
บันทึก

และประมวลผล

Next battery: 

No. 2

Pass!

Next battery: 

No. 3

แนะนำา

ด้วยเสียง

BATTERY TESTER BT3554-5x Series

When Z3210 is installed

ปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบระบบ UPS 
และแบตเตอรี่ประเภทตะกั่วกรด

จ�กขั้นตอนก�รวัดสู่ก�รบันทึก

ใช้เวลาเพียง 2 วินาที
ผู้ช่วยในก�รวัด

เสียงแนะนำาการวัด
ก�รจัดก�รข้อมูลที่สะดวก

สร้างโปรไฟล์ข้อมูล

ตัวแปรที่วัดได้

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ BT3554-5x ซีรีส์ใหม่นี้ กำ�หนดม�ตร�ฐ�นใหม่สำ�หรับก�รตรวจสอบระบบ UPS และแบตเตอรี่ประเภท

ตะกั่วกรด เนื่องจ�กคว�มต้�นท�นภ�ยในและแรงดันไฟฟ้�ของแบตเตอรี่จะถูกวัดโดยก�รใช้วิธีอิมพีแดนซ์จึงส�ม�รถทำ�ก�รตรวจสอบ

ได้ในขณะที่แบตเตอรี่มีก�รเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ โดยไม่จำ�เป็นจะต้องทำ�ก�รปิดระบบก่อนเพื่อทดสอบ เทคโนโลยีลดสัญญ�ณรบกวน

ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท�ง Hioki ช่วยให้ก�รวัดมีคว�มแม่นยำ�ม�กยิ่งขึ้นแม้อยู่ในสภ�พแวดล้อมที่มีปัจจัยที่ต่อให้เกิดสัญญ�ณรบกวน

ประเมินการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ประเภทตะกั่วกรดอย่างแม่นยำา
โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะจากทาง Hioki

เพลิดเพลินไปกับคำาแนะนำาในการวัดและฟังก์ชันการจัดการข้อมูล
ที่สะดวกด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุด

เมื่อเครื่องทดสอบแบตเตอรี่BT3554-5x ซีรีส์ จับคู่ก�รใช้ง�นร่วมกับแอปพลิเคชันบนมือถือ (GENNECT Cross) แอปพลิเคชันฟรี

จ�กท�ง Hioki โดยมือถือจะให้คำ�แนะนำ�ด้วยเสียงเพื่อช่วยในก�รนำ�ท�งก�รวัด คุณสมบัตินี้ช่วยป้องกันก�รวัดที่ผิดพล�ด 

ผู ้ปฏิบัติง�นยังส�ม�รถตั้งค่�โปรไฟล์ข้อมูล สถ�นที่ที ่วัดและหม�ยเลขเครื ่องแบตเตอรี ่เพื ่อเชื ่อมโยงข้อมูลก�รวัดและบันทึกผล 

คว�มส�ม�รถนี้ช่วยลดคว�มยุ่งย�กในก�รจัดก�รข้อมูลแม้ว่�จะทำ�ก�รตรวจสอบแบตเตอรี่ที่มีจำ�นวนม�กก็ต�ม
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ประกอบด้วยส�ยโพรบทดสอบ รุ่น 9465-10
ประกอบด้วยส�ยโพรบทดสอบ รุ่น L2020

 ช่วยจัดการค่าความต้านทานการเชื่อมต่อแบตเตอรี่  จัดการการตรวจสอบข้อมูลของ UPS อื่นๆไปพร้อมกัน

GENNECT ส�ม�รถใช้เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกล�งสำ�หรับจัดก�รข้อมูลจ�ก

แคลมป์มิเตอร์ของ Hioki และเครื่องมือวัดอื่น ๆ

เข้�ถึง QR code สำ�หรับข้อมูลตัวอย่�ง >>

ห�กคุณตั้งค่�ข้อมูลโปรไฟล์สำ�หรับแอปพลิเคชันก�รวัดแต่ละร�ยก�ร คุณส�ม�รถจัดกลุ่ม

ก�รอ่�นด้วยก�รวัดอื่น ๆ ได้ อย่�งง่�ยด�ยสำ�หรับก�รจัดก�รข้อมูล

แอปพลิเคชันอื่นๆเพิม่เติมจากการตรวจสอบแบตเตอรี่ 

ขั้นตอนการใช้งานการแนะนำาด้วยเสียงสำาหรับการวัด บันทึกและจัดระเบียบข้อมูล

Measurement navigator that keeps you from going back.

