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ESA609 
Electrical Safety Analyzer 

เอกสารเพือ่ความปลอดภยั 
ไปที ่www.flukebiomedical.com เพือ่ลงทะเบยีนผลติภณัฑแ์ละดขูอ้มลูเพิม่เตมิ 

ข้อมลูเพือ่ความปลอดภยั 
สญัลกัษณ์ “ คาํเตือน” แจง้ใหท้ราบถงึสภาพหรอืการปฏบิตัทิีม่อีนัตราย 
ซึง่อาจทาํใหร้า่งกายไดร้บับาดเจบ็หรอืเสยีชวีติได ้ 

ตาราง ต่อไปน้ีเป็นรายการสญัลกัษณ์ทีใ่ชก้บัผลติภณัฑห์รอืใชใ้นคูม่อืฉบบัน้ี. 

สญัลกัษณ์ 

สญัลกัษณ์ คาํอธิบาย 

 เสีย่งต่ออนัตราย ขอ้มลูสาํคญั โปรดดคูู่มอืผูใ้ช ้

 แรงดนัไฟฟ้าทีเ่ป็นอนัตราย เสีย่งต่อไฟฟ้าชอ็ต 

 ฟิวส ์

 เป็นไปตามมาตรฐานดา้นความปลอดภยัของอเมรกิาเหนือ 

 เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ําหนดโดยสหภาพยโุรป  

 เป็นไปตามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งของ Australian EMC 

 เป็นไปตามมาตรฐาน South Korean EMC ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ผลติภณัฑน้ี์เป็นไปตามขอ้กําหนด WEEE Directive (2002/96/EC) 
ฉลากเพิม่เตมิทีแ่จง้ว่าหา้มทิง้ผลติภณัฑไ์ฟฟ้า/อเิลก็ทรอนิกสใ์นทีท่ิง้ขยะภายในบา้น 
หมวดหมูผ่ลติภณัฑ:์ ตามการอา้งองิของชนิดอุปกรณ์ใน WEEE Directive 
Annex I ผลติภณัฑน้ี์ถูกจดัไวใ้นหมวดหมู ่9 ผลติภณัฑ ์
"อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" หา้มทิง้ผลติภณัฑน้ี์รวมกบัขยะอื่นๆ ทีไ่มไ่ดร้บัการแยก 
ไปที ่เวบ็ไซทข์อง Fluke สาํหรบัขอ้มลูในการนํากลบัมาใชใ้หม่ 
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 คาํเตอืน 
เพ่ือป้องกนัการเกิดไฟฟ้าชอ็ต เพลิงไหม้หรือการบาดเจบ็: 

• อา่นขอ้มลูเพือ่ความปลอดภยัก่อนทีจ่ะใชผ้ลติภณัฑ ์

• ใชผ้ลติภณัฑต์ามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนด 
ไมเ่ชน่นัน้ระดบัการป้องกนัสาํหรบัผลติภณัฑอ์าจมปีระสทิธภิาพลดลงได ้

• หา้มเชื่อมต่อกบัขัว้เอาตพ์ตุทีก่ําลงัใชง้าน 
ผลติภณัฑส์ามารถจา่ยแรงดนัไฟฟ้าซึ่งอาจทาํใหเ้สยีชวีติได ้
โหมดสแตนดบ์ายไมส่ามารถชว่ยป้องกนัไฟฟ้าชอ็ตได ้

• หา้มใชแ้รงดนัไฟฟ้าเกนิอตัราระหวา่งหลายขัว้หรอืระหวา่งแต่ละขัว้และระบบกราวด ์

• จาํกดัการทาํงานไวท้ีอ่ตัรา Measurement Category แรงดนัไฟฟ้า 
หรอืแอมแปรท์ีร่ะบุเทา่นัน้ 

• ใชอุ้ปกรณ์เสรมิ (โพรบ, สายวดัทดสอบ และอะแดปเตอร)์ อตัรา 
Measurement Category (CAT) แรงดนัไฟฟ้า 
และแอมแปรท์ีไ่ดร้บัการรบัรองสาํหรบัผลติภณัฑ ์ในการวดัทุกครัง้ 

