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บทน�ำ
ขอขอบคุณที่ซื้อแคล้มมิเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ Hioki CM3281,
CM3291 เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนใช้งานและเก็บไว้ใกล้มือเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านเอกสาร “ข้อควรระวังในการใช้งาน”
ที่แยกมาก่อนใช้งาน
CM3281

รุ่นการวัดค่าเฉลี่ยการแปลงแบบ RMS

CM3291

รุ่นการวัดแบบ True RMS

กลุ่มเป้าหมาย
คู่มือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อผู้ที่มีข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์
หรือสอนให้ผู้อื่นใช้งานผลิตภัณฑ์ โดยสันนิษฐานว่าผู้อ่านมีความรู้
พื้นฐานด้านไฟฟ้า (เทียบเท่ากับผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาสาขาช่างไฟฟ้า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

TH-1

หมายเหตุด้านความปลอดภัย

หมายเหตุด้านความปลอดภัย
สัญลักษณ์ที่ติดอยู่ที่อุปกรณ์
ข้อควรระวังหรืออันตราย (โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้อง)
เครื่องมือสามารถเชื่อมต่อหรือถอดการเชื่อมต่อกับ
ไลฟ์คอนดักเตอร์
สามารถเชื่อมต่อเซนเซอร์ยืดหยุ่นหรือถอดการเชื่อมต่อ
จากไลฟ์คอนดักเตอร์เมื่อใช้ฉนวนป้องกันอย่างเหมาะสม
สามารถเชื่อมต่อหรือถอดการเชื่อมต่อจากคอนดักเตอร์
ที่หุ้มฉนวนที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าของคอนดักเตอร์
ในการวัดผล

อันตราย
เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด อย่าสัมผัสส่วนที่ไม่ใช่ส่วนที่
มีอุปกรณ์ป้องกันในระหว่างการใช้งาน
อย่าปล่อยแรงดันไฟฟ้าเข้าสายวัดแรงดันไฟฟ้า
เมื่อเลือกฟังก์ชั่นการต้านและความต่อเนื่อง
การกระท�ำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อเครื่องมือและอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้
เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทางไฟฟ้า ให้ตัดกระแสไฟฟ้า
ออกจากวงจรก่อนการวัด

TH-2

หมายเหตุด้านความปลอดภัย

ค�ำเตือน
• เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าลัดวงจร และ
ความเสียหายต่อเครื่องมือ ให้ถอดสายวัด
แรงดันไฟฟ้าออกจากสิ่งที่วัดก่อนเปิดสวิตช์หมุน
• เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด ให้ใช้สายวัดแรงดันไฟฟ้า
ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เมื่อวัดแรงดันไฟฟ้าของ
สายไฟฟ้า:
• มีคุณสมบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย
IEC61010 หรือ EN61010
• เป็นอุปกรณ์วัดประเภท III หรือ IV
• แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้นั้นสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าวัด
• สายวัดแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอุปกรณ์เสริมส�ำหรับ
เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย EN61010 ใช้สายวัดแรงดันไฟฟ้า
ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำ� หนดไว้ใน
ประเภทการวัดและแรงดันไฟฟ้าที่กำ� หนด

TH-3

หมายเหตุด้านความปลอดภัย

ค�ำเตือน
• เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้สายวัด
แรงดันไฟฟ้า L9208 ที่มีปลอกเมื่อท�ำการวัด
ในประเภทการวัด CAT III (ส�ำหรับประเภท
การวัดผลให้ดูที่ส่วน “ประเภทการวัดผล” ใน
เอกสาร “ข้อควรระวังในการท�ำงาน” ที่แยกมา)
• หากปลอกหลุดออกโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่าง
การวัด ให้หยุดการวัด
• จับและทิ้งแบตเตอรี่ตามข้อก�ำหนดของท้องถิ่น

