
ขอ้มลูดา้นเทคนคิ

เครือ่งมอืบนัทกึก�าลงัไฟฟ้าสามเฟส 
1742, 1746 และ 1748

แกไ้ขปญัหา หาปรมิาณการใชพ้ลงังานและด�าเนนิการ
ส�ารวจคณุภาพการใหบ้รกิารไดง้า่ยกวา่ทีเ่คย
เครือ่งมอืบนัทกึก�ำลงัไฟฟ้ำสำมเฟส Fluke 1742, 1746 และ 1748 ชว่ยให ้
คณุเขำ้ถงึขอ้มลูทีต่อ้งกำรไดร้วดเร็วและงำ่ยดำย เพือ่ใหส้ำมำรถตดัสนิใจ
เรือ่งส�ำคญัเกีย่วกบัคณุภำพก�ำลงัไฟฟ้ำและพลงังำนไดอ้ยำ่งทนัทว่งท ี 

เครือ่งมอืบนัทกึก�ำลงัไฟฟ้ำสำมเฟส Fluke 1740 ซรีีส่ม์คีวำมกะทดัรัดและ
ทนทำทน ออกแบบมำส�ำหรับชำ่งเทคนคิและวศิวกรทีต่อ้งกำรควำมคลอ่งตวั
ในกำรแกไ้ขปัญหำ หำปรมิำณกำรใชพ้ลงังำนและวเิครำะหร์ะบบจำ่ยพลงังำน 
Fluke 1740 ซรีีส่ม์คีณุสมบตัสิอดคลอ้งกบัมำตรฐำนดำ้นคณุภำพพลงังำน
ระดบัสำกล เชน่ IEC 61000-4-30 และสำมำรถบนัทกึคำ่พำรำมเิตอรต์ำ่งๆ 
ไดถ้งึ 500 คำ่พรอ้มกนั พรอ้มทัง้บนัทกึเหตกุำรณผ์ดิปกต ิจงึชว่ยคน้หำภำวะ
ไมส่ม�ำ่เสมอและปัญหำคณุภำพก�ำลงัไฟฟ้ำทีค่น้หำยำกไดง้ำ่ยกวำ่ทีเ่คย 
ซอฟตแ์วร ์Energy Analyze Plus ทีใ่หม้ำจะประเมนิคณุภำพของก�ำลงัไฟฟ้ำ
ทีจ่ดุเริม่ตน้บรกิำร สถำนยีอ่ย หรอืทีโ่หลดไดร้วดเร็วตำมมำตรฐำนระดบั
ประเทศและมำตรฐำนสำกลเชน่ EN 50160 และ IEEE 519

สว่นตดิตอ่ผูใ้ชท้ีป่รับปรงุ ขำวดักระแสไฟฟ้ำทีย่ดืหยุน่ และฟังกช์นักำรยนืยนั
กำรวดัอจัฉรยิะทีช่ว่ยใหค้ณุยนืยนัและแกไ้ขขอ้ผดิพลำดในกำรเชือ่มตอ่ทัว่ไป
ไดแ้บบดจิติอล ท�ำใหก้ำรตัง้คำ่งำ่ยกวำ่เคยและลดควำมผดิพลำดในกำรวดั
คำ่ ลดเวลำในกำรท�ำงำนในสภำพแวดลอ้มทีอ่ำจเป็นอนัตรำย และลดควำม
ยุง่ยำกในกำรตอ้งสวมใส ่PPE ดว้ยกำรใชก้ำรเชือ่มตอ่ไรส้ำย (Wi-Fi) เพือ่ดู
ขอ้มลูในภำคสนำมโดยตรง

วดัคณุภาพก�าลงัไฟฟ้าและพารามเิตอรข์องก�าลงั
ไฟฟ้า 
1748 จะบนัทกึพำรำมเิตอรต์ำ่งๆ กวำ่ 500 ชนดิส�ำหรับ
แตล่ะชว่งกำรคดิคำ่เฉลีย่

การรายงานในคลกิเดยีว
สรำ้งรำยงำนโดยละเอยีดตำมมำตรฐำนคณุภำพก�ำลงัไฟฟ้ำ
ทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปไดภ้ำยในเวลำไมก่ีว่นิำที

ใชง้านงา่ย
กำรตรวจสอบกำรก�ำหนดคำ่อตัโนมตัชิว่ยใหง้ำนกำรวดัทกุ
ครัง้ถกูตอ้งตัง้แตแ่รก ใหพ้ลงังำนเครือ่งมอืจำกสำยทีว่ดั
เพือ่ลดควำมยุง่ยำกของกระบวนกำรเชือ่มตอ่
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คณุลกัษณะของฮารด์แวร ์

• วดัแรงดนัไฟฟ้าและกระแสสามเฟส พรอ้มดว้ย
กระแสของสาย N: ขัว้แรงดนัไฟฟ้ำสำมเฟสและ N 
และขำวดักระแสแบบยดืหยุน่สีต่วั

• การบนัทกึแบบครอบคลมุ: สำมำรถจัดเกบ็เซสชนั
กำรบนัทกึขอ้มลูไดม้ำกกวำ่ 20 รำยกำรในอปุกรณ ์
เครือ่งจะบนัทกึคำ่ตวัแปรดำ้นก�ำลงัไฟฟ้ำและคณุภำพ
พลงังำนอยำ่งครบครันโดยอตัโนมตั ิเพือ่ใหค้ณุได ้
แนวโนม้ของกำรวดัคำ่อยำ่งครบครัน 

• วดัคา่ดว้ยความถกูตอ้งระดบัยอดเยีย่ม: เป็นไป
ตำมมำตรฐำน IEC 61000-4-30 Class A Edition 3 
ทีเ่ขม้งวดในดำ้นกำรทดสอบและเทคนคิกำรวดั - วธิี
กำรวดัคณุภำพก�ำลงัไฟฟ้ำ

• บนัทกึการตก การเพิม่และการหยดุชะงกั: 
อปุกรณ ์1748 มกีำรบนัทกึรปูคลืน่ของเหตกุำรณผ์ดิ
ปกตแิละโปรไฟล ์RMS ของเหตกุำรณ ์พรอ้มกบัวนัที ่
กำรประทบัเวลำ และควำมรนุแรงเพือ่ชว่ยระบสุำเหตุ
หลกัทีเ่ป็นไปไดข้องปัญหำคณุภำพก�ำลงัไฟฟ้ำ

• วดัพารามเิตอรด์า้นคณุภาพก�าลงัไฟฟ้าทีส่�าคญั: 
วดัคำ่ฮำรโ์มนคิและอนิเทอรฮ์ำรโ์มนคิส�ำหรับแรง
ดนัไฟฟ้ำและกระแสไฟฟ้ำ และภำวะไมส่มดลุ กำร
กะพรบิ และภำวะแรงดนัไฟฟ้ำผันผวน

• สว่นตดิตอ่ผูใ้ชท้ ีเ่พ ิม่ประสทิธภิาพ: บนัทกึ
ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งทกุครัง้ดว้ยกำรตัง้คำ่แอปพลเิคชนั
ทำง PC แบบกรำฟิกพรอ้มค�ำแนะน�ำ และลดควำม
ไมแ่น่นอนเกีย่วกบักำรเชือ่มตอ่ดว้ยคณุลกัษณะกำร
ยนืยนัอจัฉรยิะ และฟังกช์นักำรแกไ้ขอตัโนมตัเิพยีง
หนึง่เดยีวส�ำหรับเครือ่งมอืบนัทกึคณุภำพก�ำลงัไฟฟ้ำ 
ขอ้ผดิพลำดของกำรเชื่อ่มตอ่จะไดรั้บกำรระบโุดย
อตัโนมตัดิว้ยไฟสสีม้ปุ่ มเปิดปิดอปุกรณ ์ซึง่จะเปลีย่น
เป็นสเีขยีวเมือ่ไดรั้บกำรแกไ้ข

