
ข้อมูลด้านเทคนิค

เครือ่งมอืบนัทกึก�าลงัไฟฟ้าสาม
เฟส Fluke 1736 และ 1738

การตรวจวดัส�าคญั
จับและบนัทกึคา่แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ก�าลงัไฟฟ้า 
ฮารโ์มนคิ และคณุภาพก�าลงัไฟฟ้าทีเ่กีย่วขอ้งไดโ้ดย
อตัโนมตั ิ

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�าหรับการใชง้านรว่มกบัจดุทีก่ระแสไฟฟ้าเขา้อาคารและ
อปุกรณท์ีรั่บกระแสไฟฟ้าตามล�าดบั

มองเห็นไดม้ากกวา่ ลดความไมแ่นน่อน และตดัสนิใจ
เกีย่วกบัคณุภาพก�าลงัไฟฟ้าและการใชพ้ลงังานไดด้ขี ึน้
เครือ่งมอืบนัทกึก�าลงัไฟฟ้าสามเฟส Fluke 1736 และ 1738 ทีส่รา้งขึน้โดย
อาศยัความสามารถของแอปพลเิคชนัส�าหรับอปุกรณเ์คลือ่นทีแ่ละซอฟตแ์วร์
ของเดสกท็์อป Fluke Connect® จะใหข้อ้มลูทีค่ณุตอ้งการเพือ่ชว่ยตดัสนิใจ
เกีย่วกบัคณุภาพก�าลงัไฟฟ้าและพลงังานทีม่คีวามส�าคญัไดใ้นแบบเรยีลไทม ์
1736 และ 1738 เป็นเครือ่งมอืทดสอบทีส่มบรูณแ์บบทีส่ดุส�าหรับการศกึษา
พลงังานและการบนัทกึคณุภาพก�าลงัไฟฟ้าขัน้พืน้ฐาน เครือ่งมอืนีส้ามารถจับ
และบนัทกึพารามเิตอรค์ณุภาพก�าลงัไฟฟ้าไดก้วา่ 500 รายการโดยอตัโนมตั ิ
เพือ่ใหค้ณุมองเห็นขอ้มลูทีต่อ้งการไดม้ากขึน้ และน�ามาใชป้รับปรงุใหร้ะบบมี
ความเชือ่ถอืไดแ้ละมคีวามประหยดัสงูสดุ 

สว่นตดิตอ่ผูใ้ชท้ีป่รับปรงุ ขาวดักระแสไฟฟ้าทีย่ดืหยุน่ และฟังกช์นัการยนืยนั
การวดัอจัฉรยิะทีช่ว่ยใหค้ณุลดขอ้ผดิพลาดในการวดัดว้ยการยนืยนัและแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดในการเชือ่มตอ่ทัว่ไปไดแ้บบดจิติอล ท�าใหก้ารตัง้คา่งา่ยกวา่เคย
และลดความไมแ่น่นอนในการวดัคา่ เขา้ถงึและแชรข์อ้มลูระยะไกลกบัทมี
ของคณุผา่นแอปพลเิคชนั Fluke Connect® เพือ่ใหค้ณุสามารถท�างานจาก
ระยะทีป่ลอดภยัและตดัสนิใจเรือ่งส�าคญัไดใ้นแบบเรยีลไทม ์ซึง่จะชว่ยลด
การใชอ้ปุกรณป้์องกนั การเขา้ส�ารวจสถานที ่และการเขา้ปฏบิตังิาน นอกจาก
นี ้คณุยงัสามารถสรา้งแผนภมูแิละกราฟจากการวดัคา่ไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
งา่ยดายเพือ่ชว่ยระบปัุญหาและสรา้งรายงานแบบละเอยีดดว้ยแพ็คเกจ
ซอฟตแ์วร ์Fluke Energy Analyze Plus ทีม่ใีห ้