ข้อควรระวัง
อย่าให้มีสิ่งแปลกปลอมระหว่างปลายปากคล้อง
วัดกระแสไฟฟ้า (หรือขั้วสายวัดแบบยืดหยุ่น) หรือ
สอดสิ่งแปลกปลอมไว้ระหว่างช่องว่างของปากคล้อง
วัดกระแสไฟฟ้า (หรือขั้วสายวัดแบบยืดหยุ่น
การกระท�ำดังกล่าวอาจจะท�ำให้ประสิทธิภาพของ
เซนเซอร์ลดลงหรือรบกวนการท�ำงานของตัวหนีบได้
• ไฟแสดงสถานะ
จะติดขึ้นเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย
ในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถรับประกันความเชื่อถือของ
เครื่องมือได้ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที
• เพื่อป้องกันไม่ให้เปลืองแบตเตอรี่โดยเปล่าประโยชน์
ให้ตั้งค่าสวิตช์หมุนไปที่ [OFF] หลังจากการใช้งาน (คุณสมบัติ
การประหยัดพลังงานอัตโนมัติจะใช้กระแสไฟฟ้าเล็กน้อย)

TH-4

การตรวจสอบก่อนการวัด

การตรวจสอบก่อนการวัด
• ตรวจสอบว่าเครื่องมือท�ำงานได้ตามปกติเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือ
ไม่เสียหายในระหว่างการจัดเก็บหรือการขนส่ง หากพบ
ความเสียหาย โปรดติดต่อผู้จ�ำหน่ายที่ได้รบั อนุญาตจาก Hioki
• หากพบความเสียหาย ให้ตรวจสอบรายการต่างๆ ต่อไปนี้
ก่อนที่จะติดต่อผู้จ�ำหน่ายของ Hioki อย่างเป็นทางการ
(1)

ตรวจสอบว่าสายวัดแรงดันไฟฟ้าไม่เสียหาย
เปลี่ยนสายวัดแรงดันไฟฟ้า L9208 ตามที่ก�ำหนด

(2)

ตรวจสอบว่าการวัดความต้านทานและการทดสอบ
ความต่อเนื่องท�ำงานตามปกติ
ให้ผู้จ�ำหน่ายของ Hioki เพื่อท�ำการซ่อมแซม เครื่องมืออาจ
จะได้รับแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 600 V ในระหว่างการวัดความ
ต้านทานและการทดสอบความต่อเนื่อง

(3)

ตรวจสอบว่าแรงดันแบตเตอรี่ไม่อ่อน
เปลี่ยนแบตเตอรี่

TH-5
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การท�ำความสะอาด
• การวัดนั้นจะลดความแม่นย�ำลงด้วยสิ่งสกปรกที่พื้นผิวของ
ปากคล้องวัดกระแสไฟฟ้า (หรือขั้วสายวัดแบบยืดหยุ่น) ดังนั้น
โปรดรักษาความสะอาดของพื้นผิวโดยการใช้ผ้าแห้งนุ่มๆ
เช็ดเบาๆ
• วิธีการท�ำความสะอาดเครื่องมือ ให้ใช้ผ้านุ่มๆ ชุบน�้ำหมาดๆ
หรือสารท�ำความสะอาดอ่อนๆ เช็ด
• ใช้ผ้าแห้งนุ่มๆ เช็ดจอ LCD เบาๆ

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
เครื่องมือที่จ�ำเป็น: ไขควงหัวแฉก และแบตเตอรี่ลิเธี่ยมแบบเหรียญ CR2032

1

NO

2

3

4

CR2032 (ใหม่)
OK

อย่าคลายสกรูใดๆ ยกเว้นตัวที่ยึด
ฝาปิดไว้

อย่าหมุนสกรูตัวใดตัวหนึ่งในสามตัวภายในช่องใส่แบตเตอรี่
เนื่องจากจะท�ำให้เครื่องมือเกิดการวัดที่ผิดปกติ

