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การรับประกันและบริ การสนับสนุนสําหรับผลิ ตภัณฑ์
Fluke Biomedical รับประกันอุปกรณ์ชน
้ิ นี้สาํ หรับข้อบกพร่องในด้านวัสดุทใ่ี ช้และในด้านขัน้ ตอนการผลิตเป็นเวลา 1 ปีนบั จากวันทีซ่ อ้ื ผลิตภัณฑ์ หรือ 2 ปี ถ้าหากในช่วงปลายปีแรก
คุณได้สง่ อุปกรณ์มายังศูนย์บริการของ Fluke Biomedical เพือ่ ปรับเทียบ การปรับเทียบจะมีคา่ ธรรมเนียมทีต่ อ้ งชําระ ในระหว่างระยะเวลารับประกัน
ุ ส่งคืนผลิตภัณฑ์มายัง Fluke Biomedical
สําหรับผลิตภัณฑ์ทพ่ี สิ จู น์ได้วา่ ชํารุดเสียหาย เราจะซ่อมแซมหรือเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตามดุลยพินิจของเรา โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย โดยให้คณ

โดยชําระค่าจัดส่งล่วงหน้า การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะผูซ้ อ้ื รายแรกเท่านัน้ และไม่สามารถโอนได้ การรับประกันนี้ไม่รวมถึงกรณีทผ่ี ลิตภัณฑ์ได้รบั ความเสียหายจากอุบตั เิ หตุ
หรือการใช้งานทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือการรับบริการหรือดัดแปลงโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดนอกเหนือจากศูนย์บริการทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตจาก Fluke Biomedical ไม่มกี ารรับประกันอื่นใด เช่น
ความเหมาะสมในการใช้งานภายใต้วตั ถุประสงค์ใดๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม Fluke จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียพิเศษใดๆ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออุบตั เิ หตุ
หรือความเสียหายหรือการสูญเสียทีเ่ ป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ การสูญเสีย ข้อมูล อันสืบเนื่องมาจากสาเหตุหรือทฤษฎีใดๆ

การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ทม่ี หี มายเลขซีเรียล และอุปกรณ์เสริมทีม่ แี ท็กหมายเลขซีเรียลทีช่ ดั เจนเท่านัน้ การปรับเทียบใหม่สาํ หรับอุปกรณ์ไม่รวมอยูใ่ นการรับประกันนี้
ข้อความการรับประกันนี้เป็นการมอบสิทธิจํ์ าเพาะทางกฎหมาย ผูร้ บั สิทธิอาจมี
์ สทิ ธิอื์ ่นๆ ซึง่ อาจต่างกันไปในแต่ละขอบเขตอํานาจ เนื่องด้วยในบางขอบเขตอํานาจ
ไม่อนุญาตให้ตดั หรือจํากัดการรับประกันทางอ้อม หรือการรับประกันต่อเหตุบงั เอิญหรือความเสียหายทีเ่ ป็นผลต่อเนื่อง ข้อจํากัดความรับผิดชอบนี้อาจไม่มผี ลกับคุณ ในกรณีทข่ี อ้ กําหนดใดๆ
ในการรับประกันนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มผี ลบังคับใช้ตามการพิจารณาของศาลหรือผูม้ อี าํ นาจในการตัดสินคดีความ ข้อกําหนดอื่นๆ ทีส่ ามารถบังคับใช้ได้จะมีผลในการรับประกันตามปกติ
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ประกาศ
สงวนลิขสิทธิ ์
 ลิขสิทธิ ์ 2014, Fluke Biomedical ห้ามมิให้ผลิตซํ้า เผยแพร่ ดัดแปลง หรือเก็บบันทึกเอกสารฉบับนี้ไว้ในระบบทีเ่ รียกคืนได้
หรือแปลเป็นภาษาอื่นใดโดยไม่ได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก Fluke Biomedical

การอนุญาตให้ใช้สทิ ธิชั์ วคราว
่
Fluke Biomedical อนุ ญาตให้มกี ารใช้สทิ ธิอย่
ุ ผลิตซํ้าคูม่ อื และสิง่ ตีพมิ พ์อ่นื ๆ เพือ่ ใช้ในโปรแกรมฝึกอบรมการบริการและสิง่ ตีพมิ พ์ทางด้านเทคนิคอื่นๆ
์ างจํากัด ซึง่ ยินยอมให้คณ
หากคุณต้องการทําการผลิตซํ้าหรือแจกจ่ายในรูปแบบอื่น โปรดส่งคําขอเป็นลายลักษณ์อกั ษรมาที่ Fluke Biomedical

การเปิ ดกล่องและการตรวจสอบ
โปรดปฏิบตั ติ ามวิธปี ฏิบตั มิ าตรฐานเมือ่ ได้รบั อุปกรณ์ ตรวจสอบความเสียหายของกล่องจัดส่ง หากพบความเสียหาย ให้หยุดการเปิดกล่องอุปกรณ์
แจ้งผูส้ ง่ และขอให้มตี วั แทนอยูด่ ว้ ยในระหว่างทีเ่ ปิดกล่องใส่อุปกรณ์ ไม่มคี าํ แนะนําพิเศษสําหรับการเปิดกล่อง
แต่โปรดระมัดระวังความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับอุปกรณ์เมือ่ ทําการเปิดกล่อง ตรวจหาการชํารุดเสียหายภายนอกของอุปกรณ์ เช่น ชิน้ ส่วนทีง่ อหรือแตกหัก หรือรอยขีดข่วน

การให้บริการทางเทคนิค
หากต้องการสอบถามเรือ่ งการใช้งานหรือมีคาํ ถามด้านเทคนิค โปรดส่งอีเมลมาที่ techservices@flukebiomedical.com หรือโทร 1-800- 850-4608 หรือ 1-440-248-9300
สําหรับผูใ้ ช้ในยุโรป โปรดส่งอีเมลมาที่ techsupport.emea@flukebiomedical.com หรือโทร +31-40-2965314

การชดเชย
วิธกี ารจัดส่งตามขัน้ ตอนของเราคือจัดส่งผ่านบริษทั ขนส่ง โดยใช้การตัง้ ราคาแบบ FOB ณ จุดผลิต (FOB Origin) หากพบความเสียหายภายนอกในระหว่างการส่งมอบ
ให้คงวัสดุหบี ห่อไว้ในสภาพเดิมและติดต่อผูจ้ ดั ส่งทันที เพือ่ ยืน่ เรือ่ งเรียกร้องการชดเชย หากอุปกรณ์ถูกส่งมอบในสภาพภายนอกทีส่ มบูรณ์ แต่ไม่สามารถทํางานได้ตามรายละเอียดทีร่ ะบุ
หรือมีปญั หาอื่นๆ ซึง่ ไม่ได้มสี าเหตุมาจากความเสียหายในการขนส่ง โปรดติดต่อ Fluke Biomedical หรือตัวแทนขายในพืน้ ทีข่ องคุณ

การส่งคืนและการซ่อมแซม
ขัน้ ตอนในการส่งคืน
สินค้าทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั การส่งคืน (รวมถึงการจัดส่งเพือ่ ใช้สทิ ธิการรับประกัน) ต้องได้รบั จัดส่งมาทีโ่ รงงานของเราในแบบชําระค่าจัดส่งล่วงหน้า เมือ่ คุณจะส่งอุปกรณ์คนื ให้แก่ Fluke Biomedical
เราขอแนะนําให้ใช้บริการของ United Parcel Service, Federal Express หรือ Air Parcel Post นอกจากนี้
เราขอแนะนําให้คุณทําประกันการจัดส่งของคุณตามมูลค่าทีแ่ ท้จริงของทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นของใหม่ Fluke Biomedical จะไม่รบั ผิดชอบหากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง
หรืออุปกรณ์ทไ่ี ด้รบั อยูใ่ นสภาพชํารุดเสียหายเนื่องจากการบรรจุหบี ห่อหรือการจัดการทีไ่ ม่เหมาะสม
โปรดใช้กล่องและวัสดุหบี ห่อเดิมในการจัดส่ง หากไม่สามารถใช้กล่องและวัสดุหบี ห่อเดิมได้ เราขอแนะนําให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางในการบรรจุหบี ห่อใหม่ดงั นี้:
 ใช้กล่องกระดาษลูกฟูกสองชัน้ ซึง่ มีความแข็งแรงเพียงพอทีจ่ ะรับนํ้าหนักของสินค้าทีจ่ ดั ส่ง
 ใช้กระดาษแข็งหรือกระดาษทีม่ คี วามแข็งแรงเพือ่ ปกป้องพืน้ ผิวทัง้ หมดของอุปกรณ์ ใช้วสั ดุทไ่ี ม่กอ่ ให้เกิดการขีดข่วนห่อหุม้ ส่วนทีย่ น่ื ออกมาทัง้ หมด
 ใช้วสั ดุทร่ี องรับแรงกระแทกตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หนาอย่างน้อย 4 นิ้ว ห่อหุม้ อย่างแน่นหนารอบอุปกรณ์
การส่งคืนเพื่อรับเงิ นคืนบางส่วน:
ผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดทีส่ ง่ คืนเพือ่ รับเงินคืนต้องแนบหมายเลขการอนุญาตส่งคืนวัสดุ (Return Material Authorization - RMA) ซึง่ ขอรับได้จากกลุม่ ระบบการขาย (Order Entry Group) ของเราที่
1-440-498-2560