• วดัท ัง้สามเฟสและ Neutral ดว้ยขาวดักระแสไฟฟ้าทีย่ดืหยุน่ได ้4 ตวั

• การบนัทกึแบบครอบคลมุ: สามารถจัดเก็บเซสชนัการบนัทกึขอ้มลู
ไดม้ากกวา่ 20 รายการในเครือ่งมอื ทีจ่รงิแลว้ คา่ทีว่ดัไดท้ัง้หมดจะถกู
บนัทกึไวโ้ดยอตัโนมตั ิเพือ่ใหค้ณุไมพ่ลาดแนวโนม้การวดั อกีทัง้ยงั
สามารถตรวจสอบคา่ไดใ้นระหวา่งการบนัทกึและกอ่นดาวนโ์หลดเพือ่น�า
มาวเิคราะหใ์นแบบเรยีลไทม์

• จบัการตก การขยาย และกระแสไฟฟ้าเขา้: มภีาพรปูแบบคลืน่ของ
กจิกรรมและโปรไฟล ์RMS ความละเอยีดสงู พรอ้มกบัวนัที ่การประทบั
เวลา และความรนุแรงเพือ่ชว่ยระบสุาเหตหุลกัทีเ่ป็นไปไดข้องปัญหา
คณุภาพก�าลงัไฟฟ้า

• หนา้จอสรีะบบสมัผสัทีค่มชดัสดใส: ท�าการวเิคราะหแ์ละตรวจสอบ
ขอ้มลูภาคสนามไดอ้ยา่งสะดวกดว้ยหนา้จอแสดงผลกราฟิกเต็มรปูแบบ

• สว่นตดิตอ่ผูใ้ชท้ ีเ่พ ิม่ประสทิธภิาพ: จับขอ้มลูทีถ่กูตอ้งไดต้ลอดเวลา 
ดว้ยการตัง้คา่ทีร่วดเร็ว มคี�าแนะน�า กราฟิก และลดความไมแ่น่นอนเกีย่ว
กบัการเชือ่มตอ่ลงดว้ยฟังกช์นัการยนืยนัอจัฉรยิะ

• แผงดา้นหนา้หรอื Fluke Connect App มฟีงักช์นัการต ัง้คา่ 
"ส�าหรบัใชง้านภาคสนาม" อยา่งครบถว้น: ไมจ่�าเป็นตอ้งกลบัไป
ยงัเวริก์ชอปเพือ่ดาวนโ์หลดและตัง้คา่ ไมต่อ้งพกคอมพวิเตอรท์ีม่แีผง
อปุกรณไ์ฟฟ้าไปดว้ย

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

เหมาะส�าหรับการศกึษาโหลด 
NEC 220

คน้พบแหลง่ทีม่าของแรงดนัไฟฟ้าและ
การแปรปรวนของกระแสไฟฟ้าทีอ่าจ
สง่ผลตอ่อปุกรณข์องคณุ

จับกจิกรรมของแรงดนัไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าเขา้ดว้ยเกณฑท์ีก่�าหนด
ไวล้ว่งหนา้

การตัง้คา่ทีใ่ชง้านงา่ย พารามเิตอรท์ี่
วดัไดท้ัง้หมดจะถกูเลอืกโดยอตัโนมตัิ
ระหวา่งการบนัทกึ ท�าใหค้ณุมัน่ใจได ้
วา่มขีอ้มลูทีต่อ้งการ แมใ้นขณะทีค่ณุ
ยงัไมท่ราบวา่ตอ้งการขอ้มลูนัน้ๆ

• การบนัทกึในตวัทีส่มบรูณแ์บบ: เชือ่มตอ่อปุกรณ ์
Fluke Connect กบั Fluke 1738 เพือ่บนัทกึ
พารามเิตอรก์ารวดัอืน่ๆ ถงึสองพารามเิตอรไ์ดพ้รอ้ม
กนั ซึง่จะเป็นพารามเิตอรท์ีส่ามารถใชไ้ดใ้นดจิติอล
มลัตมิเิตอรห์รอืโมดลูไรส้ายของ Fluke Connect 
อยา่งแทจ้รงิ*

