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เครือ่งมอืบนัทกึก�าลงั
ไฟฟ้าสามเฟส 
Fluke 1732 และ 1734

การตรวจวดัส�าคญั
เก็บขอ้มลูและบนัทกึแรงดนัไฟฟ้า กระแส ก�าลงั ปัจจัย
ก�าลงั คา่พลงังานและคา่ทีเ่กีย่วขอ้งไดโ้ดยอตัโนมตั ิ

เขา้กนัไดก้บั FLUKE CONNECT®* 
ดขูอ้มลูไดใ้นเครือ่งมอื ผา่นแอปส�าหรับอปุกรณเ์คลือ่นที่
และซอฟตแ์วรข์องเดสกท็์อป Fluke Connect หรอืผา่น
โครงสรา้งพืน้ฐาน WiFi ของโรงงาน 

ใหก้�าลงัไฟกบัเครือ่งมอืไดส้ะดวก
ใหก้�าลงัไฟกบัเครือ่งมอืไดโ้ดยตรงจากวงจรทีว่ดั 

มาตรฐานความปลอดภยัสงูสดุในวงการอตุสาหกรรม
ไดรั้บมาตรฐาน 600 V CAT IV/1000 V CAT III ส�าหรับ
การใชง้านรว่มกบัจดุทีก่ระแสไฟฟ้าเขา้อาคารและอปุกรณท์ี่
รับกระแสไฟฟ้าตามล�าดบั

การบนัทกึขอ้มลูพลงังานไฟฟ้าอยูใ่นมอืของคณุแลว้ คน้
พบต�าแหนง่ทีม่กีารสิน้เปลอืงพลงังาน ปรบัปรงุการใช้
พลงังานของศนูยป์ฏบิตังิาน และลดคา่ใชจ้า่ย
เครือ่งมอืบนัทกึพลงังานไฟฟ้าสามเฟส Fluke 1732 และ 1734 ใหมใ่หค้วาม
สะดวกในการตรวจหาต�าแหน่งทีม่กีารสิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ้าไดง้า่ยอยา่งที่
ไมเ่คยมมีากอ่น คน้พบวา่การใชพ้ลงังานในศนูยป์ฏบิตังิานของคณุเกดิขึน้ทีใ่ด
และเมือ่ไหร ่ไมว่า่จะเป็นจดุทีก่ระแสไฟฟ้าเขา้อาคาร หรอืวงจรใดวงจรหนึง่โดย
เฉพาะ เขา้ถงึและแชรข์อ้มลูระยะไกลกบัทมีของคณุผา่นแอปพลเิคชนั Fluke 
Connect® เพือ่ใหค้ณุสามารถท�างานจากระยะทีป่ลอดภยัและตดัสนิใจเรือ่ง
ส�าคญัไดใ้นแบบเรยีลไทม ์ซึง่จะชว่ยลดการใชอ้ปุกรณป้์องกนั การเขา้ส�ารวจ
สถานที ่และการเขา้ปฏบิตังิาน

การจัดท�าขอ้มลูการใชพ้ลงังานทัว่ศนูยป์ฏบิตังิานจะชว่ยใหค้ณุไดรั้บโอกาสใน
การประหยดัพลงังาน และท�าใหค้ณุไดรั้บขอ้มลูทีจ่�าเป็นส�าหรับการด�าเนนิการ 
แพกเกจซอฟตแ์วรใ์หม ่Energy Analyze ชว่ยในการเปรยีบเทยีบขอ้มลูหลาย
รายการในชว่งเวลาตา่งๆ เพือ่ใหภ้าพรวมทีส่มบรูณข์องการใชพ้ลงังาน ซึง่เป็น
ขัน้ตอนแรกในการลดตน้ทนุการใชพ้ลงังาน

• วดัคา่ท ัง้สามเฟส: พรอ้มดว้ยขาวดักระแสไฟฟ้าแบบยดืหยุน่ 3 ตวั
• การบนัทกึแบบครอบคลมุ: สามารถจัดเก็บเซสชนัการบนัทกึขอ้มลูได ้

มากกวา่ 20 รายการในเครือ่งมอื ทีจ่รงิแลว้ คา่ทีว่ดัไดท้ัง้หมดจะถกูบนัทกึ
ไวโ้ดยอตัโนมตั ิเพือ่ใหค้ณุไมพ่ลาดแนวโนม้การวดั อกีทัง้ยงัสามารถตรวจ
สอบคา่ไดใ้นระหวา่งการบนัทกึและกอ่นดาวนโ์หลดเพือ่น�ามาวเิคราะหใ์น
แบบเรยีลไทม์

• สว่นตดิตอ่ผูใ้ชท้ ีเ่พ ิม่ประสทิธภิาพ: การตัง้คา่แบบกราฟิกทีท่�างาน
รวดเร็วและมกีารแนะน�าการใชง้านเป็นอยา่งด ีชว่ยใหส้ามารถเกบ็ขอ้มลูได ้
อยา่งถกูตอ้งทกุครัง้ทีใ่ช ้พรอ้มฟังกช์นัยนืยนัความถกูตอ้งทีส่ามารถตรวจ
สอบการเชือ่มตอ่ทีถ่กูตอ้งไดอ้ยา่งชาญฉลาด เพิม่ความมัน่ใจในการท�างาน

• หนา้จอสรีะบบสมัผสัทีค่มชดัสดใส: ท�าการวเิคราะหแ์ละตรวจสอบขอ้มลู
ภาคสนามไดอ้ยา่งสะดวกดว้ยหนา้จอแสดงผลกราฟิกเต็มรปูแบบ

• สว่นตดิตอ่ผูใ้ชท้ ีเ่พ ิม่ประสทิธภิาพ: จับขอ้มลูทีถ่กูตอ้งไดต้ลอดเวลา 
ดว้ยการตัง้คา่ทีร่วดเร็ว มคี�าแนะน�า กราฟิก และลดความไมแ่น่นอนเกีย่วกบั
การเชือ่มตอ่ลงดว้ยฟังกช์นัการยนืยนัอจัฉรยิะ

• ต ัง้คา่ "ภาคสนาม" ใหเ้สร็จสมบรูณผ์า่นแผงควบคมุดา้นหนา้ หรอื 
Fluke Connect: ไมจ่�าเป็นตอ้งกลบัไปทีเ่วริก์ชอป เพือ่ดาวนโ์หลดและตัง้
คา่ หรอืพกคอมพวิเตอรท์ีม่แีผงอปุกรณไ์ฟฟ้าไปดว้ย

• การบนัทกึในตวัทีส่มบรูณแ์บบ: เชือ่มตอ่อปุกรณ ์Fluke Connect กบั 
Fluke 1734 เพือ่บนัทกึพารามเิตอรก์ารวดัอืน่ๆ ถงึสองพารามเิตอรไ์ดพ้รอ้ม
กนั ซึง่จะเป็นพารามเิตอรใ์ดกไ็ดท้ีม่อียูใ่นดจิติอลมลัตมิเิตอรห์รอืโมดลูไร ้
สายของ Fluke Connect*

