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เอกสารเพือ่ ความปลอดภัย
ไปที่ www.flukebiomedical.com เพือ่ ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และดูขอ้ มูลเพิม่ เติม

ข้อมูลเพือ่ ความปลอดภัย
สัญลักษณ์ “ คําเตือน” แจ้งให้ทราบถึงสภาพหรือการปฏิบตั ทิ ม่ี อี นั ตราย
ซึง่ อาจทําให้รา่ งกายได้รบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ ได้
ตาราง ต่อไปนี้เป็ นรายการสัญลักษณ์ทใ่ี ช้กบั ผลิตภัณฑ์หรือใช้ในคูม่ อื ฉบับนี้.
สัญลักษณ์
สัญลักษณ์

คําอธิ บาย



เสีย่ งต่ออันตราย ข้อมูลสําคัญ โปรดดูค่มู อื ผูใ้ ช้



แรงดันไฟฟ้าทีเ่ ป็ นอันตราย เสีย่ งต่อไฟฟ้าช็อต



ฟิวส์



เป็ นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอเมริกาเหนือ



เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ําหนดโดยสหภาพยุโรป



เป็ นไปตามมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องของ Australian EMC



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
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 คําเตือน
เพื่อป้ องกันการเกิ ดไฟฟ้ าช็อต เพลิ งไหม้หรือการบาดเจ็บ:
•

อ่านข้อมูลเพือ่ ความปลอดภัยก่อนทีจ่ ะใช้ผลิตภัณฑ์

•

ใช้ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ทก่ี ําหนด
ไม่เช่นนัน้ ระดับการป้องกันสําหรับผลิตภัณฑ์อาจมีประสิทธิภาพลดลงได้

•

ห้ามเชื่อมต่อกับขัว้ เอาต์พตุ ทีก่ ําลังใช้งาน
ผลิตภัณฑ์สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าซึ่งอาจทําให้เสียชีวติ ได้
โหมดสแตนด์บายไม่สามารถช่วยป้องกันไฟฟ้าช็อตได้
ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้าเกินอัตราระหว่างหลายขัว้ หรือระหว่างแต่ละขัว้ และระบบกราวด์

•
•

จํากัดการทํางานไว้ทอ่ี ตั รา Measurement Category แรงดันไฟฟ้า
หรือแอมแปร์ทร่ี ะบุเท่านัน้

•

ใช้อุปกรณ์เสริม (โพรบ, สายวัดทดสอบ และอะแดปเตอร์) อัตรา
Measurement Category (CAT) แรงดันไฟฟ้า
และแอมแปร์ทไ่ี ด้รบั การรับรองสําหรับผลิตภัณฑ์ ในการวัดทุกครัง้
วัดแรงดันไฟฟ้าทีท่ ราบอยูแ่ ล้วก่อน เพือ่ ให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทาํ งานได้อย่างถูกต้อง

•
•

ใช้ขวั ้ ฟงั ก์ชนั และช่วงทีเ่ หมาะสมสําหรับการวัด
ห้ามสัมผัสโดนแรงดันไฟฟ้าที่ > 30 V ac rms, 42 V ac peak หรือ
60 V dc

•

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ๊าซ ไอระเหยทีอ่ าจมีการจุดระเบิดหรือทีช่ น้ื และเปียก

•

โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์เสียหาย

•
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•

หากผลิตภัณฑ์เสียหาย ให้ปิดใช้งานผลิตภัณฑ์โดยถอดสายไฟและฟิวส์

•

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ หากทํางานไม่ถูกต้อง

•

ตรวจสอบเคสก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ ตรวจหารอยร้าวหรือพลาสติกทีข่ าดหายไป
ตรวจดูฉนวนหุม้ รอบๆ ขัว้ อย่างถีถ่ ว้ น
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•

ห้ามใช้สายวัดทดสอบ หากมีความเสียหาย ตรวจดูสายวัดทดสอบว่าเสียหาย,
มีการถลอกจนเห็นส่วนทีเ่ ป็ นโลหะ หรือไฟแสดงสถานะเปิดออกมา
ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายวัดทดสอบ

•

ใช้ผลิตภัณฑ์น้ีภายในอาคารเท่านัน้
เพือ่ ป้องกันไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บทีอ่ าจเกิดขึน้
ห้ามใช้สายไฟต่อพ่วงหรือปลักอะแดปเตอร์
๊

