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การรบัประกนัแบบมีขอจาํกดัและขอจาํกดัเกี่ยวกบัความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ  
ผลิตภัณฑของ Fluke แตละช้ินไดรับการรับประกันวาจะปราศจากขอบกพรองใดๆ ไมวาจะเปนในดานวัสดุท่ีใชหรือกรรมวิธีการผลิต 
ภายใตการใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณตามปกติ ระยะเวลาการรับประกันนี้มีกําหนดหนึ่งปและเริ่มต้ังแตวันท่ีไดจัดสงผลิตภัณฑ  ช้ินสวนประกอบ 
การซอมแซมผลิตภัณฑ และการบริการบํารุงรักษาผลิตภัณฑจะมีระยะเวลาการรับประกัน 90 การรับประกันนี้จะมีผลบังคับใชกับลูกคาท่ีเปนผูซื้อหรือผูใชราย
แรกท่ีซื้อผลิตภัณฑจากตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ Fluke ท่ีไดรับการแตงต้ังเทานั้น และการรับประกันนี้ไมครอบคลุมฟวส แบตเตอรี่แบบท่ีใชแลวท้ิง 
หรือผลิตภัณฑใดๆ ท่ี Fluke พิจารณาวาผานการใชงานไมถูกตอง หรือมีการดัดแปลง การละเลย การปนเปอน หรือความเสียหายใดๆ 
ท่ีเกิดจากอุบัติเหตุหรือการใชงานหรือการจัดการกับอุปกรณอยางผิดปกติ Fluke รับประกันวาซอฟตแวรจะทํางานอยางถูกตองตามท่ีระบุในขอมูลจําเพาะเก่ียว
กับคุณสมบัติการทํางานตางๆ เปนเวลา 90 วัน และรับประกันวาซอฟตแวรไดรบัการบันทึกลงบนส่ือท่ีปราศจากขอบกพรองอยางถูกตอง Fluke ไมรับประกันวา
ซอฟตแวรจะปราศจากขอผิดพลาดหรือทํางานโดยไมมีการติดขัด  
ตัวแทนจําหนายท่ีไดรับการแตงต้ังของ Fluke จะขยายการรับประกันนี้สําหรับผลิตภัณฑใหมหรือท่ียังไมไดใชใหแกลูกคาท่ีเปนผูใชผลิตภัณฑเทานั้น 
แตตัวแทนจําหนายไมมีอํานาจท่ีจะใหการรับประกันในนามของ  Fluke มากไปกวานี้หรือแตกตางไปจากนี้ การสนับสนุนการรับประกันจะมีใหเฉพาะในกรณีท่ี
มีการซื้อผลิตภัณฑผานทางตัวแทนจําหนายท่ีไดรับการแตงต้ังของ Fluke หรือในกรณีท่ีผูซื้อไดซื้อผลิตภัณฑโดยจายในราคาระหวางประเทศเทานั้น  Fluke 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินคาใชจายสําคัญตางๆ  ในการซอมแซม/เปลี่ยนช้ินสวนหรืออะไหลจากผูซื้อ  หากผลิตภัณฑนั้นซื้อมาจากประเทศหนึ่งและนํา
ไปสงซอมในอีกประเทศหนึ่ง  
ความรับผิดชอบตามการรับประกันของ Fluke มีขอบเขตจํากัด Fluke สามารถพิจารณาจายเงินคืนตามราคาท่ีผูใชไดซื้อผลิตภัณฑนั้นๆ ซอมแซมผลิตภัณฑโ
ดยไมคิดคาใชจายฟรี หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑท่ีบกพรองซึ่งถูกสงคืนไปยังศูนยบริการท่ีไดรับการแตงต้ังของ Fluke ภายในระยะเวลาการรับประกัน  
หากทานตองการขอรับบริการตามการรับประกัน โปรดติดตอศูนยบริการท่ีไดรับการแตงต้ังของ Fluke ท่ีใกลท่ีสุด เพ่ือขอรับขอมูลเก่ียวกับการสงคืนผลิตภัณฑ 
แลวจัดสงผลิตภัณฑไปยังศูนยบริการนั้น พรอมแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ  และชําระคาจัดสงและคารับประกันในการจัดสง (FOB Destination) Fluke 
จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดจากการขนสง หลังจากท่ีซอมแซมผลิตภัณฑตามเงื่อนไขการรับประกันแลว Fluke จะจัดสงผลิตภัณฑดังกลาวกลับไปยัง
ผูซื้อโดย Fluke จะเปนผูรับผิดชอบคาจัดสง (FOB Destination) หาก Fluke พิจารณาและตัดสินวาขอบกพรองของผลิตภัณฑเกิดจากการละเลย 
การใชงานไมถูกตอง การปนเปอน การดัดแปลง อุบัติเหตุ หรือการใชงานหรือการจัดการกับอุปกรณอยางผิดปกติ รวมถึงขอบกพรองท่ีเกิดจากภาวะแรงดันไฟ
ฟาสูงเกินไปอันเนื่องมาจากการใชงานผลิตภัณฑนอกเหนือไปจากพิกัด/อัตราท่ีกําหนดไว หรือการสึกหรอหรือเส่ือมสภาพของช้ินสวนกลไกตามการใชงานปก
ติ Fluke จะแจงคาใชจายในการซอมแซมโดยประมาณและขออนุมัติจากผูใชกอนดําเนินการซอมแซม หลังจากท่ีซอมแซมผลิตภัณฑแลว Fluke จะจัดสงผลิต
ภัณฑดังกลาวกลับไปยังผูซื้อ โดยจะเรียกเก็บคาใชจายในการซอมแซมและคาธรรมเนียมการจัดสงผลิตภัณฑคืน (FOB Shipping Point) จากผูซื้อ  
การรับประกันนี้จะมีผลบังคับใชกับผูซื้อแตเพียงผูเดียว และเปนทางเลือกเดียวสําหรับผูซื้อ และจะครอบคลุมการรับประกันอ่ืนๆ ท้ังหมด 
ไมวาจะไดระบุไวอยางชัดเจนหรือโดยนัย รวมท้ังแตไมจํากัดถึงการรับประกันโดยนัยเก่ียวกับการจัดจําหนายหรือความเหมาะสมในการใชงานเพ่ือวัตถุประสง
คอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ  Fluke จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือการสูญเสียพิเศษใดๆ ท้ังทางตรงหรือทางออม หรืออุบัติเหตุ 
หรือความเสียหายหรือการสูญเสียท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากการใชงานผลิตภัณฑ รวมท้ังการสูญเสียขอมูลอันสืบเนื่องมาจากสาเหตุหรือทฤษฎีใดๆ  
เนื่องจากในบางประเทศหรือบางรัฐไมอนุญาตใหมีขอจํากัดในการรับประกันตามท่ีอางถึง หรือขอยกเวนหรือขอจํากัดท่ีเก่ียวกับความเสียหายท่ีเกิดจากอุบัติเห
ตุหรือความเสียหายท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากการใชงานผลิตภัณฑ ขอจํากัดและขอยกเวนของการรับประกันนี้จึงอาจไมมีผลบังคับใชไดกับผูซื้อทุกราย  
ในกรณีท่ีขอกําหนดใดๆ ในการรับประกันนี้ไมสามารถบังคับใชได หรือไมมีผลบังคับใชตามการพิจารณาของศาลหรือผูมีอํานาจในการตัดสินคดีความ 
ขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีสามารถบังคับใชไดจะมีผลในการรับประกันตามปกติ  
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บทนาํ 
Fluke รุน 1507 และรุน 1503 เปนเคร่ืองทดสอบฉนวนท่ีทํางานดว
ยแบตเตอร่ี (เคร่ืองทดสอบ)แมวาคูมือนี้จะอธิบายเก่ียวกับการทําง
านของรุน 1507 และ 1503 แตภาพประกอบและตัวอยางท้ังหมดท่ี
แสดงในคูมือเลมนี้เปนภาพของรุน 1507 เทานั้น  

เคร่ืองทดสอบนี้ตรงตามมาตรฐาน IEC 61010 ประเภท  มาตรฐาน 
IEC 61010-2-030 กําหนดประเภทการวัดไว 3 ประเภท (CAT II 
ถึง IV) โดยกําหนดประเภทตามความรุนแรงของอันตรายจากอิมพั
ลสท่ีสูงข้ึนชั่วครู เคร่ืองทดสอบประเภท CAT IV ไดรับการออกแบ
บเพ่ือปองกันอันตรายจากอิมพัลสท่ีสูงข้ึนชั่วครูจากระดับการปอน
ไฟเขาข้ันพ้ืนฐาน (จากการจายไฟทางดานบนหรือดานลาง) 