• ซอฟตแ์วรส์�าหรบัการใชง้าน Energy Analyze Plus: ดาวนโ์หลดและ
วเิคราะหท์กุรายละเอยีดของการใชพ้ลงังานดว้ยการรายงานอตัโนมตัขิองเรา

*เครือ่งมอืบางรุน่สามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศ  
โปรดตรวจสอบกบัตวัแทนจ�าหน่ายของ Fluke ทีอ่ยูใ่กลบ้า้น
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ศกึษาไดห้ลายคา่ดว้ยเครอืง่มอืเดยีว 
ดาวนโ์หลดในขณะทีม่กีารศกึษาผา่น
สติ๊ก USB หรอืแอปส�าหรับอปุกรณ์
เคลือ่นที ่Fluke Connect

เหมาะส�าหรับการศกึษาโหลด NEC 220

การวเิคราะหโ์หลด: รับทราบวา่อปุกรณแ์ตล่ะชิน้ใช ้
พลงังานเทา่ใดเมือ่ท�างานทีข่ดีความสามารถต�า่สดุและ
สงูสดุ ตรวจสอบขดีความสามารถในการรองรับของวงจร
กอ่นทีจ่ะเพิม่โหลดเพิม่เตมิ (กระบวนการนีม้มีาตรฐาน
หลายแบบดว้ยกนั ในสหรัฐอเมรกิา มาตรฐานทีแ่นะน�า
คอื NEC 220-87) การวเิคราะหโ์หลดยงัชว่ยใหท้ราบวา่
อาจมกีารตดิตัง้โหลดบนวงจรมากเกนิไป และทราบชว่ง
เวลาทีม่กีารใชไ้ฟฟ้าสงูสดุซึง่จะตอ้งช�าระคา่ไฟเพิม่เตมิ
ใหก้บัภาครัฐ เพือ่ความสะดวก การวเิคราะหโ์หลดอาจ
เป็นเพยีงการวดักระแสไฟฟ้า ซึง่ท�าใหก้ารตดิตัง้อปุกรณ์
ส�าหรับวดัคา่นัน้รวดเร็วและงา่ยดาย โดยทัว่ไปแนะน�าให ้
ท�าการวเิคราะหโ์หลดเป็นเวลา 30 วนัเพือ่ใหก้ารทดสอบ
ครอบคลมุถงึสถานการณก์ารใชง้านโหลดโดยทัว่ไปให ้
ครบทกุรปูแบบ
การประเมนิพลงังาน: หาผลลพัธท์ีว่ดัไดใ้นเชงิปรมิาณ
ของการใชพ้ลงังานทัง้กอ่นและหลงัการปรับปรงุ เพือ่เป็น
ขอ้มลูรองรับส�าหรับอปุกรณป์ระหยดัพลงังาน
การส�ารวจพลงังาน: ผูใ้ชม้กัจะถามวา่ควรวดัคา่พลงังาน
ในจดุใดบา้ง ค�าตอบกค็อืควรจะวดัคา่จากหลายๆ ต�าแหน่ง
ในศนูยป์ฏบิตังิาน เริม่จากเครือ่งจา่ยไฟหลกั เปรยีบเทยีบ
คา่ก�าลงัไฟฟ้าและพลงังานทีว่ดัไดใ้นจดุนี ้กบัคา่ทีอ่า่นได ้
จากมเิตอรว์ดัการใชไ้ฟฟ้า เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุ
ไดรั้บพลงังานไฟฟ้าในปรมิาณทีถ่กูตอ้ง จากนัน้ใหต้ดิตาม
การจา่ยไฟไปยงัโหลดขนาดใหญ ่ซึง่สามารถระบโุหลด
เหลา่นีไ้ดง้า่ยจากอตัรากระแสไฟฟ้าของแผงอปุกรณไ์ฟฟ้า
ทีไ่ดรั้บไฟฟ้าตอ่จากจดุทีก่ระแสไฟฟ้าเขา้อาคาร การวดั
คา่หลายจดุจะท�าใหไ้ดรั้บภาพรวมการใชพ้ลงังานทัว่ศนูย์
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งครบถว้น ค�าถามตอ่ไปทีผู่ใ้ชม้กัจะถาม
กค็อื การส�ารวจการใชพ้ลงังานควรใชเ้วลานานเทา่ใด 
ระยะเวลาทีใ่ชนั้น้ขึน้กบัศนูยป์ฏบิตังิาน ซึง่เราแนะน�าให ้
คณุวดัคา่ในชว่งเวลาทีเ่หมาะกบักจิกรรมการท�างานของ
ศนูยป์ฏบิตังิาน ถา้ศนูยป์ฏบิตังิานเปิดด�าเนนิงานหา้วนัตอ่
สปัดาหแ์ละหยดุท�างานในวนัเสารอ์าทติย ์การส�ารวจการ
ใชพ้ลงังานเป็นระยะเวลาเจ็ดวนักจ็ะใหภ้าพการใชพ้ลงังาน

การใชง้าน

โดยทัว่ไปไดแ้ลว้ ถา้ศนูยป์ฏบิตังิานเปิดด�าเนนิงานอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 24 ชัว่โมงทกุวนัตลอดทัง้ปี การส�ารวจการใช ้
พลงังานเพยีงวนัเดยีวกส็ามารถใชเ้ป็นคา่อา้งองิได ้โดยที่
คณุจะตอ้งก�าหนดเวลาส�ารวจไมใ่หต้รงกบัการปิดซอ่ม
บ�ารงุตามแผนงาน
การเกบ็ขอ้มลูภาพรวมการใชพ้ลงังานของศนูยป์ฏบิตังิาน
ใหค้รบถว้นนัน้ ไมจ่�าเป็นตอ้งวดัคา่การใชพ้ลงังานทกุจดุ
ในศนูยป์ฏบิตังิานพรอ้มกนัในคราวเดยีว คณุสามารถวดั
คา่ทลีะจดุ แลว้น�าขอ้มลูในแตล่ะชว่งเวลามาเปรยีบเทยีบ
กนัได ้ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถเปรยีบเทยีบผลการวดัใน
จดุทีไ่ฟฟ้าเขา้อาคารในวนัองัคาร ชว่งเวลา 6.00 น. ถงึ 
12.00 น. กบัโหลดขนาดใหญใ่นศนูยปฏบิตังิานได ้โดย
ทัว่ไปแลว้ลกัษณะการใชพ้ลงังานเหลา่นีจ้ะมคีวามสมัพันธ์
กนัอยูบ่า้ง
การบนัทกึคา่การวดัอะนาล็อกทีเ่ก ีย่วขอ้ง: เมือ่ด�าเนนิ
การวเิคราะหพ์ลงังาน การบนัทกึคา่การวดัอะนาล็อกที่
เกีย่วขอ้ง เชน่ อณุหภมู ิแรงดนัไฟฟ้า กระแส หรอืแรงดนั
จะเป็นประโยชนม์าก ตวัแปรเหลา่นีจ้ะใหภ้าพรวมทีด่ยี ิง่
ขึน้เกีย่วกบัสภาพการท�างาน และท�าใหค้ณุสามารถหาจดุ
เชือ่มโยงขอ้มลูประสทิธภิาพของสนิทรัพยเ์ขา้กบัการใช ้
พลงังานได ้การเชือ่มโยงคา่ตวัแปรเหลา่นีจ้ะใหข้อ้มลูที่
คณุตอ้งการในการปรับประสทิธภิาพเพือ่ลดตน้ทนุไดด้ยี ิง่
ขึน้ Fluke 1734 สามารถท�างานกบัโมดลูไรส้าย Fluke 
Connect ไดส้งูสดุสองตวัในการบนัทกึคา่การวดั และคา่
เหลา่นีจ้ะไดรั้บการบนัทกึโดยอตัโนมตัพิรอ้มกบัคา่ก�าลงั
ไฟฟ้าและพลงังาน