TH-6

ฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่น
ฟังก์ชั่นการประหยัดพลังงานอัตโนมัติ
จอแสดงผลจะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้เครื่องมือเป็นเวลา
30 นาที
• เพื่อเปิดฟังก์ชั่น
• เพื่อกู้เครื่องมือจากสถานะที่ไม่แสดงผล
1. ตั้งค่าสวิตช์แบบหมุนไปที่ต�ำแหน่ง [OFF] จากนั้นตั้งค่าสวิตช์แบบหมุน
ไปที่ต�ำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ [OFF]
• วิธีการยกเลิกฟังก์ชั่นการประหยัดพลังงานอัตโนมัติ
1. ตั้งค่าสวิตช์แบบหมุนไปที่ต�ำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ [OFF] ขณะกดปุ่ม HOLD
ค้างไว้
ข้อความ [APS] และ [OFF] จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ LCD และระบบ
จะปิดฟังก์ชั่นการประหยัดพลังงานอัตโนมัติ

ฟังก์ชั่นการเลือกช่วงโดยอัตโนมัติ
เลือกช่วงการวัดให้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ
แสดง [AUTO]

ฟังก์ชั่นการเลือกช่วงเอง
วิธีการตั้งค่าช่วงการวัดตามต้องการ

1. เลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการด้วยสวิตช์แบบหมุนในระหว่างที่กดปุ่ม
ค้างไว้
2. กดปุ่ม
เพื่อสลับช่วง
(สามารถก�ำหนดช่วงค่าได้ตามต้องการ ยกเว้นในระหว่างการทดสอบ
ความต่อเนื่อง)

การแสดงสถานะของการวัดกระแสไฟฟ้าที่เกินช่วงการวัด
การแสดงสถานะเมื่อมีอินพุทเกินช่วงการวัด
แสดง [OF] หรือ [-OF]

TH-7

ชื่อของส่วนประกอบ

ชื่อของส่วนประกอบ
หน้าจอ LCD (เมื่อเปิดทุกส่วน)

[FILTER] : ไม่ได้ใช้
[HOLD] : หยุดค่าที่วัดได้
[AUTO] : ฟังก์ชั่นการเลือกช่วงโดยอัตโนมัติ
: การเตือนแบตเตอรี่ต�่ำ
: การเชื่อมต่อสายวัดแบบยืดหยุ่น
: ตรวจสอบความต่อเนื่อง
หน้าจอของเครื่องมือจะแสดงตัวอักษรและตัวเลขดังต่อไปนี้
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

TH-8

ชื่อของส่วนประกอบ
แคล้มมิเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
ด้านหน้า

ด้านหลัง

ปากคล้อง
วัดกระแสไฟฟ้า
ตัวป้องกัน
ที่จับ
LCD
ปุ่ม
ปุ่ม HOLD
(กดเพื่อแสดงค่า
ค้างไว้)

ฝาปิด
แบตเตอรี่

สวิตช์หมุน
ขั้วสายวัด
ปลั๊กสายวัดแรงดันไฟฟ้า
หรือเซนเซอร์แบบยืดหยุ่น

หมายเลขซีเรียล
หมายเลขซีเรียล 9 หลักหมายถึง
ปี (สองหลักแรก) และเดือนที่ผลิต (สองหลัก
ถัดไป) อย่าน�ำสติกเกอร์นี้ออกเนื่องจาก
หมายเลขมีความส�ำคัญ

TH-9

ชื่อของส่วนประกอบ

กระเป๋าจัดเก็บอุปกรณ์
ปลอกสายวัดแรงดัน
ไฟฟ้า L9208 (อุปกรณ์)

สายวัดแรงดันไฟฟ้า L9208
(แดง, ด�ำ)
• คู่มือการใช้งาน
• คู่มือเบื้องต้น
• ข้อควรระวังในการท�ำงาน

CT6280 เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า AC แบบยืดหยุ่น (อุปกรณ์เสริม)
สายวัดแบบยืดหยุ่น