Product  
bundles

ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งาน
ลงทะเบียนข้อมูลโปรไฟล์สำาหรับการวัด

โดยใช้ GENNECT Cross หรือ GENNECT One ทำาการดาวน์โหลดลงบนเครื่องมือวัด

* ต้องใช้ GENNECT Cross เวอร์ชัน 1.8 หรือใหม่กว่� (กำ�หนดว�งจำ�หน่�ยในปี 2021)

ลงทะเบียนข้อมูลโปรไฟล์

โหลดโปรไฟล์

ข้อมูลจากชั้นที่สาม

โปรไฟล์ 3

21
การใช้งานกับฟังก์ชันคำาแนะนำาด้วยเสียง
เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับลำาดับในการวัด แอปพลิเคชันนี้จะให้คำาแนะนำาด้วยเสียง

โดยแจ้งลำาดับของแบตเตอรี่ที่จะถูกทำาการวัดในลำาดับถัดไปตามข้อมูลโปรไฟล์ที่ผู้ปฏิบัติงานได้สร้างไว้ 

ซึ่งฟังก์ชันนี้ช่วยป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการจัดลำาดับพร้อมการสรุปผลการวัดด้วยเสียง

*ต้องใช้ แอปพลิเคชัน GENNECT Cross เวอร์ชัน 1.8 หรือใหม่กว่� (กำ�หนดว�งจำ�หน่�ยในปี 2021)

· Wireless Adapter Z3210 สำ�หรับก�รใช้ง�นก�รวัดและบันทึกผลแบบไร้ส�ย

กับแอปพลิเคชันบนมือถือ จำ�เป็นจะต้องใช้ง�นร่วมอุปกรณ์เสริม Wireless Adapter รุ่น Z3210

ที่จะช่วยให้เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ของท่�นส�ม�รถทำ�ง�นแบบไร้ส�ยผ่�นท�งเทคโนโลยีบลูทูธเพื่อคว�มสะดวกต่อก�รใช้ง�นม�กยิ่งขึ้น

ถัดไป: หมายเลขที่ 3

ถัดไป: หมายเลขที่ 2

สิ้นสุดการวัด

หมายเลขที่ 3: ไม่ผ่าน

หมายเลขที่ 2: ควรระวัง

...

แอปฯ จะประก�ศผู้ปฏิบัติง�น 
ผลก�รวัดและหม�ยเลขแบตเตอรี่ลำ�ดับถัดไป

ข้อมูลการวัด

ถัดไป: หมายเลขที่ 1

หมายเลขที่ 1 ผ่าน

สามารถสร้างข้อมูลโปรไฟล์ได้ถึง 100 โปรไฟล์

ตัวอย่างข้อมูลโปรไฟล์

หมายเลขโปรไฟล์ เลือกได้ตั้งแต ่1 ถึง 100

ตำาแหน่งที่ตั้งของข้อมูล ชื่ออ�ค�ร, ชั้น หรืออื่นๆ

ข้อมูลอุปกรณ์ ชื่อUPS, ชื่อแบตเตอรี่ หรืออื่นๆ

หมายเลขแบตเตอรี่
เริ่ม 1

สิ้นสุด 500

เมื่อแบตเตอรี่ถูกวัด ค่�และผลลัพธ์ที่วัดได้
จะถูกส่งไปที่แอปฯ

ก�รวัดแบตเตอรี่

(โปรไฟล์ 1)

คว�มต้�นท�นก�รเชื่อมต่อแบตเตอรี่

(โปรไฟล์ 2)

รุ่นสินค้า 
(รหัสในก�รสั่งซื้อ)

ชุด BT3554-51 ชุด BT3554-52

อุปกรณ์พื้นฐาน

แบตเตอรี่อัลค�ไลน์ AA (LR6) × 8, คู่มือก�รใช้ง�น

Carrying 
Case C1014

Protector 
Z5041

Neck strap0 Adj Board USB cable GENNECT One
Software CD

Fuse Set 
Z5050

การจัดการข้อมูล
แบตเตอรี่

+

อุปกรณ์เสริมก�รเชื่อมต่อแบบไร้ส�ย

(Wireless Adapter Z3210)

สำ�หรับเทคโนโลยีก�รสื่อส�รแบบไร้ส�ย 

(Bluetooth® wireless communications technology)