ใชโ้มดลูไรส้าย Fluke Connect ไดถ้งึสอง
เครือ่งกบั Fluke 1734 เพือ่บนัทกึคา่การวดัอะ
นาล็อก
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ใชง้านงา่ย
ขาวดักระแสไฟฟ้าสีต่วัจะถกูเชือ่มตอ่แยกกนั เครือ่งมอื
จะตรวจจับและปรับสเกลขาวดัโดยอตัโนมตั ิขาวดักระแส
ไฟฟ้าแบบบางไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหเ้ขา้ถงึพืน้ทีข่อง
ตวัน�าทีแ่คบไดด้ ีและตัง้คา่เป็น 150 หรอื 1500 A ไดง้า่ยๆ 
เพือ่ใหม้คีวามแมน่ย�าสงูในงานแทบทกุอยา่ง นวตักรรม
สายวดัแรงดนัไฟฟ้าแบบแบนทีไ่มพั่นกนัจะท�าใหก้ารเชือ่ม
ตอ่เรยีบงา่ยและเชือ่ถอืได ้ตลอดจนคณุลกัษณะอจัฉรยิะ 
"ยนืยนัการเชือ่มตอ่" ของเครือ่งมอืยงัจะตรวจสอบโดย
อตัโนมตัเิพือ่ใหแ้น่ใจวา่เครือ่งมอืมกีารเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้ง
และสามารถแกไ้ขปัญหาการเชือ่มตอ่ทัว่ไปไดแ้บบดจิติอล 
โดยไมต่อ้งตดัการเชือ่มตอ่สายวดัคา่

การจา่ยก�าลงัไฟฟ้าทีถ่อดออกไดส้ามารถใหก้�าลงัไฟฟ้าได ้
อยา่งสะดวกและปลอดภยัจากวงจรทีว่ดัคา่โดยตรง ไมต่อ้ง
มองหาเตา้เสยีบไฟฟ้า หรอืใชส้ายตอ่หลายเสน้เพือ่เขา้ถงึ
ต�าแหน่งการบนัทกึอกี

ฟังกช์นัการยนืยนัอจัฉรยิะทีจ่ะแกไ้ขการเชือ่มตอ่การวดัทัว่ไปไดแ้บบดจิติอล

การดาวนโ์หลดขอ้มลูทีง่า่ยกวา่เคยหรอืยดืหยุน่มาก
ขึน้:
• ดาวนโ์หลดลงแฟลชไดรฟ์ USB ทีเ่สยีบอยูก่บัพอรต์ 

USB ของเครือ่งมอืโดยตรง
• ดกูารวดัจากระยะไกลผา่นแอปพลเิคชนัส�าหรับอปุกรณ์

เคลือ่นทีแ่ละซอฟตแ์วรข์องเดสกท็์อป Fluke Connect 
ซึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถท�างานจากระยะทีป่ลอดภยัและ
ลดการใชอ้ปุกรณป้์องกนัสว่นตวั การเขา้ส�ารวจสถานที่
และการเขา้ปฏบิตังิานโดยไมจ่�าเป็น*

• ขอ้มลูการวดัพลงังานในตวั พรอ้มดว้ยขอ้มลูโรงงานอืน่ๆ 
ทีร่วมอยูใ่นทีเ่ดยีว

*เครือ่งมอืบางรุน่สามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศ โปรดตรวจสอบกบัตวัแทน
จ�าหน่ายของ Fluke ทีอ่ยูใ่กลบ้า้น 

การใชง้าน (ตอ่)
การบนัทกึก�าลงัไฟฟ้าและการใชพ้ลงังาน: เมือ่อปุกรณ์
ไฟฟ้าท�างาน อปุกรณจ์ะใชก้�าลงัไฟฟ้าในหน่วยวตัต ์(W) 
หรอืกโิลวตัต ์(kW) ในทนัท ีเราจะแสดงก�าลงัไฟฟ้าที่
อปุกรณใ์ชไ้ปตลอดระยะเวลาการท�างานในรปูแบบพลงังาน
ไฟฟ้า ซึง่จะอยูใ่นหน่วยกโิลวตัตช์ัว่โมง (kWh) พลงังาน
ไฟฟ้าเป็นสิง่ทีใ่ชค้�านวณคา่ไฟฟ้า ซึง่ภาครัฐจะมกีาร
ก�าหนดอตัราคา่ไฟมาตรฐานตอ่กโิลวตัตช์ัว่โมงเอาไว ้ภาค
รัฐอาจเกบ็คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เพิม่เตมิเชน่คา่ใชจ้า่ยส�าหรับการ
ใชไ้ฟฟ้าในชว่งทีม่คีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุ โดยทัว่ไป
จะก�าหนดระยะเวลาไวท้ี ่15 หรอื 30 นาท ี

อาจมคีา่ใชจ้า่ยจากตวัประกอบก�าลงั ซึง่พจิารณาจากผล
ของโหลดทีม่กีารเหนีย่วน�าไฟฟ้าหรอืมคีวามจไุฟฟ้าในศนูย์
ปฏบิตังิาน การปรับปรงุชว่งเวลาการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุและ
ตวัประกอบก�าลงัมกัจะชว่ยใหป้ระหยดัคา่ไฟฟ้าตอ่เดอืนได ้
เครือ่งบนัทกึพลงังานไฟฟ้าสามเฟส 1733 และ Fluke 1734 
มขีดีความสามารถในการวดัคา่และตรวจหาคณุลกัษณะการ
ใชพ้ลงังานเหลา่นี ้ชว่ยใหค้ณุสามารถวเิคราะหผ์ลลพัธไ์ด ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และประหยดัคา่ใชจ้า่ย

