ ะหว่าง 70 % - 100 %
ของค่าแรงดันไฟฟ้าทีแ่ สดงที่ LED ยกเว้นที่ LED 12 V
จะสว่างก็ต่อเมือ่ แรงดันไฟฟ้าอยูร่ ะหว่าง 50 % - 100 %
EN61326-1:2005 Class B

การปล่อยและสภาพคุม้ กันของความแรงสนามแม่เหล็กระหว่าง 1
V/m และ 3 V/m โดยเพิม
่ 8 % ของย่าน
± (3 % ของค่าอ่าน + ทศนิยม 2 ตําแหน่ ง)
± (2 % ของค่าอ่าน + ทศนิยม 2 ตําแหน่ ง)
± (5 % ของค่าอ่าน + ทศนิยม 3 ตําแหน่ ง)
0.1 V ทีแ่ รงดันไฟฟ้า < 50 V, 1 V ทีแ่ รงดันไฟฟ้า ≥ 50 V,
0.01 kΩ สําหรับการวัดค่าความต้านทาน
100 V - 200 V ที่ 20 mA - 35 mA เป็ นเวลา 1 วินาที

กระแสไฟทดสอบ GFCI:
กระแสไฟทดสอบขาเข้า
มาตรฐาน:
< 5 mA
ขนาด (สูง x กว้าง x ยาว): 1.3 นิ้ว x 2.15 นิ้ว x 7.6 นิ้ว
นํ้าหนัก:
9.9 ออนซ์

การรับประกันเครื่องแบบมีขอ้ จํากัดและขอบเขตความรับผิดชอบ
ผลิตภัณฑ์ของ Fluke ปราศจากข้อบกพร่องทัง้ ในด้านวัสดุทใ่ี ช้และในด้านขัน้ ตอนการผลิต เป็ นเวลา 2
ปีนบั จากวันทีซ่ อ้ื ผลิตภัณฑ์การรับประกันนี้ไม่รวมถึงฟิวส์ แบตเตอรีแ่ บบใช้แล้วทิง้
หรือความเสียหายทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุ, การละเลย, การใช้งานทีไ่ ม่ถูกต้อง, การแก้ไขดัดแปลง, การปนเปื้อน
หรือการใช้งานและการเคลื่อนย้ายผลิตภัณ์ในสภาวะทีไ่ ม่ปกติ การขายผลิตภัณฑ์
ต่อจะไม่ได้รบั การขยายการรับประกันใดๆทัง้ สิน้ จาก Fluke การขอรับการบริการในระหว่างเ วลารับประกัน
ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการทีใ่ กล้ทส่ี ุดทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก Fluke เพือ่ ขอรับข้อมูลการ ส่งผลิตภัณฑ์คนื ก่อน
ต่อจากนัน้ จึงส่งตัวผลิตภัณฑ์ทม่ี ปี ญั หาไปยังศูนย์บริก ารนัน้ พร้อมรายละเอียดของปญั หา
เปลีย่ นแบตเตอรีท่ ใ่ี กล้หมดทันที
ทัง้ นี้เพือ่ หลีกเลีย่ งความเสียหายทีอ่ าจเกิดกับเครือ่ งวัดจากการรั ่วไหลของกรดแบตเตอรี่
การรับประกันนี้ใช้สาํ หรับการแก้ไขของท่านเท่านัน้ ไม่มกี ารรับประกันอืน่ ใด เช่น
ความเหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะทาง ทีไ่ ด้ถูกกล่าวเป็ นนัยหรือระบุไว้โดยตรง Fluke
จะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายหรือการสูญเสียทีเ่ กิดในกรณีพเิ ศษ, โดยทางอ้อม, โดยอุบตั เิ หตุ
หรือเป็ นความเสียหายหรือการสูญเสียทีต่ ่อเนื่องมาจากสาเหตุหรือข้อทฤษฏีใดๆก็ตาม
เนื่องจากในบางรัฐหรือในบางประเทศ ไม่อนุ ญาตให้ยกเว้นหรือจํากัดการรับประกันโดยนัย
หรือยกเว้นหรือจํากัดความเสียหายโดยอุบตั เิ หตุหรือความเสียหายต่อเนื่อง
ดังนัน้ การจํากัดความรับผิดชอบทีก่ ล่าวมานี้ อาจใช้ไม่ได้กบั กรณีเช่นนี้
Fluke Corporation
Fluke Europe B.V.
P.O. BOX 9090
P.O. Box 1186
EVERETT WA
5602 B.D. EINDHOVEN
98206-9090
THE NETHERLANDS
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