• วดัแรงดนัไฟฟ้าทีท่ราบอยูแ่ลว้ก่อน เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผลติภณัฑท์าํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• ใชข้ ัว้ ฟงัก์ชนั และชว่งทีเ่หมาะสมสาํหรบัการวดั 

• หา้มสมัผสัโดนแรงดนัไฟฟ้าที ่> 30 V ac rms, 42 V ac peak หรอื 
60 V dc 

• หา้มใชผ้ลติภณัฑใ์นพืน้ทีท่ีม่ก๊ีาซ ไอระเหยทีอ่าจมกีารจุดระเบดิหรอืทีช่ืน้และเปียก 

• โปรดอยา่ใชผ้ลติภณัฑ ์หากผลติภณัฑเ์สยีหาย 

• หากผลติภณัฑเ์สยีหาย ใหปิ้ดใชง้านผลติภณัฑโ์ดยถอดสายไฟและฟิวส ์

• หา้มใชผ้ลติภณัฑ ์หากทํางานไมถู่กตอ้ง 

• ตรวจสอบเคสก่อนใชผ้ลติภณัฑ ์ตรวจหารอยรา้วหรอืพลาสตกิทีข่าดหายไป 
ตรวจดฉูนวนหุม้รอบๆ ขัว้อยา่งถีถ่ว้น 

  



ESA609Thaiเอกสารเพื่อความปลอดภยั 
หนา้3 

 

3 

• หา้มใชส้ายวดัทดสอบ หากมคีวามเสยีหาย ตรวจดสูายวดัทดสอบวา่เสยีหาย, 
มกีารถลอกจนเหน็สว่นทีเ่ป็นโลหะ หรอืไฟแสดงสถานะเปิดออกมา 
ตรวจสอบความต่อเน่ืองของสายวดัทดสอบ 

• ใชผ้ลติภณัฑน้ี์ภายในอาคารเทา่นัน้ 

•  เพือ่ป้องกนัไฟฟ้าชอ็ต ไฟไหม ้หรอืการบาดเจบ็ทีอ่าจเกดิขึน้ 
หา้มใชส้ายไฟต่อพว่งหรอืปลัก๊อะแดปเตอร ์ 

• หา้มสมัผสัสว่นโลหะเปลอืยภายในปลัก๊บานานา 
สว่นเหลา่น้ีอาจมแีรงดนัไฟฟ้าทีส่ามารถทาํใหเ้สยีชวีติได ้

• ปลดพลงังานของวงจรก่อนทีคุ่ณจะเชื่อมต่อผลติภณัฑเ์ขา้กบัวงจรเมื่อวดักระแสไฟฟ้
า เชื่อมต่อผลติภณัฑเ์ขา้กบัวงจรแบบอนุกรม 

• เชื่อมต่อสายไฟหลกัสามตวันําซึง่ผา่นการรบัรองเขา้กบัเตา้ไฟฟ้าทีเ่ชื่อมต่อลงดนิ 

• หา้มวางผลติภณัฑไ์วใ้นจุดทีก่ารเขา้ถงึสายไฟหลกัถูกปิดกัน้ 

• หา้มแหยว่ตัถุโลหะเขา้ไปในขัว้ต่อ 

• เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิไฟฟ้าชอ็ต ใหถ้อดอะแดปเตอร ์Null Post 
ออกจากเตา้รบัสาํหรบัทดสอบหลงัจากทาํการปรบัสายวดัทดสอบเป็นศนูยแ์ลว้ 
เตา้รบัสาํหรบัทดสอบอาจเป็นอนัตรายไดใ้นระหวา่งสภาวะการทดสอบบางอยา่ง 

