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เครือ่งทดสอบวาลว์ลปู mA Fluke 710

การทดสอบวาลว์ควบคมุอจัฉรยิะจะงา่ยกวา่ทีเ่คยเป็นมา

เครือ่งมอืปรับเทยีบลปูทดสอบวาลว์ Fluke 710 ออกแบบมาใหผู้ใ้ชท้�าการ
ทดสอบวาลว์ควบคมุอจัฉรยิะ HART ไดอ้ยา่งรวดเร็วและงา่ยดาย เนือ่งจาก 
มขีัน้ตอนการทดสอบในตวัและอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชท้ีใ่ชง้านงา่ย เครือ่งรุน่ 710  
จงึท�าใหผู้ใ้ชท้�าการทดสอบวาลว์ไดอ้ยา่งรวดเร็วและงา่ยดาย อกีทัง้ผลการ 
ตรวจสอบการวดัวาลว์แบบดว่นใหค้ณุดกูารวนิจิฉัยไดเ้พยีงแคเ่หลอืบมอง ชว่ยให ้
คณุตดัสนิใจบ�ารงุรักษาไดเ้ร็วกวา่ทีเ่คย ผลการตรวจสอบความสมบรูณข์องวาลว์
แบบดว่นท�าใหค้ณุทราบวา่วาลว์ของคณุยงัสมบรูณด์ ีดบีางสว่น หรอือยูใ่นสถานะ
ทีท่�างานไมด่ ีเพือ่ทีค่ณุจะไดต้ดัสนิใจท�าการบ�ารงุรักษาตามความจ�าเป็นไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว

การทดสอบวาลว์และการสือ่สาร HART ในตวัปรบัเทยีบ 
ความแมน่ย�าของลปู

ดว้ยเครือ่งมอืปรับเทยีบลปูทดสอบวาลว์ 710 ทีม่ฟัีงกช์นัการสือ่สาร HART  
ในตวั ผูใ้ชส้ามารถใหส้ญัญาณ 4-20 mA เพือ่ใหว้าลว์ควบคมุอจัฉรยิะขยบั  
ในขณะทีต่คีวามสญัญาณตอบกลบัจาก HART ไปพรอ้มกนัเพือ่ทราบวา่วาลว์ 
ขยบัไปยงัต�าแหน่งทีต่อ้งการหรอืไม ่นอกจากนีใ้นดา้นของขอ้มลูต�าแหน่ง  
การวดัความดนัทีส่ง่มาจาก I/P ภายในวาลว์ (ซึง่เป็นตวัผลกัวาลว์) กจ็ะทราบ 
ไดจ้ากโปรโตคอลการสือ่สาร HART

เครือ่งรุน่ 710 มกีระบวนการทดสอบในตวัทีจ่ะเพิม่และเปลีย่นสญัญาณ mA  
โดยอตัโนมตั ิพรอ้มกบัการตดิตามตรวจสอบต�าแหน่งของ HART และความดนั 
ทีส่ง่กลบัมาจากวาลว์ควบคมุ ท�าใหค้ณุเห็นภาพรวมทีด่ขี ึน้ของความสมบรูณ ์
ของวาลว์ไดด้ว้ยการกดเพยีงปุ่ มเดยีว

ทดสอบวาลว์แบบก�าหนดคา่ไวล้ว่งหนา้ ดคู�าตอบไดเ้พยีงแค่
เหลอืบมอง

การทดสอบวาลว์ทีส่�าคญัทีม่ใีน 710 มดีงันี:้

• การทดสอบดว้ยตนเอง; เปลีย่นสญัญาณ mA และดตู�าแหน่ง HART  
และขอ้มลูความดนัทีเ่ปลีย่นแปลงดว้ยตนเอง

• การเพิม่สญัญาณ mA ไดเ้ต็มระยะตัง้แต ่4 ถงึ 20 ถงึ 4 mA พรอ้มกบั
การบนัทกึต�าแหน่งที ่0-100-0 % หรอืความดนัทีใ่ชเ้พือ่ขยบัวาลว์ตัง้แต ่
0-100-10 % 