การวเิคราะหโ์หลดอยา่งงา่ย: ในสถานการณท์ีเ่ชือ่มตอ่
แรงดนัไฟฟ้าไดล้�าบากหรอืไมส่ามารถท�าได ้คณุสมบตักิาร
วเิคราะหโ์หลดอยา่งงา่ยจะชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถวเิคราะห์
โหลดไดเ้พยีงแคว่ดักระแสไฟฟ้าอยา่งเดยีว ผูใ้ชส้ามารถ
ป้อนคา่แรงดนัไฟฟ้าในการท�างานทีค่าดการณไ์ว ้เพือ่
จ�าลองการวเิคราะหก์�าลงัไฟฟ้า หากตอ้งการผลการ
วเิคราะหก์�าลงัไฟฟ้าและการใชพ้ลงังานทีแ่มน่ย�า คณควร
วดัคา่แรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า แตว่ธิวีเิคราะหอ์ยา่ง
งา่ยนีส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดใ้นบางสถานการณ์

การตัง้คา่ทีใ่ชง้านงา่ย พารามเิตอรท์ีว่ดัไดท้ัง้หมดจะ
ถกูเลอืกโดยอตัโนมตัริะหวา่งการบนัทกึ ท�าใหค้ณุ
มัน่ใจไดว้า่มขีอ้มลูทีต่อ้งการ แมใ้นขณะทีค่ณุยงัไม่
ทราบวา่ตอ้งการขอ้มลูนัน้ๆ

บนัทกึพารามเิตอรท์ ัว่ไปสว่นใหญ่
1732 และ 1734 ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่วดั
พารามเิตอรก์�าลงัไฟฟ้าสามเฟสทีส่�าคญัทีส่ดุ สามารถ
บนัทกึแรงดนัไฟฟ้า rms, กระแสไฟฟ้า rms, กจิกรรม
ของแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, THD แรงดนัไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้า, ก�าลงัไฟฟ้าแอคทฟี, ก�าลงัไฟฟ้ารี
แอคทฟี, ปัจจัยก�าลงั, พลงังานแอคทฟี, พลงังานรแีอค
ทฟี และอกีมากมายไดพ้รอ้มกนั ทัง้รุน่ 1732 และ 1734 
มหีน่วยความจ�ามากเพยีงพอส�าหรับรองรับการบนัทกึ
ขอ้มลูไดม้ากกวา่หนึง่ปี สามารถชว่ยคณุคน้พบวา่โหลด
ใดสามารถปรับปรงุเพือ่ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานได ้
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การวเิคราะหแ์ละการรายงาน
การจับขอ้มลูทีบ่นัทกึไวเ้ป็นเพยีงสว่นหนึง่ของงาน เมือ่
คณุมขีอ้มลู คณุจะตอ้งสรา้งขอ้มลูและรายงานทีม่ี
ประโยชนเ์พือ่น�าไปแชรไ์ดอ้ยา่งงา่ยดายและท�าใหอ้งคก์ร
หรอืลกูคา้ของคณุเขา้ใจงา่ย ซอฟตแ์วร ์Fluke Energy 
Analyze Plus ชว่ยใหง้านงา่ยยิง่กวา่เคย เมือ่ใชเ้ครือ่ง
มอืการวเิคราะหท์ีม่ปีระสทิธภิาพและความสามารถในการ
สรา้งรายงานทีก่�าหนดเองไดใ้นเวลาไมน่าน คณุจะสามารถ
สือ่สารสิง่ทีค่ณุคน้พบและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วเพือ่
ใหร้ะบบมคีวามเชือ่ถอืไดแ้ละมคีวามประหยดัสงูสดุ

เปรยีบเทยีบพารามเิตอรท์ีว่ดัไดอ้ยา่งรวดเร็วและงา่ยดาย

ความแมน่ย�า

พารามเิตอร์ พสิยั ความละเอยีด
สงูสดุ

ความแมน่ย�าในตวัอปุกรณท์ีส่ถานะอา้งองิ 
(% ของคา่ทีอ่า่นได ้+ % จากอตัราสว่น

ท ัง้หมด)

แรงดนัไฟฟ้า 1000 V 0.1 V ± (0.2 % + 0.01 %)

กระแส
ไฟฟ้า

i17xx-flex 1500 
12 นิว้

150 A
1500 A

0.1 A
1 A

± (1 % + 0.02 %)
± (1 % + 0.02 %)

i17xx-flex 3000 
24 นิว้

300 A
3000 A

1 A
10 A

± (1 % + 0.03 %)
± (1 % + 0.03 %)

i17xx-flex 6000 
36 นิว้

600 A
6000 A

1 A
10 A

± (1.5 % + 0.03 %)
± (1.5 % + 0.03 %)

ทีห่นบี i40s-EL 4 A
40 A

1 mA
10 mA

± (0.7 % + 0.02 %)
± (0.7 % + 0.02 %)

ความถี่ 42.5 Hz ถงึ 69 Hz 0.01 Hz ± (0.1 %)

อนิพตุเสรมิ ± 10 V dc 0.1 mV ± (0.2 % + 0.02 %)

แรงดนัไฟฟ้าต�า่สดุ/สงูสดุ 1000 V 0.1 V ± (1 % + 0.1 %)

กระแสไฟฟ้าต�า่สดุ/สงูสดุ ก�าหนดโดยอปุกรณ์
เสรมิ

ก�าหนดโดยอปุกรณ์
เสรมิ ± (5 % + 0.2 %)

THD ของแรงดนัไฟฟ้า 1000 % 0.1 % ± 0.5

THD ของกระแสไฟฟ้า 1000 % 0.1 % ± 0.5

ขอ้มลูจ�าเพาะ
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ความคลาดเคลือ่นในตวัอปุกรณ ์± (% คา่ทีอ่า่นได ้+ % พสิยั)1

พารามเิตอร์ ปรมิาณทีม่ผีล iFlex1500-12
150A/1500A

iFlex3000-24
300A/3000A

iFlex6000-36
600/6000A

i40s-EL
4A/40A

ก�าลงัไฟฟ้าแอกทฟี P
พลงังานแอกทฟี Ea

PF ≥ 0.99 1.2 % + 0.005 % 1.2 % + 
0.0075 %

1.7 % + 
0.0075 % 1.2 % + 0.005 %

ก�าลงัไฟฟ้าทีป่รากฏ S
พลงังานทีป่รากฏ Eap

0 ≤ PF ≤ 1 1.2 % + 0.005 % 1.2 % + 
0.0075 %

1.7 % + 
0.0075 % 1.2 % + 0.005 %

ก�าลงัไฟฟ้าเสมอืน Q 
พลงังานเสมอืน Er

0 ≤ PF ≤ 1 2.5 % ของคา่ก�าลงัปรากฏทีว่ดัได ้

ความคลาดเคลือ่นเพิม่
เตมิใน % พสิยั1 VP-N > 250 V 0.015 % 0.0225 % 0.0225 % 0.015 %