• ซอฟตแ์วรส์�าหรบัการใชง้าน Energy Analyze 
Plus: ดาวนโ์หลดและวเิคราะหท์กุรายละเอยีดของ
การใชพ้ลงังานและสถานะของคณุภาพก�าลงัไฟฟ้า
ดว้ยการรายงานอตัโนมตัขิองเรา

บนัทกึพารามเิตอรท์ ัว่ไปสว่นใหญ่
1736 และ 1738 ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่วดั
พารามเิตอรก์�าลงัไฟฟ้าสามเฟสทีส่�าคญัทีส่ดุ และ
สามารถบนัทกึแรงดนัไฟฟ้า rms, กระแสไฟฟ้า rms, 
กจิกรรมของแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, THD แรง
ดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, ฮารโ์มนคิแรงดนัไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าถงึฮารโ์มนคิล�าดบัที ่50, ก�าลงัไฟฟ้าแอก
ทฟี, ก�าลงัไฟฟ้าเสมอืน, ปัจจัยก�าลงั, พลงังานแอกทฟี, 
พลงังานเสมอืน และอกีมากมายไดพ้รอ้มกนั 1736 และ 
1738 มหีน่วยความจ�าทีเ่พยีงพอส�าหรับการบนัทกึขอ้มลู
มากกวา่หนึง่ปี ท�าใหส้ามารถพบปัญหาทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้ตอ่
เนือ่งหรอืพบไดน้อ้ยทีค่ณุอาจมองขา้มไปได ้

การศกึษาโหลด: ตรวจสอบความจขุองระบบไฟฟ้ากอ่น
เพิม่โหลด

การประเมนิพลงังาน: หาผลลพัธท์ีว่ดัไดใ้นเชงิปรมิาณ
ของการใชพ้ลงังานทัง้กอ่นและหลงัการปรับปรงุ เพือ่เป็น
ขอ้มลูรองรับส�าหรับอปุกรณป์ระหยดัพลงังาน

การวดัฮารโ์มนคิ: เปิดเผยปัญหาของฮารโ์มนคิทีอ่าจ
สรา้งความเสยีหายหรอืรบกวนตอ่อปุกรณส์�าคญั

การจบักจิกรรมของแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า: 
ตรวจสอบการตก การขยาย และกระแสไฟฟ้าเขา้ทีท่�าให ้
มกีารรเีซต็หลอกหรอืการตดัเบรกเกอรว์งจรทีไ่มจ่�าเป็น

*เครือ่งมอืบางรุน่สามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศ โปรดตรวจสอบกบัตวัแทน
จ�าหน่ายของ Fluke ทีอ่ยูใ่กลบ้า้น

การใชง้าน
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ใชง้านงา่ย
ขาวดักระแสไฟฟ้าสีต่วัจะถกูเชือ่มตอ่แยกกนั เครือ่ง
มอืจะตรวจจับและปรับสเกลขาวดัโดยอตัโนมตั ิขาวดั
กระแสไฟฟ้าแบบบางไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหเ้ขา้
ถงึพืน้ทีข่องตวัน�าทีแ่คบไดด้ ีและตัง้คา่เป็น 150 หรอื 
1500 A ไดง้า่ยๆ เพือ่ใหม้คีวามแมน่ย�าสงูในงานแทบ
ทกุอยา่ง นวตักรรมสายวดัแรงดนัไฟฟ้าแบบแบนทีไ่มพั่น
กนัจะท�าใหก้ารเชือ่มตอ่เรยีบงา่ยและเชือ่ถอืได ้ตลอด
จนคณุลกัษณะอจัฉรยิะ "ยนืยนัการเชือ่มตอ่" ของเครือ่ง
มอืยงัจะตรวจสอบโดยอตัโนมตัเิพือ่ใหแ้น่ใจวา่เครือ่งมอื
มกีารเชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้งและสามารถแกไ้ขปัญหาการ
เชือ่มตอ่ทัว่ไปไดแ้บบดจิติอล โดยไมต่อ้งตดัการเชือ่ม
ตอ่สายวดัคา่