•
•

ห้ามสัมผัสส่วนโลหะเปลือยภายในปลั ๊กบานานา
ส่วนเหล่านี้อาจมีแรงดันไฟฟ้าทีส่ ามารถทําให้เสียชีวติ ได้

•
•

ปลดพลังงานของวงจรก่อนทีค่ ุณจะเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับวงจรเมื่อวัดกระแสไฟฟ้
า เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับวงจรแบบอนุ กรม
เชื่อมต่อสายไฟหลักสามตัวนําซึง่ ผ่านการรับรองเข้ากับเต้าไฟฟ้าทีเ่ ชื่อมต่อลงดิน

•

ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในจุดทีก่ ารเข้าถึงสายไฟหลักถูกปิดกัน้

•

ห้ามแหย่วตั ถุโลหะเข้าไปในขัว้ ต่อ
เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิดไฟฟ้าช็อต ให้ถอดอะแดปเตอร์ Null Post
ออกจากเต้ารับสําหรับทดสอบหลังจากทําการปรับสายวัดทดสอบเป็ นศูนย์แล้ว
เต้ารับสําหรับทดสอบอาจเป็ นอันตรายได้ในระหว่างสภาวะการทดสอบบางอย่าง
ถอดสายไฟหลัก รอ 2 นาทีเพือ่ คายพลังงานไฟฟ้าทีส่ ะสมอยูอ่ อกก่อนเปิดช่องฟิวส์

•

•
•

เปลีย่ นฟิวส์ทข่ี าดด้วยฟิวส์ใหม่ชนิดเดียวกันเท่านัน้ เพือ่ ป้องกันประกายไฟอย่างต่อเ
นื่อง

•

ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ทถ่ี อดฝาออก หรือเคสเปิดอยู่
อาจเกิดอันตรายจากแรงดันไฟฟ้าได้

•

ถอดสายไฟหลักก่อนทีค่ ุณจะถอดฝาของผลิตภัณฑ์

•

เอาสัญญาณอินพุทออกก่อนทีค่ ุณจะทําความสะอาดผลิตภัณฑ์

•

ใช้เฉพาะชิน้ ส่วนอะไหล่ทร่ี ะบุเท่านัน้

•

ใช้เฉพาะฟิวส์ทก่ี ําหนดเท่านัน้

•

ให้ชา่ งทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั ซิ ่อมแซมผลิตภัณฑ์เท่านัน้
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•

ใช้สายไฟหลักและขัว้ ต่อทีถ่ ูกต้องตามค่าแรงดันไฟฟ้าและปลักในประเทศของคุ
๊
ณแล
ะใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ได้เท่านัน้

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวนําลงดินในสายไฟหลักได้รบั การเชื่อมต่อกับระบบกราวด์นิร
ภัย
หากสายดินป้องกันหลุดอาจทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้าบนเคสซึง่ อาจทําให้เสียชีวติ ได้

•

เปลีย่ นสายไฟหลักหากฉนวนได้รบั ความเสียหายหรือฉนวนมีอาการของการสึกหรอ

•

เชื่อมต่อสายวัดทดสอบร่วม ก่อนสายวัดทดสอบทีใ่ ช้งาน
และถอดสายวัดทดสอบทีใ่ ช้งาน ก่อนสายวัดทดสอบร่วม
นิ้วมือต้องจับอยูด่ า้ นหลังของอุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือทีอ่ ยูบ่ นหัวทดสอบ

•
•

ห้ามใช้สายวัดทดสอบ หากมีความเสียหาย ตรวจดูสายวัดทดสอบหาความเสียหาย
และวัดแรงดันไฟฟ้าทีท่ ราบอยูก่ ่อน

•

ห้ามใช้การวัดกระแสเป็ นตัวบ่งชีว้ า่ สามารถสัมผัสวงจรได้โดยไม่มอี นั ตราย
ต้องวัดแรงดันไฟฟ้าเพือ่ ให้ทราบว่าวงจรจะเป็ นอันตรายหรือไม่
เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิดไฟฟ้าช็อต
ห้ามทําความสะอาดเครื่องวิเคราะห์ในขณะทีเ่ สียบอยูก่ บั สายหลักหรือเชื่อมต่อกับ
DUT

•
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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 % ไม่ควบแน่น