การซ่อมและการปรับเทียบ:
ค้นหาศูนย์บริการทีใ่ กล้ทส่ี ดุ ได้ท่ี www.flukebiomedical.com/service หรือ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา:
Cleveland Calibration Lab
โทรศัพท์: 1-800-850-4608 x2564
อีเมล: globalcal@flukebiomedical.com
Everett Calibration Lab
โทรศัพท์: 1-888-99 FLUKE (1-888-993-5853)
อีเมล: service.status@fluke.com

ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา:
Eindhoven Calibration Lab
โทรศัพท์: +31-40-2675300
อีเมล: ServiceDesk@fluke.com

ในเอเชีย:
Everett Calibration Lab
โทรศัพท์: +425-446-6945
อีเมล: service.international@fluke.com

เพือ่ ให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะมีความแม่นยําในระดับสูง Fluke Biomedical ขอแนะนําให้คุณปรับเทียบผลิตภัณฑ์อย่างน้อยทุกๆ 12 เดือน การปรับเทียบต้องดําเนินการโดยบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญ
โปรดติดต่อตัวแทน Fluke Biomedical ในพืน้ ทีข่ องคุณเพือ่ ทําการปรับเทียบ

การรับรอง
อุปกรณ์ชน้ิ นี้ได้รบั การทดสอบและตรวจสอบอย่างละเอียด โดยผ่านเกณฑ์ในการผลิตของ Fluke Biomedical เมือ่ ถูกส่งออกจากโรงงาน
การวัดการปรับเทียบสามารถตรวจสอบได้โดยอ้างอิงจากสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (Institute of Standards and Technology - NIST)
อุปกรณ์ทไ่ี ม่มมี าตรฐานการปรับเทียบ NIST จะมีการวัดโดยอิงกับมาตรฐานการปฏิบตั งิ านภายในโดยใช้ขนั ้ ตอนการทดสอบทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ

คําเตือน
การปรับเปลีย่ นผูใ้ ช้หรือการใช้งานโดยไม่ได้รบั อนุญาตซึง่ อยูน่ อกเหนือไปจากข้อมูลจําเพาะทีต่ พี มิ พ์น้ีอาจส่งผลให้เกิดอันตรายจากไฟดูดหรือการทํางานผิดพลาด Fluke Biomedical
จะไม่รบั ผิดชอบต่อการบาดเจ็บซึง่ เกิดจากการปรับแต่งอุปกรณ์โดยไม่ได้รบั อนุญาต

ข้อจํากัดและความรับผิดชอบ
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงและไม่ถอื เป็นการยินยอมรับผิดชอบของ Fluke Biomedical
การเปลีย่ นแปลงข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จะได้รบั การรวบรวมไว้ในการตีพมิ พ์ครัง้ ใหม่ Fluke Biomedical
ไม่ขอรับผิดต่อกรณีการใช้งานหรือความน่ าเชื่อถือของซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ซง่ึ ไม่ได้เป็นของ Fluke Biomedical หรือตัวแทนจําหน่ ายในเครือของบริษทั

สถานทีผ่ ลิต
ESA609 Electrical Safety Analyzer ผลิตโดย Fluke Biomedical, 6920 Seaway Blvd., Everett, WA, U.S.A.
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เครือ่ งวิ เคราะห์ความปลอดภัยด้านไฟฟ้ า

บทนํา

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เครือ่ งวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า (เครือ่ งวิเคราะห์) Fluke Biomedical
ESA609 คือเครือ่ งวิเคราะห์ขนาดพกพา กะทัดรัด
คุณสมบัตคิ รบครันซึง่ ตรวจสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้าของอุปกรณ์ทางการแพทย์
เครือ่ งวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในประเทศ
(ANSI/AAMI ES1, NFPA 99) และระหว่างประเทศ (และส่วนหนึ่งของ
IEC 62353 และ IEC 60601-1) จํานวนผูป้ ว่ ยแบบรวม ANSI/AAMI ES1
และ IEC 60601-1 สามารถเลือกได้อย่างง่ายดาย

ผลิตภัณฑ์น้เี ป็ นแหล่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์และอุุปกรณ์ตรวจวัดเพือ่ ยืนยันถึงความปลอดภัยด้
านไฟฟ้าของอุปกรณ์ทางการแพทย์

เครือ่ งวิเคราะห์ทาํ การทดสอบดังต่อไปนี้:
•

แรงดันไฟฟ้าไลน์ (หลัก)

•

ความต้านทานของสายกราวด์ (สายดินป้องกัน)

•

กระแสของอุปกรณ์

•

การรัวไหลของสายกราวด์
่
(สายดิน)

•

การรัวไหลที
่
ต่ วั ถัง (เคส)

•

การรัวไหลบนอุ
่
ปกรณ์โดยตรง

•

การรัวไหลและความต้
่
านทานแบบจุดต่อจุด

เพือ่ การใช้งานโดยช่างเทคนิคอุปกรณ์ชวี การแพทย์ทผ่ี า่ นการฝึกอบรม
ซึง่ ทําการตรวจสอบการบํารุงรักษาเชิงป้องกันตามกําหนดระยะเวลาในอุปกรณ์ทางการแพทย์ทใ่ี
ช้งานอยู่ ผูใ้ ช้อาจทํางานให้กบั โรงพยาบาล คลินิก ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ดงั ้ เดิม
และบริษทั ผูใ้ ห้บริการอิสระทีซ่ ่อมแซมและให้บริการเกีย่ วกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
ผูใ้ ช้คอื บุคคลซึง่ ได้รบั การฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีเครือ่ งมือทางการแพทย์
ผลิตภัณฑ์น้มี วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การใช้งานในห้องทดลอง นอกส่วนของการดูแลคนไข้
และไม่ได้มงุ่ หมายให้ใช้กบั คนไข้ หรือทําการทดสอบอุปกรณ์ในขณะทีเ่ ชือ่ มต่อกับคนไข้
ผลิตภัณฑ์น้ไี ม่ได้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการปรับเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์
ผลิตภัณฑ์มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ การใช้งานโดยไม่ตอ้ งมีคาํ สังแพทย์
่
(Over-The-Counter
Use)
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ข้อมูลเพือ่ ความปลอดภัย
ในคูม่ อื ฉบับนี้ คําเตือน แจ้งให้ทราบถึงสภาพหรือการปฏิบตั ทิ ม่ี อี นั ตราย
ซึง่ อาจทําให้รา่ งกายได้รบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ ได้ ข้อควรระวัง
จะแจ้งให้ทราบถึงสภาวะหรือการดําเนินงานทีอ่ าจทําให้เครือ่ งวิเคราะห์และอุปกรณ์ทอ่ี ยูร่ ะหว่าง
การทดสอบชํารุดเสียหาย หรือทําให้ขอ้ มูลสูญหายอย่างถาวรได้

ตารางที่ 1. สัญลักษณ์(ต่อ)
สัญลักษณ์



เป็ นไปตามมาตรฐาน South Korean EMC ทีเ่ กีย่ วข้อง



ผลิตภัณฑ์น้เี ป็ นไปตามข้อกําหนด WEEE Directive (2002/96/EC)
ฉลากเพิม่ เติมทีแ่ จ้งว่าห้ามทิง้ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ในทีท่ ง้ิ ขยะภายในบ้าน
หมวดหมูผ่ ลิตภัณฑ์: ตามการอ้างอิงของชนิดอุปกรณ์ใน WEEE Directive
Annex I ผลิตภัณฑ์น้ถี ูกจัดไว้ในหมวดหมู่ 9 ผลิตภัณฑ์
"อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" ห้ามทิง้ ผลิตภัณฑ์น้รี วมกับขยะอื่นๆ
ทีไ่ ม่ได้รบั การแยก ไปที่ เว็บไซท์ของ Fluke
สําหรับข้อมูลในการนํากลับมาใช้ใหม่