เคร่ืองทดสอบจะวัดหรือทดสอบส่ิงตอไปนี้:  

• แรงดันไฟฟากระแสสลับ/กระแสตรง 

• ความตานทานของจุดตอลงดิน 

• ความตานทานฉนวน 

 

การตดิตอกบั Fluke 
ผูใชสามารถติดตอ Fluke ไดตามหมายเลขโทรศัพทดังตอไปนี้: 

• ฝายสนับสนุนทางเทคนิค สหรัฐอเมริกา: 1-800-44-FLUKE 
(1-800-443-5853) 

• ฝายการปรับเทียบ/ซอม สหรัฐอเมริกา: 1-888-99-FLUKE 
(1-888-993-5853) 

• แคนาดา: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 

• ยุโรป: +31 402-675-200 

• ญ่ีปุน: +81-3-6714-3114 

• สิงคโปร: +65-6799-5566 

• จีน: +86-400-921-0835 

• บราซิล: +55-11-3530-8901 

• ประเทศอื่นๆ: +1-425-446-5500 

หรือเขาเว็บไซตของ Fluke ท่ี www.fluke.com 

ลงทะเบียนผลิตภัณฑไดท่ี http://register.fluke.com  

หากตองการดู พิมพ หรือดาวนโหลดขอมูลเสริมลาสุดของคูมือ 
โปรดไปท่ี http://us.fluke.com/usen/support/manuals 



1507/1503 
คูม่อืการใชง้าน 

2 

ขอ้มลูดา้นความปลอดภยั   
ใชงานเคร่ืองทดสอบตามคําแนะนําท่ีระบุในคูมือนี้เทานั้น มิฉะนั้นอาจทําใหระบบปองกันของเคร่ืองทดสอบเสียหายได ดูรายการสัญลักษณท่ี
ใชกับเคร่ืองทดสอบและในคูมือเลมนี้ในตารางท่ี 1    

คําเตอืน จะระบุถึงสภาพและข้ันตอนท่ีเปนอันตรายตอผูใช ขอควรระวงั จะระบุถึงสภาพและข้ันตอนท่ีอาจสรางความเสียหายตอผลิตภัณฑหรื
ออุปกรณในการทดสอบ 

XW คาํเตอืน 
เพือ่ปองกนัการเกดิไฟฟาชอ็ต เพลงิไหมหรอืการบาดเจ็บ: 
• อานขอมูลเพือ่ความปลอดภยักอนที่จะใชผลติภัณฑ 
• หามดดัแปลงผลติภณัฑและใหใชตามวตัถปุระสงคทีก่ําหนดเทานัน้ ไมเชนนัน้การปองกนัทีม่าพรอมผลติภัณฑอาจมีประสิทธิ

ภาพลดลงได 
• กรณุาอานคําแนะนาํโดยละเอียด 
• หามใชผลติภัณฑในพืน้ที่ทีม่ีกาซและไอระเหยทีอ่าจจดุระเบดิได หรอืในสภาพแวดลอมทีช่ืน้หรอืเปยก 
• ปฏิบตัติามหลักเกณฑดานความปลอดภยัในพืน้ทีห่รอืของรฐับาลกลาง  สวมอปุกรณปองกนั (ถงุมอืยาง 

หนากากหรอืเสือ้กนัไฟทีผ่านการรับรอง) เพือ่ปองกนัอนัตรายจากไฟฟาชอ็ต 
และไฟจากอารกในบรเิวณที่มตีวันาํไฟฟาเปดเปลอืยอยู 

• อยาปฏิบตังิานตามลาํพงั 
• ตรวจสอบเคสกอนใชผลติภณัฑ ตรวจหารอยราวหรอืพลาสตกิทีข่าดหายไป ตรวจดฉูนวนหุมรอบๆ ขัว้อยางถี่ถวน 
• หามใชผลติภัณฑ หากผลติภณัฑไดรับการดดัแปลงหรอืเสยีหาย 
• หามใชสายวดัทดสอบ หากมคีวามเสยีหาย ตรวจดสูายวดัทดสอบวาเสียหาย, มกีารถลอกจนเหน็สวนทีเ่ปนโลหะ 

หรอืไฟแสดงสถานะเปดออกมา  ตรวจสอบความตอเนือ่งของสายวดัทดสอบ 
• หามสัมผัสโดนแรงดนัไฟฟาที ่>30 V ac rms, 42 V ac peak หรือ 60 V dc 
• หามใชแรงดนัไฟฟาเกนิอตัราระหวางหลายขัว้หรอืระหวางแตละขัว้และระบบกราวด 
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• ใชขัว้ ฟงกชนั และชวงทีเ่หมาะสมสาํหรบัการวดั 
• ใชอุปกรณเสริม (โพรบ, สายวดัทดสอบ และอะแดปเตอร) อตัรา Measurement Category (CAT) แรงดนัไฟฟา 

และแอมแปรที่ไดรับการรับรองวาเหมาะสําหรับผลติภณัฑในการวดัทุกครัง้ 
• หามวดัเกนิอตัรา Measurement Category (CAT) ต่าํสดุของสวนประกอบนัน้ๆ ไมวาจะสําหรับผลติภณัฑ โพรบ 

หรอือปุกรณเสรมิ 
• หามใชในสภาพแวดลอม CAT III หรอื CAT IV โดยไมมีการตดิตัง้ฝาปองกนับนโพรบทดสอบ 

ฝาปองกนัจะชวยลดการเปดเผยสวนทีเ่ปนโลหะของโพรบให <4 มม. ซึง่จะชวยลดการเกดิประกายไฟจากไฟฟาลดัวงจร  
• ถอดโพรบ สายวดัทดสอบ และอปุกรณเสรมิทัง้หมดที่ไมจาํเปนกับการวดัออก 
• นิว้มอืตองจบัอยูดานหลงัของอปุกรณปองกนันิว้มอืทีอ่ยูบนหวัทดสอบ 
• วดัแรงดนัไฟฟาที่ทราบอยูแลวกอน เพือ่ใหแนใจวาผลติภณัฑทํางานไดอยางถกูตอง 
• ตดัการจายพลงังานของวงจรกอนทดสอบความตานทานเสมอ 
• เปลี่ยนฟวสทีข่าดดวยฟวสใหมชนดิเดยีวกนัเทานัน้เพือ่ปองกนัประกายไฟอยางตอเนือ่ง 
• ถอดแบตเตอรีอ่อกหากไมไดใชผลติภณัฑเปนเวลานานหรอืถาจดัเก็บทีอุ่ณหภมูิสงูกวา 50 °C หากไมไดถอดแบตเตอรี ่

อาจเกดิการรัว่ไหลของแบตเตอรีไ่ด 
• เปลี่ยนแบตเตอรี่เมือ่สญัญาณเตอืนแบตเตอรีอ่อนปรากฏขึน้ เพือ่ปองกนัการวดัทีไ่มถกูตอง 
• ถอดโพรบ สายวดัทดสอบ และอปุกรณเสรมิทัง้หมดกอนเปดฝาแบตเตอรี ่
• เปลี่ยนแบตเตอรีท่ัง้หมดดวยแบตเตอรี่ใหมประเภทเดียวกนัจากผูผลติเดียวกนั เพือ่ปองกนัการรัว่ไหล 
• หากมีการรัว่ไหลของแบตเตอรี ่ใหซอมแซมผลติภณัฑกอนการใชงาน 

การรัว่ไหลของแบตเตอรีอ่าจทาํใหมอีนัตรายจากการถกูไฟฟาดดูหรอืทําใหผลติภณัฑเสยีหาย 
• ปดและลอ็คฝาแบตเตอรีก่อนใชงานผลติภณัฑ 
• หามใชงานผลติภณัฑทีถ่อดฝาออก หรอืเคสเปดอยู อาจเกดิอนัตรายจากแรงดนัไฟฟาได 
• ใหชางที่ไดรบัการอนุมตัซิอมแซมผลติภณัฑเทานัน้ 
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ตารางที ่1. สญัลกัษณ 