ระดับความสูง
แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายหลัก AC 120 V .................. 5000 m
แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายหลัก AC 230 V .................. 2000 m

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)

ข้อมูลจําเพาะโดยละเอียด
ตัวเลือกค่ามาตรฐานในการทดสอบ ............................. ANSI/AAMI ES-1/NFPA99,
IEC 62353 และ IEC 60601-1

การวัดแรงดันไฟฟ้าหลัก
ช่วงระยะ ........................................................................ 90.0 V ac rms ถึง 264.0 V ac rms
ความแม่นยํา .................................................................. ±(2 % ของค่าทีอ่ ่านได้ + 0.2 V)
ความต้ านทานของสายดิน
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
กระแสไฟฟ้ารั่วไหล
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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การรับประกันและบริการสนับสนุนสํ าหรับผลิตภัณฑ์
Fluke Biomedical
รับประกันอุปกรณ์ชิ้นนี้สาํ หรับข้อบกพร่ องในด้านวัสดุที่ใช้และในด้านขั้นตอนการผลิตเป็ นเวลา 1
ปี นับจากวันที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ หรื อ 2 ปี ถ้าหากในช่วงปลายปี แรก คุณได้ส่งอุปกรณ์มายังศูนย์บริ การของ Fluke
Biomedical เพื่อปรับเทียบ การปรับเทียบจะมีค่าธรรมเนียมที่ตอ้ งชําระ ในระหว่างระยะเวลารับประกัน
สําหรับผลิตภัณฑ์ที่พิสูจน์ได้วา่ ชํารุ ดเสี ยหาย เราจะซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตามดุลยพินิจของเรา
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยให้คุณส่ งคืนผลิตภัณฑ์มายัง Fluke Biomedical โดยชําระค่าจัดส่ งล่วงหน้า
การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะผูซ้ ้ือรายแรกเท่านั้นและไม่สามารถโอนได้
การรับประกันนี้ไม่รวมถึงกรณี ที่ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสี ยหายจากอุบตั ิเหตุ หรื อการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
หรื อการรับบริ การหรื อดัดแปลงโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดนอกเหนือจากศูนย์บริ การที่ได้รับอนุญาตจาก Fluke
Biomedical ไม่มีการรับประกันอื่นใด เช่น ความเหมาะสมในการใช้งานภายใต้วตั ถุประสงค์ใดๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม Fluke จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายหรื อการสู ญเสี ยพิเศษใดๆ
ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออุบตั ิเหตุ
หรื อความเสี ยหายหรื อการสู ญเสี ยที่เป็ นผลสื บเนื่องมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสู ญเสี ย ข้อมูล
อันสื บเนื่องมาจากสาเหตุหรื อทฤษฎีใดๆ
การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลขซีเรี ยล
และอุปกรณ์เสริ มที่มีแท็กหมายเลขซีเรี ยลที่ชดั เจนเท่านั้น
การปรับเทียบใหม่สาํ หรับอุปกรณ์ไม่รวมอยูใ่ นการรับประกันนี้
ข้อความการรับประกันนี้เป็ นการมอบสิ ทธิ์จําเพาะทางกฎหมาย ผูร้ ับสิ ทธิ์อาจมีสิทธิ์อื่นๆ
ซึ่งอาจต่างกันไปในแต่ละขอบเขตอํานาจ เนื่องด้วยในบางขอบเขตอํานาจ
ไม่อนุญาตให้ตดั หรื อจํากัดการรับประกันทางอ้อม
หรื อการรับประกันต่อเหตุบงั เอิญหรื อความเสี ยหายที่เป็ นผลต่อเนื่อง
ข้อจํากัดความรับผิดชอบนี้อาจไม่มีผลกับคุณ ในกรณี ที่ขอ้ กําหนดใดๆ
ในการรับประกันนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้
หรื อไม่มีผลบังคับใช้ตามการพิจารณาของศาลหรื อผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นคดีความ ข้อกําหนดอื่นๆ
ที่สามารถบังคับใช้ได้จะมีผลในการรับประกันตามปกติ
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Fluke Biomedical
6920 Seaway Blvd.
Everett, WA, 98203
U.S.A.

ค้นหาศูนย์บริการทีใ่ กล้ทส่ี ุดได้ท่ี 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
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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