ตารางตารางที่ 1 เป็ นรายการสัญลักษณ์ทใ่ี ช้กบั ผลิตภัณฑ์และใช้ในคูม่ อื ฉบับนี้

ตารางที่ 1. สัญลักษณ์
สัญลักษณ์



เสีย่ งต่ออันตราย ข้อมูลสําคัญ โปรดดูคมู่ อื ผูใ้ ช้



แรงดันไฟฟ้าทีเ่ ป็ นอันตราย เสีย่ งต่อไฟฟ้าช็อต



ฟิวส์



เป็ นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอเมริกาเหนือ



เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดโดยสหภาพยุโรป
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คําอธิ บาย

เป็ นไปตามมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องของ Australian EMC

คําอธิ บาย

Electrical Safety Analyzer
ข้อมูลเพือ่ ความปลอดภัย

 คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟช็อต ไฟไหม้
หรื อการบาดเจ็บทางร่ างกายที่อาจเกิดขึน้ ได้
โปรดปฏิบัตติ ามคําแนะนําต่ อไปนี:้
•
•
•
•
•
•
•

อ่านข้อมูลเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะใช้ผลิ ตภัณฑ์
ใช้ผลิ ตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด
ไม่เช่นนัน้ ระดับการป้ องกันสําหรับผลิ ตภัณฑ์อาจมีประสิ ทธิ ภาพลดลง
ได้
ห้ามเชื่อมต่อกับขัว้ เอาต์พตุ ที่กาํ ลังใช้งาน
ผลิ ตภัณฑ์สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้ าซึ่งอาจทําให้เสียชีวิตได้
โหมดสแตนด์บายไม่สามารถช่วยป้ องกันไฟฟ้ าช็อตได้
ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้ าเกิ นอัตราระหว่างหลายขัว้ หรือระหว่างแต่ละขัว้ แ
ละระบบกราวด์
จํากัดการทํางานไว้ที่อตั รา Measurement Category
แรงดันไฟฟ้ า หรือแอมแปร์ที่ระบุเท่านัน้
ใช้อปุ กรณ์เสริม (โพรบ, สายวัดทดสอบ และอะแดปเตอร์) อัตรา
Measurement Category (CAT) แรงดันไฟฟ้ า
และแอมแปร์ที่ได้รบั การรับรองสําหรับผลิ ตภัณฑ์ ในการวัดทุกครัง้
วัดแรงดันไฟฟ้ าที่ทราบอยู่แล้วก่อน
เพื่อให้แน่ ใจว่าผลิ ตภัณฑ์ทาํ งานได้อย่างถูกต้อง

ใช้ขวั ้ ฟังก์ชนั และช่วงที่เหมาะสมสําหรับการวัด
ห้ามสัมผัสโดนแรงดันไฟฟ้ าที่ > 30 V ac rms, 42 V ac peak
หรือ 60 V dc
•
•
•
•
•
•

•

ห้ามใช้ผลิ ตภัณฑ์ในพื้นที่ที่มีกา๊ ซ
ไอระเหยที่อาจมีการจุดระเบิ ดหรือที่ชื้นและเปี ยก
โปรดอย่าใช้ผลิ ตภัณฑ์ หากผลิ ตภัณฑ์เสียหาย
หากผลิ ตภัณฑ์เสียหาย
ให้ปิดใช้งานผลิ ตภัณฑ์โดยถอดสายไฟและฟิ วส์
ห้ามใช้ผลิ ตภัณฑ์ หากทํางานไม่ถกู ต้อง
ตรวจสอบเคสก่อนใช้ผลิ ตภัณฑ์
ตรวจหารอยร้าวหรือพลาสติ กที่ขาดหายไป ตรวจดูฉนวนหุ้มรอบๆ
ขัว้ อย่างถี่ถ้วน
ห้ามใช้สายวัดทดสอบ หากมีความเสียหาย
ตรวจดูสายวัดทดสอบว่าเสียหาย, มีการถลอกจนเห็นส่วนที่เป็ นโลหะ
หรือไฟแสดงสถานะเปิ ดออกมา
ตรวจสอบความต่อเนื่ องของสายวัดทดสอบ
ใช้ผลิ ตภัณฑ์นี้ภายในอาคารเท่านัน้
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ใช้สายไฟหลักและขัว้ ต่อที่ถกู ต้องตามค่าแรงดันไฟฟ้ าและปลักในประเทศข
๊
องคุณและใช้งานร่วมกับผลิ ตภัณฑ์ได้เท่านัน้
•

•
•
•
•
•

4

ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าตัวนําลงดิ นในสายไฟหลักได้รบั การเชื่อมต่อกับร
ะบบกราวด์นิรภัย
หากสายดิ นป้ องกันหลุดอาจทําให้เกิ ดแรงดันไฟฟ้ าบนเคสซึ่งอาจทําใ
ห้เสียชีวิตได้
เปลี่ยนสายไฟหลักหากฉนวนได้รบั ความเสียหายหรือฉนวนมีอาการข
องการสึกหรอ
เชื่อมต่อสายวัดทดสอบร่วม ก่อนสายวัดทดสอบที่ใช้งาน
และถอดสายวัดทดสอบที่ใช้งาน ก่อนสายวัดทดสอบร่วม
นิ้ วมือต้องจับอยู่ด้านหลังของอุปกรณ์ป้องกันนิ้ วมือที่อยู่บนหัวทดสอ
บ
ห้ามใช้สายวัดทดสอบ หากมีความเสียหาย
ตรวจดูสายวัดทดสอบหาความเสียหาย
และวัดแรงดันไฟฟ้ าที่ทราบอยู่ก่อน
ห้ามใช้การวัดกระแสเป็ นตัวบ่งชี้ว่าสามารถสัมผัสวงจรได้โดยไม่มีอนั
ตราย ต้องวัดแรงดันไฟฟ้ าเพื่อให้ทราบว่าวงจรจะเป็ นอันตรายหรือไม่

การเปิ ดกล่องเครือ่ งวิ เคราะห์
นําชิน้ ส่วนทัง้ หมดออกมาจากกล่องอย่างระมัดระวังและตรวจสอบว่าคุณได้รบั ชิน้ ส่วนดังต่อไปนี้:
•

ESA609

•

เอกสารเพือ่ ความปลอดภัย

•

แผ่น CD คูม่ อื ผูใ้ ช้

•

กระเป๋าใส่พกพา

•

สายไฟ

•

ชุดอุปกรณ์เสริม ESA USA (เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
และอิสราเอล)

•

ชุดอุปกรณ์เสริม ESA EUR

•

อะแดปเตอร์ Null Post

Electrical Safety Analyzer
การทําความคุน้ เคยกับเครื ่องมือ

การทําความคุ้นเคยกับเครือ่ งมือ

ตารางที่ 2. การควบคุมและการเชื่อมต่อแผงควบคุมด้านหน้ า

แผงควบคุมด้านหน้ า

Item

รูปที1
่ และ ตารางที่ 2
อธิบายถึงการควบคุมและการเชือ่ มต่อแผงควบคุมด้านหน้าของเครือ่ งวิเคราะห์



จอแสดงผล

จอแสดงผล LCD



แจ็คอินพุต

ขัว้ ต่อสายวัดทดสอบ สําหรับการเชือ่ มต่อ DUT



เปลีย่ นขัว้ ไฟฟ้าของการเชือ่ มต่อกับเต้าไฟฟ้าของอุปกรณ์
สวิตช์กระดกปรับขัว้ ไฟฟ้า
ระหว่างแบบปกติและแบบกลับขัว้



สวิตช์กระดกแบบนิวทรัล

เปลีย่ นการกําหนดค่าของการเชือ่ มต่อแบบนิวทรัล
ระหว่างเปิดและปิด



ปุม่ ฟงั ก์ชนั การทดสอบ

เลือกฟงั ก์ชนั การทดสอบทีห่ ลากหลายของเครือ่ งวิเคราะห์



ฟงั ก์ชนั ซอฟต์คยี ์

เลือกจากตัวเลือกทีป่ รากฏบนจอแสดงผล LCD
ด้านบนของฟงั ก์ชนั ซอฟต์คยี แ์ ต่ละปุม่

1

Name

2

Description

6

5

4

3

hpf116.eps

รูปที่1. การควบคุมและการเชื่อมต่อแผงควบคุมด้านหน้ า
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แผงด้านข้าง
รูปที่ 2 และตารางที่ 3 อธิบายถึงการเชือ่ มต่อทีแ่ ผงด้านข้างของเครือ่ งวิเคราะห์