จำ�เป็นจะต้องใช้ง�นคู่กับมือถือ 

ทั้งสองชุดจะประกอบด้วย

แบตเตอรี่
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่
UPS

UPS เอ�ต์พุต  
แรงดันและกระแสไฟฟ้�

วิเคร�ะห์แบตเตอรี่
เอ�ต์พุตเครื่องช�ร์จ

แรงดันและกระแสไฟฟ้�

ข้อมูลจากชั้นที่สอง

โปรไฟล์ 2

ข้อมูลจากชัน้แรก

โปรไฟล์ 1

โปรไฟล์ 1

โปรไฟล์ 2

รุ่นแนะนำา

Wireless 
Adapter Z3210

ด้วยนวัตกรรมส�ยโพรบรูปทรงตัวแอล (L-shape) 

ทำ�ให้ง่�ยต่อก�รวัดในพื้นที่ที่จำ�กัด

และช่วยประหยัดเวล�ก�รวัดแบตเตอรี่ 

สำ�หรับแบตเตอรี่ที่อยู่ด้�นในสุด 
อยู่ในตำ�แหน่งที่เข้�ถึงย�ก
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ข้อมูลโปรไฟล์

Profile number 1

Location information Hioki first-floor UPS room 

Device information UPS 1-1

Battery number 1

ข้อมูลการวัด

Memory number A.001

Date and time 2021/4/20 13:00:00

Resistance value •.••• mΩ

Voltage value ••.•• V

Temperature ••.••°C

Comparator
Threshold value • mΩ / • mΩ / • V

Judgment result PASS / WARNING / FAIL

ข้อมูลโปรไฟล์

Profile number 1

Location information Hioki first-floor UPS room 

Device information UPS 1-1

Battery number 1

ข้อมูลการวัด

Memory number A.001

Date and time 2021/4/20 13:00:00

Resistance value •.••• mΩ

Voltage value ••.•• V

Temperature ••.••°C

Comparator
Threshold value • mΩ / • mΩ / • V

Judgment result PASS / WARNING / FAIL

3
ขณะทำาการวัดข้อมูลจะถูกบันทึกอัตโนมัติ
ผลก�รวัด (ผ่�น, ควรระวัง, หรือไม่ผ่�น) จะถูกเทียบกับค่�เกณฑ์ที่กำ�หนด

ที่ถูกบันทึกโดยเครื่องมือวัดพร้อมค่�ที่วัดได้จะถูกโอนไปบนอุปกรณ์มือถือ

คว�มต้�นท�นสัญญ�ณรบกวนช่วยให้ส�ม�รถทำ�ก�รวัด

แม้ว่� UPS กำ�ลังทำ�ง�นอยู่

0 100

จำ�นวนก�รวัด

20 40 60 80
0.490

0.500

0.510

ข้อ
มูล

จ�
กก

�ร
วัด

 [m
Ω

]

เครื่องมือทั่วไป

 ป้อนข้อมูลลงบน Excel®

ฟังก์ชันก�รป้อนข้อมูลลงบน Excel® ช่วยให้คุณทำ�ก�รใส่ข้อมูลก�รวัดได้โดยตรง

และแปลงเป็นไฟล ์Excel® อัตโนมัติเมื่อมีก�รเปิดใช้ง�น

ก�รคงค่�อัตโนมัติ เพียงเท่�นี้คุณส�ม�รถลงข้อมูลบนฟอร์ม Excel®  ได้แล้ว

*ฮิโอกิว�งแผนที่จะเพิ่มฟังก์ชันก�รทำ�ง�นนี้ให้กับเครื่องมือวัดที่ถูกอัพเดทให้มีก�รใช้ง�นคู่กับ Z3210 ในปี 2021 เช่นกัน

ฟังก์ชันเสริม

 สร้างเอกสารรายงานได้อย่างง่ายดาย  แสดงผลในรูปแบบกราฟสำาหรับข้อมูลที่เก็บสะสม

สร้�งกร�ฟิกเพื่อให้ง่�ยต่อก�รอ่�นผลข้อมูลก�รวัด

พร้อมรูปภ�พประกอบ
จะแสดงข้อมูลแบตเตอรี่ที่ต้องก�ร เพื่อนำ�ม�สร้�ง

แนวโน้มกร�ฟในแต่ละจุด (สูงสุด 500 ยูนิต)

แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์

โพรบทดสอบ L2020

A: 70 มม. (2.76") (แดง), 150 มม. (5.91") 
     (ดำ�, ย�วสุด 630 มม. [24.80"])
B: 164 มม. (6.46")
L: 1941 มม. (76.42") (แดง)