ฝาปิด
(ประมาณ φ7 มม.)
แผ่นค�ำแนะน�ำ

ฝาปิด

การใช้อุปกรณ์ยึดติดจะช่วยให้
สายวัดแบบยืดหยุ่นลอดผ่านสาย
ได้โดยง่าย

อุปกรณ์ยึดติด

TH-10

ฝาปิด
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ข้อมูลจ�ำเพาะ
ข้อมูลจ�ำเพาะทั่วไป
สภาพแวดล้อมใน ภายในอาคาร, ระดับมลพิษ 2, ความสูงไม่เกิน
การท�ำงาน
2000 ม.
ความชื้นและอุณหภูมิในการปฏิบัติการ
อุณหภูมิ
–25°C ถึง 65°C
(จากการวัดความต้านทานช่วง 40 MΩ: อุณหภูมิ
ใช้งานสูงสุด 40°C)
ความชื้น
ที่อุณหภูมิน้อยกว่า 40°C: ความชื้นไม่เกิน 80%
(ไม่มีการกลั่นตัว ช่วงอุณหภูมิ 40°C ถึง 45°C:
ความชื้นไม่เกิน 60%
เป็นหยดน�้ำ)
ช่วงอุณหภูมิ 45°C ถึง 50°C:
ความชื้นไม่เกิน 50%
ช่วงอุณหภูมิ 50°C ถึง 55°C:
ความชื้นไม่เกิน 40%
ช่วงอุณหภูมิ 55°C ถึง 60°C:
ความชื้นไม่เกิน 30%
ช่วงอุณหภูมิ 60°C ถึง 65°C:
ความชื้นไม่เกิน 25%
ความชื้นและ
–25°C ถึง 65°C, ความชื้นไม่เกิน 80% (ไม่มีการ
อุณหภูมิในการ
กลั่นตัวเป็นหยดน�้ำ)
จัดเก็บ
การตกที่สามารถ สามารถใช้งานได้หลังตกจากระยะ 1 ม.
รองรับได้
บนพื้นคอนกรีต
มาตรฐาน
ความปลอดภัย: EN61010
EMC:
EN61326
การจ่ายพลังงาน แบตเตอรี่ลิเธี่ยมแบบเหรียญ CR2032 ×1
ระดับแรงดัน: 3 V DC
พลังงานที่ก�ำหนดไว้สูงสุด: 15 mVA
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เวลาการท�ำงาน
ต่อเนื่อง

ขนาด

ขนาด (ปากคล้อง
วัดกระแสไฟฟ้า)
น�้ำหนัก

CM3281: ประมาณ 120 ชั่วโมง
CM3291: ประมาณ 70 ชั่วโมง
(โหมดการวัดกระแสไฟฟ้า AC, ต่อเนื่อง,
ไม่มีโหลด ภายใต้อุณหภูมิและความชื้นที่รบั ประกัน
ความแม่นย�ำ)
• CM3281, CM3291:
ประมาณ 57W×198H×16D มม.
• CT6280: ประมาณ 42W×65H×18D มม.
(ไม่รวมสายวัดแบบยืดหยุ่นและสายเอ้าท์พุต)
ประมาณ 65W×13D มม.

• CM3281, CM3291: ประมาณ 103 ก.
(รวมแบตเตอรี่)
• CT6280: ประมาณ 71 ก.
ระยะเวลารับประกัน CM3281, CM3291, CT6280: 3 ปี
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์
• กระเป๋าถือ
• L9208 สายวัดแรงดันไฟฟ้า
• แบตเตอรี่ลิเธี่ยมแบบเหรียญ CR2032 (ใส่มาให้
ในเครื่องมือ ส�ำหรับจอ LCD)
• คู่มือการใช้งาน
• คู่มือการดาวน์โหลด
• Operating Precautions (ข้อควรระวัง
ในการท�ำงาน) (0990A909)
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อุปกรณ์เสริม

