
ขอ้มลูดา้นเทคนคิ

มลัตมิเิตอรด์จิติอล 
Fluke 87V MAX True-rms

ส�าหรบัใชใ้นสภาพแวดลอ้มทีส่ดุเหวีย่ง
มลัตมิเิตอรด์จิติอล Fluke 87V MAX True-rms ใหมไ่ดส้รา้งนยิามใหม่
ส�าหรับมาตรฐานของการท�างานในสภาวะแวดลอ้มทีย่ากล�าบาก พรอ้มดว้ย
คณุลกัษณะและความถกูตอ้งในการแกไ้ขปัญหาดา้นไฟฟ้าในเกอืบทกุกรณี 
87V MAX มกีารจัดระดบั IP 67 (กนัน�้าและกนัฝุ่ นละออง) มชีว่งอณุหภมู ิ
การท�างานทีข่ยายเป็น -15 °C ถงึ +55 °C (5 °F ถงึ 131 °F, -40 °C  
เป็นเวลาสงูสดุ 20 นาท)ี และความชืน้ 95 % และไดรั้บการออกแบบมาให ้
รองรับการตกหลน่ไดถ้งึ 4 เมตร (13 ฟตุ) มลัตมิเิตอรด์จิติอล Fluke 87V 
MAX True-rms ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใชง้านในสภาพแวดลอ้มทีห่นักหน่วงทีส่ดุที่
คณุอาจพบ 

87V MAX ยงัมวีสัดหุอ่หุม้ภายนอกทีม่คีวามแข็งแรงระดบัอตุสาหกรรมและ
ซองแบบถอดไดซ้ึง่เป็นทีเ่กบ็สายวดัทดสอบและทีย่ดึโพรบทดสอบส�าหรับ
การท�างานดว้ยมอืขา้งเดยีว

จดุเดน่ของผลติภณัฑ์
• การวดัแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ac แบบ True-rms อยา่งแมน่ย�า  

บนสญัญาณทีไ่มใ่ชแ่บบเชงิเสน้
• วดัไดถ้งึ 1,000 V ac และ dc
• วดัไดถ้งึ 10A (20 A เป็นเวลา 30 วนิาท)ี
• วดัความถีถ่งึ 200 kHz
• ฟังกช์นัอณุหภมูใินตวัชว่ยใหค้ณุสามารถวดัคา่อณุหภมูไิดส้ะดวก โดยไม่

ตอ้งพกพาอปุกรณอ์กีชิน้โดยการใชเ้ทอรโ์มคปัเปิลเสรมิในการท�างาน 
• การบนัทกึต�า่สดุ/สงูสดุ/เฉลีย่, และจากต�า่สดุถงึสงูสดุ 250 μs เพือ่จับ

ภาพความแปรผันโดยอตัโนมตัิ
• ฟังกช์นัทีไ่มเ่หมอืนใครส�าหรับการวดัแรงดนัไฟฟ้าและความถีท่ีแ่มน่ย�า

ในมอเตอรไ์ดรฟ์สามารถปรับเปลีย่นความถีไ่ด ้(VFDs) และอปุกรณท์ีม่ี
สญัญาณรบกวนไฟฟ้าชนดิอืน่ๆ 

• หนา้จอขนาดใหญ ่ไฟแบคไลทค์วามสวา่ง 2 ระดบัและปุ่ มกดพรอ้มไฟ 
ใตปุ้่ มเพือ่ใหม้องเห็นไดช้ดัเจนยิง่ขึน้

• โหมดแสดงผลความละเอยีดสงู 19,999 จ�านวนนับ
• อายกุารใชง้านแบตเตอรีย่าวนาน (800 ชัว่โมง)

87V MAX มคีณุสมบตัทิีเ่ชือ่ถอืไดท้ัง้หมดจาก DMM  
ซึง่เป็นทีน่ยิมใชก้นัมากทีส่ดุในปัจจบุนั Fluke 87V  
และอกีมากมาย

มาตรฐาน IP67 
กนัน�้าและฝุ่ นไดอ้ยา่งสมบรูณ ์คณุจงึท�างานไดอ้ยา่ง 
สบายใจในทกุพืน้ทีท่ีค่ณุตอ้งการท�างาน

ทนตอ่การตกทีค่วามสงู 4 เมตร (13 ฟตุ)
มลัตมิเิตอรด์จิติอลทีท่นทานทีส่ดุของ Fluke  
87V MAX ประกอบดว้ยเคสความแข็งแรงระดบั 
อตุสาหกรรมและซองแบบถอดได ้ นอกจากนี ้
ซองยงัใชเ้ป็นทีใ่สโ่พรบทดสอบส�าหรับการท�างาน 
มอืเดยีวไดด้ว้ย