• การจา่ยไฟฟ้าแบบยดืหยุน่: จำ่ยพลงังำนโดยตรง
จำกวงจรทีว่ดัคำ่ โดยมชีว่งส�ำหรับเครือ่งมอืบนัทกึ
คณุภำพก�ำลงัไฟฟ้ำในชว่งทีก่วำ้งทีส่ดุโดยอตัโนมตัิ
ตัง้แต ่100 V ถงึ 500 V หรอืจำกสำยบนผนัง ท�ำให ้
คณุสำมำรถทดสอบไดจ้ำกทกุที่

• ทนทาน เชือ่ถอืได:้ ออกแบบใหท้นทำนตอ่สภำพ
แวดลอ้มกำรตดิตัง้ทีท่ำ้ทำย มพีกิดั IP65 เมือ่ใชง้ำน
กบัตวัแปลงอนิพตุแรงดนัไฟฟ้ำ IP65

• พอรต์ USB ภายนอกสองพอรต์: หนึง่พอรต์
ส�ำหรับกำรเชือ่มตอ่คอมพวิเตอรแ์ละอกีพอรต์ส�ำหรับ
กำรดำวนโ์หลดขอ้มลูไปยงัธมับไ์ดรฟ์ USB มำตรฐำน
หรอือปุกรณ ์USB อืน่ไดอ้ยำ่งรวดเร็วและเรยีบงำ่ย 
ท�ำใหค้ณุสำมำรถทิง้อปุกรณว์ดัไวโ้ดยไมท่�ำใหก้ำร
บนัทกึสะดดุ

• การเชือ่มตอ่อเีธอรเ์น็ต: กำรเชือ่มตอ่แบบใชส้ำย
และไรส้ำยส�ำหรับกำรตัง้คำ่อปุกรณแ์ละกำรดำวนโ์หลด
ขอ้มลูควำมเร็วสงู

• ขนาดกะทดัรดั: ออกแบบมำใหส้ำมำรถใชไ้ดใ้นพืน้ที่
และแผงวงจรทีม่คีวำมจ�ำกดั ดว้ยขนำดเล็ก 23 ซม. x 
18 ซม. x 5.4 ซม. (9.1 นิว้ x 7.1 นิว้ x 2.1 นิว้)

• มาตรฐานความปลอดภยัสงูสดุในวงการ
อตุสาหกรรม: ไดรั้บมำตรฐำน 600 V CAT IV/ 
1000 V CAT III ส�ำหรับกำรใชง้ำนรว่มกบัจดุที่
กระแสไฟฟ้ำเขำ้อำคำรและอปุกรณท์ีรั่บกระแสไฟฟ้ำ
ตำมล�ำดบั

• อปุกรณเ์สรมิส�าหรบัการวดัทีเ่หมาะสมทีส่ดุ: สำย
เคเบลิแรงดนัไฟฟ้ำแบบแบนป้องกนัสำยพันกนั และ
หวัวดักระแสไฟฟ้ำเสน้บำงแบบยดืหยุน่ไดช้ว่ยเพิม่
ควำมสะดวกในกำรตดิตัง้แมใ้นพืน้ทีแ่คบ 

• อายกุารใชง้านแบตเตอรี:่ เวลำท�ำงำนสีช่ัว่โมง 
(เวลำส�ำรอง) ตอ่กำรชำรจ์แบตเตอรีล่เิธยีมไอออน 
เพือ่รองรับกำรท�ำงำนขณะทีพ่ลงังำนไฟฟ้ำหยดุ
ชัว่ครำว

• ความปลอดภยั: ป้องกนัสนิทรัพยท์ีด่ทีีส่ดุของคณุ
จำกกำรโจรกรรมดว้ยโซม่ำตรฐำนหรอือปุกรณรั์กษำ
ควำมปลอดภยัอืน่ๆ

• ชุดตะขอแขวนแมเ่หล็ก: เกบ็อปุกรณอ์ยำ่ง
ปลอดภยัและแสนสะดวกทัง้ภำยในและภำยนอกตู ้
วงจร ใชไ้ดก้บัทกุรุน่และมมีำใหเ้ป็นอปุกรณม์ำตรฐำน
ของรุน่ 1748
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คณุลกัษณะของซอฟตแ์วร ์
• การต ัง้คา่และดาวนโ์หลดแบบ “ในเวริก์ชอป” 

หรอื “ภาคสนาม” ผา่นซอฟตแ์วรแ์อปพลเิค
ชนัใน PC: ดำวนโ์หลดไดง้ำ่ยๆ โดยใชอ้ปุกรณ์
หน่วยควำมจ�ำ USB, ดำวนโ์หลดผำ่น Wi-Fi, กำร
เชือ่มตอ่อเีธอรเ์น็ตแบบใชส้ำยหรอืผำ่นสำย USB

• ซอฟตแ์วรแ์อปพลเิคชนั Energy Analyze 
Plus: ดำวนโ์หลดและวเิครำะหท์กุรำยละเอยีดที่
วดัไดข้องกำรใชพ้ลงังำนและสถำนะของคณุภำพ
ก�ำลงัไฟฟ้ำดว้ยกำรรำยงำนอตัโนมตัขิองเรำ

• การรายงานในสมัผสัเดยีว: สรำ้งรำยงำนตำม
มำตรฐำนทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไป เชน่ EN 50160, 
IEEE 519, GOST 33073 หรอืสง่ออกขอ้มลูเป็น
รปูแบบทีใ่ชไ้ดก้บั PQDIF หรอื NeQual ส�ำหรับ
ใชก้บัซอฟตแ์วรข์องบคุคลทีส่ำม

• การวเิคราะหข์ ัน้สงู: เลอืกพำรำมเิตอรท์ีบ่นัทกึ
ซึง่มใีห ้เพือ่สรำ้งมมุมองทีป่รับแตง่ไดต้ำมตอ้งกำร
ส�ำหรับคำ่กำรวดัสมัประสทิธิข์องขอ้มลูขัน้สงู

การใชง้าน 

วดัคณุภาพก�าลงัไฟฟ้าและพารามเิตอรข์องก�าลงั
ไฟฟ้า - พรอ้มตวัเลอืกในการอปัเกรด

1742 1746 1748
พลงังำน • • •
คณุภำพก�ำลงั
ไฟฟ้ำพืน้ฐำน

ตวัเลอืก • •

คณุภำพก�ำลงั
ไฟฟ้ำขัน้สงู

ตวัเลอืก ตวัเลอืก •

อปุกรณ ์Fluke 1748 จะบนัทกึพำรำมเิตอรต์ำ่งๆ กวำ่ 
500 ชนดิส�ำหรับแตล่ะชว่งกำรคดิคำ่เฉลีย่ วธินีีจ้ะท�ำให ้
คณุสำมำรถวเิครำะหค์ณุภำพของก�ำลงัไฟฟ้ำไดอ้ยำ่ง
ละเอยีด และหำคำ่สมัประสทิธิข์องเหตกุำรณผ์ดิปกตทิี่
ไมส่ม�ำ่เสมอ พรอ้มดว้ยขอ้มลูรปูคลืน่โดยละเอยีด ชว่ย
ใหส้ำมำรถหำตน้หำเหตขุองปัญหำควำมผดิปกตไิด ้
ส�ำหรับกำรบนัทกึคณุภำพของก�ำลงัไฟฟ้ำขัน้พืน้ฐำน 
Fluke 1746 จะบนัทกึพำรำมเิตอรก์�ำลงัไฟฟ้ำทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้หมดส�ำหรับกำรศกึษำเพือ่ประหยดัพลงังำนและกำร
วำงแผนเครอืขำ่ยไฟฟ้ำ พรอ้มตวัเลอืกในกำรอปัเกรด
เป็น 1748 ไดอ้ยำ่งสมบรูณ ์ส�ำหรับกำรศกึษำโหลดและ
พลงังำนแบบงำ่ย Fluke 1742 จะใหป้ระสทิธภิำพที่
เหมำะสมในชดุผลติภณัฑท์ีท่นทำน และสำมำรถอปัเกรด
เป็น 1746 หรอืฟังกช์นัของ 1748 ไดอ้ยำ่งสมบรูณ์