สัญลักษณ คําอธิบาย สัญลักษณ คําอธิบาย 

W คําเตือน เส่ียงตออันตราย  สายดิน 

X คําเตือน แรงดันไฟฟาท่ีเปนอันตราย 
เส่ียงตอไฟฟาช็อต  ฟวส 

 ดูเอกสารสําหรับผูใชงาน T ฉนวนสองชั้น 

 แบตเตอร่ี 6�
คําเตือน อยาใชในระบบจําหนายไฟฟาท่ีมีแรงดันไฟฟา  
>660 โวลต 

P� เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสหภาพยุโรป  )� รับรองโดย CSA Group วาเปนไปตามมาตรฐานดานควา
มปลอดภัยของอเมริกาเหนือ 

� เปนไปตามมาตรฐาน EMC และความปลอดภัยท่ี
เก่ียวของของออสเตรเลีย  เปนไปตามมาตรฐาน South Korean EMC ท่ีเก่ียวของ 

 Measurement Category II สามารถทดสอบและวัดวงจรท่ีเชื่อมตอกับจุดยูทิไลเซชัน (ชองตอและจุดท่ีคลายๆ กัน) 
ของการติดตั้ง MAINS แรงดันต่ํา ไดโดยตรง 

 Measurement Category III สามารถทดสอบและวัดวงจรท่ีเชื่อมตอกับสวนจายไฟของการติดตั้ง MAINS 
แรงดันต่ําของอาคาร 

 Measurement Category IV สามารถทดสอบและวัดวงจรท่ีเชื่อมตอกับแหลงไฟของการติดตั้ง MAINS 
แรงดันต่ําของอาคาร 

~ 
ผลิตภัณฑนี้เปนไปตามขอกําหนด WEEE Directive ฉลากเพ่ิมเติมท่ีแจงวาหามท้ิงผลิตภัณฑไฟฟา/อิเล็กทรอนิกสในท่ีท้ิงขย
ะภายในบาน หมวดหมูผลิตภัณฑ: ตามการอางอิงของชนิดอุปกรณใน WEEE Directive Annex I 
ผลิตภัณฑนี้ถูกจัดไวในหมวดหมู 9 ผลิตภัณฑ "อุปกรณตรวจสอบและควบคุม" หามท้ิงผลิตภัณฑนี้รวมกับขยะอื่นๆ 
ท่ีไมไดรับการแยก 
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แรงดันไฟฟาทีไ่มปลอดภยั   
เม่ือเคร่ืองทดสอบตรวจพบคาแรงดันไฟฟา 30 V ในระหวางการ
ทดสอบฉนวน, 2 V ในระหวางการวัดความตานทาน หรือคาแรง
ดันไฟฟาเกินกําลัง () สัญลักษณ  จะปรากฏข้ึนบนหนาจอแสด
งผล เพ่ือเตือนใหผูใชทราบวาอาจเกิดอันตรายจากแรงดันไฟฟา   

การประหยดัพลังงานแบตเตอรี ่(โหมดพกั)  
หากไมมีการเปล่ียนฟงกชัน หรือไมมีการกดปุมเปนเวลา 10 นาที 
เคร่ืองทดสอบจะเขาสู "โหมดพัก" และแสดงหนาจอวางเปลา ท้ังนี้ 
เพ่ือเปนการประหยัดพลังงานแบตเตอร่ี เคร่ืองทดสอบจะออกจากโ
หมดพักเม่ือมีการกดปุม หรือเม่ือหมุนสวิตชแบบหมุน  

ตัวตั้งเวลาใน 10 หากตองการกลับมาใชงาน ใหหมุนสวิทชไปท่ี 
OFF แลวหมุนไปท่ีฟงกชันใดก็ได นาทีจะถูกระงับใชในระหวางก
ารวัดความตานทานฉนวนหรือการวัดความตานทานของจุดตอลง
ดิน ระยะเวลาจะเร่ิมตนทันทีหลังจากทําการวัดคา  

ตําแหนงของสวิตชแบบหมุน   
เปดใชงานเคร่ืองทดสอบโดยการเลือกฟงกชั่นการวัดฟงกชั่นใดฟ
งกชั่นหนึ่ง เคร่ืองทดสอบจะแสดงผลแบบมาตรฐานสําหรับฟงกชั่น
นั้นๆ (เชน ชวงการวัด, หนวยวัด, ตัวปรับ ฯลฯ) ใชปุมสีน้ําเงินเพ่ือ
เลือกฟงกชั่นตางๆ ของสวิตชแบบหมุน (ท่ีมีตัวอักษรสีน้ําเงินกํากับ
อยู) การเลือกฟงกชั่นตางๆ ของสวิตชแบบหมุนจะแสดงไวในรูปท่ี 
1 และจะอธิบายไวในตารางท่ี 2  

 
bbw03f.emf 

รปูที ่1. สวิตชแบบหมนุ 
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ตารางที ่2. การเลอืกฟงกชัน่ของสวิตชแบบหมนุ 

ตาํแหนงของส
วติช 

 
ฟงกชัน่การวดั 

OFF ปดเคร่ืองทดสอบ 

 แรงดันไฟฟากระแสสลับหรือกระแสตรงตั้งแต 
0.1 V ถึง 600.0 V   

 ความตานทานไฟฟาในหนวยโอหมตั้งแต 0.01 
Ω ถึง 20.00 kΩ   

 
 

250 V 
100 V 
50V  

ความตานทานในหนวยโอหมตั้งแต 0.01 M 
ถึง 10.0 G สําหรับรุน 1507 และ 0.01 ถึง 
2000 M สําหรับรุน 1503 
ทําการทดสอบฉนวนโดยจายแรงดันไฟฟา 50, 
100, 250, 500 และ 1000 V dc สําหรับรุน 
1507 หรือ 500 และ 1000 V dc สําหรับรุน 
1503  

 

ปุมและสญัลกัษณ   
ใชปุมเหลานี้ เพ่ือเปดใชงานคุณลักษณะตางๆ ท่ีขยายผลการทําง
านของฟงกชั่นท่ีเลือกโดยใชสวิตชแบบหมุน นอกจากนี้ยังมีสัญลั
กษณอีก 2 อยางท่ีดานหนาของเคร่ืองทดสอบซึ่งจะสวางข้ึนเม่ือเค
ร่ืองทํางาน ปุมและสัญลักษณมีแสดงไวในรูปท่ี 2 และอธิบายไวใน
ตารางท่ี 3   

 
bbw02f.emf 

รปูที ่2. ปุมและสัญลกัษณ  
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ตารางที ่3. ปุมและสัญลกัษณ 

ปุม/สญัลกัษณ คาํอธิบาย 

 กดปุมสีน้ําเงินเพ่ือเลือกฟงกชั่นการวัดตางๆ  

 
กดเพ่ือกําหนดคาเคร่ืองทดสอบใหทดสอบดัชนี
ของข้ัวหรืออัตราการดูดซับไดอิเล็กทริก 
การทดสอบจะเร่ิมตนข้ึนเม่ือกดปุม   

 ตั้งขีดจํากัดผาน/ไมผานสําหรับการทดสอบฉนว
น   

 
ล็อคการทดสอบ เม่ือกดปุมนี้กอนกดปุม  
การทดสอบจะดําเนินตอไปจนกวาจะกดปุมล็อค
หรือปุมทดสอบอีกคร้ังเพ่ือปลดล็อค 

 
เปดหรือปดแสงไฟพ้ืนหลัง   
แสงไฟพ้ืนหลังจะดับลงหลังจากเวลาผานไป 2 
นาที   

 

 

ปุม/สญัลกัษณ คําอธิบาย 



เร่ิมตนการทดสอบฉนวนเม่ือหมุนสวิตชแบบห
มุนไปท่ีตําแหนง INSULATION (ฉนวน) ซ่ึงจ
ะทําใหเคร่ืองทดสอบจาย (เอาทพุท) แรงดันไ
ฟฟาสูงและวัดคาความตานทานของฉนวน 

เร่ิมตนการทดสอบความตานทานเม่ือหมุนสวิต
ชแบบหมุนไปท่ีตําแหนงโอหม 



คําเตือนเก่ียวกับแรงดันไฟฟาท่ีไมปลอดภัย 
ปรากฏข้ึนเม่ือตรวจพบแรงดันไฟฟาอินพุทตั้ง
แต 30 V ข้ึนไป (อาจเปนแรงดันไฟฟากระแส
สลับหรือกระแสตรง โดยขึ้นอยูกับตําแหนงขอ
งสวิตชแบบหมุน) นอกจากนี้ยังจะปรากฏข้ึนเม่ื
อหนาจอแสดงผลแสดง สวิตชอยูท่ีตําแหนง 
 และเมื่อสัญลักษณ  ปรากฏข้ึนบน
หนาจอแสดงผล นอกจากนี้ สัญลักษณ  ยังจะ
ปรากฏข้ึนในระหวางการทดสอบฉนวนดวย  