1

4

3

2

hpf110.eps

รูปที่ 2. การเชื่อมต่อแผงด้านข้าง
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การทําความคุน้ เคยกับเครื ่องมือ
ตารางที่ 3. การเชื่อมต่อแผงด้านข้าง
รายการ

ชื่อ

คําอธิ บาย



พอร์ตการปรับเทียบ

พอร์ตสําหรับการปรับเทียบอุปกรณ์ (อยูใ่ ต้ซอง) สําหรับการใช้งานโดยศูนย์บริการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เท่านัน้



ขัว้ ต่อไฟเข้า

ขัว้ ต่อตัวผูแ้ บบสามขาทีเ่ ชือ่ มลงดิน (IEC 60320 C19 หรือ C13) ซึง่ รองรับสายไฟ-สายโทรศัพท์



ตําแหน่งสายรัดข้อมือ

ช่องสําหรับติดสายรัดข้อมือเข้ากับเครือ่ งวิเคราะห์ โปรดดูรปู ที่ รูปที่ 3



เต้าไฟฟ้าของอุปกรณ์

เต้าไฟฟ้าของอุปกรณ์ ซึง่ เฉพาะเจาะจงสําหรับรุน่ ของเครือ่ งวิเคราะห์ เพือ่ การเชือ่ มต่อ DUT
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สายรัดข้อมือสําหรับผลิ ตภัณฑ์

เชือ่ มต่อเครือ่ งวิ เคราะห์เข้ากับพลังงานไลน์

ใช้สายรัดข้อมือในการถือเครือ่ งวิเคราะห์ ดูรปู ที่ 3.

คําเตือน
เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรื อการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึน้
ห้ ามใช้ สายไฟต่ อพ่ วงหรื อปลั๊กอะแดปเตอร์
เชือ่ มต่อเครือ่ งวิเคราะห์เข้ากับเต้าไฟฟ้าสามขาทีเ่ ชือ่ มลงดินอย่างถูกต้อง
เครือ่ งวิเคราะห์อาจจะทดสอบ DUT ได้ไม่ถูกต้อง หากสายกราวด์เปิดอยู่
เครือ่ งวิเคราะห์ได้รบั การผลิตมาเพือ่ การใช้งานกับระบบไฟฟ้าเฟสเดียวแบบเชือ่ มต่อลงดิน
โดยไม่ได้มงุ่ เพือ่ การใช้งานกับค่าพลังงานแบบคู่ แบบแยกเฟส หรือสามเฟส
แต่ผลิตภัณฑ์สามารถนําไปใช้กบั ระบบไฟฟ้าแบบใดก็ได้
ทีใ่ ห้แรงดันไฟฟ้าซึง่ ถูกต้องสําหรับเฟสเดียวและมีการเชือ่ มต่อลงดิน

hpf122.eps

รูปที่ 3. สายรัดข้อมือสําหรับผลิ ตภัณฑ์
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เชือ่ มต่อ DUT เข้ากับเครื ่องวิ เคราะห์

เชือ่ มต่อ DUT เข้ากับเครือ่ งวิ เคราะห์
อุปกรณ์ทดสอบ (Device Under Test - DUT)
สามารถนํามาเชือ่ มต่อได้ดว้ ยวิธตี ่างๆ
มากมายขึน้ อยูก่ บั อุปกรณ์และจํานวนของการเชือ่ มต่อทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ การทดสอบความปลอดภัยด้า
นไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ รูปที่ 4 แสดงภาพ DUT ซึง่ เชือ่ มต่อกับเต้ารับสําหรับทดสอบ
และการเชือ่ มต่อทีแ่ ยกต่างหากกับสายดินป้องกันหรือเคสของ DUT
คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟช็อต ไฟไหม้
หรื อการบาดเจ็บทางร่ างกายที่อาจเกิดขึน้ ได้
โปรดปฏิบัตติ ามคําแนะนําต่ อไปนี:้
•
•
•
•
•

ห้ามสัมผัสส่วนโลหะเปลือยภายในปลักบานานา
๊
ส่วนเหล่านี้ อาจมีแรงดันไฟฟ้ าที่สามารถทําให้เสียชีวิตได้
ปลดพลังงานของวงจรก่อนที่คณ
ุ จะเชื่อมต่อผลิ ตภัณฑ์เข้ากับวงจรเมื่
อวัดกระแสไฟฟ้ า เชื่อมต่อผลิ ตภัณฑ์เข้ากับวงจรแบบอนุกรม
เชื่อมต่อสายไฟหลักสามตัวนําซึ่งผ่านการรับรองเข้ากับเต้าไฟฟ้ าที่เชื่
อมต่อลงดิ น
ห้ามวางผลิ ตภัณฑ์ไว้ในจุดที่การเข้าถึงสายไฟหลักถูกปิ ดกัน้
ห้ามแหย่วตั ถุโลหะเข้าไปในขัว้ ต่อ
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เชื่อมต่อ ESA609
เข้ากับช่องเต้าเสียบที่มีสายดิน

เชื่อมต่อกับสายดินป้องกันหรือพื้นผิวนำไฟฟ้าที่ไม่มีการป้องกันบนเคส

เชือ่ มต่อสายไฟ AC ของ DUT
เข้ากับเต้าไฟฟ้าของอุปกรณ์บนเครือ่ งวิเคราะห์
hts112.eps

รูปที่ 4. การเชื่อมต่อ DUT เข้ากับเครือ่ งวิ เคราะห์
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เปิ ดเครื ่องวิ เคราะห์

เปิ ดเครือ่ งวิ เคราะห์

การเข้าใช้งานฟังก์ชนั ของเครือ่ งวิ เคราะห์

ในการเปิดเครือ่ งวิเคราะห์ ให้ต่อสายไฟและเสียบสายเข้ากับเต้าไฟฟ้า
เครือ่ งวิเคราะห์จะทําการทดสอบตนเอง แล้วจึงแสดงข้อความดังทีป่ รากฏในรูปที่
เมือ่ การทดสอบตนเองเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย

ใช้ปมุ่ ฟงั ก์ชนั การทดสอบบนเครือ่ งวิเคราะห์เพือ่ เลือกประเภทของการทดสอบ
เลือกการทดสอบเฉพาะหรือตัวเลือกการตัง้ ค่าจากเมนู ตัวอย่างเช่น กด 
และเครือ่ งวิเคราะห์จะแสดงการทดสอบกระแสไฟฟ้าทีร่ วไหลที
ั่
ด่ า้ นล่างของจอแสดงผล
กดซอฟต์คยี ์ (F1 ถึง F3)
เมือ่ อยูใ่ นการทดสอบเฉพาะเพือ่ ตัง้ ค่าหรือทําการทดสอบทีเ่ ลือกนัน้
หากตัวเลือก เช่น สถานะระบบสายดิน ไม่ปรากฏขึน้ จะไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
แต่อย่างไรก็ตาม เครือ่ งวิเคราะห์จะยังคงแสดงการตัง้ ค่า

การตัง้ ค่าเครือ่ งวิ เคราะห์
ใช้สวิตช์กระดกเพือ่ สลับระหว่างขัว้ ไฟฟ้าแบบปกติและแบบกลับขัว้

fis201.bmp

รูปที่ 5. หน้ าจอเริ่ มต้น
ในระหว่างการทดสอบตนเอง เครือ่ งวิเคราะห์จะตรวจสอบอินพุตหลัก AC สําหรับขัว้ ไฟฟ้า
ความสมบูรณ์ของระบบกราวด์ และระดับแรงดันไฟฟ้าทีเ่ หมาะสม หากสลับขัว้ ไฟฟ้า
เครือ่ งวิเคราะห์จะระบุให้ทราบถึงสถานะนี้ ถ้าหากกราวด์เปิดอยู่
เครือ่ งวิเคราะห์จะแสดงข้อบกพร่องนี้ ถ้าหากแรงดันไฟฟ้าหลักสูงเกินไปหรือตํ่าเกินไป
เครือ่ งวิเคราะห์จะแสดงข้อบกพร่องนี้และจะไม่ทาํ งานต่อ จนกว่าแรงดันไฟฟ้าทีเ่ ข้ามาจะถูกต้อง
และพลังงานของเครือ่ งวิเคราะห์จบรอบและขึน้ รอบใหม่อกี ครัง้
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การทดสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้ า
เครือ่ งวิเคราะห์ทาํ การทดสอบการทํางานและการทดสอบด้านไฟฟ้าแบบต่างๆ
สําหรับอุปกรณ์ชวี การแพทย์ ในส่วนต่อไปนี้จะอธิบายถึงการทดสอบต่างๆ
และวิธที าํ การทดสอบโดยใช้เครือ่ งวิเคราะห์