ค�านวณขดีจ�ากดัของฮารโ์มนคิกระแส
เมือ่ดำวนโ์หลดขอ้มลูจำกเครือ่งมอืบนัทกึคณุภำพ
ก�ำลงัไฟฟ้ำ Fluke 1748 ซอฟตแ์วร ์Energy Analyze 
Plus สำมำรถค�ำนวณขดีจ�ำกดัของฮำรโ์มนคิกระแสตำม
พำรำมเิตอรก์ำรตดิตัง้เพือ่พยำกรณภ์ำวะโอเวอรโ์หลด
ของโครงขำ่ยตำมมำตรฐำนสำกล คณุลกัษณะกำรบ�ำรงุ
รักษำเชงิพยำกรณช์ว่ยใหส้ำมำรถสงัเกตฮำรโ์มนคิ
กระแสกอ่นทีจ่ะเกดิกำรผดิเพีย้นในแรงดนัไฟฟ้ำ ท�ำให ้
คณุสำมำรถป้องกนัควำมขดัขอ้งทีไ่มค่ำดหมำยหรอื
สถำนกำรณท์ีไ่มเ่ป็นไปตำมขอ้ก�ำหนด และเพิม่เวลำ
ท�ำงำนของระบบได ้

ใชง้านงา่ย
เครือ่งมอืบนัทกึคณุภำพก�ำลงัไฟฟ้ำของ Fluke ไดรั้บ
กำรออกแบบโดยค�ำนงึถงึชำ่งเทคนคิเป็นหลกั ขำวดั
ทดสอบทัง้สีม่กีำรเชือ่มตอ่แยกจำกกนั เพือ่ใหเ้กดิควำม
ยดืหยุน่และเรยีบงำ่ย เครือ่งมอืจะตรวจหำ ปรับสเกล 
และจำ่ยพลงังำนใหก้บัขำวดัเพือ่ใหค้ณุไมต่อ้งกงัวลวำ่จะ
ตอ้งด�ำเนนิกำรอยำ่งไรใหก้ำรวดัมคีวำมถกูตอ้ง 

สเปคตรัมของฮำรโ์มนคิสงูสดุถงึฮำรโ์มนคิที ่50 

แนวโนม้ของฮำรโ์มนคิทีเ่ลอืกในชว่งเวลำทีผ่ำ่นไป 

มมุมองตำรำงแบบละเอยีดส�ำหรับทกุฮำรโ์มนคิ
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ขำวดักระแสแบบบำงไดรั้บกำรออกแบบใหส้ำมำรถลอด
ผำ่นชอ่งวำ่งระหวำ่งตวัน�ำทีอ่ำจมทีีจ่�ำกดั และมชีว่งกวำ้ง 
(ตัง้แต ่1.5 A ถงึ 6000 A ขึน้อยูก่บัขำวดัทีเ่ลอืก) เพือ่
ใหม้คีวำมแมน่ย�ำสงูในกำรท�ำงำนแตล่ะขนดิ สำยวดั
แรงดนัไฟฟ้ำแบนใหมช่ว่ยป้องกนัสำยพันกนั ท�ำใหก้ำร
เชือ่มตอ่ท�ำไดง้ำ่ยและเชือ่ถอืได ้คณุลกัษณะ ‘ยนืยนั
กำรเชือ่มตอ่’ ทีช่ำญฉลำดของเครือ่งมอืนีส้ำมำรถเขำ้
ถงึไดโ้ดยใชแ้อปพลเิคชนั PC Setup และจะตรวจสอบ
โดยอตัโนมตัวิำ่เครือ่งมอืมกีำรเชือ่มตอ่อยำ่งถกูตอ้ง และ
สำมำรถแกไ้ขกำรเชือ่มตอ่ไดแ้บบดจิติอลโดยไมต่อ้งตดั
กำรเชือ่มตอ่ขำวดั ในกรณีทีก่ำรเชือ่มตอ่มขีอ้ผดิพลำด 
ปุ่ มเปิดปิดของเครือ่งจะเปลีย่นจำกสเีขยีวเป็นสเีหลอืง 
เพือ่แสดงวำ่ควรมกีำรยนืยนักำรเชือ่มตอ่กอ่นทีจ่ะด�ำเนนิ
กำรตอ่
นอกจำกนีเ้ครือ่งมอืบนัทกึนย้งัสำมำรถรับกำรจำ่ยไฟที่
สะดวกและปลอดภยัจำกวงจรทีว่ดั (สงูสดุ 500 V) โดย
ไมต่อ้งคน้หำแหลง่จำ่ยไฟฟ้ำหรอืตอ้งเดนิสำยตอ่พว่ง
ไปยงัสถำนทีบ่นัทกึอกีตอ่ไป เป็นประโยชนอ์ยำ่งยิง่เมือ่
บนัทกึในสถำนทีห่ำ่งไกลและเมือ่ตดิตัง้ภำยในตูว้งจร
ไฟฟ้ำ

การวเิคราะหแ์ละการรายงาน
กำรจับขอ้มลูทีบ่นัทกึไวเ้ป็นเพยีงสว่นหนึง่ของงำน 
เมือ่คณุมขีอ้มลู คณุจะตอ้งสรำ้งขอ้มลูและรำยงำนที่
มปีระโยชนเ์พือ่น�ำไปแชรไ์ดอ้ยำ่งงำ่ยดำยและท�ำให ้
องคก์รหรอืลกูคำ้ของคณุเขำ้ใจงำ่ย ซอฟตแ์วร ์Fluke 
Energy Analyze Plus ชว่ยใหง้ำนงำ่ยยิง่กวำ่เคย เมือ่ใช ้
เครือ่งมอืกำรวเิครำะหท์ีม่ปีระสทิธภิำพและควำมสำมำรถ
ในกำรสรำ้งรำยงำนทีก่�ำหนดเองไดใ้นเวลำไมน่ำน คณุ
จะสำมำรถสือ่สำรสิง่ทีค่ณุคน้พบและแกไ้ขปัญหำได ้
อยำ่งรวดเร็วเพือ่ใหร้ะบบมคีวำมเชือ่ถอืไดแ้ละมคีวำม
ประหยดัสงูสดุ เทมเพลตรำยงำนทีม่ใีหส้�ำหรับมำตรฐำน
อตุสำหกรรมตำ่งๆ เชน่ EN 50160, IEEE 519 และ 
GOST ชว่ยคณุจัดท�ำรำยงำนคณุภำพสงูไดด้ว้ยกำรคลกิ
เพยีงครัง้เดยีว รำยงำนตำ่งๆ สำมำรถปรับเปลีย่นไปตำม
กำรเปลีย่นแปลงของมำตรฐำนหรอืเมือ่มเีวอรช์นัใหม่
มมุมองขอ้มลูทีย่ดืหยุน่จะแสดงรำยละเอยีดของไฟลก์ำร
วดัในรปูแบบทีเ่ขำ้ใจงำ่ย มมุมองปฏทินิทีแ่สดงดำ้นบน
สำมำรถใชเ้ปรยีบเทยีบขอ้มลูแบบชัว่โมงตอ่ชัว่โมง วนั
ตอ่วนั และสปัดำหต์อ่สปัดำหไ์ดด้ว้ยกำรเลอืกภำพขนำด
ยอ่ทีต่อ้งกำร ภำพขนำดยอ่ทีเ่ลอืกแตล่ะรำยกำรจะแสดง
รำยละเอยีดในหนำ้ตำ่งดำ้นลำ่งโดยอตัโนมตัิ