สัญลักษณผาน ปรากฏข้ึนเม่ือคาความตานทา
นฉนวนท่ีวัดไดสูงกวาขีดจํากัดคาเปรียบเทียบ
ท่ีเลือกไว 
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ทําความเขาใจกบัหนาจอแสดงผล 
สัญลักษณบนหนาจอแสดงผลจะแสดงไวในรูปท่ี 3 และจะอธิบายไ
วในตารางท่ี 4 สวนขอความแจงขอผิดพลาดท่ีอาจปรากฏข้ึนบนห
นาจอแสดงผลจะอธิบายไวในตารางท่ี 5  

 
bbw01f.emf  

รูปที ่3. สญัลกัษณบนหนาจอแสดงผล  

ตารางที ่4. สัญลกัษณบนหนาจอแสดงผล 

สัญลักษณ คําอธิบาย 

 แสดงใหทราบวาการทดสอบฉนวนหรือความ
ตานทานถูกล็อค 

 
 เคร่ืองหมายนอยกวาหรือมากกวา 

 คําเตือนเก่ียวกับแรงดันไฟฟาท่ีไมปลอดภัย 
 แบตเตอร่ีออนจะปรากฏข้ึนเม่ือถึงเวลาท่ีตองเ

ปล่ียนแบตเตอร่ีเม่ือสัญลักษณ  
ปรากฏข้ึน ปุมแสงไฟพ้ืนหลังจะถูกระงับใชเ
พ่ือเปนการประหยัดพลังงานแบตเตอร่ี   

XW คาํเตอืน  

เพือ่ปองกนัไมใหเกดิการอานคาผดิพ
ลาด ซึง่อาจทาํใหเกดิไฟฟาชอ็ตหรอื
การบาดเจบ็ จงึควรเปลีย่นแบตเตอรี่ทั
นททีีส่ัญลักษณแสดงสถานะแบตเตอรี่
ออนปรากฏขึน้   
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ตารางที ่4. สัญลกัษณบนหนาจอแสดงผล (ตอ)   

สัญลักษณ คําอธิบาย 

 มีการเลือกฟงกชั่นการทดสอบดัชนีของข้ัวหรื
ออัตราการดูดซับไดอิเล็กทริก  

ZERO ฟงกชั่นการวัดความตานทาน (ในหนวยโอห
ม) ท่ีมีคาเขาใกลศูนยกําลังทํางาน  

VAC, VDC, Ω, 
kΩ, MΩ, GΩ หนวยการวัด   

 การแสดงผลหลัก   
VDC โวลต   
 การแสดงผลรอง  

COMPARE แสดงคาเปรียบเทียบผาน/ไมผานท่ีเลือกไว  
 สัญลักษณการทดสอบฉนวนจะปรากฏข้ึนเม่ือ

มีแรงดันไฟฟาสําหรับการทดสอบฉนวน   
 
 

ตารางที ่5. ขอความแจงขอผดิพลาด 

ขอความ คําอธิบาย 



ปรากฏข้ึนท่ีการแสดงผลหลักและแสดงใหทราบว
าแบตเตอร่ีออนเกินกวาท่ีอุปกรณจะทํางานไดอย
างนาเชื่อถือเคร่ืองทดสอบจะไมทํางานเลยจนกว
าจะเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม นอกจากนี้ สัญลักษณ 
 ยังจะปรากฏข้ึนเม่ือมีสัญลักษณ  ปราก
ฏข้ึนในการแสดงผลหลักดวย   

> แสดงใหทราบวาคาอยูนอกชวงการวัด 

 ขอมูลการตรวจเทียบมาตรฐานไมถูกตองตรวจเที
ยบมาตรฐานเคร่ืองทดสอบ   
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ขัว้ตออนิพทุ 
ข้ัวตออินพุทมีแสดงไวในรูปท่ี 4 และอธิบายไวในตารางท่ี 6   

1 3

2

 
bbw08f.emf  

รูปที ่4. ขัว้ตออนิพุท 

ตารางที ่6. คําอธิบายเกี่ยวกบัขัว้ตออนิพุท 

รายการ  คําอธิบาย 

 ข้ัวตออินพุทสําหรับการวัดความตานทาน  


ข้ัวตอท่ัวไป (ดานกลับ) สําหรับการวัดคาทุกประเภทย
กเวนการทดสอบฉนวน   

 ข้ัวตออินพุทสําหรับโวลตหรือการทดสอบฉนวน   

ตวัเลอืก Power-Up  
กดปุมคางไวในระหวางท่ีเปดเคร่ืองทดสอบเพ่ือเปดใชงานตัวเลือก 
power-up ตัวเลือก Power-up ทําใหผูใชสามารถเลือกใชงานคุ
ณลักษณะและฟงกชั่นเพ่ิมเติมอื่นๆ ของเคร่ืองทดสอบได ในการเลื
อกตัวเลือกของ Power-up ใหกดปุมท่ีเหมาะสมคางไว โดยปุมจะ
ปรากฏข้ึนเม่ือทานปรับเคร่ืองทดสอบจากตําแหนง OFF (ปด) 
ไปท่ีตําแหนงอื่นๆ ตัวเลือก Power-up จะถูกยกเลิกเม่ือปดเคร่ืองท
ดสอบ รายละเอียดเก่ียวกับตัวเลือก Power-up มีอธิบายไวในตาร
างท่ี 7 
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ตารางที ่7. ตวัเลอืก Power-up 

ปุม   คําอธิบาย   



ตําแหนงสวิตชจะเปดสวนตางๆ ท้ังหมดของห
นาจอ LCD  

 ตําแหนงสวิตชจะแสดงหมายเลขเวอรชั่นของ
ซอฟตแวร   

 ตําแหนงสวิตชจะแสดงหมายเลขรุน    



เร่ิมตนโหมดตรวจเทียบมาตรฐาน เคร่ืองทดสอบจะ
แสดง  และเขาสูโหมดตรวจเทียบมาตรฐานเม่ือ
ปลอยปุม   

หมายเหตุ   
ตัวเลือก Power-up จะทํางานเม่ือกดปุม    

 

การวดัพื้นฐาน   
รูปในหนาตอไปน้ีจะแสดงวิธีการวัด    

เม่ือเชื่อมตอสายวัดทดสอบเขากับวงจรไฟฟาหรืออุปกรณ 
ใหเชื่อมตอสายวัดทดสอบท่ัวไป (COM) กอนท่ีจะเชื่อมตอสายวัด
ทดสอบท่ีมีกระแสไฟฟา เม่ือถอดสายวัดทดสอบ ใหถอดสายวัดทด
สอบท่ีมีกระแสไฟฟาออกกอน แลวจึงถอดสายวัดทดสอบท่ัวไป   

XW คําเตอืน 
ปลดการเชือ่มตอวงจรพลงังานและคายประจตุวัเกบ็ประ
จแุรงดนัไฟฟาสงูทัง้หมดกอนทีจ่ะทดสอบ ทัง้นี ้
เพือ่ปองกนัไมใหเกดิไฟฟาชอ็ตหรอืการบาดเจ็บ 
หรอืปองกนัไมใหเครือ่งทดสอบเสียหาย   
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การวดัแรงดนัไฟฟา  

INSULATION  TESTER1507

 
bbw09f.emf 

รูปที ่5. การวดัแรงดนัไฟฟา  

การวดัความตานทานของจดุตอลงดนิ   
ในการทดสอบความตานทาน ควรทดสอบกับวงจรท่ีไมมีกระแสไฟ
ฟาเทานั้น ตรวจสอบฟวสกอนเริ่มทําการทดสอบ โปรดดูขอมูลเก่ีย
วกับการทดสอบฟวสในสวนตอไปในคูมือนี้ การเช่ือมตอเคร่ืองทด
สอบเขากับวงจรท่ีมีกระแสไฟฟาในขณะกําลังทําการทดสอบจะทํา
ใหฟวสขาด 

หมายเหตุ  
ความตานทานเชิงซอนหรือวงจรไฟฟาท่ีตอเพ่ิมเติมเขา
มาแบบขนานหรือโดยใชกระแสท่ีมีคาสูงข้ึนชั่วขณะใน
การทํางานของเคร่ืองสามารถสงผลใหเกิดคาวัดท่ีไมถูก
ตองได 

ในการวัดคาความตานทาน:   