โพรบทดสอบ 9465-10

A: 45 มม. (1.77") (แดง), 105 มม. (4.13") 
(ดำ�, ย�วสุด 515 มม. [20.28"])

B: 176 มม. (6.93")
L: 1883 มม. (74.13") (แดง)

โพรบอุณหภูมิ 9451S

L: 100 มม. (3.94")

9451-01
โพรบอุณหภูมิ 9451

L: 1500 มม. (59.06")

กล่องใส่เครื่องมือวัด 

C1014

แบบแข็ง

เคสกันกระแทก  

Z5041

สำ�หรับ BT3554 และ BT3554-50

5ตัว/ชุด

ชุดฟิวส์  

Z5050

For BT3554, BT3554-50

Separate surface fastener required if affixing to carrying 

case

บอร์ดสำ�หรับตั้งค่�ศูนย ์

Z5038

สำ�หรับ L2020, 9465-10, และ 9772

โพรบทดสอบ 9772

A: 45 มม. (1.77") (แดง), 105 มม. (4.13") 
(ดำ�, ย�วสุด 515 มม. [20.28"])

B: 173 มม. (6.81")
L: 1880 มม. (74.02") (แดง)

รีโมทควบคุม

สวิตซ์ 9466

คงค่�และบันทึกค่�ที่วัดได้โดยก�รกดปุ่ม 
คว�มย�วส�ยโดยประม�ณ 2 ม. (78.74")

โพรบพร้อมเซ็นเซอร์

วัดอุณหภูม ิ9460

A: 300 มม. (11.81")
B: 106 มม. (4.17")
L: 2268 มม. (89.29")

โพรบขน�ดใหญ่ 9467

A: 300 มม. (11.81")
B: 116 มม. (4.57")
L: 1360 มม. (53.54")
คว�มกว้�งสูงสุดโดยประม�ณ φ 29 มม.

อุปกรณ์เสริม

เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับลำาดับในการวัด แอปพลิเคชันนี้จะให้คำาแนะนำาด้วยเสียง

โดยแจ้งลำาดับของแบตเตอรี่ที่จะถูกทำาการวัดในลำาดับถัดไปตามข้อมูลโปรไฟล์ที่ผู้ปฏิบัติงานได้สร้างไว้ 

ซึ่งฟังก์ชันนี้ช่วยป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการจัดลำาดับพร้อมการสรุปผลการวัดด้วยเสียง

*ต้องใช้ แอปพลิเคชัน GENNECT Cross เวอร์ชัน 1.8 หรือใหม่กว่� (กำ�หนดว�งจำ�หน่�ยในปี 2021)

คว�มย�วส�ยโพรบ

L: Total length

A: From split area to 
probe

B: Probe
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จัดการข้อมูลอย่างง่ายดาย
ข้อมูลก�รวัดจะถูกเชื่อมต่อไปยังข้อมูลโปรไฟล์และจะถูกทำ�ก�รบันทึก

วิธีก�รเข้�ถึงข้อมูลนี้ช่วยลดจำ�นวนชั่วโมงในก�รจัดก�รก�รวัดแบตเตอรี่

*จำ�เป็นจะต้องใช้ GENNECT Cross เวอร์ชัน 1.8 หรือเวอร์ชันใหม่ที่มีกำ�หนดเปิดตัวในปี 2021นี้

ซอฟต์แวร์สำาหรับการจัดการ
และวิเคราะห์ข้อมูล ฟรี ฟรี

ถ่�ยโอนข้อมูลก�รวัดไปบนมือถือ

GENNECT Cross

ถ่�ยโอนข้อมูลที่ถูกบันทึกไปบนคอมพิวเตอร์

Access QR code 
for details.