1พสิยั = 1000 V x Iพสิยั
สภาพแวดลอ้มอา้งองิ:
• สภาพแวดลอ้มในการใชง้าน: 23 °C ± 5 °C, อปุกรณท์�างานเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 30 นาท ีไมม่สีนามไฟฟ้า/สนามแมเ่หล็กภายนอก, RH <65 % 
• คณุสมบตัขิองอนิพตุ: Cosϕ/PF=1, สญัญาณรปูไซน ์f=50 Hz/60 Hz, การจา่ยไฟ 120 V/230 V ±10 %
•  ขอ้มลูกระแสไฟฟ้าและก�าลงัไฟฟ้า: แรงดนัไฟฟ้าอนิพตุ 1 ph: 120 V/230 V หรอื 3 เฟส wye/delta: 230 V/400 V กระแสไฟฟ้าอนิพตุ: I > 10 % 

ของ Iพสิยั
• ตวัน�าไฟฟ้าหลกัของตวัหนบีหรอืขดลวด Rogowski อยูท่ ีต่�าแหนง่กึง่กลาง
• สมัประสทิธิอ์ณุหภมู:ิ เพิม่คา่ไป 0.1 x ความแมน่ย�าทีร่ะบไุวส้�าหรับแตล่ะองศา C ทีส่งูกวา่ 28 °C หรอืต�า่กวา่ 18 °C

 
ขอ้ก�าหนดคณุสมบตัทิางไฟฟ้า
พาวเวอรซ์พัพลาย

ชว่งแรงดนัไฟฟ้า
100 V ถงึ 500 V ใชอ้นิพตุแบบปลั๊กเมือ่จา่ยก�าลงัไฟฟ้าจาก วงจรส�าหรับวดัคา่
100 V ถงึ 240 V ใชส้ายไฟมาตรฐาน (IEC 60320 C7)

การใชพ้ลงังาน สงูสดุ 50 VA (สงูสดุ 15 VA เมือ่จา่ยก�าลงัไฟฟ้าดว้ยอนิพตุ IEC 60320)
ประสทิธภิาพ ≥ 68.2 % (ไดม้าตรฐานประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน)
การใชก้�าลงัไฟฟ้าสงูสดุเมือ่ไมต่ดิตัง้
กบัโหลด < 0.3 W เฉพาะเมือ่จา่ยก�าลงัไฟฟ้าดว้ยอนิพตุ IEC 60320

ความถีก่�าลงัไฟฟ้าหลกั 50/60 Hz ± 15 %
แบตเตอรี่ ลเิธยีมไอออน 3.7 V, 9.25 Wh ลกูคา้สามารถเปลีย่นเองได ้
เวลาการท�างานเมือ่ใชแ้บตเตอรี่ สีช่ัว่โมงในโหมดการท�างานมาตรฐาน, สงูสดุ 5.5 ชัว่โมงในโหมดการประหยดัพลงังาน
เวลาชารจ์ < 6 ชัว่โมง
การรวบรวมขอ้มลู
ความละเอยีด การสุม่ตวัอยา่งแบบซงิโครนัส 16 บติ
ความถีข่องการสุม่ตวัอยา่ง 10.24 kHz ที ่50/60 Hz, ซงิคก์บัความถีเ่มน
ความถีส่ญัญาณอนิพตุ 50/60 Hz (42.5 ถงึ 69 Hz)

ชนดิของวงจร
1-ϕ, 1-ϕ IT, เฟสแบบแยก, 3-ϕ เดลตา้, 3-ϕ wye, 3-ϕ wye IT, 3-ϕ wye สมดลุ, 3-ϕ
Aron/Blondel (เดลตา้ 2 องคป์ระกอบ), 3-ϕ ขาเปิดเดลตา้, กระแสไฟฟ้าเทา่นัน้ (การศกึษา
โหลด)

การเกบ็ขอ้มลู หน่วยความจ�าแฟลชภาพใน (ผูใ้ชไ้มส่ามารถเปลีย่นเองได)้
ขนาดของหน่วยความจ�า บนัทกึได ้10 เซสชนั แตล่ะเซสชนัใชเ้วลา 8 สปัดาห ์โดยมรีะยะเวลาเกบ็ขอ้มลู 1 นาท1ี

ระยะเวลาข ัน้พืน้ฐาน

พารามเิตอรท์ีว่ดั แรงดนัไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, เสรมิ, ความถี,่ THD V, THD A, ก�าลงัไฟฟ้า, ปัจจัยก�าลงั, ก�าลงั
ไฟฟ้าระดบัพืน้ฐาน, DPF, พลงังาน

ระยะเวลาโดยเฉลีย่ ผูใ้ชส้ามารถเลอืกไดด้งันี:้ 1 วนิาท,ี 5 วนิาท,ี 10 วนิาท,ี 30 วนิาท,ี 1 นาท,ี 5 นาท,ี 10 นาท,ี 
15 นาท,ี 30 นาที

คา่ต�า่สดุ/สงูสดุของเวลาโดยเฉลีย่ แรงดนัไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า: RMS เต็มรอบ มการอปัเดตทกุครึง่รอบ Aux ก�าลงัไฟฟ้า: 200ms
ระยะเวลาความตอ้งการสงู (โหมดวดัพลงังาน)
พารามเิตอรท์ีว่ดั พลงังาน (Wh, varh, VAh), PF, ความตอ้งการสงูสดุ, ตน้ทนุของพลงังาน
ระยะเวลา ผูใ้ชส้ามารถเลอืกไดด้งันี:้ 5 นาท,ี 10 นาท,ี 15 นาท,ี 20 นาท,ี 30 นาท,ี ปิด

1จ�านวนเซสชนัการบนัทกึขอ้มลูและระยะเวลาการบนัทกึขอ้มลูทีเ่ป็นไปไดนั้น้ ขึน้กบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

ขอ้ก�าหนดคณุสมบตัทิางไฟฟ้า ตอ่
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การปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดมาตรฐาน
พลงังาน IEEE 1459
สว่นตดิตอ่
USB-A สง่ไฟลผ์า่นแฟลชไดรฟ์ USB, อปัเดตเฟิรม์แวร,์ กระแสไฟฟ้าทีจ่า่ยสงูสดุ: 120 mA
WiFi การโอนไฟลแ์ละการควบคมุระยะไกลผา่นการเชือ่มตอ่โดยตรงหรอืโครงสรา้งพืน้ฐาน WiFi

บลทูธู อา่นขอ้มลูการวดัเสรมิจากโมดลู Fluke Connect® 3000 series 
(ตอ้งใชต้วัเลอืกการอปัเกรด 1734 หรอื 1732)