ฟังกช์นักำรยนืยนักำรเชือ่มตอ่จะแสดงวำ่เครือ่งมอืมกีำรเชือ่มตอ่อยำ่งถกูตอ้งหรอืไม ่และแกไ้ข
ปัญหำโดยอตัโนมตัเิมือ่กดปุ่ มเพยีงครัง้เดยีว 

มมุมองปฏทินิแสดงชัว่โมง วนั สปัดำห ์เป็นภำพขนำดยอ่เพือ่ใหภ้ำพรวม
ทัง้หมด 

กรำฟแนวโนม้แรงดนัไฟฟ้ำและกระแสไฟฟ้ำ 
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การสือ่สารขอ้มลูข ัน้สงูและซอฟตแ์วร:์
• ดคูำ่กำรวดัแบบไรส้ำยไดแ้บบเรยีลไทมจ์ำกภำยนอกตูว้งจรหรอืจำก

ส�ำนักงำนของคณุ โดยใชซ้อฟตแ์วร ์Fluke Energy Analyze Plus
• ดำวนโ์หลดไฟลก์ำรบนัทกึโดยตรงไปยงัแฟลชไดรฟ์ USB ทีต่อ่เขำ้กบั

พอรต์ USB ของเครือ่งมอืโดยตรง หรอืใชส้ำยหรอืกำรเชือ่มตอ่ Wi-Fi 
เขำ้กบั PC

• ฟังกช์นักำรสง่ออกของ Energy Analyze Plus สำมำรถสง่ออกคำ่ที่
บนัทกึไวโ้ดยใชเ้ครือ่งมอืเลอืกพำรำมเิตอรท์ีใ่ชง้ำนงำ่ย

แข็งแกรง่ เชือ่ถอืได้
ผลติภณัฑ ์1740 ซรีีส่ไ์ดรั้บกำรสรำ้งขึน้เพือ่ใหท้นตอ่สภำพแวดลอ้มกำร
ท�ำงำนทีม่คีวำมยำกล�ำบำก ขำวดักระแสแบบยดืหยุน่มพีกิดั IP65 และเหมำะ
ส�ำหรับสภำวะกำรตดิตัง้สว่นใหญ ่ตวัแปลงแรงดนัไฟฟ้ำ IP65 ทีเ่ป็นตวัเลอืก
จะท�ำใหส้ำมำรถท�ำงำนไดอ้ยำ่งปลอดภยัและเชือ่ถอืไดแ้มใ้นสภำพแวดลอ้ม
ทีร่นุแรง ขำวดัทดสอบมำตรฐำน 2 ม. (6.6 ฟตุ) ชว่ยใหก้ำรเขำ้ถงึงำ่ยขึน้ใน
ตวัน�ำทีเ่ขำ้ถงึไดย้ำก และขำวดัทดสอบ 5 ม. (16.5 ฟตุ) จะเป็นประโยชน์
เมือ่ตดิตัง้ในสถำนทีซ่ ึง่เขำ้ถงึไดย้ำก ควำมสำมำรถในกำรรับพลงังำนจำก
สำยไฟสงูสดุถงึ 500 V ท�ำใหก้ำรตดิตัง้ท�ำไดง้ำ่ยมำก 

ออกแบบอยา่งชาญฉลาด
Fluke ภำคภมูใิจในกำรออกแบบทีช่ำญฉลำด และนีค่อืเหตผุลทีเ่ครือ่งมอื
บนัทกึคณุภำพก�ำลงัไฟฟ้ำ 1740 ซรีีส่ป์ระกอบดว้ยอปุกรณเ์สรมิทีเ่รยีบงำ่ย
และมปีระสทิธภิำพ เชน่ ตวัแปลง MA-C8 ท�ำใหก้ำรจำ่ยพลงังำนใหก้บัเครือ่ง
มอืดว้ยสำยไฟท�ำไดง้ำ่ยเมือ่ไมไ่ดอ้ยูใ่นภำคสนำม พอรต์ทีอ่ำจไมต่อ้งใช ้
บอ่ยๆ ในภำคสนำมจะมกีำรป้องกนัพกิดั IP65 รวมถงึพอรต์อเีธอรเ์น็ต, USB, 
AUX และ I/O ทีป้่องกนัทัง้ควำมชืน้และฝุ่ นละออง ไฟ LED แสดงสถำนะจะ
ใหส้ญัญำณทีร่วดเร็วและชดัเจนวำ่เครือ่งมอืท�ำงำนอะไรอยู ่โดยไมต่อ้งมกีำร
สมัผัสสว่นควบคมุใดๆ เลย ขนำดกะทดัรัด สำมำรถใชไ้ดใ้นพืน้ทีว่ำ่งทีจ่�ำกดั
โดยไมม่ปัีญหำในกำรใชง้ำนสว่นใหญ่

ขัว้ตอ่แรงดนัไฟฟ้ำพกิดั IP65 (ตวัเลอืก)

พอรต์อเีธอรเ์น็ตและ USB

ตวัแปลง MA-C8 ส�ำหรับกำรจำ่ยไฟดว้ย
สำยไฟ
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ขอ้มลูจ�าเพาะ

ความแมน่ย�า
พารามเิตอร์ ชว่ง ความละเอยีดสงูสดุ ความแมน่ย�าในตวัอปุกรณท์ีส่ถานะอา้งองิ 

(% ของคา่ทีอ่า่นได ้+ % ของชว่ง)
แรงดนัไฟฟ้ำ 1000 V 0.1 V ± 0.1 % ของแรงดนัไฟฟ้ำคำ่กลำง 1, 2

กระแส
ไฟฟ้ำ

i17xx-flex 1500IP 24” 1500 A 150 A 
1500 A

0.01 A (ต�ำ่สดุ 1.5A)3

0.1 A
± (1 % + 0.02 %) 
± (1 % + 0.02 %)

i17xx-flex 3000IP 24” 3000 A 300 A 
3000 A

0.01 A (ต�ำ่สดุ 3.0 A)3

0.1 A
± (1 % + 0.03 %) 
± (1 % + 0.03 %)

i17xx-flex 6000IP 36” 6000 A 600 A 
6000 A

0.01 A (ต�ำ่สดุ 6.0 A)3

0.1 A
± (1.5 % + 0.03 %) 
± (1.5 % + 0.03 %)

ตวัหนบี i40s-EL 4 A 
40 A

1 mA 
10 mA

± (0.7 % + 0.02 %) 
± (0.7 % + 0.02 %)

ควำมถี ่ 42.5 Hz ถงึ 69 Hz 0.01 Hz ± (0.1 %)2

อนิพตุเสรมิ ± 10 V dc 0.1 mV ± (0.2 % + 0.02 %)
แรงดนัไฟฟ้ำต�ำ่สดุ/สงูสดุ 1000 V 0.1 V ± 0.2 % ของแรงดนัไฟฟ้ำอนิพตุคำ่กลำง1

กระแสไฟฟ้ำต�ำ่สดุ/สงูสดุ ก�ำหนดโดยอปุกรณเ์สรมิ ก�ำหนดโดยอปุกรณ์
เสรมิ

± (5 % + 0.2 %)

THD ของแรงดนัไฟฟ้ำ 1000 % 0.10 % ± 2.5 %
THD ของกระแสไฟฟ้ำ 1000 % 0.10 % ± 2.5 %
ฮำรโ์มนคิแรงดนัไฟฟ้ำล�ำดบัที ่2 ถงึ 50 1000 V 0.1 V ≥ 1 V: ± 5 % ของคำ่ทีอ่ำ่นได ้