แอปพลิเคชันบนมือถือ ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์

GENNECT One

USB

ชั้น 3 
ข้อมูลก�รวัด

ชั้น 2  
ข้อมูลก�รวัด

ชั้น 1
ข้อมูลก�รวัด

ข้อมูลโปรไฟล์

หม�ยเลขโปรไฟล์ 1

ข้อมูลตำ�แหน่ง Hioki ชั้น 1 ห้อง UPS

ข้อมูลอุปกรณ์ UPS 1-1

หม�ยเลขแบตเตอรี่ 1

ข้อมูลการวัด

หม�ยเลขก�รบันทึก A.001

วันที่และเวล� 2020/4/20 13:00:00

ค่�คว�มต้�นท�นไฟฟ้� •.••• mΩ

ค่�แรงดันไฟฟ้� ••.•• V

อุณหภูมิ ••.••°C

ค่�เกณฑ์สำ�หรับก�รเปรียบเทียบ • mΩ / • mΩ / • V

ผลก�รวัด ผ่�น / ควรระวัง / ไม่ผ่�น

ส�ม�รถบันทึกข้อมูลได้ถึง 6,000 ข้อมูล

หัวพิน 

9465-90

L2020/9465-10 tip pin 

หัวพิน 

9772-90

9772 tip pin replacement

เทคโนโลยีลดสัญญาณรบกวน

0 100

จำ�นวนก�รวัด

20 40 60 80

รหัสสินค้�

เทคโนโลยีลดสัญญาณรบกวน

ผลกระทบจ�กสัญญ�ณรบกวนของอินเวอร์เตอร์
ถูกทำ�ให้ลดลงเพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รวัด
ท่ีมีเสถียรภ�พม�กย่ิงข้ึน

ค่�ที่ถูกวัดจะล้มเหลวในขณะที่ UPS กำ�ลังทำ�ง�น
เนื่องจ�กผลกระทบจ�กสัญญ�ณรบกวนของอินเวอร์เตอร์
บริเวณใกล้เคียง
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ข้อมูลจำ�เพ�ะด้�นฟังก์ชัน

ฟังก์ชันการบันทึกข้อมูล

ตัวเลือกดำ�เนินก�ร 

บันทึก, โหลด, ลบข้อมูลก�รวัด, บันทึกและลบข้อมูลโปรไฟล์ 

จำ�นวนข้อมูลที่บันทึกได้ : 6000 ข้อมูล 

จำ�นวนชุดข้อมูลที่บันทึกได้ : 500 ข้อมูลต่อชุดข้อมูล (บันทึกได้ทั้งหมด 12 ชุดข้อมูล)

ข้อมูลที่ถูกบันทึก  

ข้อมูลก�รวัดที่บันทึกไว้จะเชื่อมโยงกับข้อมูลโปรไฟล์

(1) ข้อมูลก�รวัด 

(ส�ม�รถบันทึก โหลด และลบข้อมูลได้โดยตรงจ�กเครื่องมือวัด)

1. วันและเวล�

2. ค่�คว�มต้�นท�น, ค่�แรงดัน และอุณหภูมิ

3. ค่�เกณฑ์เปรียบเทียบและผลก�รระบุเงื่อนไข

(2) ข้อมูลโปรไฟล์ : ข้อมูลโปรไฟล์ส�ม�รถบันทึก โหลด และลบได้โดยใช้ง�นผ่�นแอปพลิเคชันที่รองรับ (GENNECT Cross หรือ 

GENNECT One)

(ข้อมูลโปรไฟล์ ไม่ ส�ม�รถบันทึก โหลด และลบได้โดยตรงจ�กเครือ่งมือวัด)

1. หม�ยเลขโปรไฟล์ : ระบุหม�ยเลขโปรไฟล์ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 100

ไม่ส�ม�รถใช้เลขโปรไฟล์ซ้ำ�ได้ 

ข้อมูลจ�กข้อ (2), (3) และ (4) ที่ระบุไว้ด้�นล่�ง จะถูกบันทึกในแต่ละหม�ยเลขโปรไฟล์

2. สถ�นที่ : ตัวแปรสตริงขน�ด 72 ไบต์ (ตัวอย่�ง : 72 อักขระที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรแบบ single-byte)

ผู้ใช้ส�ม�รถใส่ข้อมูลกำ�กับก�รวัดได้ เช่น ระบุตำ�แหน่งของ UPS

3. ข้อมูลอุปกรณ์ : ตัวแปรสตริงขน�ด 72 ไบต์ (ตัวอย่�ง : 72 อักขระที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรแบบ single-byte)

ผู้ใช้ส�ม�รถใส่ข้อมูลกำ�กับก�รวัดได้ เช่น หม�ยเลขเครื่องของ UPS

4. หม�ยเลขแบตเตอรี่ : ส�ม�รถเก็บค่�จ�กแบตเตอรี่ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 500 ค่� (หม�ยเลขเริ่มต้นหม�ยเลขสิ้นสุด)

หม�ยเลขที่กำ�หนดให้กับเป้�หม�ยก�รวัด; หม�ยเลขนี้จะถูกใช้ในฟังก์ชันผู้ช่วยในก�รวัด 

