
 
ข้อมูลทางเทคนิค

อุปกรณ์วิเคราะห์เพื่อ
ความปลอดภัยด้าน

ไฟฟ้า 
รุ่น ESA609

•	มาตรฐานการตรวจสอบน้ันรวมถึง:	ANSI/AAMI	ES1,	
NFPA-99	และส่วนของ	IEC62353	และ	IEC60601-1

•	ทดสอบการบริโภคกระแสไฟสูงสุด	20	A	สำาหรับชุด
อุปกรณ์ทางการแพทย์อันหลากหลาย	

•	พารามิเตอร์ท้ังหมดท่ีต้องการสำาหรับการทดสอบ
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าพ้ืนฐาน:	แรงดันไฟฟ้าสาย
ไฟ	(หลัก)	ค่าต้านทานสายดิน	(สายดิน)	กระแสไฟฟ้า
อุปกรณ์	สายดิน	(ดิน)	การร่ัวไหลของกระแสไฟฟ้า	
การร่ัวไหลของกระแสไฟฟ้าตัวเคร่ือง	(กรอบ)	การร่ัว
ไหลของกระแสไฟฟ้าอุปกรณ์โดยตรง	และร่ัวไหลของ
กระแสไฟฟ้าระหว่างจุดและความต้านทาน

•	การใช้งานท่ัวโลก:	ผลิตภัณฑ์	ESA609	จะทำางานด้วย	
120	V	และ	230	V

•	ทนทาน:	แข็งแรงทนทานด้วยกรอบยาง	และอัตราการ
ปกป้องการร่ัวซึมเข้าผลิตภัณฑ์ท่ี	IP30

คุณสมบัติหลัก:

อุปกรณ์วิเคราะห์แบบพกพา
อุปกรณ์วิเคราะห์เพ่ือความปลอดภัยด้านไฟฟ้ารุ่น	ESA609	
เป็นอุปกรณ์วิเคราะห์แบบพกพาท่ีใช้งานได้ง่ายและทนทาน
ซ่ึงได้รับการออกแบบมาเพ่ือการทดสอบความปลอดภัยด้าน
ไฟฟ้าท่ัวๆ	ไป	ผลิตภัณฑ์	ESA609	ได้รับการออกแบบมา
สำาหรับนักเทคนิคท่ีต้องเดินทางบ่อยๆ	ไม่ต้องมีการฝึกอบรม
การใช้งานและมีกรอบท่ีเป็นยางท่ีช่วยให้สามารถทนทาน
ต่อสภาพการขนส่งได้	และช่วยป้องกันความเสียหายใน
กรณีท่ีเกิดการตกโดยอุบัติเหตุได้	นอกจากน้ี	ผลิตภัณฑ์
น้ียังมีสายรัดและน้ำาหนักเบา	จึงเป็นอุปกรณ์วิเคราะห์เพ่ือ
ความปลอดภัยด้านไฟฟ้าท่ีพกพาสะดวกท่ีสุดรุ่นหน่ึงใน
บรรดาผลิตภัณฑ์ระดับเดียวกัน	สวิตช์อันทนทานช่วยให้ผู้ใช้
สามารถเปล่ียนข้ัวและรูปแบบการเช่ือมต่อกลางระหว่างเปิด
และปิดได้อย่างง่ายดาย	และการทำางานโดยการกดปุ่มช่วย
ให้สามารถเปล่ียนรูปแบบการทดสอบเพ่ือการทดสอบข้ันพ้ืน
ฐานอย่างสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลาไม่ก่ีนาที	ผลิตภัณฑ์		
ESA609	มีฟังก์ช่ันต่างๆ	ท้ังหมดท่ีจำาเป็นต่อการทดสอบ
อุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือไม่จำาเป็นต้องใช้ผู้ป่วนในการ
ทดสอบ	รวมถึง:	แรงดันไฟฟ้าสายไฟ	(หลัก)	ค่าต้านทาน
สายดิน	(สายดิน)	กระแสไฟฟ้าอุปกรณ์	การร่ัวไหลของ
กระแสไฟฟ้า	และการทดสอบระหว่างจุด	ตัวเลือกมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าท่ีใช้งานในท่ัวโลกอันหลากหลาย	
ผลิตภัณฑ์	ESA609	ผ่านการทดสอบ	ANSI/AAMI	ES1,	
NFPA-99	และส่วนของ	IEC62353	และ	IEC60601-1

•	 ใช้งานง่าย:	การใช้งานแบบกดปุ่มอย่างรวดเร็วเพ่ือการ
ทดสอบอย่างรวดเร็ว	

•	พกพา:	น้ำาหนักเบา	(1.5	ปอนด์)	สายรัด	และขาต้ังแบบ
เอียงได้จึงสามารถขนส่งและใช้งานในระหว่างเดินทาง
ได้อย่างง่ายดาย	(ในหรือนอกสถานท่ีปฏิบัติงาน)