1. เชื่อมตอโพรบทดสอบเขาในข้ัวตออินพุท Ω และ COM  ดูรูปท่ี 6 

2. หมุนสวิตชแบบหมุนไปท่ีตําแหนง   

3. นําหัวโพรบมาแตะกัน กดปุมสีน้ําเงินและรอจนกระท่ังมีเสนป
ระปรากฏข้ึนบนจอแสดงผล เคร่ืองทดสอบจะวัดความตานทา
นของโพรบ เก็บคาท่ีอานไดไวในหนวยความจํา และหักลบค
านั้นออกจากคาท่ีอานได คาความตานทานของโพรบท่ีอานไ
ดจะถูกบันทึกไวแมวาจะปดเคร่ืองทดสอบก็ตาม หากความตา
นทานของโพรบ >2  คาความตานทานท่ีวัดไดจะไมถูกบันทึ
กไว  
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4. เชื่อมตอโพรบเขากับวงจรท่ีตองการวัด หากวงจรมีกระแสไฟ
ฟา เคร่ืองทดสอบจะตรวจพบไดโดยอัตโนมัต ิ  

• การแสดงผลหลักจะแสดง ---- จนกวาทานจะกดปุม 
 และไดค้าความตานทานท่ีถูกตอง  

• หากแรงดันไฟฟากระแสสลับหรือกระแสตรงมีคาสูงกวา 
2 V สัญลักษณแรงดันไฟฟาสูง (Y) และขอความแจงเตือ
น >2 V จะปรากฏข้ึนท่ีการแสดงผลหลัก ในสภาวะดังก
ลาวนี้ เคร่ืองทดสอบจะไมทําการทดสอบ ใหปลดการเชื่อ
มตอเคร่ืองทดสอบและถอดปล๊ักออกกอนท่ีจะดําเนินการ
ตอ 

• หากเคร่ืองทดสอบสงเสียงเตือนเมื่อทานกดปุม  
แสดงวาเคร่ืองไมทําการทดสอบ  

5. เนื่องจากตรวจพบแรงดันไฟฟาท่ีโพรบ กดปุม  
คางไวเพ่ือเร่ิมการทดสอบ   ไอคอน  
จะปรากฏข้ึนท่ีสวนลางของหนาจอแสดงผลจนกวาทานจะปล
อยปุม  คาความตานทานท่ีอานไดจะปรากฏข้ึนท่ีการ
แสดงผลหลัก จนกวาจะเร่ิมการทดสอบใหม หรือมีการเลือกใ
ชฟงกชั่นหรือชวงใหม  

หากคาความตานทานสูงกวาชวงสูงสุดของการแสดงผล 
เคร่ืองทดสอบจะแสดงสัญลักษณ > และคาความตานทานสูง
สุดของชวง   

 

INSULATION  TESTER1507
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รูปที ่6. การวดัความตานทาน  
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การทดสอบฉนวน   
ในการทดสอบฉนวน ควรทดสอบกับวงจรท่ีไมมีกระแสไฟฟาเทานั้
น ในการวัดความตานทานของฉนวน ใหตั้งเคร่ืองทดสอบตามท่ีแ
สดงในรูปท่ี 7 และปฏิบัติตามข้ันตอนดานลาง:   

1. เชื่อมตอโพรบทดสอบเขาในข้ัวตออินพุท V และ COM   

2. หมุนสวิตชแบบหมุนไปท่ีคาแรงดันไฟฟาทดสอบท่ีตองการ  

3. เชื่อมตอโพรบเขากับวงจรท่ีตองการวัด หากวงจรมีกระแสไฟ
ฟา เคร่ืองทดสอบจะตรวจพบไดโดยอัตโนมัติ   

• การแสดงผลหลักจะแสดง  จนกวาทานจะกดปุม 
 และไดคาความตานทานของฉนวนท่ีถูกตอง  

• หากมีแรงดันไฟฟากระแสสลับหรือกระแสตรงท่ีมีคามาก
กวา 30 V สัญลักษณแรงดันไฟฟาสูง () และขอความแ
จงเตือน >30 V จะปรากฏข้ึนท่ีการแสดงผลหลัก ในสภ
าวะดังกลาวนี้ เคร่ืองทดสอบจะไมทําการทดสอบ ใหปล
ดการเชื่อมตอเคร่ืองทดสอบและถอดปล๊ักออกกอนท่ีจะ
ดําเนินการตอ   

4. กดปุม  คางไวเพ่ือเร่ิมการทดสอบ การแสดงผลรองจ
ะแสดงแรงดันไฟฟาทดสอบท่ีจายไปยังวงจรท่ีกําลังทดสอบ สั
ญลักษณแรงดันไฟฟาสูง () และการแสดงผลหลัก ซ่ึงแสดง
คาความตานทานในหนวย M หรือ G จะปรากฎข้ึน ไอค
อน  จะปรากฏข้ึนท่ีสวนลางของหนาจอแสดงผลจนกวาจะ
ปลอยปุม    

หากคาความตานทานสูงกวาชวงสูงสุดของการแสดงผล 
เคร่ืองทดสอบจะแสดงสัญลักษณ  และคาความตานทานสูงสุ
ดของชวง   

5. ใหโพรบอยูท่ีจุดท่ีจะทดสอบและปลอยปุม  วงจรท่ีกํา
ลังทดสอบจะคายประจุผานทางเครื่องทดสอบ คาความตานท
านท่ีอานไดจะปรากฏข้ึนท่ีการแสดงผลหลักจนกวาจะเร่ิมกา
รทดสอบใหม หรือมีการเลือกใชฟงกชั่นหรือชวงใหม หรือตร
วจพบแรงดันไฟฟาท่ีมีคา >30 V   
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รูปที ่7. การทดสอบฉนวน 

การวดัดชันโีพลาไลซเซชั่น และอตัราสวนไดอิเล็
คทรคิแอบซอรพชั่น (รุน 1507)  
ดัชนีข้ัว (PI) คืออัตราสวนของความตานทานของฉนวนในเวลา 
10-นาทีตอความตานทานของฉนวนในเวลา 1 นาที  สวนอัตรากา
รดูดซับไดอิเล็กทริค (DAR) คืออัตราสวนของความตานทานของ
ฉนวนในเวลา 1-นาทีตอความตานทานของฉนวนในเวลา 
30 วินาที   

ในการทดสอบฉนวน ควรทดสอบกับวงจรท่ีไมมีกระแสไฟฟาเทานั้
น ในการวัดดัชนีข้ัวหรืออัตราการดูดซับไดอิเล็กทริค 
ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้:  

1. เชื่อมตอโพรบทดสอบเขาในข้ัวตออินพุท INSULATION และ COM  

หมายเหตุ  
เนื่องจากเวลาท่ีตองการในการทําการทดสอบ PI และ 
DAR, ขอแนะนําใหใชคลิปทดสอบ 

2. หมุนสวิตชแบบหมุนไปท่ีตําแหนงคาแรงดันไฟฟาทดสอบท่ีต
องการ  

3. กดปุม  เพ่ือเลือกดัชนีข้ัวหรืออัตราการดูดซับไดอิเล็กท
ริค  
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4. เชื่อมตอโพรบเขากับวงจรท่ีตองการวัด หากวงจรมีกระแสไฟ
ฟา เคร่ืองทดสอบจะตรวจพบไดโดยอัตโนมัต ิ  

• การแสดงผลหลักจะแสดง ---- จนกวาทานจะกดปุม 
 และไดค้า่ความตานทานท่ีถูกตอง  

• หากแรงดันไฟฟากระแสสลับหรือกระแสตรงมีคามากกว
า 30 V สัญลักษณแรงดันไฟฟาสูง () และขอความแจง
เตือน >30 V จะปรากฏข้ึนท่ีการแสดงผลหลัก หากมีแรง
ดันไฟฟาสูง ก็จะไมมีการทําการทดสอบ  

5. กดปุม  แลวปลอยเพ่ือเร่ิมการทดสอบ ในระหวางการ
ทดสอบ การแสดงผลรองจะแสดงแรงดันไฟฟาทดสอบท่ีจาย
ไปยังวงจรท่ีกําลังทดสอบ  สัญลักษณแรงดันไฟฟาสูง () 
และคาความตานทานในหนวย MΩ หรือ GΩ จะปรากฏข้ึนท่ี
การแสดงผลหลัก ไอคอน  จะปรากฏข้ึนท่ีสวนลางของหน
าจอแสดงผลจนกวาการทดสอบจะเสร็จสมบูรณ   