• การเพิม่สญัญาณ mA ทีส่ง่เขา้ไปทีว่าลว์ทลีะขัน้ และตรวจสอบการ 
ตอบสนองของวาลว์ทีม่ตีอ่การเปลีย่นแปลงของ mA ทีส่ง่เขา้ไป

• การทดสอบความเร็วเพือ่ตรวจสอบวา่วาลว์สามารถเปิดหรอืปิดไดเ้ร็ว 
เพยีงใด

• การทดสอบการกระแทกและการเคลือ่นทีไ่มเ่ต็มจังหวะทีช่ว่ยทดสอบ
วาลว์ทีอ่ยูน่อกระยะ เพือ่ทีจ่ะทดสอบระหวา่งก�าลงัท�างานได ้

ฟงักช์ ัน่การทดสอบวาลว์ทีส่�าคญั
การทดสอบสญัญาณ การทดสอบความเร็ว  
การทดสอบขัน้ การทดสอบแบบก�าหนด 
ดว้ยตนเอง การทดสอบการกระแทก/ 
การเคลือ่นทีไ่มเ่ต็มจังหวะของวาลว์

ฟงักช์นัตวัปรบัเทยีบลปู MA ทีส่�าคญั
แหลง่ mA, จ�าลอง mA, อา่น mA  
อา่น mA/ก�าลงัไฟฟ้าลปู, และอา่นแรงดนัไฟฟ้า

ซอฟตแ์วร ์VALVETRACK™
รองรับการอปัโหลดไปที ่PC เพือ่การวเิคราะห์
การวดัวาลว์ทีไ่ดบ้นัทกึไวใ้นหน่วยความจ�าอยา่ง
ละเอยีดเพิม่เตมิ
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การเปรยีบเทยีบการทดสอบประสทิธภิาพในซอฟตแ์วร ์ValveTrack ของ Fluke

ซอฟตแ์วร ์ValveTrack™ ชว่ยใหว้เิคราะหแ์ละหาแนวโนม้ 
เพิม่เตมิได้

การทดสอบวาลว์จะไดรั้บการบนัทกึในหน่วยความจ�าของ 710 และอปัโหลดเขา้สู่
ซอฟตแ์วรว์เิคราะห ์ValveTrack™ ทีม่มีาใหไ้ด ้

ซอฟตแ์วร ์ValveTrack™ ชว่ยใหค้ณุสามารถ:

• อปัโหลด พมิพ ์และพล็อตปการทดสอบทีบ่นัทกึไวท้ีท่�าในไซตง์าน

• เปรยีบเทยีบการทดสอบทีเ่คยอปัโหลดไวก้อ่นหนา้กบัการทดสอบลา่สดุ

• ดปูระวตักิารทดสอบวาลว์จาก HART Tag ID

• สง่ออกขอ้มลูการทดสอบวาลว์เป็นไฟล ์CSV เพือ่การวเิคราะหเ์พิม่เตมิ 
ใน Microsoft Excel®

ประหยดัเวลา ไดร้บัค�าตอบ

นอกจากนี ้710 มคีณุสมบตัติอ่ไปนี:้

• บนัทกึขอ้มลู HART ในไซตง์าน เมือ่บนัทกึขอ้มลูดว้ย 710 ในไซตง์าน
แลว้ ซอฟตแ์วร ์ValveTrack™ สามารถอปัโหลดการก�าหนดคา่ HART 
ของ อปุกรณ ์HART ในโรงงานไดส้งูสดุถงึ (20) รายการ และสง่ออก
ขอ้มลูในรปูแบบ (.csv) หรอื (.txt)