USB-mini ดาวนโ์หลดขอ้มลูจากอปุกรณไ์ปยงั PC
แรงดนัไฟฟ้าอนิพตุ
จ�านวนอนิพตุ 4 (เฟส 3 และสายนวิทรัล)
แรงดนัไฟฟ้าอนิพตุสงูสดุ 1000 Vrms, CF 1.7
อมิพแีดนซอ์นิพตุ 10 MΩ
แบนดว์ดิธ์ 42.5 Hz - 3.5 kHz
อตัราสว่น 1:1 และปรับได ้
ประเภทการวดัคา่ 1000 V CAT III/600 V CAT IV
กระแสไฟฟ้าอนิพตุ
จ�านวนอนิพตุ 3, เลอืกโหมดไดอ้ตัโนมตัติามเซน็เซอรท์ีต่ดิตัง้
แรงดนัไฟฟ้าอนิพตุ อนิพตุจากตวัหนบี: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2.8

อนิพตุจากขดลวด Rogowski 150 mVrms/15 mVrms ที ่50 Hz, 180 mVrms/18 mVrms ที ่60 Hz; CF 4; ทัง้หมดทีช่ว่ง
ขาวดัขัน้ต�า่

พสิยั

1 A ถงึ 150 A/10 A ถงึ 1500 A ดว้ยขาวดักระแสไฟแบบบางและยดืหยุน่ i17XX-flex1500 
12 นิว้
3 A ถงึ 300 A/30 A ถงึ 3000 A ดว้ยขาวดักระแสไฟแบบบางและยดืหยุน่ i17XX-flex3000 
24 นิว้
6 A ถงึ 600 A/60 A ถงึ 6000 A ดว้ยขาวดักระแสไฟแบบบางและยดืหยุน่ i17XX-flex6000 
36 นิว้
40 mA ถงึ 4 A/0.4 A ถงึ 40 A ดว้ยตวัหนบี i40s-EL ส�าหรับไฟ 40A

แบนดว์ดิธ์ 42.5 Hz - 3.5 kHz
อตัราสว่น 1:1 และปรับได ้
อนิพตุเสรมิ
จ�านวนอนิพตุ 2
ชว่งอนิพตุ 0 ถงึ ± 10 V dc, อา่นคา่ได ้1 คา่/วนิาที
ตวัประกอบอตัราสว่น รปูแบบ: mx + b (เกนและออฟเซต็) ผูใ้ชก้�าหนดคา่ได ้
หน่วยทีแ่สดงผล ผูใ้ชส้ามารถก�าหนดคา่เองได ้(7 ตวัอกัษร เชน่ °C, psi, หรอื m/s)
การเชือ่มตอ่ไรส้าย
จ�านวนอนิพตุ 2
โมดลูทีส่นับสนุน Fluke Connect® 3000 series
การรับขอ้มลู 1 คา่ทีอ่า่นได/้s
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ขอ้มลูจ�าเพาะดา้นสภาพแวดลอ้ม
อณุหภมูใินการท�างาน -10 °C ถงึ +50 °C (-14 °F ถงึ +122 °F)

อณุหภมูสิ�าหรับจัดเกบ็ -20 °C ถงึ +60 °C (−4 °F ถงึ 140 °F), พรอ้มดว้ยแบตเตอรี:่ -20 °C ถงึ +50 °C  
(-4 °F ถงึ 122 °F)

ความชืน้ในการท�างาน
10 °C ถงึ 30 °C (50 °F ถงึ 86 °F) สงูสดุ 95 % RH
30 °C ถงึ 40 °C (86 °F ถงึ 104 °F) สงูสดุ 75 % RH
40 °C ถงึ 50 °C (104 °F ถงึ 122 °F) สงูสดุ 45 % RH

ระดบัความสงูในการใชง้าน 2000 เมตร (สงูสดุ 4000 เมตร จะลดมาตรฐานเหลอืเทยีบเทา่กบั 1000 V CAT II/ 
600 V CAT III/300 V CAT IV)

ระดบัความสงูในการเกบ็รักษา 12,000 m
ตูใ้สอ่ปุกรณ์ IP50 ไดม้าตรฐาน EN60529
การสัน่สะเทอืน MIL-T-28800E, ประเภท 3, Class III, Style B

ความปลอดภยั

IEC 61010-1
  อนิพตุเมน IEC: หมวดหมูข่องระดบัแรงดนัเกนิ II, ระดบัมลพษิ 2
  ขัว้แรงดนัไฟฟ้า: หมวดหมูข่องระดบัแรงดนัเกนิ IV, ระดบัมลพษิ 2

IEC 61010-2-031: CAT IV 600 V/CAT III 1000 V

ความเขา้กนัไดข้องแมเ่หล็กไฟฟ้า 
(EMC)

EN 61326-1: CISPR 11 อตุสาหกรรม: Group 1, Class A

เกาหล ี(KCC): อปุกรณ ์Class A (อปุกรณแ์พรส่ญัญาณและ การสือ่สารส�าหรับอตุสาหกรรม)

สหรัฐอเมรกิา (FCC): 47 CFR 15 subpart B ผลติภณัฑน์ีถ้อืวา่เป็นอปุกรณท์ีไ่ดรั้บการยกเวน้
ตามขอ้ก�าหนด 15.103

คา่สมัประสทิธิอ์ณุหภมูิ 0.1 x ขอ้ก�าหนดความแมน่ย�า/°C
ขอ้มลูจ�าเพาะท ัว่ไป
จอแสดงผล LCD สี 4.3 นิว้ Active Matrix TFT, 480 x 272 พกิเซล, หนา้จอสมัผัสแบบ Resistive

การรับประกนั
เครือ่งมอืและการจา่ยพลงังาน: สองปี (ไมร่วมแบตเตอรี)่
อปุกรณเ์สรมิ: หนึง่ปี
รอบการสอบเทยีบ: สองปี

ขนาด

เครือ่งมอื: 19.8 ซ.ม. x 16.7 ซ.ม. x 5.5 ซ.ม. (7.8 นิว้ x 6.6 นิว้ x 2.2 นิว้)
แหลง่จา่ยไฟ: 13.0 ซ.ม. x 13.0 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. (5.1 นิว้ x 5.1 นิว้ x 1.8 นิว้)
เครือ่งมอืทีต่ดิตัง้การจา่ยไฟแลว้: 19.8 ซม. x 16.7 ซม. x 9 ซม.  
(7.8 นิว้ x 6.6 นิว้ x 3.5 นิว้)

น�้าหนัก เครือ่งมอื: 1.1 กก. (2.5 lb)
แหลง่จา่ยไฟ: 400 ก. (0.9 lb)