เม่ือการทดสอบเสร็จสมบูรณ คา PI หรือ DAR จะปรากฏข้ึน
ท่ีการแสดงผลหลัก วงจรท่ีกําลังทดสอบจะคายประจุผานทางเ
คร่ืองทดสอบโดยอัตโนมัต ิ  หากคาท่ีใชเพ่ือคํานวณ PI หรือ 
DAR สูงกวาชวงสูงสุดของการแสดงผล หรือคา PAI ในเวลา 
1-นาที สูงกวา 5000 MΩ การแสดงผลหลักจะแสดง   

• หากคาความตานทานสูงกวาชวงสูงสุดของการแสดงผล 
เคร่ืองทดสอบจะแสดงสัญลักษณ > และคาความตานทา
นสูงสุดของชวง   

• หากตองการขัดจังหวะการทดสอบคา PI หรือ DAR 
กอนท่ีจะการทดสอบนั้นจะส้ินสุดลง ใหกดปุม  
ชั่วครูหนึ่ง เม่ือปลอยปุม  วงจรท่ีกําลังทดสอบจะ
คายประจุผานทางเคร่ืองทดสอบโดยอัตโนมัต ิ 
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or
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ที ่8. การวดัดชันโีพลาไลซเซชัน่ 
และอตัราสวนไดอเิลค็ทริคแอบซอรพชัน่ 

การใชฟงกชั่นเปรยีบเทยีบ (รุน 1507)  
ฟงกชั่นเปรียบเทียบใชในการตั้งระดับการเปรียบเทียบผาน/ไมผา
นสําหรับการวัดฉนวน  ในการใชงานฟงกชั่นเปรียบเทียบ:  

1. กดปุม  เพ่ือเลือกคาเปรียบเทียบท่ีตองการ  
ทานสามารถเลือกระหวาง 100 kΩ, 200 kΩ, 500 kΩ, 1 MΩ, 
2 MΩ, 5 MΩ, 10 MΩ, 20 MΩ, 50 MΩ, 100 MΩ, 200 MΩ 
และ 500 MΩ   

2. ทดสอบฉนวนโดยใชวิธีท่ีอธิบายไวในตอนตนของคูมือเลมนี้  

3. หากคาท่ีวัดไดสงูกวาคาเปรียบเทียบท่ีเลือกไว สัญลักษณไฟผ
านสีเขียวจะปรากฏข้ึน  

4. กดปุม  คางไวประมาณ 1 วินาที เพ่ือระงับใชฟงกชั่นเป
รียบเทียบ สัญลักษณไฟผานสีเขียวจะดับลงเม่ือเร่ิมตนการทด
สอบใหม หรือเม่ือมีการเลือกคาเปรียบเทียบคาใหม  
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INSULATION  TESTER1507

 
bbw11f.emf 

ที ่9. ใชฟงกชัน่เปรยีบเทียบ 

การทําความสะอาด 
ใชผาชุบน้ําผสมผงซักฟอกออนๆ บิดหมาดๆ เช็ดทําความสะอาดตั
วเคร่ืองเปนประจํา  หามใชสารท่ีมีฤทธ์ิกัดกรอนหรือตัวทําละลาย   
ฝุนผงหรือความช้ืนในข้ัวตออาจมีผลกระทบตอการอานคาของมิเ
ตอร ปลอยใหเคร่ืองทดสอบแหงกอนนํามาใชงาน   

การทดสอบแบตเตอรี ่
เคร่ืองทดสอบจะตรวจสอบแรงดันไฟฟาแบตเตอร่ีตลอดเวลา  
หากไอคอนแบตเตอร่ีออน () ปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดงผล 
แสดงวาอายุการใชงานของแบตเตอร่ีเหลือนอยมาก  
ในการทดสอบแบตเตอร่ี:  

1. หมุนสวิตชแบบหมุนไปท่ีตําแหนง  โดยตองไมมีโพรบเ
สียบอยูกับข้ัวตอ   

2. กดปุมสีน้ําเงินเพ่ือเร่ิมการทดสอบแบตเตอร่ีใหมท่ีเพ่ิงใสเขาไ
ป การแสดงผลของฟงกชั่นแรงดนัไฟฟาจะหายไป และคาแร
งไฟฟาดันแบตเตอร่ีท่ีวัดไดจะปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดงผล
หลักเปนเวลานานประมาณ 2 วินาที จากนั้นจึงจะแสดงการแ
สดงผลของฟงกชั่นแรงดนัไฟฟาอีกคร้ัง  
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การทดสอบฟิวส ์
XW คาํเตอืน  

ถอดสายวดัทดสอบและสญัญาณอนิพุททัง้หมดออกกอน
ที่จะทาํการเปลีย่นฟวส ทัง้นีเ้พือ่ปองกนัไมใหเกดิไฟฟา
ชอ็ตหรอืการบาดเจบ็   

ทดสอบฟวสตามท่ีอธิบายไวดานลางและตามท่ีแสดงในรูปท่ี 10 
และเปล่ียนฟวสตามท่ีแสดงในรูปท่ี 11 

1. หมุนสวิตชแบบหมุนไปท่ีตําแหนง   

2. กดปุม  คางไว หากสัญลักษณ  ปรากฏข้ึนบนหน
าจอแสดงผล แสดงวาฟวสเสยีและตองเปล่ียนใหม    

 
bcl06f.emf 

รูปที ่10. การทดสอบฟวส 
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การเปลีย่นแบตเตอรีแ่ละฟวส   
เปล่ียนฟวสและแบตเตอร่ีตามท่ีแสดงในรูปท่ี 11 ปฏิบัติตามข้ันตอ
นดานลางเพ่ือเปล่ียนแบตเตอร่ี  

XW คําเตอืน  

เพือ่หลกีเลีย่งไมใหเกดิไฟฟาชอ็ต, การบาดเจบ็ 
หรอืเกดิความเสยีหายกบัเครือ่งทดสอบ:   

• เพือ่ปองกนัไมใหเกดิการอานคาผดิพลาดซึง่อาจ
ทําใหเกดิไฟฟาชอ็ตหรอืการบาดเจบ็ ใหเปลีย่นแบ
ตเตอรีท่นัททีี่สญัลักษณแสดงสถานะแบตเตอรี ่
() ปรากฏขึน้   

• ใชแตฟวสทีม่ีคาแอมแปร, สญัญาณขดัจงัหวะ, แร
งดนัไฟฟา และพกิดัความเรว็ตามที่กําหนดไวเทานั้
น   

• หมนุสวติชแบบหมนุไปทีต่าํแหนง OFF (ปด) 
และถอดสายวดัทดสอบออกจากขัว้ตอ   

1. ถอดฝาแบตเตอร่ีออกโดยใชไขควง ขนาดมาตรฐานไขเพ่ือค
ลายล็อคของฝาแบตเตอรี่จนกระท่ังสัญลักษณ ปลดล็อคอยูต
รงแนวกับลูกศร   

2. เอาแบตเตอร่ีออกและเปล่ียน แบตเตอร่ีใหม 

3. ปดฝาแบตเตอร่ีและยึดใหเขาท่ีโดย หมุนล็อคของฝาแบตเตอ
ร่ีจนกระท่ังสัญลักษณล็อคอยูตรงแนวกับลูกศร   

 
bcl15f.emf

ฟวส, แบบ Fast , 315 mA, 1000 V, 
พิกัดสัญญาณขัดจังหวะต่ําสุด 10000 A 

Fluke PN 2279339   

แบตเตอร่ี, อัลคาไลน 1.5 V AA, NEDA 
15A, IEC LR6   

Fluke PN 376756   

รูปที ่11. การเปลีย่นฟวสและแบตเตอรี ่ 
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ขอมลูจาํเพาะ  
แรงดันไฟฟาสูงสุดระหวางเทอรมินัลใดๆ  
และพ้ืนดิน ............................................................. 600 V 
อุณหภูมิในการเก็บรักษา ......................................... -40 °C ถึง 60 °C  
อุณหภูมิในการทํางาน ............................................ -20 °C ถึง 55 °C  
คาสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ............................................ 0.05 x (ความแมนยําท่ีระบุ) ตอ °C สําหรับอุณหภูมิ <18 °C หรือ >28 °C 
ความช้ืนสัมพัทธ ..................................................... ไมควบแนน 

0 % ถึง 95 % @ 10 °C ถึง 30 °C 
0 % ถึง 75 % @ 30 °C ถึง 40 °C 
0 % ถึง 40 % @ 40 °C ถึง 55 °C 