การจา่ยก�าลงัไฟฟ้าทีถ่อดออกไดส้ามารถใหก้�าลงัไฟฟ้า
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยัจากวงจรทีว่ดัคา่โดยตรง 
ไมต่อ้งมองหาเตา้เสยีบไฟฟ้า หรอืใชส้ายตอ่หลายเสน้
เพือ่เขา้ถงึต�าแหน่งการบนัทกึอกี

การวเิคราะหแ์ละการรายงาน
การจับขอ้มลูทีบ่นัทกึไวเ้ป็นเพยีงสว่นหนึง่ของงาน 
เมือ่คณุมขีอ้มลู คณุจะตอ้งสรา้งขอ้มลูและรายงาน
ทีม่ปีระโยชนเ์พือ่น�าไปแชรไ์ดอ้ยา่งงา่ยดายและ
ท�าใหอ้งคก์รหรอืลกูคา้ของคณุเขา้ใจงา่ย ซอฟตแ์วร ์
Fluke Energy Analyze Plus ชว่ยใหง้านงา่ยยิง่กวา่
เคย เมือ่ใชเ้ครือ่งมอืการวเิคราะหท์ีม่ปีระสทิธภิาพและ
ความสามารถในการสรา้งรายงานทีก่�าหนดเองไดใ้นเวลา
ไมน่าน คณุจะสามารถสือ่สารสิง่ทีค่ณุคน้พบและแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วเพือ่ใหร้ะบบมคีวามเชือ่ถอืไดแ้ละ
มคีวามประหยดัสงูสดุ  

เปรยีบเทยีบพารามเิตอรท์ีว่ดัไดอ้ยา่งรวดเร็วและงา่ยดาย

ฟังกช์นัการยนืยนัอจัฉรยิะทีจ่ะแกไ้ขการเชือ่มตอ่การวดัทัว่ไปไดแ้บบดจิติอล

การดาวนโ์หลดขอ้มลูทีง่า่ยกวา่เคยหรอืยดืหยุน่มาก
ขึน้:
• ดาวนโ์หลดลงแฟลชไดรฟ์ USB ทีเ่สยีบอยูก่บัพอรต์ 

USB ของเครือ่งมอืโดยตรง

• ดกูารวดัจากระยะไกลผา่นแอปพลเิคชนัส�าหรับ
อปุกรณเ์คลือ่นทีแ่ละซอฟตแ์วรข์องเดสกท็์อป 
Fluke Connect ซึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถท�างานจาก
ระยะทีป่ลอดภยัและลดการใชอ้ปุกรณป้์องกนัสว่นตวั 
การเขา้ส�ารวจสถานทีแ่ละการเขา้ปฏบิตังิานโดยไม่
จ�าเป็น*

*เครือ่งมอืบางรุน่สามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศ โปรดตรวจสอบกบัตวัแทน
จ�าหน่ายของ Fluke ทีอ่ยูใ่กลบ้า้น 
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ความแมน่ย�า

พารามเิตอร์ พสิยั ความละเอยีด
สงูสดุ

ความแมน่ย�าในตวัอปุกรณท์ีส่ถานะอา้งองิ 
(% ของคา่ทีอ่า่นได ้+ % จากอตัราสว่นท ั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 
600036 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

ฮารโ์มนคิแรงดนัไฟฟ้าล�าดบัที ่
2 ... ล�าดบัที ่50 1000 V 0.1 V ≥ 10 V: ± 5 % ของคา่ทีอ่า่นได ้