•	 ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดเพ่ือความปลอดภัยและ
ความเช่ือถือได้	ด้วยคุณภาพจาก	Fluke	รวมถึงคุณสมบัติ
ตามมาตรฐาน	CE,	CSA	และ	RCM	ของออสเตรเลีย

•	ขยายระยะเวลารับประกันสองปี:	ไม่มีค่าใช้จ่าย	สามารถ
ใช้ได้หลังจากการตรวจเทียบในปีแรกท่ีศูนย์บริการของ	
Fluke	Biomedical

•	 เครือข่ายการสนับสนุนท่ัวโลกท่ีมอบบริการอันรวดเร็ว
และความสบายใจให้แก่ลูกค้าของ	Fluke	Biomedical	
ท่ัวโลก
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ข้อมูลจำาเพาะ

การเลือกมาตรฐานการทดสอบ ANSI/AAMI	ES-1/NFPA99,	IEC62353,	IEC60601-1

การวัดแรงดันไฟฟ้าหลัก

ช่วง 90.0	ถึง	264.0	V	ac	rms

ความแม่นยำา ±	(2	%	ของการอ่าน	+	0.2	V)

ค่าด้านทานสายดิน

โหมด สองเส้น

กระแสไฟฟ้าการทดสอบ >	200	mA	dc

ช่วง 0.000	Ω	ถึง	20.000	Ω

ความแม่นยำา ±	(1	%	ของการอ่าน	+	0.010	Ω)

การทดสอบความต้านทาน ความต้านทานสายดินและระหว่างจุด

กระแสไฟฟ้าอุปกรณ์

โหมด AC	RMS

ช่วง 0.0	A	ถึง	20.0	A

ความแม่นยำา ±	(5	%	ของการอ่าน	+	(2	หน่วยหรือ	0.2	A	แล้วแต่รายการใดจะมากกว่า))

รอบหน้าท่ี 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	ต่อเน่ือง

กระแสไฟฟ้าร่ัวไหล

โหมด True-rms

ตัวเลือกโหลดผัูป่วย AAMI	ES1-1993	ภาพท่ี	1
IEC	60601:	ภาพท่ี	15

อัตราส่วนระดับสูงสุดของ
สัญญาณ

ไม่เกิน	3

ช่วง ความแม่นยำา	0.0	µA	ถึง	1999.9	µA

DC ถึง 1 kHz ±	(1	%	ของการอ่าน	+	(1	µA	แล้วแต่ว่ารายการใดมากกว่า))

1 kHz ถึง 100 kHz ±	(2.5	%	ของการอ่าน	+	(1	µA	แล้วแต่ว่ารายการใดมากกว่า))

100 kHz ถึง 1 MHz ±	(5	%	ของการอ่าน	+	(1	µA	แล้วแต่ว่ารายการใดมากกว่า))

การทดสอบการร่ัวไหล สายดิน
ตัวเคร่ือง	(กรอบ)
อุปกรณ์โดยตรง
ระหว่างจุด
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อุณหภูมิ

การทำางาน 0	°C	ถึง	50	°C	(32	°F	ถึง	122	°F)

การจัดเก็บ -20	°C	ถึง	60	°C	(-4	°F	ถึง	140	°F)

ความช้ืน 10	%	ถึง	90	%	ไม่มีหยดน้ำา

ความสูง

แรงดันไฟฟ้าหลัก 120 V ac 5000	ม.

แรงดันไฟฟ้าหลัก 230 V ac 2000	ม.

แสดงผล จอ	LCD

โหมดการทำางาน ธรรมดา

อัตราพลังงาน

พลังงานไฟฟ้าออก 115 โวลต์ 90	ถึง	132	V	ac	rms,	47	ถึง	63	Hz,	20	A	สูงสุด

พลังงานไฟฟ้าออก 230 โวลต์ 180	ถึง	264	V	ac	rms,	47	ถึง	63	Hz,	16	A	สูงสุด

พลังงานเข้า 115	V	20	A	-	2.6	kVA	และ	230	V	ท่ี	16	A	-	4.2	kVA

ลักษณะทางกายภาพ

น้ำาหนัก 0.7	กก.	(1.5	ปอนด์)

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

การรับประกัน การรับประกันแบบขยายสองปี	(ไม่มีค่าใช้จ่าย	สามารถใช้ได้หลังจากการตรวจ
เทียบในปีแรกท่ีศูนย์บริการของ	Fluke	Biomedical	มิฉะน้ันจะใช้การรับประกัน
มาตรฐานหน่ึงปี)

การรับรอง: CE, CSA, RCM จากออสเตรเลีย

ความปลอดภัย IEC	61010-1:	ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน	II,	การวัด	300	V	CAT	II,	ระดับ
มลพิษ	2