แบตเตอรี่ ............................................................... แบตเตอรี่ขนาด AA 4 กอน (IEC LR6)   
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ ................................... การใชงานเพ่ือทดสอบฉนวน:  เครื่องทดสอบสามารถทําการทดสอบฉนวนไดอยางนอย 1000 ครั้ง 

โดยใชแบตเตอรี่อัลคาไลนใหมท่ีอุณหภูมิหอง ซึ่งเปนการทดสอบตามมาตรฐานโดยจายแรงดันไฟฟา 
1000 V ใหความตานทาน 1 MΩ โดยมีรอบการทํางาน 5 วินาทีและหยุดพัก 25 วินาที การวัดความต
านทาน:  เครื่องทดสอบสามารถทําการทดสอบฉนวนไดอยางนอย 2500 ครั้ง 
โดยใชแบตเตอรี่อัลคาไลนใหมท่ีอุณหภูมิหอง ซึ่งเปนการทดสอบตามมาตรฐานโดยมีความตานทาน 
1 MΩ และมีรอบการทํางาน 5 วินาทีและหยุดพัก 25 วินาที 

ขนาด .................................................................... สูง 5.0 ซม. x กวาง 10.0 ซม. x ยาว 20.3 ซม. (สูง 1.97 นิ้ว x กวาง 3.94 นิ้ว x ยาว 8.00 นิ้ว)   
น้ําหนัก ................................................................. 550 กรัม (1.2 ปอนด)   
อัตราการปองกันการรับเขา ..................................... IEC 60529: IP40 
ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 

ขณะทํางาน ....................................................... 2000 ม. 
ขณะไมทํางาน (ขณะเก็บรักษา) ........................... 12 000 ม   

ความสามารถในการทํางานนอกชวงการวัด .............. 110 % ของชวงการวัด   
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อุปกรณเสริมของรุน ................................................ สายวัด TL224 
โพรบ TP74 พรอมฝาครอบปองกัน 
ท่ีหนีบข้ัวแบบฟนปลาตัวหนีบหมายเลขประจําสินคา 1958654 (สีแดง) และหมายเลขประจําสินคา 
1958646 (สีดํา) 
ยางหุม 
โพรบวิถีไกล พรอมฝาครอบปองกัน 

ความปลอดภัย  
มาตรฐาน .............................................................. IEC 61010-1: ระดับมลภาวะ 2  
การวัด .................................................................. IEC 61010-2-030; CAT IV 600 V  

IEC 61010-031, IEC 61557-1,  
IEC 61557-2, IEC 61557-4,  
IEC 61557-10 

ความเขากันไดของแมเหล็กไฟฟา (EMC)  
มาตรฐานสากล .................................................. IEC 61326-1: สภาพแวดลอมแมเหล็กไฟฟาแบบพกพา  

CISPR 11: Group 1, Class A  
Group 1: อุปกรณมีการสรางและ/หรือใชพลังงานคลื่นวิทยุคูควบท่ีเปนส่ือซึ่งจําเปนสําหรับการทํางานภายในตัวอุปกรณเอง  
Class A: อุปกรณเหมาะสําหรับใชงานในสถานท่ีซึ่งไมใชท่ีพักอาศัยและ/หรือสถานท่ีซึ่งเช่ือมตอโดยตรงกับโครงขายไฟฟาแรงดันตํ่าท่ีสงกระแสไฟใ
หอาคารซึ่งถูกใชงานเพ่ือวัตถุประสงคการอยูอาศัย การยืนยันความเขากันไดของแมเหล็กไฟฟาในสภาพแวดลอมอ่ืนอาจมีความยากลําบากเนื่องจาก
การนําสัญญาณรบกวนและท่ีแผออกมา  

เกาหลี(KCC) ..................................................... อุปกรณ Class A (อุปกรณแพรสัญญาณและการส่ือสารทางอุตสาหกรรม)  
Class A: ผลิตภัณฑนี้ไดมาตรฐานตามอุปกรณคลื่นแมเหล็กไฟฟาอุตสาหกรรม และผูจําหนายหรือผูใชควรทราบ อุปกรณนี้มีวัตถุประสงคสําหรับใชใ
นเชิงพาณิชยไมใชสําหรับใชตามบาน  

USA (FCC) ...................................................... 47 CFR 15 subpart B. ผลิตภัณฑนี้ถือวาเปนอุปกรณท่ีไดรับการยกเวนตามขอกําหนด 15.103. 
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การวดัแรงดนัไฟฟากระแสสลบั/กระแสตรง  

ความแมนยํา   

 
ชวงการวดั   

 
ความละเอยีด   

50 Hz ถงึ 60 Hz 
± (% ของคาอาน + ตาํแหนงทศนยิม)  

600.0 V   0.1 V   + (2 % + 3) 

อิมพิแดนซอินพุท ................................................... 3 MΩ (นอมินัล), < 100 pF   

อัตราสวนการปฏิเสธในโหมดท่ัวไป   
(1 kΩ ไมสมดุล) ..................................................... >60 dB ท่ีกระแสตรง, 50 หรือ 60 Hz   

การปองกันการโหลดเกินกําลัง ................................. 600 V rms หรือกระแสตรง   



1507/1503 
คูม่อืการใชง้าน 

24 

การวดัความตานทานของจดุตอลงดนิ 

 
ชวงการวดั   

 
ความละเอยีด   

ความแมนยาํ [1]   

± (% ของคาอาน + ตาํแหนงทศนยิม)  

20.00 Ω 0.01 Ω 

+ (1.5 % + 3) 
200.0 Ω 0.1 Ω  

2000 Ω 1 Ω 

20.00 kΩ 0.01 Ω 
[1] ความแมนยําท่ีระบุใชกับคาตั้งแต 0 ถงึ100 % ของชวงการวัด    

การปองกันการโหลดเกินกําลัง ................................. 2 V rms หรือกระแสตรง   
แรงดันไฟฟาทดสอบเม่ือวงจรเปด ............................. >4.0 V, <8 V  
กระแสไฟฟาเม่ือมีการลัดวงจร ................................. >200.0 mA  

 คณุสมบตัขิองฉนวน   
ชวงการวัด ............................................................ 0.01 MΩ ถึง 10 GΩ รุน 1507, 0.01 MΩ ถึง 2000 MΩ รุน 1503   
แรงดันไฟฟาทดสอบ............................................... 50, 100, 250, 500, 1000 V dc ในรุน 1507, 500 และ 1000 V dc ในรุน 1503   
ความแมนยําของคาแรงดันไฟฟาทดสอบ .................. +20 %, -0 % 
กระแสไฟฟาทดสอบการลัดวงจร .............................. 1 mA (นอมินัล)   
การคายประจุอัตโนมัติ ............................................ ระยะเวลาคายประจุ <0.5 วินาที เม่ือ C = 1 μF หรือตํ่ากวา   
การตรวจจับวงจรท่ีมีกระแสไฟ ................................ หยุดย้ังไมใหมีการทดสอบ ถาแรงดันไฟฟาท่ีข้ัวตอกอนเริ่มทําการทดสอบมีคา >30 V    
โหลดความจุไฟฟาสูงสุด   ........................................ ทํางานไดท่ีโหลดสูงถึง 1 μF   
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รุน 1507   

 
แรงดนัไฟฟาเอาท

พุท   

 
ชวงการแสดงผล   

 
ความละเอยีด   

 
กระแสไฟฟาทดสอบ   

ความแมนยาํของคาความตานทาน 
± (% ของคาอาน + 
ตาํแหนงทศนยิม)  

50 V dc 
(0 % ถึง + 20 %)   

0.01 ถึง 20.00 MΩ   0.01 MΩ   
1 mA @ 50 kΩ   ± (3 % + 5)   

20.0 ถึง 50.0 MΩ   0.1 MΩ   

100 V dc 
(0 % ถึง + 20 %)   

0.01 ถึง 20.00 MΩ   0.01 MΩ   
1 mA @ 100 kΩ ± (3 % + 5)   

20.0 ถึง 100.0 MΩ   0.1 MΩ   

250 V dc 
(0 % ถึง + 20 %)   

0.01 ถึง 20.00 MΩ   0.01 MΩ   
1 mA @ 250 kΩ   ± (1.5 % + 5)   