< 1 V: ± 0.05 V
ฮำรโ์มนคิกระแสไฟฟ้ำล�ำดบัที ่2 ถงึ 50 ก�ำหนดโดยอปุกรณเ์สรมิ ก�ำหนดโดยอปุกรณเ์สรมิ ≥ 3 % ของชว่งกระแสไฟฟ้ำ: ± 5 % ของคำ่ที่

อำ่นได ้
< 3 % ของชว่งกระแสไฟฟ้ำ: ± 0.15 % ของชว่ง

Flicker PLT, PST 0 ถงึ 20 0.01 5 %

1) ในชว่ง 100 V … 500 V หรอืเรยีกวำ่ Udin

2) 0 °C … 45 °C: ควำมแมน่ย�ำภำยใน x 2, นอกชว่ง 0 °C … 45 °C: ควำมแมน่ย�ำภำยใน x 3

3) โปรดดรูำยละเอยีดจำกคูม่อืผูใ้ช ้

สภำพแวดลอ้มอำ้งองิ:

สภำพแวดลอ้มในกำรท�ำงำน: 23 °C ± 5 °C, อปุกรณท์�ำงำนเป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 30 นำท ีไมม่สีนำมไฟฟ้ำ/สนำมแมเ่หล็กภำยนอก, RH <65 %

คณุสมบตัขิองอนิพตุ: Cosφ/PF=1, สญัญำณรปูไซน ์f=50 Hz/60 Hz, กำรจำ่ยไฟ 120 V/230 V ±10 %

ขอ้มลูกระแสไฟฟ้ำและก�ำลงัไฟฟ้ำ: แรงดนัไฟฟ้ำอนิพตุ 1 ph: 120 V/230 V หรอื 3 เฟส wye/delta: 230 V/400 V 

กระแสไฟฟ้ำอนิพตุ: I > 10 % ของชว่ง I

ตวัน�ำไฟฟ้ำหลกัของตวัหนบีหรอืขดลวด Rogowski อยท่ีต่�ำแหน่งกึง่กลำง

สมัประสทิธิอ์ณุหภมู:ิ เพิม่คำ่ไป 0.1 x ควำมแมน่ย�ำทีร่ะบไุวส้�ำหรับแตล่ะองศำ C ทีส่งูกวำ่ 28 °C หรอืต�ำ่กวำ่ 18 °C

พารามเิตอร ์ ปรมิาณ 
ทีม่ผีล

iFlex1500IP-24 
150A/1500A

iFlex3000IP-24 
300A/3000A

iFlex6000IP-36 
600/6000A

i40s-EL 
4A/40A

ก�ำลงัแอคทฟี P 
พลงังำนแอคทฟี Ea

PF ≥ 0.99 1.2 %  
+ 0.005 % 

1.2 %  
+ 0.0075%

1.7 %  
+ 0.0075 % 

1.2 %  
+ 0.005 %

ก�ำลงัทีป่รำกฏ S 
พลงังำนทีป่รำกฏ Eap

0 ≤ PF ≤ 1 1.2 %  
+ 0.005 % 

1.2 %  
+ 0.0075%

1.7 %  
+ 0.0075 % 

1.2 %  
+ 0.005 %

ก�ำลงัรแีอคทฟี Q 
พลงังำนรแีอคทฟี Er

0 ≤ PF ≤ 1 2.5 % ของคำ่ก�ำลงัปรำกฏทีว่ดัได ้

ปัจจัยก�ำลงั PF 
ปัจจัยก�ำลงั Displacement 
DPF/cosφ

- ± 0.025

ควำมไมแ่น่นอนเพิม่เตมิ 
ใน % ของชว่ง

VP-N > 250 V 0.015 % 0.023 % 0.023 % 0.015 %
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ขอ้ก�าหนดคณุสมบตัทิางไฟฟ้า 

พาวเวอรซ์พัพลาย 
ชว่งแรงดนัไฟฟ้ำ 100 V ถงึ 500 V ใชอ้นิพตุแบบปลั๊กเมือ่จำ่ยก�ำลงัไฟฟ้ำจำกวงจรส�ำหรับวดัคำ่

100 V ถงึ 240 V MA-C8 และใชส้ำยไฟมำตรฐำน (IEC 60320 C7)
กำรใชพ้ลงังำน สงูสดุ 50 VA (สงูสดุ 15 VA เมือ่จำ่ยไฟโดยใชต้วัแปลง MA-C8)
ประสทิธภิำพ ≥ 68.2 % (ไดม้ำตรฐำนประสทิธภิำพกำรใชพ้ลงังำน)
กำรใชก้�ำลงัไฟฟ้ำสงูสดุเมือ่ไมต่ดิตัง้กบัโหลด < 0.3 W เฉพำะเมือ่จำ่ยก�ำลงัไฟฟ้ำดว้ยอนิพตุ IEC 60320
ควำมถีก่�ำลงัไฟฟ้ำหลกั 50/60 Hz ± 15 %
แบตเตอรี่ ลเิธยีมไอออน 3.7 V, 9.2 Wh ลกูคำ้สำมำรถเปลีย่นเองได ้
เวลำกำรท�ำงำนเมือ่ใชแ้บตเตอรี่ ปกต ิ4 ชัว่โมง
เวลำชำรจ์ < 6 ชัว่โมง
การรวบรวมขอ้มลู 
ควำมละเอยีด กำรสุม่ตวัอยำ่งแบบซงิโครนัส 16 บติ
ควำมถีข่องกำรสุม่ตวัอยำ่ง 10.24 kHz ที ่50/60 Hz, ซงิคก์บัควำมถีเ่มน
ควำมถีส่ญัญำณอนิพตุ 50/60 Hz (42.5 ถงึ 69 Hz)
ชนดิของวงจร 1-φ, 1-φ IT, วงจรแยกเฟส, 3-φ delta, 3-φ wye, 3-φ wye IT, 3-φ wye สมดลุ, 3-φ Aron/Blondel  

(เดลตำแบบ 2 องคป์ระกอบ), เดลตำ 3-φ แบบเปิด, กระแสเทำ่นัน้ (วเิครำะหโ์หลด)
กำรเกบ็ขอ้มลู หน่วยควำมจ�ำแฟลชภำพใน (ผูใ้ชไ้มส่ำมำรถเปลีย่นเองได)้
ขนำดของหน่วยควำมจ�ำ บนัทกึได ้20 เซสชนั แตล่ะเซสชนัใชเ้วลำ 4 สปัดำห ์โดยมรีะยะเวลำเกบ็ขอ้มลู 1 นำทแีละ 500 เหตกุำรณ์
ระยะเวลาข ัน้พืน้ฐาน 
พำรำมเิตอรท์ีว่ดั แรงดนัไฟฟ้ำ, กระแสไฟฟ้ำ, เสรมิ, ควำมถี,่ THD V, THD A, ก�ำลงัไฟฟ้ำ, ปัจจัยก�ำลงั, ก�ำลงัไฟฟ้ำระดบัพืน้

ฐำน, DPF, พลงังำน
ระยะเวลำโดยเฉลีย่ ผูใ้ชส้ำมำรถเลอืกไดด้งันี:้ 1 วนิำท,ี 5 วนิำท,ี 10 วนิำท,ี 30 วนิำท,ี 1 นำท,ี 5 นำท,ี 10 นำท,ี 15 นำท,ี 30 นำที
คำ่ต�ำ่สดุ/สงูสดุของเวลำโดยเฉลีย่ แรงดนัไฟฟ้ำ, กระแส: RMS เต็มรอบทีไ่ดรั้บกำรอปัเดตทกุครึง่รอบ (URMS1/2 เป็นไปตำม IEC61000-4-30 