การทดสอบแรงดันไฟฟ้ าหลัก
การทดสอบแรงดันไฟฟ้าหลักวัดแรงดันไฟฟ้าของอินพุตหลัก
ด้วยการตรวจวัดทีแ่ ยกกันสามรายการ หากต้องการทดสอบแรงดันไฟฟ้าหลัก ให้กด  รูปที่
แสดงการทดสอบแรงดันไฟฟ้าหลัก

การตัง้ ค่ามาตรฐานในการทดสอบ
เครือ่ งวิเคราะห์ทาํ การทดสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้าโดยอิงกับค่ามาตรฐานความปลอดภัยต่า
งๆ ประกอบด้วย: AAMI ES1/NFPA99, IEC 62353 และ IEC 606011 AAMI คือค่ามาตรฐานเริม่ ต้นของเครือ่ งวิเคราะห์
หากต้องการเลือกค่ามาตรฐานอืน่ :
1. กดซอฟต์คยี ์ Standard เพือ่ เปิดกล่องเลือ่ นเหนือซอฟต์คยี ์
2. กด  หรือ  เพือ่ เลือ่ นไปมาระหว่างตัวเลือกค่ามาตรฐาน
การทดสอบด้านไฟฟ้าบางรายการอาจไม่สามารถทําได้กบั ค่ามาตรฐานเฉพาะบางอย่าง
ในบางกรณี รายการตัง้ เลือกของเมนูของเครือ่ งวิเคราะห์จะไม่แสดงการทดสอบทีต่ ดั ออกไป
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รูปที่ 6. การทดสอบแรงดันไฟฟ้ าหลัก

Electrical Safety Analyzer
การทดสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้ า

การทดสอบความต้านทานของสายกราวด์ (สายดิ นป้ องกัน)
การทดสอบความต้านทานของสายกราวด์ (สายดินป้องกัน) วัดความต้านทานระหว่างเทอร์มนิ ลั
PE ของเต้ารับในการทดสอบของเครือ่ งวิเคราะห์ และส่วนเปลือยทีเ่ ป็ นสือ่ นําของ DUT
ซึง่ เชือ่ มต่อกับสายดินป้องกันของ DUT
ก่อนทําการทดสอบการรัวไหลใดๆ
่
กับเครือ่ งวิเคราะห์
จะเป็ นการดีทส่ี ดุ ทีจ่ ะทดสอบความสมบูรณ์ของการเชือ่ มต่อระบบกราวด์ระหว่างกราวด์เต้ารับใน
การทดสอบของเครือ่ งวิเคราะห์และกราวด์สายดินป้องกันของ DUT
หรือเคสด้วยการทดสอบนี้

3. กดซอฟต์คยี ์ Zero
เครือ่ งวิเคราะห์จะปรับการวัดเป็ นศูนย์เพือ่ ยกเลิกความต้านทานของสายวัดทดสอบ
4. เชือ่ มต่อสายวัดทดสอบจากแจ็คสีแดงเข้ากับเคส DUT
หรือการเชือ่ มต่อระบบสายดิน
5. เสียบสายไฟจาก DUT เข้ากับเต้ารับเพือ่ ทดสอบของเครือ่ งวิเคราะห์
ความต้านทานทีว่ ดั ได้จะแสดงตามทีป่ รากฏในรูปที่ 0-7
หลังจากทีม่ กี ารเชือ่ มต่อกับ DUT

หากต้องการทดสอบความต้านทานของสายกราวด์:
1. ให้กด  เพือ่ แสดงเมนูฟงั ก์ชนั ความต้านทาน
2. เชือ่ มต่อปลายข้างหนึ่งของสายวัดทดสอบเข้ากับแจ็ค Ω/Α ตามทีแ่ สดงในรูป
•

หากใช้โพรบอุปกรณ์เสริม ให้เชือ่ มต่อเข้ากับปลายอีกข้างหนึ่งของสายวัดทดสอบ
และเสียบปลายของโพรบเข้ากับกราวด์พนิ ของเต้ารับสําหรับทดสอบของเครือ่ งวิเค
ราะห์ (แจ็คอินพุตสีดาํ )

•

หากใช้อุปกรณ์เสริมทีห่ นีบขัว้ แบบฟนั ปลา
ให้เชือ่ มต่อกับปลายอีกข้างหนึ่งของสายวัดทดสอบ ต่ออะแดปเตอร์ Null Post
เข้ากับกราวด์พนิ ของเต้ารับสําหรับทดสอบของเครือ่ งวิเคราะห์ (แจ็คอินพุตสีดาํ )
และหนีบทีห่ นีบขัวแบบฟ
้
นั ปลาเข้ากับอะแดปเตอร์ Null Post

fis205.bmp

รูปที่ 7. การทดสอบความต้านทานของสายกราวด์
 คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต ให้ ถอดอะแดปเตอร์ Null Post
ออกจากเต้ ารั บสําหรับทดสอบหลังจากทําการปรั บสายวัดทดสอบเป็ นศูนย์ แ
ล้ ว
เต้ ารั บสําหรั บทดสอบอาจเป็ นอันตรายได้ ในระหว่ างสภาวะการทดสอบบางอ
ย่ าง
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ค่าความต้านทานทีไ่ ด้ตอ้ งมีคา่ ตํ่าเพือ่ ยืนยันถึงการเชือ่ มต่อกราวด์ทด่ี ผี า่ นสายไฟ
สําหรับค่าขีดจํากัดเฉพาะทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม
โปรดอ้างอิงจากค่ามาตรฐานความปลอดภัยด้านไฟฟ้าทีเ่ หมาะสม
รูปที่ 8 แสดงถึงการเชือ่ มต่อด้านไฟฟ้าระหว่างเครือ่ งวิเคราะห์และ DUT ตารางที่
แสดงถึงอักษรย่อทีใ่ ช้ในแผนภาพและคําอธิบาย

ตารางที่4. อักษรย่อในแผนภาพ
Abbreviation

Meaning

MD

Measuring Device (อุปกรณ์ตรวจวัด)
(เครือ่ งวิเคราะห์ ESA609)

FE

Functional Earth (สายดินเพือ่ ให้ทาํ งานได้)

PE

Protective Earth (สายดินป้องกัน)

Mains

Mains Voltage Supply
(แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าหลัก)

L1

Live Conductor (ตัวนําทีม่ ไี ฟฟ้า)

L2

Neutral Conductor (ตัวนํานิวทรัล)

DUT

อุปกรณ์ทดสอบ (Device Under Test)

DUT_L1

Device Under Test Live conductor
(ตัวนําทีม่ ไี ฟฟ้าของอุปกรณ์ทดสอบ)

DUT_L2

Device Under Test neutral conductor
(ตัวนํานิวทรัลของอุปกรณ์ทดสอบ)

DUT_PE

Device Under Test protective earth
(สายดินป้องกันของอุปกรณ์ทดสอบ)

REV POL

Reversed mains supply polarity
(ขัว้ ไฟฟ้าแหล่งจ่ายหลักแบบกลับขัว)้

PE Open

Open protective earth (ระบบสายดินแบบเปิด)
แรงดันไฟฟ้าทดสอบ
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อุปกรณ์ทดสอบ (Device Under Test)
DUT_L1

ส่วนที่รับพลังงาน
DUT_L2

FE

DUT_PE

ส่วนนำไฟฟ้า
MD

สายวัดทดสอบ

hts26.eps

รูปที่ 8. สายกราวด์ (สายดิ นป้ องกัน) แผนภาพการวัดความต้านทาน
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กด  เพือ่ เข้าสูก่ ารทดสอบหลักของกระแสไฟฟ้าทีร่ วไหลตามที
ั่
แ่ สดงในรูปที่ 9.