• ถอดสายไฟหลกั รอ 2 นาทเีพือ่คายพลงังานไฟฟ้าทีส่ะสมอยูอ่อกก่อนเปิดชอ่งฟิวส ์

• เปลีย่นฟิวสท์ีข่าดดว้ยฟิวสใ์หมช่นิดเดยีวกนัเทา่นัน้เพือ่ป้องกนัประกายไฟอยา่งต่อเ
น่ือง 

• หา้มใชง้านผลติภณัฑท์ีถ่อดฝาออก หรอืเคสเปิดอยู ่
อาจเกดิอนัตรายจากแรงดนัไฟฟ้าได ้

• ถอดสายไฟหลกัก่อนทีคุ่ณจะถอดฝาของผลติภณัฑ ์

• เอาสญัญาณอนิพทุออกก่อนทีคุ่ณจะทาํความสะอาดผลติภณัฑ ์

• ใชเ้ฉพาะชิน้สว่นอะไหลท่ีร่ะบุเทา่นัน้ 

• ใชเ้ฉพาะฟิวสท์ีก่ําหนดเทา่นัน้  

• ใหช้า่งทีไ่ดร้บัการอนุมตัซิ่อมแซมผลติภณัฑเ์ทา่นัน้ 
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• ใชส้ายไฟหลกัและขัว้ต่อทีถู่กตอ้งตามคา่แรงดนัไฟฟ้าและปลัก๊ในประเทศของคุณแล
ะใชง้านรว่มกบัผลติภณัฑไ์ดเ้ทา่นัน้ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตวันําลงดนิในสายไฟหลกัไดร้บัการเชื่อมต่อกบัระบบกราวดนิ์ร
ภยั 
หากสายดนิป้องกนัหลุดอาจทาํใหเ้กดิแรงดนัไฟฟ้าบนเคสซึง่อาจทาํใหเ้สยีชวีติได ้

• เปลีย่นสายไฟหลกัหากฉนวนไดร้บัความเสยีหายหรอืฉนวนมอีาการของการสกึหรอ 

• เชื่อมต่อสายวดัทดสอบรว่ม ก่อนสายวดัทดสอบทีใ่ชง้าน 
และถอดสายวดัทดสอบทีใ่ชง้าน ก่อนสายวดัทดสอบรว่ม 

• น้ิวมอืตอ้งจบัอยูด่า้นหลงัของอุปกรณ์ป้องกนัน้ิวมอืทีอ่ยูบ่นหวัทดสอบ 

• หา้มใชส้ายวดัทดสอบ หากมคีวามเสยีหาย ตรวจดสูายวดัทดสอบหาความเสยีหาย 
และวดัแรงดนัไฟฟ้าทีท่ราบอยูก่่อน 

• หา้มใชก้ารวดักระแสเป็นตวับง่ชีว้า่สามารถสมัผสัวงจรไดโ้ดยไมม่อีนัตราย 
ตอ้งวดัแรงดนัไฟฟ้าเพือ่ใหท้ราบวา่วงจรจะเป็นอนัตรายหรอืไม ่

• เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิไฟฟ้าชอ็ต 
หา้มทาํความสะอาดเครื่องวเิคราะหใ์นขณะทีเ่สยีบอยูก่บัสายหลกัหรอืเชื่อมต่อกบั 
DUT 
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ข้อมลูจาํเพาะ 
อณุหภมิู 

ในการทาํงาน .......................................... 0 °C ถงึ 50 °C (32 °F ถงึ 122 °F) 
ในการจดัเกบ็ .......................................... -20 °C ถงึ 60 °C (-4 °F ถงึ 140 °F) 

ความช้ืน ................................................. 10 % ถึง 90 % ไมค่วบแน่น 

ระดบัความสงู 
แรงดนัไฟฟ้าแหล่งจ่ายหลกั AC 120 V  .................. 5000 m 

แรงดนัไฟฟ้าแหล่งจ่ายหลกั AC 230 V  .................. 2000 m 

พลงังาน 
เตา้ไฟฟ้า 115 โวลต ์ ................................ 90 V ac rms ถงึ 132 V ac rms, 47 Hz 