Aux, ก�ำลงัไฟฟ้ำ: 200 ms)
ระยะเวลาความตอ้งการสงู (โหมดวดัพลงังาน) 
พำรำมเิตอรท์ีว่ดั พลงังำน (Wh, varh, VAh), PF, ควำมตอ้งกำรสงูสดุ, ตน้ทนุของพลงังำน
ระยะเวลำ ผูใ้ชส้ำมำรถเลอืกไดด้งันี:้ 5 นำท,ี 10 นำท,ี 15 นำท,ี 20 นำท,ี 30 นำท,ี ปิด
การวดัคณุภาพของก�าลงัไฟฟ้า 
พำรำมเิตอรท์ีว่ดั แรงดนัไฟฟ้ำ, ควำมถี,่ ภำวะไมส่มดลุ, ฮำรโ์มนคิแรงดนัไฟฟ้ำ, THD V, กระแส, ฮำรโ์มนคิ, THD A, TDD, อนิ

เทอรฮ์ำรโ์มนคิแรงดนัไฟฟ้ำ, TID V, อนิเทอรฮ์ำรโ์มนคิแรงดนัไฟฟ้ำ, TID A, กำรกะพรบิ, สญัญำณเมน, กำร
ผดิเพีย้นลดลง/เพิม่ขึน้ 

ระยะเวลำโดยเฉลีย่ 10 นำทสี�ำหรับพำรำมเิตอรท์ัง้หมด
2 ชัว่โมง (กำรกะพรบิระยะยำว PLT)
150/180 รอบ (3 วนิำท)ี ส�ำหรับฮำรโ์มนคิ (ตอ้งมใีบอนุญำตซอฟตแ์วร ์IEEE519/REPORT)

ฮำรโ์มนคิแตล่ะรำยกำร ฮำรโ์มนคิที ่2 ถงึ 50 
จัดกลุม่ตำม IEC 61000-4-7 ผูใ้ชก้�ำหนดคำ่ไดต้ำมกำรใชง้ำน: 
จัดกลุม่ยอ่ย (ฮำรโ์มนคิ + อนิเทอรฮ์ำรโ์มนคิ) จัดกลุม่ หรอืชว่งฮำรโ์มนคิเทำ่นัน้

อนิเทอรฮ์ำรโ์มนคิ อนิเทอรฮ์ำรโ์มนคิที ่1 ถงึ 50 เทำ่นัน้
กำรแปรปรวนของฮำรโ์มนคิรวม ค�ำนวณโดยใช ้50 ฮำรโ์มนคิแรงดนัไฟฟ้ำ
เหตกุำรณ์ แรงดนัไฟฟ้ำ: กำรตก, กำรเพิม่, กำรหยดุ, กระแส: กระแสไหลเขำ้  

1748: สญัญำณเมน, ภำวะชัว่ครำว (ควำมถีต่�ำ่)
กำรบนัทกึทีท่รกิเกอร์ โปรไฟล ์RMS: RMS เต็มรอบ อปัเดตทกุครึง่รอบแรงดนัไฟฟ้ำและกระแสจนถงึ 11 วนิำท ี 

(URMS1/2 ตำม IEC 61000-4-30)  
รปูคลืน่ของแรงดนัไฟฟ้ำและกระแสสงูสดุ 200 ms, 10/12 รอบ 
สญัญำณเมน: RMS 10/12 รอบกำรบนัทกึของควำมถีท่ีก่�ำหนดไมเ่กนิ 120s

กำรไหลเขำ้ โปรไฟล ์RMS ตำมกำรทรกิเกอรภ์ำวะคงทีข่อง RMS 1/2 รอบ
กำรกะพรบิ ตำมขอ้ก�ำหนด IEC 61000-4-15 และ IEEE 1453
สญัญำณไฟฟ้ำสำยเมน ควำมถีท่ีผู่ใ้ชก้�ำหนดไดส้องคำ่ ไมเ่กนิ 3 kHz
สภำวะของ PQ สรปุคำ่กำรวดัคณุภำพก�ำลงัไฟฟ้ำในตำรำงเดยีว มขีอ้มลูรำยละเอยีดส�ำหรับแตล่ะพำรำมเิตอร์
EN 50160 ควำมสอดคลอ้งกบัมำตรฐำน
ขดีจ�ำกดั PQ ตัง้โปรแกรมได ้ ชว่ยใหใ้ชข้ดีจ�ำกดัทีผู่ใ้ชก้�ำหนดเองส�ำหรับกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนทอ้งถิน่
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ขอ้ก�าหนดคณุสมบตัทิางไฟฟ้า ตอ่ 
การปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดมาตรฐาน 
ฮำรโ์มนคิ IEC 61000-4-7: Class 1

IEEE 519 (ฮำรโ์มนคิชว่งสัน้และสัน้มำก)
คณุภำพของไฟฟ้ำ IEC 61000-4-30 Class A, IEC 62586-1, IEC 62586-2 (อปุกรณ ์PQI-A-PI)
พลงังำน IEEE 1459
กำรปฏบิตัติำมขอ้ก�ำหนดดำ้นคณุภำพ
ของก�ำลงัไฟฟ้ำ

EN 50160

ควำมปลอดภยั ทัว่ไป: IEC 61010-1: ระดบัมลพษิ 2 
กำรวดั: IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 
กำรจำ่ยไฟ: หมวดหมูข่องระดบัแรงดนัเกนิ IV, ระดบัมลพษิ 2 
แบตเตอรีล่เิธยีมไอออน IEC 62133

USB-A สง่ไฟลผ์ำ่นแฟลชไดรฟ์ USB, อปัเดตเฟิรม์แวร,์ กระแสไฟฟ้ำทีจ่ำ่ยสงูสดุ: 120 mA
WiFi กำรโอนไฟลแ์ละกำรควบคมุระยะไกลผำ่นกำรเชือ่มตอ่โดยตรงหรอืโครงสรำ้งพืน้ฐำน WiFi
บลทูธู อำ่นขอ้มลูกำรวดัเสรมิจำกโมดลู Fluke Connect® 3000 ซรีีส่ ์

(ตอ้งมตีวัแปลง USB เป็น BLE หรอื WiFi/BLE ทีร่องรับ โปรดตรวจสอบควำมพรอ้มใหบ้รกิำร)
USB-mini-B ดำวนโ์หลดขอ้มลูจำกอปุกรณไ์ปยงั PC
แรงดนัไฟฟ้าอนิพตุ 
จ�ำนวนอนิพตุ 4 (3 เฟสอำ้งองิกบัสำย N)
แรงดนัไฟฟ้ำอนิพตุสงูสดุ 1000 Vrms, CF 1.7
อมิพแีดนซอ์นิพตุ 10 MΩ
แบนดว์ดิธ์ 42.5 Hz ถงึ 3.5 kHz
อตัรำสว่น 1:1 และปรับได ้
ประเภทกำรวดัคำ่ 1000 V CAT III/600 V CAT IV
กระแสไฟฟ้าอนิพตุ 
จ�ำนวนอนิพตุ 4 (3 เฟสและ N) เลอืกโหมดอตัโนมตัสิ�ำหรับเซนเซอรท์ีต่อ่อยู่
แรงดนัไฟฟ้ำอนิพตุ อนิพตุจำกตวัหนบี: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2.8

อนิพตุของขดลวด Rogowski: 150 mVrms/15 mVrms ที ่50 Hz, 180 mVrms/18 mVrms ที ่60 Hz; CF 4
ทัง้หมดในชว่งขำวดัทดสอบปกติ

ชว่ง 1 A ถงึ 150 A/10 A ถงึ 1500 A พรอ้มขำวดัทดสอบแบบบำงยดืหยุน่ i17XX-flex1500 IP 24” 
3 A ถงึ 300 A/30 A ถงึ 3000 A พรอ้มขำวดัทดสอบแบบบำงยดืหยุน่ i17XX-flex3000 IP 24” 
6 A ถงึ 600 A/60 A ถงึ 6000 A พรอ้มขำวดัทดสอบแบบบำงยดืหยุน่ i17XX-flex6000 IP 36” 
40 mA ถงึ 4 A/0.4 A ถงึ 40 A พรอ้มแคลมป์ 40 A i40s-EL