เครื่องมือมีอุปกรณ์เสริมดังต่อไปนี้ ในการซื้อ
อุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อผู้จ�ำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
จาก Hioki อุปกรณ์เสริมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ Hioki
• CT6280 เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า AC
แบบยืดหยุ่น
(รวมเอกสารแนบและกระเป๋า C0205)
• L4933 ชุดสายวัด
(สามารถเชื่อมต่อกับปลายของ L9208 ซึ่งให้มา
พร้อมกับอุปกรณ์)
• L4934 ชุดหนีบสายวัด
(สามารถเชื่อมต่อกับปลายของ L9208 ซึ่งให้มา
พร้อมกับอุปกรณ์)
• L9208 สายวัดแรงดันไฟฟ้า

ข้อมูลจ�ำเพาะพื้นฐาน
กระแสไฟฟ้าอินพุท • CM3281, CM3291 (ปากคล้องวัดกระแสไฟฟ้า):
สูงสุด
2000 A AC, แบบต่อเนื่อง (45 Hz ถึง 66 Hz)
• CT6280 (สายวัดแบบยืดหยุ่น): 4200 A AC,
แบบต่อเนื่อง (50 Hz ถึง 60 Hz)
แรงดันไฟฟ้าอินพุท 600 V AC/DC และ 3×106 V·Hz หรือน้อยกว่า
สูงสุด
(ACV, DCV)
การป้องกันการ
โอเวอร์โหลด

600 V AC/DC (ACV, DCV, Ω, Continuity)
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แรงดันไฟฟ้าอัตรา • CM3281, CM3291 (ปากคล้องวัดกระแสไฟฟ้า)/
สูงสุดสู่กราวด์
CT6280:
600 V AC (CAT III),
300 V AC (CAT IV)
(แรงดันไฟฟ้า Transient สูงสุด: 6000 V)
• ขั้ววัดแรงดันไฟฟ้า:
600 V AC (CAT II),
300 V AC (CAT III)
(แรงดันไฟฟ้า Transient สูงสุด: 4000 V)
วิธีการวัด AC

CM3281: รุ่นการวัดค่าเฉลี่ยการแปลงแบบ RMS
CM3291: รุ่นการวัดแบบ True RMS

อัตราการอัพเดต
จอแสดงผล

400 ms±25 ms

คุณสมบัติ
การจ�ำกัด
สัญญาณรบกวน

NMRR DCV
CMRR DCV
ACV
		
		

–40 dB ขึ้นไป
(50 Hz/60 Hz)
–100 dB ขึ้นไป
(50 Hz/60 Hz,
1 kΩ Unbalance)
–60 dB ขึ้นไป
(50 Hz/60 Hz,
1 kΩ Unbalance)
แต่ –45 dB ขึ้นไป
ส�ำหรับช่วงการวัด 600 V

Crest factor

CM3291: ส�ำหรับการแสดงผลที่จ�ำนวน 2500
Count หรือน้อยกว่า, Crest Factor เท่ากับ 2.5
และจะลดลงแบบเชิงเส้นจนถึง 1.5 หรือน้อยที่สุด
ในการแสดงผลที่จ�ำนวน 4200 Count
แต่ 1.5 หรือน้อยกว่าส�ำหรับช่วง 2000 A ACA

การแสดงผล
เลขศูนย์

5 หลัก (วัดกระแสไฟฟ้าสลับด้วยปากคล้อง
วัดกระแสไฟฟ้าหรือสายวัดแบบยืดหยุ่น)
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ผลกระทบของ
ต�ำแหน่งการวัด
บนตัวน�ำไฟฟ้า

• CM3281, CM3291: ±5.0%
(เฉพาะกับสายไฟที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
11 มิลลิเมตร [22 มม.2])
• CT6280: ±5.0%
(ทุกต�ำแหน่งโดยอ้างอิงที่จุดศูนย์กลาง
ของเซนเซอร์)