20.0 ถึง 200.0 MΩ   0.1 MΩ   

500 V dc 
(0 % ถึง + 20 %)   

0.01 ถึง 20.00 MΩ   0.01 MΩ   

1 mA @ 500 kΩ   ± (1.5 % + 5)   20.0 ถึง 200.0 MΩ   0.1 MΩ   

200 ถึง 500 MΩ   1 MΩ   

1000 V dc 
(0 % ถึง + 20 %)   

0.1 ถึง 200.0 MΩ   0.1 MΩ   

1 mA @ 1 MΩ   
± (1.5 % + 5)   

200.0 ถึง 2000.0 MΩ   1 MΩ   

2.0 ถึง 10.0 GΩ   0.1 GΩ ± (10 % +3)   
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รุน 1503   

แรงดนัไฟฟาเอาทพุท ชวงการแสดงผล   ความละเอยีด กระแสไฟฟาทดสอบ ความแมนยาํของคาความตานทาน 
± (% ของคาอาน + ตาํแหนงทศนยิม) 

 
500 V dc 

(0 % ถึง + 20 %)   

0.01 ถึง 20.0 MΩ   0.01 MΩ   

1 mA @ 500 kΩ   ± (2.0 % + 5)   20.0 ถึง 200.0 MΩ   0.1 MΩ   

200 ถึง 500 MΩ   1 MΩ   

1000 V dc 
(0 % ถึง + 20 %)   

0.1 ถึง 200.0 MΩ   0.1 MΩ   
1 mA @ 1 MΩ   ± (2.0 % + 5)   

200 ถึง 2000 MΩ   1 MΩ   

ขอมูลจาํเพาะตามมาตรฐาน IEC 61557 

ตารางตอไปนี้จะแสดงขอกําหนดของการติดฉลากในยุโรป 
การวดั คาความแปรปรวนตามปกต ิ คาความแปรปรวนในการทํางาน [1] 

โวลต  ± (2.0 % + 3) 30 % 
ความตานทานของจุดตอลงดิน ± (1.5 % + 3) 30 % 
ความตานทานฉนวน ข้ึนอยูกับแรงดันไฟฟาทดสอบและชวงการวั

ด โปรดดูท่ีขอมูลจําเพาะเก่ียวกับการทดสอบ
ฉนวน 

30 % 

[1] ขอมูลจําเพาะนี้ไดมาจากคามาตรฐานและแสดงคาสูงสุดยอมไดตามมาตรฐาน 
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ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลและคาความแปรปรวนตามมาตรฐาน IEC 61557 
ตวัแปรทีม่อีิทธิพลตอความตานท

านของจดุตอลงดนิ 
ขอกาํหนดตามมาตรฐาน 

EN61557 
คาความแปรปรวนสําหรับความต

านทานฉนวน [1] 
ความแปรปรวนสาํหรบัความตาน

ทานของจดุตอลงดนิ [1] 
แรงดันไฟฟาท่ีจายใหวงจร E2 5 % 5 % 

อุณหภูมิ E3 5 % 5 % 

[1] ระดับความเช่ือม่ันในขอมูลจําเพาะ 99 % 
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ทานสามารถใชตารางตอไปนี้เพ่ือกําหนดคาท่ีแสดงสูงสุดหรือต่ําสุด 
โดยพิจารณาจากความผิดพลาดในการทํางานของเครื่องมือสูงสุดตามมาตรฐาน IEC 61557 

คาความตานทานฉนวนที่แสดงสูงสุดและตํ่าสดุ 
50 V  100 V  250 V  500 V  1000 V  

คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ 

0.05 0.07 0.05 0.07 0.05 0.07 0.05 0.07   

0.06 0.08 0.06 0.08 0.06 0.08 0.06 0.08   

0.07 0.09 0.07 0.09 0.07 0.09 0.07 0.09   

0.08 0.10 0.08 0.10 0.08 0.10 0.08 0.10   

0.09 0.12 0.09 0.12 0.09 0.12 0.09 0.12   

0.1 0.13 0.1 0.13 0.1 0.13 0.1 0.13 0.1 0.1 

0.2 0.26 0.2 0.26 0.2 0.26 0.2 0.26 0.2 0.3 

0.3 0.39 0.3 0.39 0.3 0.39 0.3 0.39 0.3 0.4 

0.4 0.52 0.4 0.52 0.4 0.52 0.4 0.52 0.4 0.5 

0.5 0.65 0.5 0.65 0.5 0.65 0.5 0.65 0.5 0.7 
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คาความตานทานฉนวนที่แสดงสูงสุดและตํ่าสดุ (ตอ) 

50 V  100 V  250 V  500 V  1000 V  

คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ 

0.6 0.78 0.6 0.78 0.6 0.78 0.6 0.78 0.6 0.8 

0.7 0.91 0.7 0.91 0.7 0.91 0.7 0.91 0.7 0.9 

0.8 1.04 0.8 1.04 0.8 1.04 0.8 1.04 0.8 1.0 

0.9 1.17 0.9 1.17 0.9 1.17 0.9 1.17 0.9 1.2 

1.0 1.30 1.0 1.30 1.0 1.30 1.0 1.30 1.0 1.3 

2.0 2.60 2.0 2.60 2.0 2.60 2.0 2.60 2.0 2.6 

3.0 3.90 3.0 3.90 3.0 3.90 3.0 3.90 3.0 3.9 

4.0 5.20 4.0 5.20 4.0 5.20 4.0 5.20 4.0 5.2 

5.0 6.50 5.0 6.50 5.0 6.50 5.0 6.50 5.0 6.5 

6.0 7.80 6.0 7.80 6.0 7.80 6.0 7.80 6.0 7.8 
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คาความตานทานฉนวนที่แสดงสูงสุดและตํ่าสดุ (ตอ) 

50 V  100 V  250 V  500 V  1000 V  

คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ 

7.0 9.10 7.0 9.10 7.0 9.10 7.0 9.10 7.0 9.1 

8.0 10.40 8.0 10.40 8.0 10.40 8.0 10.40 8.0 10.4 

9.0 11.70 9.0 11.70 9.0 11.70 9.0 11.70 9.0 11.7 

10.0 13.0 10.0 13.0 10.0 13.0 10.0 13.0 10.0 13.0 

20.0 26.0 20.0 26.0 20.0 26.0 20.0 26.0 20.0 26.0 

30.0 39.0 30.0 39.0 30.0 39.0 30.0 39.0 30.0 39.0 

40.0 52.0 40.0 52.0 40.0 52.0 40.0 52.0 40.0 53.0 

  50.0 65.0 50.0 65.0 50.0 65.0 50.0 65.0 

  60.0 78.0 60.0 78.0 60.0 78.0 60.0 78.0 

  70.0 91.0 70.0 91.0 70.0 91.0 70.0 91.0 

  80.0 104.0 80.0 104.0 80.0 104.0 80.0 104.0 
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คาความตานทานฉนวนที่แสดงสูงสุดและตํ่าสดุ (ตอ) 

50 V  100 V  250 V  500 V  1000 V  

คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ คาขดีจาํกดั คาที่แสดงต่าํสดุ 

  90.0 117.0 90.0 117.0 90.0 117.0 90.0 117.0 

    100.0 130.0 100.0 130.0 100.0 130.0 

      200.0 260.0 200.0 260.0 

      300.0 390.0 300.0 390.0 

      400.0 520.0 400.0 520.0 

        500.0 650.0 

        600.0 780.0 

        700.0 910.0 

        800.0 1040.0 

        900.0 1170.0 

        1000.0 1300.0 

        2000.0 2600.0 
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คาความตานทานจุดตอลงดนิที่แสดงสงูสุด 
คาขดีจาํกดั คาที่แสดงสงูสดุ 

0.4 0.28 

0.5 0.35 

0.6 0.42 

0.7 0.49 

0.8 0.56 

0.9 0.63 

1.0 0.7 

2.0 1.4 

3.0 2.1 

4.0 2.8 

5.0 3.5 

6.0 4.2 

 

 

 

 

 

คาขดีจาํกดั คาที่แสดงสงูสดุ 

7.0 4.9 

8.0 5.6 

9.0 6.3 

10.0 7.0 

20.0 14.0 

30.0 21.0 

40.0 28.0 

50.0 35.0 

60.0 42.0 

70.0 49.0 

80.0 56.0 

90.0 63.0 

 

 

 

 

 

คาขดีจาํกดั คาที่แสดงสงูสดุ 

100.0 70.0 

200.0 140.0 

300.0 210.0 

400.0 280.0 

500.0 350.0 

600.0 420.0 

700.0 490.0 

800.0 560.0 

900.0 630.0 

1000.0 700.0 

2000.0 1400.0 
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