ถงึ 63 Hz, สงูสุด 20 A 

เตา้ไฟฟ้า 230 โวลต ์ .................................................. 180 V ac rms ถงึ 264 V ac rms, 
47 Hz ถงึ 63 Hz, สงูสุด 16 A 

ไฟเขา้ ................................................. 115 V 20 A - 2.6 kVA และ 230V ที ่
16 A - 4.2 kVA 

น้ําหนัก ................................................................................ 0.7 กก. (1.5 ปอนด)์ 

ขนาด ................................................................................... 22.9 ซม. x 17.8 ซม. x 6.4 ซม.  
(9 น้ิว x 7 น้ิว x 2.5 น้ิว) 

ข้อมลูจาํเพาะโดยละเอียด 
ตวัเลอืกคา่มาตรฐานในการทดสอบ ............................. ANSI/AAMI ES-1/NFPA99, 

IEC 62353 และ IEC 60601-1 
การวดัแรงดันไฟฟ้าหลกั 

ช่วงระยะ ........................................................................ 90.0 V ac rms ถงึ 264.0 V ac rms 
ความแม่นยาํ .................................................................. ±(2 % ของค่าทีอ่่านได ้+ 0.2 V) 

ความต้านทานของสายดิน 
โหมด ............................................................................. สองสาย 
กระแสในการทดสอบ ...................................................... >200 mA dc 
ช่วงระยะ ........................................................................ 0.000 Ω ถงึ 20.000 Ω 
ความแม่นยาํ .................................................................. ±(1 % ของค่าทีอ่่านได ้+ 0.010 Ω) 

กระแสของอุปกรณ์ 

ช่วงระยะ ........................................................................ 0.0 A ac rms ถงึ 20.0 A ac rms 
ความแม่นยาํ .................................................................. ±(5 % ของค่าทีอ่่านได ้+ (2 Count หรอื 

0.2 A โดยยดึทีส่งูกว่า)) 
รอบการทาํงาน ............................................................... 15 A ถงึ 20 A, เปิด 5 นาท ี/ ปิด 5 นาท ี

10 A ถงึ 15 A, เปิด 7 นาท ี/ ปิด 3 นาท ี
  0 A ถงึ 10 A, ต่อเน่ือง 

กระแสไฟฟ้าร่ัวไหล 
โหมด ............................................................................. True-rms 
การเลอืกจาํนวนผูป้ว่ย .................................................... AAMI ES1-1993 Fig. 1 

IEC 60601: Fig. 15 
Crest Factor ....................................................... ≤3 
ช่วงระยะ ........................................................................ 0.0 μA ถงึ 1999.9 μA 
ความแม่นยาํ 

DC ถงึ 1 kHz ................................................... ±(1 % ของค่าทีอ่่านได ้+ (1 μA, 
โดยยดึทีส่งูกว่า)) 

1 kHz ถงึ 100 kHz ...................................... ±(2.5 % ของค่าทีอ่่านได ้+ (1 μA, 
โดยยดึทีส่งูกว่า)) 

100 kHz ถงึ 1 MHz ..................................... ±(5 % ของค่าทีอ่่านได ้+ (1 μA, 
โดยยดึทีส่งูกว่า)) 
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การรับประกนัและบริการสนับสนุนสําหรับผลติภัณฑ์ 