• สามารถบนัทกึการตรวจวดัลปู mA ทีบ่นัทกึขอ้มลู และขอ้มลู HART  
จากตวัสง่สญัญาณเฉพาะส�าหรับการแกปั้ญหา และการปรับแตง่ลปู 
คณุสมบตักิารบนัทกึขอ้มลูสามารถเลอืกบนัทกึขอ้มลูตามชว่งเวลา  
1 ถงึ 60 วนิาทแีละมคีวามจกุารบนัทกึขอ้มลู 4,910 บนัทกึ หรอื  
99 เซสชัน่เฉพาะ แตล่ะบนัทกึจะมกีารวดั mA และตวัแปรกระบวนการ 
ทัง้สี่
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จดุเดน่ของผลติภณัฑ์

• ขัน้ตอนการทดสอบวาลว์ทีส่ามารถประเมนิวาลว์ควบคมุไดว้า่อยูใ่นสภาพด ีดบีางสว่น หรอืไมด่ี

• การสือ่สาร HART แบบทัว่ไป 

• ความแมน่ย�าของ mA ดทีีส่ดุในระดบัเดยีวกนัทีก่ารวดั 0.01 % หรอืคา่ของแหลง่

• การออกแบบทีค่งทน และกะทดัรัด

• อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชท้ีใ่ชง้านงา่ยพรอ้มปุ่ มหมนุส�าหรับการตัง้คา่ทีร่วดเร็ว และการใชง้านทีง่า่ย

• ก�าลงัไฟฟ้าลปู 24 V DC พรอ้มโหมดการตรวจวดั mA (-25% ถงึ 125 %)

• ความละเอยีดที ่1 µA บนระยะ mA และ 1 mV บนระยะแรงดนัไฟฟ้า

• ตวัตา้นทานกระแสไฟฟ้าทีเ่ลอืกไดข้นาด 250 Ω ส�าหรับการสือ่สาร HART

• การเชือ่มตอ่แบบสายทีเ่รยีบงา่ยสองการเชือ่มตอ่ส�าหรับการวดัทกุแบบ

• ปิดอตัโนมตัเิพือ่ประหยดัแบตเตอรี่

• คา่ล�าดบัและเวลา Ramp เป็นวนิาที

ขอ้มลูจ�าเพาะ
คณุลกัษณะ

ฟังกช์ัน่ แหลง่ mA, จ�าลอง mA, อา่น mA, อา่น/ลปูก�าลงัไฟฟ้า, mA, และอา่นแรงดนัไฟฟ้า

ชว่ง mA (0 ถงึ 24 mA) และแรงดนัไฟฟ้า (0 ถงึ 30 V dc)

ความละเอยีด 1uA บนระยะ mA และ 1mV บนระยะแรงดนัไฟฟ้า

ความแมน่ย�า 0.01 % ± 2 ส�าหรับการนับทกุระยะ (@ 23 °C ± 5 °C [73.4 °F ± 41 °F])

ชว่งอณุหภมูกิารท�างาน -10 °C ถงึ 55 °C (14 °F ถงึ 131 °F)

ชว่งความชืน้ 10 ถงึ 95 % ไมม่กีารควบแน่น

ความเสถยีร 20 ppm ของ F.S. /°C จาก -10 °C ถงึ 18 °C และ 28 °C ถงึ 55 °C

จอแสดงผล 128 x 64 พกิเซล, กราฟิก LCD พรอ้มไฟแบ็คไลท,์ .34 หน่วยสงู

พลงังาน แบตเตอรีอ่ลัคาไลนข์นาด AAA 6 กอ้น

อายกุารใชง้านของแบตเตอรี่ ≥ 40 ชัว่โมงในการใชต้ดิตอ่กนั (โหมดการตรวจวดัโดยใชแ้บตเตอรีอ่ลัคาไลน)์

แรงดนัไฟฟ้าลปูมาตรฐาน 24 V dc @ 20 mA

การป้องกนัแรงดนัไฟฟ้า 240 V ac

การป้องกนักระแสเกนิขนาด 28 mA dc

EMC EN61326 Annex A (เครือ่งมอืพกพา)

ขนาด (L x W x D) 15 ซม. x 9 ซม. x 3 ซม. (6 นิว้ x 3.6 นิว้ x 1.3 นิว้)