เส้นผ่านศูนย์กลาง • CM3281, CM3291: φ46 มม. หรือน้อยกว่า
ของเซนเซอร์
• CT6280: φ130 มม. หรือน้อยกว่า
วัดกระแสไฟฟ้า AC
เส้นผ่านศูนย์กลาง CT6280: ประมาณ φ5.0 มม.
หน้าตัดของ
สายเซนเซอร์
เส้นผ่านศูนย์กลาง CT6280: ประมาณ φ7.0 มม.
ของฝาปิด
ปลายเซนเซอร์
ความยาวสาย

CT6280: ประมาณ 800 มม.

ข้อมูลจ�ำเพาะฟังก์ชั่น
การแสดงผล

จ�ำนวนนับสูงสุด: 4199 Count

แรงดันไฟฟ้า
การเตือนสถานะ
แบตเตอรี่

จะแสดงผลเมื่อแรงดันแบตเตอรี่เท่ากับ
2.3 V ±0.15 V หรือน้อยกว่า
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ข้อมูลจ�ำเพาะด้านความแม่นย�ำ
rdg.
(การอ่านหรือ
ค่าที่แสดง)

ค่าปัจจุบันที่วัดและแสดงบนเครื่องมือวัด

dgt.
(ความละเอียด)

หน่วยที่เล็กที่สุดที่แสดงผลได้ในเครื่องมือ
วัดดิจิตอล ซึ่งก็คือ ค่าอินพุทที่ท�ำให้เกิด
การแสดงผล “1” ในเลขที่น้อยที่สุด

เงื่อนไขของการ • ระยะเวลารับประกันความแม่นย�ำ: 1 ปี (จ�ำนวน
รับประกันความ รอบการเปิด/ปิด ปากคล้องวัดกระแสไฟฟ้าและ
แม่นย�ำ
สายวัดแบบยืดหยุ่น: ไม่เกิน 10,000 ครั้ง)
• ระยะเวลารับประกันความแม่นย�ำหลังจากการ
สอบเทียบโดย Hioki: 1 ปี
• อุณหภูมิและความชื้นที่รับประกันความแม่นย�ำ:
23°C±5°C ที่ความชื้นไม่เกิน 80%
• แรงดันไฟฟ้าที่รับประกันความแม่นย�ำ:
เครื่องหมาย
จะไม่แสดง
• คุณสมบัติของอุณหภูมิที่มีผลต่อความแม่นย�ำ:
ความแม่นย�ำในการวัด × 0.1/°C (ยกเว้น
23°C±5°C)
• AC รูปคลื่น: ซายน์เวฟ
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1 กระแสไฟฟ้า AC ท�ำการวัดด้วยปากคล้องวัดกระแสไฟฟ้า
(CM3281)

ช่วงการวัด ช่วงความแม่นย�ำ
42.00 A

4.00 A ถึง 41.99 A

420.0 A

40.0 A ถึง 419.9 A

2000 A

100 A ถึง 1999 A

ความแม่นย�ำ
50 Hz ≤ f ≤ 60 Hz
±1.5% rdg ±5 dgt

2 กระแสไฟฟ้า AC ท�ำการวัดด้วยปากคล้องวัดกระแสไฟฟ้า
(CM3291)

ช่วงการวัด

ช่วงความ
แม่นย�ำ

42.00 A

4.00 A ถึง
41.99 A

420.0 A

40.0 A ถึง
419.9 A

2000 A

100 A ถึง
1999 A

ความแม่นย�ำ
40 Hz ≤ f <
45 Hz

45 Hz ≤ f ≤
66 Hz

66 Hz < f ≤
1 kHz

±2.0% rdg
±5 dgt

±1.5% rdg
±5 dgt

±2.0% rdg
±5 dgt

ไม่ได้ระบุความแม่นย�ำส�ำหรับกระแสไฟ้า 3×105 A·Hz ขึ้นไป
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3 กระแสไฟฟ้า AC ท�ำการวัดด้วยสายวัดแบบยืดหยุ่น
(CM3281)