< 10 V: ± 0.5V

ฮารโ์มนคิกระแสไฟฟ้าล�าดบัที ่
2 ... ล�าดบัที ่50

ก�าหนดโดยอปุกรณ์
เสรมิ

ก�าหนดโดยอปุกรณ์
เสรมิ

≥ 3 % ของชว่งกระแสไฟฟ้า: ± 5 % ของคา่ทีอ่า่นได ้
< 3 % ของชว่งกระแสไฟฟ้า: ± 0.15 % ของพสิยั

ความไมส่มดลุ 100 % 0.1 % ± 0.2

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 ้

ปัจจัยก�าลงั PF
ปัจจัยก�าลงัของการปรับ 
DPF/cosϕ

– ± 0.025

ความคลาดเคลือ่นเพิม่เตมิใน 
% 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

 

ขอ้มลูจ�าเพาะ
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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- wye, 3-ϕ wye IT, 3-ϕ wye สมดลุ, 3-ϕ Aron/
Blondel (เดลตา้ 2 องคป์ระกอบ), 3-ϕ ขาเปิดเดลตา้, กระแสไฟฟ้าเทา่นัน้ (การศกึษาโหลด)

การเกบ็ขอ้มลู หน่วยความจ�าแฟลชภาพใน (ผูใ้ชไ้มส่ามารถเปลีย่นเองได)้

ขนาดของหน่วยความจ�า บนัทกึได ้10 เซสชนั แตล่ะเซสชนัใชเ้วลา 8 สปัดาห ์โดยมรีะยะเวลาเกบ็ขอ้มลู 1 นาทแีละ 
500 กจิกรรม1

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 เต็มรอบทีไ่ดรั้บการอปัเดตทกุครึง่รอบ  
(URMS1/2 เป็นไปตาม IEC61000-4-30) 
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

การวดัคณุภาพของก�าลงัไฟฟ้า

พารามเิตอรท์ีว่ดั แรงดนัไฟฟ้า, ความถี,่ ไมส่มดลุ, ฮารโ์มนคิแรงดนัไฟฟ้า, THD V, กระแสไฟฟ้า, ฮารโ์มนคิ, 
THD A, TDD

ระยะเวลาโดยเฉลีย่ 10 นาที

ฮารโ์มนคิแตล่ะรายการ ฮารโ์มนคิล�าดบัที ่2 ...50

การแปรปรวนของฮารโ์มนคิรวม ค�านวณโดยใช ้50 ฮารโ์มนคิ

กจิกรรม แรงดนัไฟฟ้า: การตก, การขยาย, การหยดุชะงัก, กระแสไฟฟ้า: กระแสไฟฟ้าเขา้

การบนัทกึทีท่รกิเกอร์
RMS เต็มรอบทีไ่ดรั้บการอปัเดตทกุครึง่รอบของแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า  
(Urms1/2 เป็นไปตาม IEC61000-4-30)
รปูแบบคลืน่ของแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า

1จ�านวนเซสชนัการบนัทกึขอ้มลูและระยะเวลาการบนัทกึขอ้มลูทีเ่ป็นไปไดนั้น้ ขึน้กบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
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ขอ้ก�าหนดคณุสมบตัทิางไฟฟ้า ตอ่

การปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดมาตรฐาน

ฮารโ์มนคิ
IEC 61000-4-7: Class 1
IEEE 519 (ฮารโ์มนคิระยะสัน้)

คณุภาพของไฟฟ้า IEC 61000-4-30 Class S, IEC62586-1 (อปุกรณ ์PQI-S)

พลงังาน IEEE 1459

การปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดดา้น
คณุภาพของก�าลงัไฟฟ้า EN50160 (ส�าหรับพารามเิตอรท์ีว่ดั)

สว่นตดิตอ่

USB-A สง่ไฟลผ์า่นแฟลชไดรฟ์ USB, อปัเดตเฟิรม์แวร,์ กระแสไฟฟ้าทีจ่า่ยสงูสดุ: 120 mA

WiFi การโอนไฟลแ์ละการควบคมุระยะไกลผา่นการเชือ่มตอ่โดยตรงหรอืโครงสรา้งพืน้ฐาน WiFi