น�้าหนัก 0.3 กก. (9.5 ออนซ)์

อปุกรณเ์สรมิทีม่ใีห ้ ใบรับรองการปรับเทยีบทีต่ดิตามไดพ้รอ้มขอ้มลู, แบตเตอรี,่ สายวดัทดสอบ, สายเคเบลิอปัโหลดแบบ USB,  
และคูม่อืความปลอดภยั

การรับประกนั สามปี
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ขอ้มลูส�าหรบัการส ัง่ซือ้
Fluke-710 เครือ่งมอืปรับเทยีบลปูทดสอบวาลว์ 
พรอ้ม HART

อปุกรณม์าตรฐาน

• สายวดัทดสอบแบบซอ้นได ้

• ชดุขยายทีห่นบีขัว้แบบฟันปลา

• โพรบทดสอบ TP220

• คลปิยดึ SureGrip AC280

• สายเคเบลิส�าหรับอปัโหลด/ดาวนโ์หลดแบบ Lemo 
เป็น USB

• ซอฟตแ์วร ์ValveTrack™ (ดาวนโ์หลดฟร)ี

• กระเป๋าใสส่�าหรับพกพาแบบนุ่ม

• แบตเตอรี ่AAA 6 กอ้น (ตดิตัง้มาแลว้)

• CD-ROM คูม่อืผลติภณัฑ ์709/709H/710

• คูม่อือา้งองิอยา่งยอ่ 709/709H/710

• ขอ้มลูความปลอดภยั 709/709H/710

การสือ่สาร HART

Fluke 710 น�าเสนอโมเด็ม HART เพือ่สือ่สารดว้ยค�าสัง่ HART ตอ่ไปนี้

• อา่นขอ้มลูเซน็เซอร ์PV

• อา่นขอ้มลู PV เอาตพ์ตุ

• อา่นและเขยีนยนูติแบบ PV, ชือ่ Tag ID, ตวัอธบิาย, และขอ้ความ

• อา่นและเขยีนระยะ PV (ชว่งบนและชว่งลา่ง)

• เขา้/ออกโหมดกระแสคงที่

• ตัง้ออฟเซต็ศนูย์

• ปรับแตง่ DAC zero (เอาตพ์ตุ mA 4 mA)

• ปรับแตง่ DAC gain (เอาตพ์ตุ mA 20 mA)

ค�าส ัง่ HART ส�าหรบัวาลว์

710 มคี�าสัง่ HART ทีไ่มเ่หมอืนใครเหลา่นีเ้พือ่รองรับการควบคมุวาลว์

• ปรับแตง่ตวัควบคมุวาลว์อตัโนมตัิ

นอกจากนี ้Fluke 710 ยงัม:ี

• บนัทกึขอ้มลู HART ในฟิลด ์เมือ่ 710 บนัทกึขอ้มลูลงในฟิลดแ์ลว้ 
ซอฟตแ์วร ์ValveTrack™ สามารถอปัโหลดการก�าหนดคา่ HART  
ไดส้งูสดุถงึ (20) อปุกรณ ์HART ในโรงงาน และสง่ออกขอ้มลู 
ในรปูแบบ (.csv) หรอื (.txt)

• สามารถบนัทกึการตรวจวดัลปู mA ทีบ่นัทกึขอ้มลู และขอ้มลู HART  
จากตวัสง่สญัญาณเฉพาะส�าหรับการแกปั้ญหา และการปรับแตง่ลปู 
คณุสมบตักิารบนัทกึขอ้มลูสามารถเลอืกบนัทกึขอ้มลูตามชว่งเวลา  
1 ถงึ 6 วนิาทแีละมคีวามจกุารบนัทกึขอ้มลู 4,910 บนัทกึ หรอื  
99 เซสชัน่เฉพาะ แตล่ะบนัทกึจะมกีารวดั mA และตวัแปรกระบวนการ 
ทัง้สี่
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