การทดสอบการใช้พลังงานกระแสไฟฟ้ า
หากต้องการวัดการใช้พลังงานกระแสไฟฟ้าของ DUT ให้กด 
เครือ่ งวิเคราะห์จะแสดงกระแสไฟทีไ่ หลผ่านการเชือ่ มต่อหลักของเต้ารับสําหรับทดสอบ

การทดสอบกระแสไฟฟ้ าทีร่ ั ่วไหล
เครือ่ งวิเคราะห์วดั กระแสไฟฟ้าทีร่ วไหลสํ
ั่
าหรับการกําหนดค่า DUT ทีแ่ ตกต่างกัน
การทดสอบการรัวไหลสามารถทํ
่
าได้ โดยขึน้ อยูก่ บั ค่ามาตรฐานทีเ่ ลือก ดู
"การเลือกค่ามาตรฐานในการทดสอบ"
ซึง่ อยูใ่ นส่วนก่อนหน้าของคูม่ อื เพือ่ เปลีย่ นค่ามาตรฐานทีเ่ ครือ่ งวิเคราะห์ใช้
ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบซึง่ มีชอ่ื แตกต่างกันไปโดยอิงกับค่ามาตรฐานทีเ่ ลือก
fis217.bmp

ตารางที่ 5. ชื่อของการทดสอบโดยอิ งกับค่ามาตรฐานที่เลือก
IEC60601

AAMI/NFPA 99

ความต้านทานของสายดินป้องกัน

ความต้านทานของสายกราวด์

กระแสไฟฟ้าทีร่ วไหลจากสายดิ
ั่
น

กระแสไฟฟ้าทีร่ วไหลจากสายกราวด์
ั่

กระแสไฟฟ้าทีร่ วไหลบนเคสหรื
ั่
อการสัมผัส

กระแสไฟฟ้าทีรวไหลบนตั
ั่
วถัง
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รูปที่ 9. การทดสอบกระแสไฟฟ้ าที่รวไหล
ั่
หมายเหตุ
รูปที ่ รูปที ่ 9 แสดงถึงการทดสอบกระแสไฟฟ้าทีร่ วไหลเมื
ั่
อ่ เลือกค่ามาตรฐาน
AAMI
กระแสไฟฟ้าทีร่ วไหลทั
ั่
ง้ หมดจะแสดงเป็ น RMS เท่านัน้
ผลลัพธ์เบือ้ งต้นจะแสดงในพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมโดยอิงกับค่ามาตรฐานทีเ่ ลือก

Electrical Safety Analyzer
การทดสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้ า

การวัดกระแสไฟฟ้าทีร่ วไหลจากสายกราวด์
ั่
(สายดิน)
หมายเหตุ
การทดสอบการรัวของสายกราวด์
่
(สายดิน) สามารถทําได้ใน AAMI, 60601
แต่ไม่สามารถทําได้ใน IEC 62353
หากต้องการวัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรสายดินป้องกันของ DUT ให้กดซอฟต์คยี ์
Ground Wire (ในค่ามาตรฐาน) จากเมนูหลักของกระแสไฟฟ้าทีร่ วไหล
ั่
รูปที่ 10
แสดงถึงการเชือ่ มต่อด้านไฟฟ้าระหว่างเครือ่ งวิเคราะห์และ DUT
ระหว่างการทดสอบกระแสไฟฟ้าทีร่ วไหลจากสายกราวด์
ั่
(สายดิน)
ในระหว่างทําการทดสอบกระแสไฟฟ้าทีร่ วไหลจากสายกราวด์
ั่
มีการวัดร่วมจํานวนหนึ่งทีส่ ามารถทําได้

ไม่มคี วามจําเป็ นต้องเปิดสายดินเต้ารับสําหรับการทดสอบ (สายกราวด์)
เนื่องจากขันตอนนี
้
้ได้ทาํ ขึน้ ภายในระหว่างการวัด
เมือ่ ทําการทดสอบนี้ ให้ปรับเต้าไฟฟ้าดังนี้:
•

ขัว้ ไฟฟ้าแบบปกติ

•

ขัว้ ไฟฟ้าแบบปกติ, เปิด นิวทรัล

•

ขัว้ ไฟฟ้าแบบกลับขัว้

•

ขัว้ ไฟฟ้าแบบกลับขัว้ , เปิด นิวทรัล

กดสวิตช์กระดกเพือ่ เปลีย่ นขัว้ ไฟฟ้า หรือเปิดปิดการเชือ่ มต่อแบบนิวทรัล
หมายเหตุ
เมือ่ เปลีย่ นขัว้ ไฟฟ้า Fluke ขอแนะนําให้คุณกระทําอย่างช้าๆ ใช้เวลา 3
วินาทีในการเปลีย่ นจากตําแหน่งหนึง่ ไปยังอีกตําแหน่ง หากคุณเปลีย่ นเร็วเกินไป
อาจเกิดความเสียหายต่อเครือ่ งวิเคราะห์ได้
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อุปกรณ์ทดสอบ (Device Under Test)
DUT_L1

DUT_L2

L2
REV
POL

MD

DUT_PE

ส่วนนำไฟฟ้า
PE

hts27.eps

รูปที่ 10. แผนภาพการทดสอบกระแสไฟฟ้ าที่รวไหลจากสายดิ
ั่
น
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การทดสอบการรัวไหลที
่
ต่ วั ถัง (เคส)
หมายเหตุ
การทดสอบการรัวไหลที
่
ต่ วั ถัง (เคส) สามารถทําได้เมือ่ เลือกค่ามาตรฐาน
IEC 60601 หรือ ANSI/AAMI ES1
การทดสอบการรัวไหลที
่
ต่ วั ถัง (เคส) วัดกระแสไฟฟ้าทีไ่ หลระหว่างเคส DUT
้
และสายดินปองกัน รูปที่ 11 แสดงถึงการเชือ่ มต่อด้านไฟฟ้าระหว่างเครือ่ งวิเคราะห์และ
DUT
หากต้องการทดสอบการรัวไหลที
่
ต่ วั ถัง (เคส):

การทดสอบการรัวไหลที
่
ต่ วั ถังสามารถทําได้ในสภาวะบกพร่องหลากหลายรูปแบบในเต้ารับสําห
รับทดสอบ
•

กดสวิตช์กระดกปรับขัว้ ไฟฟ้าเพือ่ เปลีย่ นขัว้ ไฟฟ้า

•

กดสวิตช์กระดกแบบนิวทรัลเพือ่ เปิดหรือปิดการเชือ่ มต่อแบบนิวทรัล

•

กดซอฟต์คยี ์ Open เพือ่ เปิดการเชือ่ มต่อสายดินของเต้ารับ หรือกดซอฟต์คยี ์
Closed เพือ่ ปิดการเชือ่ มต่อสายดิน

เมือ่ ทําการทดสอบนี้ ให้ปรับเต้าไฟฟ้าดังนี้:
•

ขัว้ ไฟฟ้าแบบปกติ

2. กดซอฟต์คยี ์ Chassis จากเมนูการทดสอบกระแสไฟฟ้าทีร่ วไหล
ั่

•

ขัว้ ไฟฟ้าแบบปกติ, เปิด สายดิน

3. เครือ่ งวิเคราะห์จะแสดงกระแสไฟฟ้าทีว่ ดั ได้

•

ขัว้ ไฟฟ้าแบบปกติ, เปิด นิวทรัล

•

ขัว้ ไฟฟ้าแบบกลับขัว้

•

ขัว้ ไฟฟ้าแบบกลับขัว้ , เปิด สายดิน

•

ขัว้ ไฟฟ้าแบบกลับขัว้ , เปิด นิวทรัล

1. ให้เชือ่ มต่อสายระหว่างแจ็ค Ω/Α ของเครือ่ งวิเคราะห์และเคสของ DUT
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อุปกรณ์ทดสอบ (Device Under Test)
DUT_L1

L2

สายดิน

DUT_L2

DUT_PE

ส่วนนำไฟฟ้า

สายวัดทดสอบ

MD
PE

hts28.eps

รูปที่ 11. แผนภาพการทดสอบกระแสไฟฟ้ าที่รวไหลบนเคส
ั่
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การทดสอบการรัวไหลบนอุ
่
ปกรณ์ทสี ่ มั ผัสตรง

เมือ่ ทําการทดสอบนี้ ให้ปรับเต้าไฟฟ้าดังนี้:

หมายเหตุ

•

ขัว้ ไฟฟ้าแบบปกติ, ปิด สายดิน

การทดสอบการรัวไหลบนอุ
่
ปกรณ์ทสี ่ มั ผัสตรงสามารถทําได้เมือ่ เลือกค่ามาตรฐาน
EN62353
การทดสอบการรัวไหลบนอุ
่
ปกรณ์ทส่ี มั ผัสตรงวัดกระแสไฟฟ้าทีร่ วไหลระหว่
ั่
างพืน้ ผิวเปลือยทีเ่ ป็
นสือ่ นําของตัวเครือ่ งกับสายดินหลัก