การป้องกนัการโจรกรรม ชอ่งใสช่ดุล็อค Kensington
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ขอ้มลูจ�าเพาะของขาวดักระแสไฟฟ้าแบบยดืหยุน่ i17xx-flex 1500 12 นิว้
ชว่งการวดั 1 ถงึ 150 A ac / 10 ถงึ 1500 A ac
กระแสทีไ่มเ่กดิการท�าลายลา้ง 100 kA (50/60 Hz)
ความคลาดเคลือ่นในตวัอปุกรณท์ีส่ภาวะอา้งองิ* ±0.7 % ของคา่ทีอ่า่นได ้
ความแมน่ย�า 173x + iFlex ± (1 % ของคา่ทีอ่า่นได ้+ 0.02 % ของพสิยั)
สมัประสทิธิอ์ณุหภมูใินชว่งอณุหภมูกิารท�างาน 0.05 % ของคา่ทีอ่า่นได/้°C, 0.09 % ของคา่ทีอ่า่นได/้°F
แรงดนัไฟฟ้าในการท�างาน 1000 V CAT III, 600 V CAT IV
ความยาวสายเคเบลิหวัวดั 305 มม. (12 นิว้)
เสน้ผา่นศนูยก์ลางสายเคเบลิหวัวดั 7.5 มม. (0.3 นิว้)
รัศมทีีง่อไดส้งูสดุ 38 มม. (1.5 นิว้)
ความยาวสายเคเบลิเอาตพ์ตุ 2 ม. (6.6 ฟตุ)
น�้าหนัก 115 กรัม
วสัดสุายเคเบลิของขาวดั TPR
วสัดคุูค่วบ POM + ABS/PC
สายเคเบลิเอาตพ์ตุ TPR/PVC

อณุหภมูใินการท�างาน -20 °C ถงึ +70 °C (-4 °F ถงึ 158 °F) อณุหภมูขิอง  
ตวัน�าทีท่�าการทดสอบจะตอ้งไมเ่กนิ 80 °C (176 °F)

อณุหภมูขิณะไมท่�างาน -40 °C ถงึ +80 °C (-40 °F ถงึ 176 °F)
ความชืน้สมัพัทธใ์นการท�างาน 15 % ถงึ 85 % ไมม่กีารควบแน่น
ระดบั IP IEC 60529:IP50
การรับประกนั หนึง่ปี

* สภาพแวดลอ้มอา้งองิ:
 • สภาพแวดลอ้มในการใชง้าน: 23 °C ± 5 °C, ไมม่สีนามไฟฟ้า/สนามแมเ่หล็กภายนอก, RH 65 %
 • ตวัน�าไฟฟ้าหลกัอยูท่ีต่�าแหน่งกึง่กลาง
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คณุลกัษณะของรุน่
เครือ่งมอืบนัทกึพลงังาน 1732 เครือ่งมอืบนัทกึพลงังาน 1734

 FLUKE-1732/B FLUKE-1732/
EUS

FLUKE-1732/
INTL FLUKE-1734/B FLUKE-1734/

EUS
FLUKE-1734/

INTL
FLUKE-1734/

WINTL

รุน่
เครือ่งมอืบนัทกึ

พลงังานไฟฟ้ารุน่
พืน้ฐาน

เครือ่งมอืบนัทกึ
พลงังานไฟฟ้า 

(ยโุรปและ
สหรัฐอเมรกิา)

เครือ่งมอืบนัทกึ
พลงังานไฟฟ้า  

(ทัว่โลก)

เครือ่งมอืบนัทกึ
พลงังานไฟฟ้าพรอ้ม 

Fluke Connect®

เครือ่งมอืบนัทกึ
พลงังานไฟฟ้า
พรอ้ม Fluke 

Connect (ยโุรปและ
สหรัฐอเมรกิา) 

เครือ่งมอืบนัทกึ
พลงังานไฟฟ้าพรอ้ม 

Fluke Connect  
(ทัว่โลก)

เครือ่งมอืบนัทกึ
พลงังานไฟฟ้าพรอ้ม 

Fluke Connect  
(ไรส้าย ทัว่โลก)

ฟงักช์นั

การสนับสนุนโมดลู Fluke 
Connect 
(สงูสดุถงึ 2 โมดลู**)

อปุกรณเ์สรมิ อปุกรณเ์สรมิ อปุกรณเ์สรมิ • • • •

การบนัทกึ

แนวโนม้ • • • • • • •

การสือ่สาร

USB (มนิ ิB) • • • • • • •

การดาวนโ์หลดขอ้มลูจาก
เครือ่งมอืดว้ย WiFi • • อปุกรณเ์สรมิ • • อปุกรณเ์สรมิ อปุกรณเ์สรมิ

การดาวนโ์หลดดว้ย WiFi 
ผา่นจดุเชือ่มตอ่ WiFi 
(ตอ้งลงทะเบยีน)**

อปุกรณเ์สรมิ อปุกรณเ์สรมิ อปุกรณเ์สรมิ อปุกรณเ์สรมิ อปุกรณเ์สรมิ อปุกรณเ์สรมิ อปุกรณเ์สรมิ

อปุกรณเ์สรมิทีม่ใีห้

อะแดปเตอรท์ีใ่ช ้WiFi และ 
BLE** อปุกรณเ์สรมิ อปุกรณเ์สรมิ อปุกรณเ์สรมิ อปุกรณเ์สรมิ • อปุกรณเ์สรมิ •