บลทูธู อา่นขอ้มลูการวดัเสรมิจากโมดลู Fluke Connect® 3000 series 
(ตอ้งใชต้วัเลอืกการอปัเกรด 1738 หรอื 1736)

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 4, 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;  
ทัง้หมดทีช่ว่งขาวดัขัน้ต�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
เครือ่งมอืและการจา่ยไฟ: 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�า
ทีท่�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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คุณลักษณะของรุ่น
เครือ่งมอืบนัทกึก�าลงัไฟฟ้า 1736 เครือ่งมอืบนัทกึก�าลงัไฟฟ้า 1738

 FLUKE-
1736/B

FLUKE- 
1736/EUS

FLUKE- 
1736/INTL

FLUKE-
1738/B

FLUKE- 
1738/EUS

FLUKE- 
1738/INTL

รุน่
เครือ่งมอืบนัทกึ
ก�าลงัไฟฟ้ารุน่

พืน้ฐาน

เครือ่งมอืบนัทกึ
ก�าลงัไฟฟ้า 
(ยโุรปและ

สหรัฐอเมรกิา)

เครือ่งมอืบนัทกึ
ก�าลงัไฟฟ้า  
(ทัว่โลก)

เครือ่งมอืบนัทกึ
ก�าลงัไฟฟ้ารุน่

ขัน้สงู

เครือ่งมอื
บนัทกึก�าลงั
ไฟฟ้ารุน่ขัน้

สงู (ยโุรปและ
สหรัฐอเมรกิา) 

เครือ่งมอืบนัทกึ
ก�าลงัไฟฟ้ารุน่

ขัน้สงู (ทัว่โลก)

ฟงักช์นั

สภาวะ PQ (การวเิคราะห ์EN50160) ตวัเลอืก ตวัเลอืก ตวัเลอืก • • •

การรายงาน IEEE 519 ตวัเลอืก ตวัเลอืก ตวัเลอืก ตวัเลอืก ตวัเลอืก ตวัเลอืก 

การสนับสนุนโมดลู Fluke Connect® 
(สงูสดุถงึ 2 โมดลู**) ตวัเลอืก ตวัเลอืก ตวัเลอืก • • •

การบนัทกึ

แนวโนม้ • • • • • •

ภาพรปูแบบคลืน่ + โปรไฟล ์RMS ตวัเลอืก ตวัเลอืก ตวัเลอืก • • •

การสือ่สาร

USB (มนิ ิB) • • • • • •

การดาวนโ์หลดขอ้มลูจากเครือ่งมอืดว้ย WiFi • • ตวัเลอืก • • ตวัเลอืก

การดาวนโ์หลดดว้ย WiFi ผา่นจดุเชือ่มตอ่ 
WiFi(ตอ้งลงทะเบยีน)** ตวัเลอืก ตวัเลอืก ตวัเลอืก ตวัเลอืก ตวัเลอืก ตวัเลอืก