•

ขัว้ ไฟฟ้าแบบปกติ, เปิด สายดิน

•

ขัว้ ไฟฟ้าแบบกลับขัว้ , ปิด สายดิน

•

ขัว้ ไฟฟ้าแบบกลับขัว้ , เปิด สายดิน

หากต้องการทดสอบอุปกรณ์ทส่ี มั ผัสตรง ให้กด 
การทดสอบอุปกรณ์ทส่ี มั ผัสตรงเป็ นการทดสอบด้วยค่าเริม่ ต้นและควรจะเลือกไว้แล้ว
รูปที่ 12 แสดงถึงการเชือ่ มต่อด้านไฟฟ้าระหว่างเครือ่ งวิเคราะห์และ DUT
ในระหว่างการทดสอบกระแสไฟฟ้าทีร่ วไหลบนอุ
ั่
ปกรณ์ทส่ี มั ผัสตรง
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อุปกรณ์ทดสอบ (Device Under Test)
DUT_L1

DUT_L2

L2
REV
POL
PE

DUT_PE

ส่วนนำไฟฟ้า
PE

MD

สายวัดทดสอบ

hts24.eps

รูปที่ 12. แผนภาพการทดสอบการรัวไหลบนอุ
่
ปกรณ์ที่สมั ผัสตรง
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การวัดแบบจุดต่อจุด
เครือ่ งวิเคราะห์สามารถวัดความต้านทานและกระแสไฟฟ้าตํ่าได้ผา่ นฟงั ก์ชนั จุดต่อจุด
หากต้องการใช้งานเมนูจุดต่อจุด ให้กด  ใช้ซอฟต์คยี ์ F1 ถึง F3
เพือ่ เลือกฟงั ก์ชนั การวัด

การวัดค่าความต้านทาน
หากต้องการวัดความต้านทาน:
1. กดซอฟต์คยี ์ Resistance จากเมนูจดุ ต่อจุด
2. เสียบสายวัดทดสอบเข้ากับแจ็คสีแดง (Ω/Α) และสีดาํ
3. ปรับความต้านทานของสายวัดให้เป็ นศูนย์โดยการลัดสายวัดเข้าด้วยกันและกดซอฟต์คยี ์
Zero

fis118.bmp

รูปที่ 13. การทดสอบความต้านทานจุดต่อจุด

การวัดกระแสไฟฟ้ าทีร่ วไหล
ั่

4. วางโพรบขวางกับความต้านทานทีไ่ ม่ทราบ
และอ่านการวัดค่าบนจอแสดงผลของเครือ่ งวิเคราะห์

เครือ่ งวิเคราะห์สามารถวัด True RMS ได้สงู สุด 2 mA หากต้องการวัดกระแสไฟฟ้า:

Tเครือ่ งวิเคราะห์จะวัดค่าความต้านทานได้สงู สุด 20.0 Ω รูปที่ 13
คือตัวอย่างของการทดสอบความต้านทาน

2. เสียบสายวัดทดสอบเข้ากับแจ็คสีแดง (Ω/Α) และสีดาํ

1. กดซอฟต์คยี ์ Leakage จากเมนูจุดต่อจุด

3. วางสายวัดไว้บนสองจุดทีก่ ระแสไฟฟ้าทีไ่ ม่ทราบอาจจะไหลผ่าน
และอ่านการวัดค่าในจอแสดงผลของเครือ่ งวิเคราะห์
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การทดสอบและการเปลีย่ นฟิ วส์

การบํารุงรักษา
เครือ่ งวิเคราะห์ตอ้ งการการบํารุงรักษาและการดูแลเป็ นพิเศษเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม
โปรดดูแลรักษาเครือ่ งเช่นเดียวกับอุปกรณ์ตรวจวัดทีไ่ ด้รบั การปรับเทียบ
หลีกเลีย่ งการทําตกหรือการดัดแปลงทางกลไกซึง่ อาจเป็นสาเหตุให้การตัง้ ค่าปรับเทียบมีการเป
ลีย่ นแปลง
 คําเตือน
เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรื อการบาดเจ็บ:
•
•
•
•
•
•
•
•
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ถอดสายไฟหลัก รอ 2
นาทีเพื่อคายพลังงานไฟฟ้ าที่สะสมอยู่ออกก่อนเปิ ดช่องฟิ วส์
เปลี่ยนฟิ วส์ที่ขาดด้วยฟิ วส์ใหม่ชนิ ดเดียวกันเท่านัน้ เพื่อป้ องกันประกา
ยไฟอย่างต่อเนื่ อง
ห้ามใช้งานผลิ ตภัณฑ์ที่ถอดฝาออก หรือเคสเปิ ดอยู่
อาจเกิ ดอันตรายจากแรงดันไฟฟ้ าได้
ถอดสายไฟหลักก่อนที่คณ
ุ จะถอดฝาของผลิ ตภัณฑ์
เอาสัญญาณอิ นพุทออกก่อนที่คณ
ุ จะทําความสะอาดผลิ ตภัณฑ์
ใช้เฉพาะชิ้ นส่วนอะไหล่ที่ระบุเท่านัน้
ใช้เฉพาะฟิ วส์ที่กาํ หนดเท่านัน้
ให้ช่างที่ได้รบั การอนุมตั ิ ซ่อมแซมผลิ ตภัณฑ์เท่านัน้

เพือ่ การปกป้องด้านไฟฟ้าของเต้าไฟฟ้าของอุปกรณ์
เครือ่ งวิเคราะห์ใช้ฟิวส์หนึ่งตัวสําหรับไลน์ทม่ี ไี ฟฟ้า (L1)
และฟิวส์อกี หนึ่งตัวสําหรับไลน์นิวทรัล (L2)
หากต้องการทดสอบฟิวส์ โปรดทําตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้พร้อมดูรปู ที่ 14 ประกอบ:
1. ถอดซองยางทีห่ มุ้ ออก
2. ถอดฝาช่องฟิวส์ออกจากเครือ่ งวิเคราะห์ โดยใช้ไขควงหัว #2 ของ Phillips
ไขสกรูทย่ี ดึ ช่องฟิวส์และยกฝาช่องฟิวส์ออกมาจากเครือ่ งวิเคราะห์
3. ถอดฟิวส์ออกจากเครือ่ งวิเคราะห์
4. ใช้มลั ติมเิ ตอร์ วัดความต่อเนื่องของฟิวส์แต่ละตัว
หากฟิวส์ตวั หนึ่งหรือทัง้ สองตัวไม่แสดงความต่อเนื่อง
ให้เปลีย่ นฟิวส์โดยใช้ฟิวส์ซง่ึ มีอตั ราแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเท่ากัน
อัตราของฟิวส์ทเ่ี หมาะสมสามารถดูได้ทฉ่ี ลากด้านล่างของเคสของเครือ่ งวิเคราะห์
ตารางที่ 6 แสดงรายการฟิวส์กบั หมายเลขชิน้ ส่วนของ Fluke Biomedical
5. ติดตัง้ ช่องฟิวส์อกี ครัง้ และไขสกรูเพือ่ ยึด
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การทําความสะอาดเครือ่ งวิ เคราะห์
 คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิ ดไฟฟ้ าช็อต
ห้ามทําความสะอาดเครื่องวิ เคราะห์ในขณะที่เสียบอยู่กบั สายหลักหรือเชื่อม
ต่อกับ DUT
ข้อควรระวัง

ห้ามเทของเหลวลงบนผิ วหน้ าของเครื่องวิ เคราะห์
หากของเหลวรัวซึ
่ มเข้าสู่วงจรไฟฟ้ าอาจเป็ นสาเหตุให้เครื่องวิ เคราะห์ไม่ทาํ ง
าน
ข้อควรระวัง

ห้ามใช้สเปรย์ทาํ ความสะอาดกับเครื่องวิ เคราะห์
การกระทําเช่นนัน้ อาจเป็ นสาเหตุให้มีนํ้ายาทําความสะอาดรัวซึ
่ มเข้าไปในเ
ครื่องวิ เคราะห์และทําให้ชิ้นส่วนอิ เล็กทรอนิ กส์เกิ ดความเสียหาย
ทําความสะอาดเครือ่ งวิเคราะห์เป็ นครัง้ คราวโดยใช้ผา้ ชุบนํ้าหมาดๆ
และนํ้ายาทําความสะอาดทีเ่ จือจาง ระมัดระวังไม่ให้ของเหลวรัวซึ
่ มเข้าไป
เช็ดสายอะแดปเตอร์ดว้ ยวิธกี ารเดียวกัน
ตรวจหาการชํารุดเสียหายและการเสือ่ มสภาพของฉนวน
ตรวจสอบความต่อเนื่องของการเชือ่ มต่อก่อนการใช้งานแต่ละครัง้