แบนดว์ดิธ์ 42.5 Hz ถงึ 3.5 kHz
อตัรำสว่น 1:1 และปรับได ้
อนิพตุเสรมิ 
จ�ำนวนอนิพตุ 2 (อะนำล็อกโดยใชต้วัแปลงเสรมิ หรอือปุกรณ ์BLE ไมเ่กนิ 2 เครือ่งพรอ้มกนั)
ชว่งอนิพตุ 0 ถงึ ± 10 V dc หรอื 0 ถงึ ± 1000 V dc (โดยใชต้วัแปลงทีเ่ป็นอปุกรณเ์สรมิ), 1 คำ่/วนิำที
ตวัประกอบอตัรำสว่น รปูแบบ: mx + b (เกนและออฟเซต็) ผูใ้ชก้�ำหนดคำ่ได ้
หน่วยทีแ่สดงผล ผูใ้ชส้ำมำรถก�ำหนดคำ่เองได ้(7 ตวัอกัษร เชน่ °C, psi, หรอื m/s)
การเชือ่มตอ่ Bluetooth ไรส้าย (ตรวจสอบการใหบ้รกิาร)
จ�ำนวนอนิพตุ 2
โมดลูทีส่นับสนุน Fluke Connect® 3000 series
กำรรับขอ้มลู 1 คำ่ทีอ่ำ่นได/้s
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ขอ้มลูจ�าเพาะดา้นสภาพแวดลอ้ม 
อณุหภมูใินกำรท�ำงำน -25 °C ถงึ +50 °C (-13 °F ถงึ 122 °F)1

อณุหภมูใินกำรเกบ็รักษำ ไมม่แีบตเตอรี:่ -25 °C to +60 °C (-13 °F to 140 °F), มแีบตเตอรี:่ -20 °C ถงึ +50 °C (-4 °F ถงึ 122 °F)
ควำมชืน้ในกำรท�ำงำน IEC 60721-3-3: 3K6:

-25 °C ถงึ +30 °C (-13 °F ถงึ +86 °F): ≤ 100 %
40 °C (104 °F): 55 %
50 °C (122 °F): 35 %

ระดบัควำมสงูในกำรใชง้ำน 2000 เมตร (สงูสดุ 4000 เมตร จะลดมำตรฐำนเหลอืเทยีบเทำ่กบั 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV)
ระดบัควำมสงูในกำรเกบ็รักษำ 12,000 m
ตูใ้สอ่ปุกรณ ์ IEC 60529: IP50  

IEC 60529: IP65 พรอ้มขัว้ตอ่แรงดนัไฟฟ้ำพกิดั IP65
กำรสัน่สะเทอืน IEC 60721-3-3 / 3M2
ควำมเขำ้กนัไดข้องแมเ่หล็กไฟฟ้ำ 
(EMC)

EN 61326-1: CISPR 11 อตุสำหกรรม: Group 1, Class A 
IEC 61000-6-5 สภำพแวดลอ้มของสถำนไีฟฟ้ำ  
เกำหล ี(KCC): อปุกรณ ์Class A (อปุกรณแ์พรส่ญัญำณและกำรสือ่สำรส�ำหรับอตุสำหกรรม) 
USA (FCC): 47 CFR 15 subpart B ผลติภณัฑน์ีถ้อืวำ่เป็นอปุกรณท์ีไ่ดรั้บกำรยกเวน้ตำมขอ้ก�ำหนด 15.103

ขอ้มลูจ�าเพาะท ัว่ไป 
กำรรับประกนั สองปี (ไมร่วมแบตเตอรี)่ 

อปุกรณเ์สรมิ: หนึง่ปี 
รอบกำรสอบเทยีบ: สองปี

ขนำด 23.0 ซม. x 18.0 ซม. x 5.4 ซม. (9.1 นว้ x 7.1 นิว้ x 2.1 นิว้)
น�้ำหนัก เครือ่งมอื: 1 กก. (2.2 ปอนด)์
กำรป้องกนักำรโจรกรรม ยอมรับสำยยดึ (สงูสดุ φ 6 มม.)

ขอ้มลูจ�าเพาะของขาวดักระแส
แบบยดืหยุน่ 

i17XX-FLEX1.5KIP i17XX-FLEX3KIP i17XX-FLEX6KIP 

ชว่งกำรวดั 1 ถงึ 150 A ac 
10 ถงึ 1500 A ac

1 ถงึ 300 A ac 
10 ถงึ 3000 A ac

1 ถงึ 600 A ac 
10 ถงึ 6000 A ac

ควำมยำวสำยเคเบลิหวัวดั 610 มม. (24 นิว้) 610 มม. (24 นิว้) 915 มม. (36 นิว้)
เสน้ผำ่นศนูยก์ลำงสำยเคเบลิหวัวดั 7.5 มม. (0.3 นิว้) 7.5 มม. (0.3 นิว้) 7.5 มม. (0.3 นิว้)
น�้ำหนัก 170 กรัม (0.38 ปอนด)์ 170 กรัม (0.38 ปอนด)์ 190 กรัม (0.42 ปอนด)์
รัศมทีีง่อไดส้งูสดุ 38 มม. (1.5 นิว้)
กระแสทีไ่มเ่กดิกำรท�ำลำยลำ้ง 100 kA (50/60 Hz)
สมัประสทิธิอ์ณุหภมูใินชว่งอณุหภมูิ
กำรท�ำงำน

0.05 % ของคำ่/°C (0.028 % ของคำ่/°F)

แรงดนัไฟฟ้ำในกำรท�ำงำน 1000 V CAT III, 600 V CAT IV
ควำมยำวสำยเคเบลิเอำตพ์ตุ 2.0 ม. (6.5 ฟตุ)
วสัดสุำยเคเบลิของขำวดั TPR
วสัดคุูค่วบ POM + ABS/PC
สำยเคเบลิเอำตพ์ตุ TPR/PVC
อณุหภมูใินกำรท�ำงำน -20 °C ถงึ +70 °C (-4 °F ถงึ 158 °F) อณุหภมูขิองตวัน�ำทีท่�ำกำรทดสอบจะตอ้งไมเ่กนิ 80 °C (176 °F)
อณุหภมูขิณะไมท่�ำงำน -40 °C ถงึ +80 °C (-40 °F ถงึ 176 °F)
ควำมชืน้สมัพัทธใ์นกำรท�ำงำน 15 % ถงึ 85 % ไมม่กีำรควบแน่น
ระดบั IP IEC 60529: IP65
กำรรับประกนั หนึง่ปี

1อุน่ผลติภณัฑท์ี ่-10 °C (+14 °F) กอนทีจ่ะเปิดเครือ่ง
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เครือ่งมอืบนัทกึคณุภาพ 
ก�าลงัไฟฟ้า 1742 

เครือ่งมอืบนัทกึคณุภาพ 
ก�าลงัไฟฟ้า 1746

เครือ่งมอืบนัทกึคณุภาพ 
ก�าลงัไฟฟ้า 1748 

ฟงักช์นั 
แรงดนั, กระแส, ก�ำลงั, ปัจจัยก�ำลงั, ควำมถี่ • • • 
พลงังำน ไปขำ้งหนำ้/ยอ้นกลบั • • • 
ควำมตอ้งกำรสงูสดุ • • • 
THD • • • 
ฮำรโ์มนคิของแรงดนัและกระแสไฟฟ้ำ (ถงึล�ำดบัที ่50)1 • • 
กำรกะพรบิ • • •