ท�างานไดน้านเทา่ทีค่ณุตอ้งการ
87V MAX มอีายกุารใชง้านแบตเตอรีเ่ป็นสองเทา่จาก  
87V รุน่ดัง้เดมิ

ทนตอ่ความรอ้นและความเย็น
มเิตอรม์ชีว่งอณุหภมูใินการท�างานทีข่ยายขึน้จาก  
-40 °C (นานสงูสดุ 20 นาท)ี ถงึ +55 °C
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ข้อมูลจ�าเพาะ
ความแมน่ย�า

แรงดนัไฟฟ้า DC ความละเอยีดสงูสดุ
ความแมน่ย�า

0.1 mV ถงึ 1000 V
0.05 % + 1

แรงดนัไฟฟ้า AC ความละเอยีดสงูสดุ
ความแมน่ย�า

0.1 mV ถงึ 1000 V
0.7 % + 4

กระแสไฟฟ้า DC ความละเอยีดสงูสดุ
ความแมน่ย�า

0.1 μA ถงึ 10 A
0.2 % + 2

กระแสไฟฟ้า AC ความละเอยีดสงูสดุ
ความแมน่ย�า

0.1 μA ถงึ 10 A
1.0 % + 2

ความตา้นทาน ความละเอยีดสงูสดุ 0.1 Ω ถงึ 50 MΩ

จ�านวนนับของการแสดงผล 6,000/19,999

การเกบ็ประจุ 0.01 nF ถงึ 9999 μF

ความถี่ 0.5 Hz ถงึ 199.99 kHz

อณุหภมูิ -200 °C ถงึ +1090 °C

ตวักรองโลวพ์าส 
(การวดัใน VFDs) มี

การจัดระดบัความปลอดภยั CAT IV 600 V, CAT III 1000V

ระดบั IP IP 67

พลงังาน แบตเตอรี ่AA สามกอ้น

อายกุารใชง้านของแบตเตอรี่ 800 ชัว่โมง

จอแสดงผล
กราฟแทง่/แบคไลท ์ ม/ีมี

การเก็บขอ้มลู
การเกบ็คา่ทรานเซยีนทส์งูสดุ 250 μs

คา่ต�า่สดุ/สงูสดุ/เฉลีย่ มี

การแสดงผลคา้ง มี

คณุสมบตัอิ ืน่ๆ
การอา่นคา่อา้งองิ (ก�าหนดคา่ศนูย)์ มี

ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี ่AA สามกอ้น

การรบัประกนัและการป้องกนั
การจัดระดบัความปลอดภยั CAT IV 600 V/CAT III 1000 V

การป้องกนัภายนอก ซองยาง

การทดสอบการตกหลน่  การทดสอบการตกทีค่วามสงู 4 เมตร (13 ฟตุ)

กนัฝุ่ นละออง/กนัน�้า ม,ี ระดบั IP 67

การรับประกนั จ�ากดัอายกุารใชง้าน

ขนาด (สงู x กวา้ง x ยาว) พรอ้มซอง 6.0 ซม. x 10.1 ซม. x 21.5 ซม. (2.4 นิว้ x 4.3 นิว้ x 8.5 นิว้)

น�้าหนักพรอ้มซอง 400 ก. (1.54 lb)
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ขอ้มลูส�าหรบัการส ัง่ซือ้
มลัตมิเิตอรด์จิติอล Fluke 87V MAX True-rms

ประกอบดว้ย
ซองแบบถอดไดพ้รอ้มทีเ่กบ็สายวดัทดสอบ 
สายวดัทดสอบ TL175 TwistGuard® 
ทีห่นบีขัว้แบบฟันปลา AC175
โพรบอณุหภมู ิ80BK-A 
ถา่น AA สามกอ้น (ตดิตัง้เสร็จ) 

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

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

ส�าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิโทร:
ในประเทศสหรัฐอเมรกิา (800) 443-5853 หรอื  
โทรสาร (425) 446-5116 
ในยโุรป/ตะวนัออกกลาง/แอฟรกิา +31 (0)40 267 5100 
หรอื โทรสาร +31 (0)40 267 5222 
ในแคนาดา (800)-36-FLUKE หรอื  
โทรศพัท ์(905) 890-6866 
จากประเทศอืน่ +1 (425) 446-5500 หรอื 
โทรสาร +1 (425) 446-5116 
เว็บ: http://www.fluke.com

©2019 Fluke Corporation  
ขอ้มลูจ�าเพาะอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมจ่�าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ  
จัดพมิพใ์นประเทศสหรัฐอเมรกิา 10/2019 6012841b-th

หา้มแกไ้ขดดัแปลงเอกสารนีห้ากไมไ่ดร้บัอนญุาต 
อยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก Fluke Corporation

Fluke ให้โลกของคุณคงอยู่ 
 และก้าวต่อไป ®