อปุกรณเ์สรมิทีม่ใีห้

อะแดปเตอรท์ีใ่ช ้WiFi เทา่นัน้** - • - - - -

อะแดปเตอรท์ีใ่ช ้WiFi และ BLE** ตวัเลอืก ตวัเลอืก ตวัเลอืก ตวัเลอืก • ตวัเลอืก

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

ซองแบบนิม่ C173x • • • • • •

ชดุรหสัส ี • • • • • •

ชดุแขวน 173x ตวัเลอืก ตวัเลอืก ตวัเลอืก • • •

ขาวดัแมเ่หล็ก MP1 ตวัเลอืก ตวัเลอืก ตวัเลอืก 4 4 4

i173X-flex1500 12 นิว้ ตวัเลอืก 4 4 ตวัเลอืก 4 4

สายไฟ

ยโุรป, สหราช
อาณาจักร, 

สหรัฐอเมรกิา, 
ออสเตรเลยี, 

บราซลิ

ยโุรป, 
สหรัฐอเมรกิา,  

สหราชอาณาจักร

ยโุรป, สหราช
อาณาจักร, 

สหรัฐอเมรกิา, 
ออสเตรเลยี, 

บราซลิ

ยโุรป, สหราช
อาณาจักร, 

สหรัฐอเมรกิา, 
ออสเตรเลยี, 

บราซลิ

ยโุรป, 
สหรัฐอเมรกิา,  

สหราชอาณาจักร

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 • • • • • •

ตวัเลอืกการรายงาน IEEE 519 • • • • • •

การอปัเกรด 1736 เป็น 1738  
(1736/อปัเกรด) • • • –  –  –

* ไมร่วมโมดลู

** เครือ่งมอืบางรุน่สามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศ โปรดตรวจสอบกบัตวัแทนจ�าหน่ายของ Fluke ทีอ่ยูใ่กลบ้า้น
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เครือ่งหมายการคา้ทัง้หมดเป็นกรรมสทิธิข์องผูท้ีเ่ป็นเจา้ของ การใหบ้รกิารไรส้ายและขอ้มลูผา่นสมารท์โฟนไมร่วมอยูใ่น
การสัง่ซือ้ พืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู 5 GB แรกใหบ้รกิารฟร ีสามารถท�างานไดก้บั iPhone 4x ขึน้ไปทีใ่ช ้iOS 7 ขึน้ไป, iPad (ใน
กรอบการแสดงผล iPhone ใน iPad) และ Galaxy S4, Nexus 5, HTC One ทีใ่ช ้Android™ 4.4.x ขึน้ไป Apple และ
โลโก ้Apple เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ of Apple Inc. ทีจ่ดทะเบยีนในสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ App Store เป็น
เครือ่งหมายบรกิารของ Apple Inc. และ Google Play เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Google Inc.

Fluke Connect อาจไมม่ใีหใ้นบางประเทศ

ขอ้มลูการส ัง่ซือ้**
FLUKE-1736/B เครือ่งมอืบนัทกึก�าลงัไฟฟ้า  
รุน่พืน้ฐาน (ไมร่วมขาวดักระแสไฟฟ้า)
FLUKE-1736/EUS เครือ่งมอืบนัทกึก�าลงัไฟฟ้า  
รุน่ส�าหรับยโุรปและสหรัฐอเมรกิา  
(รวมขาวดักระแสไฟฟ้า)
FLUKE-1736/INTL เครือ่งมอืบนัทกึก�าลงัไฟฟ้า  
รุน่ส�าหรับทัว่โลก (รวมขาวดักระแสไฟฟ้า)
FLUKE-1736/WINTL เครือ่งมอืบนัทกึก�าลงัไฟฟ้า
รุน่ไรส้ายส�าหรับทัว่โลก (รวม ขาวดักระแสไฟฟ้า)
FLUKE-1738/B เครือ่งมอืบนัทกึก�าลงัไฟฟ้า  
รุน่ขัน้สงู (ไมร่วมขาวดักระแสไฟฟ้า)
FLUKE-1738/EUS เครือ่งมอืบนัทกึก�าลงัไฟฟ้า  
รุน่ขัน้สงูส�าหรับยโุรป/สหรัฐอเมรกิา (รวมขาวดั
กระแสไฟฟ้า)
FLUKE-1738/INTL เครือ่งมอืบนัทกึก�าลงัไฟฟ้า  
รุน่ขัน้สงูส�าหรับทัว่โลก (รวมขาวดักระแสไฟฟ้า)
FLUKE-1738/WINTL เครือ่งมอืบนัทกึก�าลงัไฟฟ้า 
รุน่ไรส้ายส�าหรับทัว่โลก (รวมขาวดักระแสไฟฟ้า)