ภำวะไมส่มดลุ1 • •

เหตกุำรณก์ำรเปลีย่นแรงดนัไฟฟ้ำอยำ่งรวดเร็ว1 • •

อนิเทอรฮ์ำรโ์มนคิ (ถงึล�ำดบัที ่50)1 • •

ตำรำงกำรตก, กำรเพิม่, กำรหยดุชะงัก และภำวะชัว่ขณะ1 • • 
สญัญำณสำยเมน1 • •

กระแสไหลเขำ้1 • •

ภำวะชัว่ขณะ (ควำมถีต่�ำ่)/เหตกุำรณก์ำรผดิปกตขิองรปูคลืน่2 •

การบนัทกึ
แนวโนม้ • • •

ภำพรวมของรปูคลืน่2 •

โปรไฟล ์RMS2 •

การสือ่สาร
อเีธอรเ์น็ต • • •

USB (มนิ ิB) • • •

กำรดำวนโ์หลดจำกเครือ่งมอืไปยงัอปุกรณผ์ำ่น Wi-Fi • • •

กำรดำวนโ์หลดดว้ย Wi-Fi ผำ่นฮบั Wi-Fi (ตอ้งลงทะเบยีน) ตวัเลอืก ตวัเลอืก ตวัเลอืก
อปุกรณเ์สรมิทีม่ใีห้
ขำวดัทดสอบกระแสแบบยดืหยุน่ ไมใ่ชเ่วอรช์นั /B ไมใ่ชเ่วอรช์นั /B ไมใ่ชเ่วอรช์นั /B
หน่วยควำมจ�ำ USB • • •

สำยเคเบลิ USB • • •

3PHVL-1730 ขำวดัทดสอบแรงดนัไฟฟ้ำ 3 เฟส + N • • •

ชดุขำวดัทดสอบสแีดง/ด�ำ 0.18 ม.  • • •

ชดุขำวดัทดสอบสแีดง/ด�ำ 1.5 ม. • • •

คลปิปำกยำว 4 4 4
กระเป๋ำแบบนุ่ม 173x/174x • • •

ชดุมำรก์เกอรส์ำยไฟ • • •

ขำวดัแมเ่หล็ก MP1-3R/1B 1 ชดุ (แดง 3, ด�ำ 1) ตวัเลอืก 1 1
ชดุตะขอแขวน 174x ตวัเลอืก ตวัเลอืก •

คณุลกัษณะของรุน่

1รวมในตวัเลอืก 1742-6/UPGRADE
2รวมในตวัเลอืก 1742-8/UPGRADE หรอื 1746-8/UPGRADE
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รายการ ค�าอธบิาย
1742-6/UPGRADE อปัเกรด 1742 เป็นฟังกช์นัของ 1746 (รวมขำวดัแมเ่หล็ก)
1742-8/UPGRADE อปัเกรด 1742 เป็นฟังกช์นัของ 1748 (รวมขำวดัแมเ่หล็กและตะขอแขวน)
1746-8/UPGRADE อปัเกรด 1746 เป็นฟังกช์นัของ 1748 (รวมตะขอแขวน)
IEEE519/REPORT ใบอนุญำตซอฟตแ์วรส์�ำหรับกำรรำยงำน IEEE 519
3PHVL-1730-5M ชดุสำยเคเบลิ, ขำวดัทดสอบแรงดนัไฟฟ้ำ 3 เฟรส +N 5 เมตร
i17XX-FLEX1.5KIP FLUKE-17XX IP65 iFlex 1.5KA 24 IN/60CM
i17XX-FLEX1.5KIP/3PK FLUKE-17XX IP65 iFlex 1.5KA 24 IN/60CM, 3 แพ็ค
i17XX-FLEX1.5KIP/4PK FLUKE-17XX IP65 iFlex 1.5KA 24IN/60CM, 4 แพ็ค
i17XX-FLEX3KIP FLUKE-17XX IP65 iFlex 3KA 24 IN/60CM
i17XX-FLEX3KIP/3PK FLUKE-17XX IP65 iFlex 3KA 24 IN/60CM, 3 แพ็ค
i17XX-FLEX3KIP/4PK FLUKE-17XX IP65 iFlex 3KA 24 IN/60CM, 4 แพ็ค
i17XX-FLEX6KIP FLUKE-17XX IP65 iFlex 6KA 36 IN/90CM
i17XX-FLEX6KIP/3PK FLUKE-17XX IP65 iFlex 6KA 36 IN/90CM, 3 แพ็ค
i17XX-FLEX6KIP/4PK FLUKE-17XX IP65 iFlex 6KA 36 IN/90CM, 4 แพ็ค
i17XX-FLEX5M-EXT FLUKE-17XX IFLEX สำยตอ่ 5 ม.
i40S-EL FLUKE-1730 I40S-EL ตวัแปลงกระแสแบบแคลมป์
i40S-EL/3pk FLUKE-17XX I40S-EL ตวัแปลงกระแสแบบแคลมป์, 3 แพ็ค
IP65 VOLT CONN ขัว้ตอ่แรงดนัไฟฟ้ำพกิดั IP65
FLUKE-17XX AUX ตวัแปลงอนิพตุเสรมิ, 17XX
FLUKE-17XX-TL 0.18M ชดุขำวดัทดสอบ; 1000 V CAT III, ขัว้ตอ่ซอ้นไมไ่ด;้ 0.18 ม.; แดง/ด�ำ
FLUKE-MA-C8 IEC 60320 C7 สำยจำ่ยไฟไปยงัปลั๊ก 4 มม.
FTP165X/UK ชดุขำวดัทดสอบฟิวส ์165x/uk, แดง/น�้ำเงนิ/เขยีว
MP1-3R/1B ขำวดัแมเ่หล็ก 1, 3 x แดง, 1 x ด�ำ
FLUKE-174X GPS-REC สำยอำกำศ GPS
F17XX CABLE MARKERS ชดุมำรก์เกอรส์ำยเคเบลิ 174X

อปุกรณเ์สรมิ
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ขอ้มลูการส ัง่ซือ้

อปุกรณเ์สรมิมำตรฐำนส�ำหรับรุน่

* ตวัแปลง WiFi/BLE ชว่ยใหส้ำมำรถเชือ่มตอ่กบัเครอืขำ่ย Wi-Fi และอปุกรณต์ำ่งๆ สำมำรถเชือ่มตอ่
จำกแล็ปท็อปหรอืเครอืขำ่ย Wi-Fi ส�ำหรับกำรดำวนโ์หลดขอ้มลูโดยตรง 

รุน่ ตวัแปลง WiFi/BLE* i17XX-flex1500 24”  
ขาวดักระแส (x4)

i17XX-flex3000 24”  
ขาวดักระแส (x4)

สายไฟ มาพรอ้ม 
ตวัแปลง MA-C8

FLUKE-1742/15/EUS • • EU/US/UK
FLUKE-1742/30/EUS • • EU/US/UK
FLUKE-1742/B/EUS • EU/US/UK
FLUKE-1742/15/INTL • EU/US/UK/CN-AUS/BR
FLUKE-1742/30/INTL • EU/US/UK/CN-AUS/BR
FLUKE-1742/B/INTL EU/US/UK/CN-AUS/BR
FLUKE-1746/15/EUS • • EU/US/UK
FLUKE-1746/30/EUS • • EU/US/UK
FLUKE-1746/B/EUS • EU/US/UK
FLUKE-1746/15/INTL • EU/US/UK/CN-AUS/BR
FLUKE-1746/30/INTL • EU/US/UK/CN-AUS/BR
FLUKE-1746/B/INTL EU/US/UK/CN-AUS/BR
FLUKE-1748/15/EUS • • EU/US/UK
FLUKE-1748/30/EUS • • EU/US/UK
FLUKE-1748/B/EUS • EU/US/UK
FLUKE-1748/15/INTL • EU/US/UK/CN-AUS/BR
FLUKE-1748/30/INTL • EU/US/UK/CN-AUS/BR
FLUKE-1748/B/INTL EU/US/UK/CN-AUS/BR
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