แฟลชไดรฟ์ USB (4GB) • • • • • • •

สายเคเบลิ USB • • • • • • •

สายแบน 3PHVL-173 • • • • • • •

สายเคเบลิแดง 1 สาย,  
ด�า 1 สาย ยาว 0.1 ม. • • • • • • •

สายวดัแดง 1 สาย,  
ด�า 1 สาย ยาว 1.5 ม. • • • • • • •

คลปิปากยาว 4 4 4 4 4 4 4

ซองแบบนิม่ C173x • • • • • • •

ชดุรหสัส ี • • • • • • •

ชดุแขวน 173x อปุกรณเ์สรมิ อปุกรณเ์สรมิ อปุกรณเ์สรมิ • • • •

ขาวดัแมเ่หล็ก MP1 อปุกรณเ์สรมิ อปุกรณเ์สรมิ อปุกรณเ์สรมิ 4 4 4 4

i173X-flex1500 12 นิว้ อปุกรณเ์สรมิ 3 3 อปุกรณเ์สรมิ 3 3 3

สายไฟ

ยโุรป, สหราช
อาณาจักร,  

สหรัฐอเมรกิา, 
ออสเตรเลยี, บราซลิ

ยโุรป, 
สหรัฐอเมรกิา, สห

ราชอาณาจักร

ยโุรป, สหราช
อาณาจักร, 

สหรัฐอเมรกิา, 
ออสเตรเลยี, บราซลิ

ยโุรป, สหราช
อาณาจักร,  

สหรัฐอเมรกิา, 
ออสเตรเลยี, บราซลิ

ยโุรป, 
สหรัฐอเมรกิา, สห

ราชอาณาจักร

ยโุรป, สหราช
อาณาจักร,  

สหรัฐอเมรกิา, 
ออสเตรเลยี, บราซลิ

ยโุรป, สหราช
อาณาจักร,  

สหรัฐอเมรกิา, 
ออสเตรเลยี, บราซลิ

อปุกรณเ์สรมิทีท่�างานรว่มกนัได้

อะแดปเตอรอ์ะนาล็อก 
173X- AUX • • • • • • •

ขาวดักระแสไฟฟ้า  
i17XX-flex1500 12 นิว้ • • • • • • •

ขาวดักระแสไฟฟ้า  
i17XX-flex3000 24 นิว้ • • • • • • •

ขาวดักระแสไฟฟ้า  
i17XX-flex6000 36 นิว้ • • • • • • •

แคลมป์กระแสไฟฟ้า 
i40s-EL • • • • • • •

การอปัเกรด 1732 เป็น 
1734 (1732/อปัเกรด) • • • –  –  – –

* ไมร่วมโมดลู
** เครือ่งมอืบางรุน่สามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศ โปรดตรวจสอบกบัตวัแทนจ�าหน่ายของ Fluke ทีอ่ยูใ่กลบ้า้น
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ขอ้มลูการส ัง่ซือ้**
FLUKE-1732/B เครือ่งมอืบนัทกึพลงังานไฟฟ้า รุน่
พืน้ฐาน (ไมร่วมขาวดักระแสไฟฟ้า)
FLUKE-1732/EUS เครือ่งมอืบนัทกึพลงังานไฟฟ้า 
รุน่ส�าหรับยโุรปและสหรัฐอเมรกิา (รวมขาวดักระแส
ไฟฟ้า)
FLUKE-1732/INTL เครือ่งมอืบนัทกึพลงังาน
ไฟฟ้า รุน่ส�าหรับทัว่โลก (รวมขาวดักระแสไฟฟ้า)
FLUKE-1734/B เครือ่งมอืบนัทกึพลงังานไฟฟ้า 
พรอ้ม Fluke Connect® (ไมร่วมขาวดักระแสไฟฟ้า)
FLUKE-1734/EUS เครือ่งมอืบนัทกึพลงังาน
ไฟฟ้า รุน่ส�าหรับยโุรปและสหรัฐอเมรกิาพรอ้ม Fluke 
Connect (รวมขาวดักระแสไฟฟ้า)
FLUKE-1734/INTL เครือ่งมอืบนัทกึพลงังาน
ไฟฟ้า รุน่ส�าหรับทัว่โลก พรอ้ม Fluke Connect  
(รวมขาวดักระแสไฟฟ้า)
FLUKE-1734/WINTL เครือ่งมอืบนัทกึพลงังาน
ไฟฟ้า รุน่ไรส้ายส�าหรับทัว่โลก (รวม ขาวดักระแส
ไฟฟ้า)

Fluke 1732 ประกอบดว้ย:
เครือ่งมอื, การจา่ยไฟ, สายวดัทดสอบแรงดนัไฟฟ้า, 
คลปิปากยาว (4x), ขาวดักระแสไฟฟ้าแบบยดืหยุน่ 
12 นิว้ 1,500A (3x), ซองแบบนุ่ม, ซอฟตแ์วร ์
Energy Analyze Plus, สายไฟ, ชดุรหสัส ีและ
เอกสารประกอบในแฟลชไดรฟ์ USB

Fluke 1734 ประกอบดว้ย:
เครือ่งมอื, การจา่ยไฟ, สายวดัทดสอบแรงดนัไฟฟ้า, 
คลปิปากยาว (4x), ขาวดักระแสไฟฟ้าแบบยดืหยุน่ 
12 นิว้ 1,500A (3x), ซองแบบนุ่ม, ซอฟตแ์วร ์
Energy Analyze Plus, สายแขวนแมเ่หล็ก, ขาวดัแรง
ดนัไฟฟ้าแมเ่หล็ก (4x), อะแดปเตอร ์WiFi/BLE**, 
สายไฟ, ชดุรหสัส ีและเอกสารประกอบในแฟลชไดรฟ์ 
USB

**เครือ่งมอืบางรุน่สามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศ โปรดตรวจสอบกบั
ตวัแทนจ�าหน่ายของ Fluke ทีอ่ยูใ่กลบ้า้น

เครือ่งหมายการคา้ทัง้หมดเป็นกรรมสทิธิข์องผูท้ีเ่ป็นเจา้ของ จ�าเป็นตอ้งม ีWiFi หรอืบรกิารโทรศพัทม์อืถอืในการแบง่
ปันขอ้มลู การใหบ้รกิารไรส้ายและขอ้มลูผา่นสมารท์โฟนไมร่วมอยูใ่นการสัง่ซือ้ พืน้ทีเ่ก็บขอ้มลู 5 GB แรกใหบ้รกิารฟร ี
สามารถดรูายละเอยีดการสนับสนุนทางโทรศพัทไ์ดท้ี ่fluke.com/phones
การใหบ้รกิารไรส้ายและขอ้มลูผา่นสมารท์โฟนไมร่วมอยูใ่นการส ัง่ซือ้ Fluke Connect อาจ
ไมม่ใีหบ้รกิารในบางประเทศ

การบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนัซบัซอ้นนอ้ยลง ก�าจดังานซ�า้
ประหยดัเวลาและเพิม่ความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลูการบ�ารงุรักษาของคณุโดยซงิคค์า่วดั
แบบไรส้ายโดยใชร้ะบบ Fluke Connect®

• ขจัดขอ้ผดิพลาดจากการป้อนขอ้มลูโดยบนัทกึคา่วดัจากเครือ่งมอืโดยตรงและ
เชือ่มโยงคา่วดักบัค�าสัง่งาน รายงาน หรอืบนัทกึสนิทรัพย์

• เพิม่ระยะเวลาการท�างานใหส้งูทีส่ดุและท�าการตดัสนิใจดา้นการบ�ารงุรักษาอยา่ง
มัน่ใจดว้ยขอ้มลูทีค่ณุสามารถไวใ้จและตรวจสอบได ้

• เขา้ถงึคา่วดับรรทดัฐาน คา่วดัในอดตี และคา่วดัปัจจบุนัตามสนิทรัพย์
• ไมต่อ้งยุง่กบัคลปิบอรด์ สมดุจดบนัทกึ และสเปรดชตีหลายแผน่ดว้ยการถา่ยโอน

การวดัแบบไรส้ายดว้ยขัน้ตอนเดยีว
• แบง่ปันขอ้มลูการวดัของคณุโดยใชก้ารสนทนาทางวดิโีอและอเีมล ShareLiveTM

• เครือ่งมอืบนัทกึพลงังานไฟฟ้าสามเฟส Fluke 1732 และ 1734 เป็นสว่นหนึง่ของ
ระบบเครือ่งมอืทดสอบทีเ่ชือ่มโยงกนั ตลอดจนซอฟตแ์วรก์ารบ�ารงุรักษาอปุกรณ์
ทีม่กีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง เยีย่มชมเว็บไซตเ์พือ่หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบ 
Fluke Connect

คน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่flukeconnect.com
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