Fluke 1736 ประกอบดว้ย:
เครือ่งมอื, การจา่ยไฟ, สายวดัทดสอบแรงดนัไฟฟ้า, 
คลปิปากยาว (4x), ขาวดักระแสไฟฟ้าแบบยดืหยุน่ 
12 นิว้ 1,500A (4x), ซองแบบนุ่ม, ซอฟตแ์วร ์
Energy Analyze Plus, อะแดปเตอรท์ีใ่ช ้WiFi**, 
สายไฟ, ชดุรหสัส ีและเอกสารประกอบในแฟลช
ไดรฟ์ USB

Fluke 1738 ประกอบดว้ย:
เครือ่งมอื, การจา่ยไฟ, สายวดัทดสอบแรงดนัไฟฟ้า, 
คลปิปากยาว (4x), ขาวดักระแสไฟฟ้าแบบยดืหยุน่ 
12 นิว้ 1,500A (4x), ซองแบบนุ่ม, ซอฟตแ์วร ์
Energy Analyze Plus, สายแขวนแมเ่หล็ก, ขาวดั
แรงดนัไฟฟ้าแมเ่หล็ก (4x), อะแดปเตอรท์ีใ่ช ้WiFi/
BLE**, สายไฟ, ชดุรหสัส ีและเอกสารประกอบใน
แฟลชไดรฟ์ USB

**เครือ่งมอืบางรุน่สามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศ โปรดตรวจสอบกบั
ตวัแทนจ�าหน่ายของ Fluke ทีอ่ยูใ่กลบ้า้น

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett,  
WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands

Fluke  ให ้ โลกของคณุ คงอยู่
และก ้ าวตอ่ไป

Fluke Connect® พรอ้มกบัการสนทนาแบบเห็นหนา้ ShareLive™ เป็นระบบ
ทีใ่หญท่ีส่ดุของเครือ่งมอืทดสอบทีใ่ชซ้อฟตแ์วรแ์ละไรส้าย ทีช่ว่ยใหค้ณุ
สามารถตดิตอ่กบัทมีของคณุทัง้หมดไดต้ลอดเวลา โดยไมต่อ้งออกจาก
พืน้ทีท่�างาน* ซอฟตแ์วร ์Fluke Connect สามารถท�างานไดก้บัอปุกรณต์อ่
ไปนี:้ iPhone รุน่ 4S ขึน้ไปทีใ่ช ้iOS 8.0 ขึน้ไป, iPad Air และ iPad Mini 
(รุน่ที ่2) ในกรอบการแสดงผล iPhone ใน iPad และ iPod Touch (รุน่
ที ่5), HTC One และ One M8 ทีใ่ช ้Android 4.4.x ขึน้ไป, LG G3 
และ Nexus 5 ทีใ่ช ้Android 4.4.x ขึน้ไป, Samsung Galaxy S4 ทีใ่ช ้
Android 4.3.x ขึน้ไป, Samsung Galaxy S5 ทีใ่ช ้Android 4.4.x ขึน้ไป 
และท�างานไดก้บัผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ของ Fluke อกีกวา่ 30 ชนดิ ซอฟตแ์วร์
นีจ้งึเป็นระบบทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกของเครือ่งมอืทดสอบทีอ่าศยัการเชือ่มตอ่ 
และอกีมายมายทีก่�าลงัตามมา  
ดเูพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซต ์Fluke: www.flukeconnect.com
*ภายในพืน้ทีใ่หบ้รกิารไรส้ายของผูใ้หบ้รกิารของคณุ

ดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนัไดท้ ี:่

ด ูบนัทกึ แบง่ปนั 
ทกุขอ้มลู จากพืน้ทีท่�างานจรงิโดยตรง

การใหบ้รกิารไรส้ายและขอ้มลูผา่นสมารท์
โฟนไมร่วมอยูใ่นการส ัง่ซือ้

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853 or
Fax (425) 446-5116
In Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100 or
Fax +31 (0)40 267 5222
In Canada (800)-36-FLUKE or
Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446-5500 or
Fax +1 (425) 446-5116
Web access: www.fluke.com
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