F1 - F2
hpf111.eps

รูปที่ 14. การเข้าถึงฟิ วส์
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ชิ้ นส่วนอะไหล่
ตารางที่ ตารางที่ 6 แสดงรายการชิน้ ส่วนอะไหล่ของเครือ่ งวิเคราะห์
ตารางที่ 6. ชิ้ นส่วนอะไหล่
รายการ

หมายเลขชิ้ นส่วนของ
Fluke Biomedical

เอกสารเพือ่ ความปลอดภัย ESA609

4370092

แผ่น CD คูม่ อื ผูใ้ ช้ ESA609

4370089

สายไฟ

สหรัฐอเมริกา

2238680

สหราชอาณาจักร

2238596

ออสเตรเลีย

2238603

ยุโรป

2238615

ฝรังเศส/เบลเยี
่
ยม

2238615

ไทย

2238644

อิสราเอล

2434122

สวิตเซอร์แลนด์

3379149

อะแดปเตอร์ Null Post

3326842

กระเป๋าใส่พกพา

2248650

สายรัดข้อมือ

4375466
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ตารางที่ 6. ชิ้ นส่วนอะไหล่ (ต่อ)
รายการ

ฟิวส์

หมายเลขชิ้ นส่วนของ Fluke Biomedical

สหรัฐอเมริกา

ฟิวส์ T20 A 250 V (หน่วงเวลา), 1¼ นิ้ว x ¼ นิ้ว

2183691

ออสเตรเลีย, สวิตเซอร์แลนด์

ฟิวส์ T10 A 250 V (หน่วงเวลา), 1¼ นิ้ว x ¼ นิ้ว

109298

ยุโรป, สหราชอาณาจักร, ไทย,
ฝรังเศส/เบลเยี
่
ยม, อิสราเอล

ฟิวส์ T16 A 250 V (หน่วงเวลา), 6.3 มม. x 32 มม.

3321245

ชุดอุปกรณ์เสริม ESA USA/AUS/ISR:
ชุดสายวัดทดสอบ
ชุดโพรบทดสอบ TP1
ชุดทีห่ นีบขัว้ แบบฟนั ปลา AC285

3111008

ชุดอุปกรณ์เสริม ESA EUR:
ชุดสายวัดทดสอบ
ชุดโพรบทดสอบ TP74
ชุดทีห่ นีบขัว้ แบบฟนั ปลา AC285

3111024

 พือ่ ให้แน่ใจในความปลอดภัย โปรดใช้ชน้ิ ส่วนอะไหล่ทถ่ี ูกต้องเท่านัน้
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อุปกรณ์เสริ ม
ตารางที่ 7 แสดงรายการของอุปกรณ์เสริมของเครือ่ งวิเคราะห์
ตารางที่ 7. อุปกรณ์เสริ ม
รายการ

หมายเลขชิ้ นส่วนของ Fluke Biomedical

สายวัดทดสอบทีม่ ี Retractable Sheath

1903307

อะแดปเตอร์กราวด์พนิ

2392639

อะแดปเตอร์ 15 A – 20 A

2195732
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ข้อมูลจําเพาะ
อุณหภูมิ
ในการทํางาน ................................................................................................. 0 °C ถึง 50 °C (32 °F ถึง 122 °F)
ในการจัดเก็บ ................................................................................................. -20 °C ถึง 60 °C (-4 °F ถึง 140 °F)
ความชื้น ............................................................................................................. 10 % ถึง 90 % ไม่ควบแน่ น
ระดับความสูง
แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายหลัก AC 120 V .................................................. 5000 m
แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายหลัก AC 230 V .................................................. 2000 m
จอแสดงผล ......................................................................................................... จอแสดงผล LCD
โหมดการทํางาน ................................................................................................ แมนนวล
พลังงาน
เต้าไฟฟ้า 115 โวลต์ .................................................................................. 90 V ac rms ถึง 132 V ac rms, 47 Hz ถึง 63 Hz, สูงสุด 20 A
เต้าไฟฟ้า 230 โวลต์ .................................................................................. 180 V ac rms ถึง 264 V ac rms, 47 Hz ถึง 63 Hz, สูงสุด 16 A
ไฟเข้า ............................................................................................................ 115 V 20 A - 2.6 kVA และ 230V ที่ 16 A - 4.2 kVA
นํ้าหนัก ............................................................................................................... 0.7 กก. (1.5 ปอนด์)
ขนาด .................................................................................................................. 22.9 ซม. x 17.8 ซม. x 6.4 ซม. (9 นิ้ว x 7 นิ้ว x 2.5 นิ้ว)
ความปลอดภัย ................................................................................................... IEC 61010-1: Overvoltage Category II, Measurement 300V CAT II, Pollution Degree 2
สิ่ งแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้ า ................................................................................. IEC 61326-1: พกพาได้
การจัดประเภทการปล่อยคลื่น........................................................................... IEC CISPR 11: Group 1, Class A
Group 1 มีการสร้าง และ/หรือ ใช้พลังงานคลื่นวิทยุค่คู วบทีเ่ ป็ นสื่อนํ าซึง่ จําเป็ นสําหรับการทํางานภายในของตัวอุปกรณ์เอง อุปกรณ์ Class A
เหมาะสําหรับใช้งานในสถานทีซ่ ง่ึ ไม่ใช่ทพ่ี กั อาศัย และ/หรือเชื่อมต่อโดยตรงกับโครงข่ายไฟฟ้าแรงดันตํ่า
ความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้ า..................................................................... ใช้ได้ในประเทศเกาหลีเท่านัน้ อุปกรณ์ Class A (อุปกรณ์แพร่สญ
ั ญาณและการสื่อสาร)

[1]

[1] ผลิตภัณฑ์น้ไี ด้มาตรฐานตามอุปกรณ์คลื่นไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Class A) และผูจ้ าํ หน่ ายหรือผูใ้ ช้ควรทราบ
อุปกรณ์น้ีมวี ตั ถุประสงค์สําหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่ใช่สําหรับใช้ตามบ้าน
การอนุมตั ิ จากหน่ วยงาน ................................................................................... CE, CSA, Australia RCM
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ข้อมูลจําเพาะโดยละเอียด
ตัวเลือกค่ามาตรฐานในการทดสอบ........................................................................ANSI/AAMI ES-1/NFPA99, IEC 62353 และ IEC 60601-1
การวัดแรงดันไฟฟ้ าหลัก
ช่วงระยะ ........................................................................................................90.0 V ac rms ถึง 264.0 V ac rms
ความแม่นยํา ..................................................................................................±(2 % ของค่าทีอ่ ่านได้ + 0.2 V)
ความต้ านทานของสายดิ น
โหมด .............................................................................................................สองสาย
กระแสในการทดสอบ ......................................................................................>200 mA dc
ช่วงระยะ ........................................................................................................0.000 Ω ถึง 20.000 Ω
ความแม่นยํา ..................................................................................................±(1 % ของค่าทีอ่ ่านได้ + 0.010 Ω)
กระแสของอุปกรณ์
ช่วงระยะ ........................................................................................................0.0 A ac rms ถึง 20.0 A ac rms
ความแม่นยํา ..................................................................................................±(5 % ของค่าทีอ่ ่านได้ + (2 Count หรือ 0.2 A โดยยึดทีส่ งู กว่า))
รอบการทํางาน ...............................................................................................15 A ถึง 20 A, เปิด 5 นาที / ปิด 5 นาที
10 A ถึง 15 A, เปิด 7 นาที / ปิด 3 นาที
0 A ถึง 10 A, ต่อเนื่อง
กระแสไฟฟ้ ารัวไหล
่
โหมด .............................................................................................................True-rms
การเลือกจํานวนผูป้ ว่ ย ....................................................................................AAMI ES1-1993 Fig. 1
IEC 60601: Fig. 15
Crest Factor ........................................................................................≤3
ช่วงระยะ ........................................................................................................0.0 μA ถึง 1999.9 μA
ความแม่นยํา
DC ถึง 1 kHz ...................................................................................±(1 % ของค่าทีอ่ ่านได้ + (1 μA, โดยยึดทีส่ งู กว่า))
1 kHz ถึง 100 kHz ......................................................................±(2.5 % ของค่าทีอ่ ่านได้ + (1 μA, โดยยึดทีส่ งู กว่า))
100 kHz ถึง 1 MHz ....................................................................±(5 % ของค่าทีอ่ ่านได้ + (1 μA, โดยยึดทีส่ งู กว่า))
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