ส่ิงแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า IEC	61326-1:	พกพา

ชนิดการปล่อยคล่ืน IEC	CISPR	11:	กลุ่ม	1,	คลาส	A

กลุ่ม	1	มีจุดประสงค์การสร้าง	และ/หรือ	การใช้พลังงานคล่ืนวิทยุท่ีจำาเป็นสำาหรับการใช้งานภายในอุปกรณ์เอง	อุปกรณ์
คลาส	A	จะเหมาะสมกับการใช้งานท่ีไม่ใช่ในครัวเรือน	และ/หรือ	เช่ือมต่อกับเครือข่ายจ่างพลังงานแรงดันไฟฟ้าต่ำา
โดยตรง

  
ข้อมูลจำาเพาะ ต่อ
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Fluke Biomedical 
ผลิตภัณที่ดีกว่า	ตัวเลือกที่มากกว่า	ในบริษัทเดียว

Fluke Biomedical
6045	Cochran	Road	 
Cleveland,	OH	44139-3303	U.S.A.

Fluke Biomedical Europe
Science	Park	Eindhoven	5110	 
5692EC	Son,	The	Netherlands

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่:
ในสหรัฐอเมริกา	(800)	850-4608	หรือ
โทรสาร	(440)	349-2307
ในยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา	+31	40	267	5435	หรือ
โทรสาร	+31	40	267	5436
จากประเทศอื่นๆ	+1	(440)	248-9300	หรือ
โทรสาร	+1	(440)	349-2307
อีเมล:	sales@flukebiomedical.com
การเข้าถึงทางเว็บ:	www.flukebiomedical.com

©2014	Fluke	Biomedical.	 
ข้อมูลจำาเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ	พิมพ์ใน
สหรัฐอเมริกา	1/2014	6002040A_TH

ไม่อนุญาตให้แก้ไขเอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Fluke Corporation

พันธกิจของ Fluke Biomedical
ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์การทดสอบทางการแพทย์ เราให้ความสำาคัญและปฏิบัติตามมาตรฐาน
ด้านคุณภาพและการรับรองต่างๆ เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา เราได้รับการรับรองอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ISO 9001 และ ISO 13485 และผลิตภัณฑ์ของเรา:
• CE Certified เมื่อต้องใช้
• NIST Traceable and Calibrated
•  UL, CSA, ETL Certified เมื่อต้องใช้
• NRC Compliant เมื่อต้องใช้

ข้อมูลการสั่ง 

รุ่น/รายละเอียด
4375516	 ESA609-US,	อุปกรณ์วิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า,	สหรัฐฯ
4375525	 ESA609-02-EUR,	อุปกรณ์วิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า,	ยุโรป
4375533	 ESA609-01-FR,	อุปกรณ์วิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า	ฝร่ังเศส
4375540	 ESA609-06-UK,	อุปกรณ์วิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า,	สหราชอาณาจักร
4375557	 ESA609-05-AUS,	อุปกรณ์วิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า,	ออสเตรเลีย
4375569	 ESA609-07-SWISS,	อุปกรณ์วิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า,	สวิตเซอร์แลนด์
4375578	 ESA609-03-ISR,	อุปกรณ์วิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า,	อิสราเอล
4375584	 ESA609-11-BRAZIL,	อุปกรณ์วิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า,	บราซิล	230	V
4375591	 ESA609-12-INDIA,	อุปกรณ์วิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า,	อินเดีย
4485645 ESA609-09-JAPAN,	อุปกรณ์วิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า,	ญ่ีปุ่น

อุปกรณ์มาตรฐาน
4370089	 คู่มือการใช้งาน	(CD-ROM	หลายภาษา)
4370092	 เอกสารด้านความปลอดภัย
3111008	 ชุดอุปกรณ์เสริม	USA/AUS/ISR:	ชุดสายทดสอบ,	TP1	ชุดแท่งทดสอบ,	AC285	ชุดคลิปหนีบ	 
	 (ESA	ชุด	T/L,	USA)
3111024	 ชุดอุปกรณ์เสริม	EUR:	ชุดสายทดสอบ,	TP74	ชุดแท่งทดสอบ,	AC285	ชุดคลิปหนีบ	 
	 (ESA	ชุด	T/L,	EUR)
4151242	 USA/NEMA	ไฟฟ้าขาออกไปยังช่อง	NBR14136	(บราซิลเท่าน้ัน)
3326842	 ตัวแปลง
2248650	 กระเป๋าถือ
สายไฟ	 สายไฟตามประเทศ

อุปกรณ์เสริม
2195732	 อะแด็ปเตอร์	15	A	ถึง	20	A	(2719-0154)
4466975	 Gold	CarePlan	1	ปี
4466982	 Gold	CarePlan	3	ปี
4466994	 Silver	CarePlan	1	ปี
4467001	 Silver	CarePlan	3	ปี
4467012	 Bronze	CarePlan	1	ปี
4467020	 Bronze	CarePlan	3	ปี