Fluke Biomedical 
รับประกนัอุปกรณ์ช้ินน้ีสาํหรับขอ้บกพร่องในดา้นวสัดุท่ีใชแ้ละในดา้นขั้นตอนการผลิตเป็นเวลา 1 
ปีนบัจากวนัท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์หรือ 2 ปี ถา้หากในช่วงปลายปีแรก คุณไดส่้งอุปกรณ์มายงัศนูยบ์ริการของ Fluke 
Biomedical เพื่อปรับเทียบ  การปรับเทียบจะมีค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งชาํระ ในระหวา่งระยะเวลารับประกนั 
สาํหรับผลิตภณัฑท่ี์พิสูจน์ไดว้า่ชาํรุดเสียหาย เราจะซ่อมแซมหรือเปล่ียนผลิตภณัฑใ์หม่ใหต้ามดุลยพินิจของเรา 
โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย โดยใหคุ้ณส่งคืนผลิตภณัฑม์ายงั Fluke Biomedical โดยชาํระค่าจดัส่งล่วงหนา้ 
การรับประกนัน้ีครอบคลุมเฉพาะผูซ้ื้อรายแรกเท่านั้นและไม่สามารถโอนได ้ 
การรับประกนัน้ีไม่รวมถึงกรณีท่ีผลิตภณัฑไ์ดรั้บความเสียหายจากอุบติัเหตุ หรือการใชง้านท่ีไม่ถูกตอ้ง 
หรือการรับบริการหรือดดัแปลงโดยบุคคลหน่ึงบุคคลใดนอกเหนือจากศนูยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาตจาก Fluke 
Biomedical ไม่มีการรับประกนัอ่ืนใด เช่น ความเหมาะสมในการใชง้านภายใตว้ตัถุประสงคใ์ดๆ ทั้ง 
ทางตรงและทางออ้ม  Fluke จะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียพิเศษใดๆ 
ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม หรืออุบติัเหตุ 
หรือความเสียหายหรือการสูญเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการใชง้านผลิตภณัฑ ์รวมทั้งการสูญเสีย ขอ้มูล 
อนัสืบเน่ืองมาจากสาเหตุหรือทฤษฎีใดๆ  

การรับประกนัน้ีครอบคลุมเฉพาะผลิตภณัฑท่ี์มีหมายเลขซีเรียล 
และอุปกรณ์เสริมท่ีมีแทก็หมายเลขซีเรียลท่ีชดัเจนเท่านั้น 
การปรับเทียบใหม่สาํหรับอุปกรณ์ไม่รวมอยูใ่นการรับประกนัน้ี 

ขอ้ความการรับประกนัน้ีเป็นการมอบสิทธ์ิจาํเพาะทางกฎหมาย ผูรั้บสิทธ์ิอาจมีสิทธ์ิอ่ืนๆ 
ซ่ึงอาจต่างกนัไปในแต่ละขอบเขตอาํนาจ เน่ืองดว้ยในบางขอบเขตอาํนาจ 
ไม่อนุญาตใหต้ดัหรือจาํกดัการรับประกนัทางออ้ม 
หรือการรับประกนัต่อเหตุบงัเอิญหรือความเสียหายท่ีเป็นผลต่อเน่ือง 
ขอ้จาํกดัความรับผดิชอบน้ีอาจไม่มีผลกบัคุณ  ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดใดๆ 
ในการรับประกนัน้ีไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้
หรือไม่มีผลบงัคบัใชต้ามการพิจารณาของศาลหรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินคดีความ ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 
ท่ีสามารถบงัคบัใชไ้ดจ้ะมีผลในการรับประกนัตามปกติ 
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Fluke Biomedical  
6920 Seaway Blvd.  
Everett, WA, 98203  
U.S.A. 
 
คน้หาศูนยบ์รกิารทีใ่กลท้ีสุ่ดไดท้ี ่www.flukebiomedical.com/service หรอื  
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา: 

Cleveland Calibration Lab 
โทรศพัท:์ 1-800-850-4608 x2564 
อเีมล: 
globalcal@flukebiomedical.com 

ในยโุรป ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา:
Eindhoven Calibration Lab 
โทรศพัท:์ +31-40-2675300 
อเีมล: ServiceDesk@fluke.com 

 
Everett Calibration Lab 
โทรศพัท:์  1-888-99 FLUKE  
(1-888-993-5853) 
อเีมล: service.status@fluke.com  

ในเอเชยี:
Everett Calibration Lab 
โทรศพัท:์ +425-446-6945 
อเีมล: 
service.international@fluke.com 

 