ช่วงการวัด ช่วงความแม่นย�ำ
420.0 A 40.0 A ถึง 419.9 A
4200 A

400 A ถึง 4199 A

ความแม่นย�ำ
50 Hz ≤ f ≤ 60 Hz
±3.0% rdg ±5 dgt*1

4 กระแสไฟฟ้า AC ท�ำการวัดด้วยสายวัดแบบยืดหยุ่น
(CM3291)

ช่วงการวัด
420.0 A
4200 A

ช่วงความ
แม่นย�ำ

ความแม่นย�ำ
40 Hz ≤ f <
45 Hz

40.0 A ถึง
419.9 A
±3.5% rdg
1, 2
400 A ถึง ±5 dgt* *
4199 A

45 Hz ≤ f ≤
66 Hz

66 Hz < f ≤
1 kHz

±3.0% rdg
±5 dgt*1

±3.5% rdg
±5 dgt*1, *2

*1: รวมความแม่นย�ำของ CT6280 เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า AC
แบบยืดหยุ่น, ±1.0% rdg
*2: ไม่ได้ระบุความแม่นย�ำส�ำหรับกระแสไฟฟ้า 1000 A ขึ้นไป หรือ
กระแสไฟฟ้า 5×105 A·Hz ขึ้นไป
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5 แรงดันไฟฟ้า AC
ช่วงการวัด

ช่วงความ
แม่นย�ำ

4.200 V

0.400 V ถึง
4.199 V

42.00 V

4.00 V ถึง
41.99 V

420.0 V

40.0 V ถึง
419.9 V

600 V

400 V ถึง
600 V

ความแม่นย�ำ
45 Hz ≤ f ≤
66 Hz

66 Hz < f ≤
500 Hz

ความต้านทาน
อินพุท
11 MΩ ±5%

±1.8% rdg
±7 dgt

±2.3% rdg
±8 dgt

10 MΩ ±5%
10 MΩ ±5%
10 MΩ ±5%

6 แรงดันไฟฟ้า DC
ช่วงการวัด ช่วงความแม่นย�ำ

ความแม่นย�ำ

ความต้านทาน
อินพุท

420.0 mV

40.0 mV ถึง 419.9 mV

±2.5% rdg
±5 dgt

100 MΩ
ขึ้นไป

4.200 V

0.400 V ถึง 4.199 V

42.00 V

4.00 V ถึง 41.99 V

420.0 V

40.0 V ถึง 419.9 V

600 V

400 V ถึง 600 V

11 MΩ ±5%
±1.0% rdg
±3 dgt

10 MΩ ±5%
10 MΩ ±5%
10 MΩ ±5%
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7 ความต้านทาน
ช่วงการวัด

ช่วงความแม่นย�ำ

ความแม่นย�ำ

420.0 Ω

40.0 Ω ถึง 419.9 Ω

4.200 kΩ

0.400 kΩ ถึง 4.199 kΩ

42.00 kΩ

4.00 kΩ ถึง 41.99 kΩ

420.0 kΩ

40.0 kΩ ถึง 419.9 kΩ

4.200 MΩ

0.400 MΩ ถึง 4.199 MΩ

±5.0% rdg
±4 dgt

42.00 MΩ

4.00 MΩ ถึง 41.99 MΩ

±10.0% rdg
±4 dgt

แรงดัน
ทดสอบ

±2.0% rdg
±4 dgt
ไม่เกิน
3.4 V

8 ตรวจสอบความต่อเนื่อง
ช่วงการวัด ความแม่นย�ำ
420.0 Ω

TH-20

±2.0% rdg
±4 dgt

ค่าต�่ำสุดที่จะแสดงผล
เป็นเสียง

แรงดันทดสอบ

ไม่เกิน 50 Ω±40 Ω

ไม่เกิน 3.4 V

http://www.hioki.com

TH-21