(มีเสียงแจ้งหม�ยเลขและคำ�แนะนำ�ในก�รบันทึก)

ฟังก์ชันบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ บันทึกข้อมูลที่วัดได้แบบอัตโนมัติเมื่อทำ�ก�รวัด

ฟังก์ชันคงค่าข้อมูลอัตโนมัติ คงค่�ข้อมูลที่วัดได้แบบอัตโนมัติเมื่อค่�คว�มต้�นท�นที่วัดได้คงที่แล้ว

ฟังก์ชันผู้ช่วยในการวัด

ก�รทำ�ง�น : แจ้งเตือนหม�ยเลขแบตเตอรี่ตัวถัดไปที่จะต้องทำ�ก�รวัด ผ่�นก�รแสดงผลบนหน้�จอและเสียงแจ้ง

เสียงแจ้งหม�ยเลขจะดังขึ้นผ่�นมือถือหรือแท็บเล็ตที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องมือวัด เมื่อใช้ Z3210 และแอปพลิเคชันที่รองรับ (GENNECT 

Cross)

ก�รเตรียมก�ร : ข้อมูลโปรไฟล์ที่ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันที่รองรับ (GENNECT Cross หรือ GENNECT One) 

เพื่อโอนข้อมูลโปรไฟล์ไปยังเครื่องมือวัด 

ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ
เครือ่งมือวัดจะถูกปิดอัตโนมัติเมื่ออยู่ในสถ�นะที่ไม่มีก�รใช้ง�นหรือสถ�นะที่ตรวจจับคว�มผิดปกติของกระแสไฟฟ้�

ทดสอบติดต่อกันน�นอย่�งน้อย 10 น�ที(ยกเว้น ขณะทำ�ก�รรับ-ส่งข้อมูลหรือขณะใช้โหมดผู้ช่วยในก�รวัดและบันทึกข้อมูล)

ซอฟต์แวร์สำาหรับ

คอมพิวเตอร์ 

(GENNECT One)

โหลด/ลบข้อมูล (USB)

แก้ไขและถ่�ยโอนต�ร�งก�รเปรียบเทียบ (USB)

แก้ไขและถ่�ยโอนข้อมูลโปรไฟล์ (USB)

สร้�งไฟล์สำ�หรับก�รร�ยง�นผล

แอปพลิเคชันสำาหรับ

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

(GENNECT Cross)

โหลด/ลบข้อมูล (Z3210)

แก้ไขและถ่�ยโอนต�ร�งก�รเปรียบเทียบ (Z3210)

แก้ไขและถ่�ยโอนข้อมูลโปรไฟล์ (Z3210)

สร้�งไฟล์สำ�หรับก�รร�ยง�นผล 

ฟังก์ชันเปรียบเทียบข้อมูล

ข้อมูลเปรียบเทียบ

เปรียบเทียบค่�ที่วัดได้กับค่�เกณฑ์ที่กำ�หนดเพื่อทำ�ก�รระบุเงื่อนไขและร�ยง�นให้ผู้ใช้ทร�บ
วิธีก�รระบุเงื่อนไข : เครื่องมือวัดจะแสดงผลเงื่อนไขและมีเสียงดังเพื่อแจ้งเตือน โดยมีเงื่อนไขต่�งๆ ดังนี้

ค่าความต้านทาน (ต่ำา) ค่าความต้านทาน (ปานกลาง) ค่าความต้านทาน (สูง)

ค่าแรงดันไฟฟ้า (สูง) ผ่�น ควรระวัง ไม่่ผ่�น

ค่าแรงดันไฟฟ้า (ต่ำา) ควรระวัง ควรระวัง ไม่ผ่�น

ห�กผลก�รเปรียบเทียบถูกระบุเงื่อนไขเป็น ควรระวัง (WARNING) หรือไม่ผ่�น (FAIL) 
เครื่องมือวัดจะมีเสียงดังเพื่อแจ้งเตือนและแสดงไฟพื้นหลังหน้�จอเป็นสีแดง

วิธีก�รระบุเงื่อนไขของแรงดันไฟฟ้�ที่ผู้ใช้เลือกได้ : 

- ABS (ระบุเงื่อนไขจ�กค่�สัมบูรณ์ที่วัดได้) 

- POL (ระบุเงื่อนไขจ�กขั้วแบตเตอรี่)

ก�รตั้งค่�ข้อมูลที่ถูกบันทึก : 200 ต�ร�ง 

ข้อมูลจำ�เพ�ะทั่วไป

ตัวแปรทีส่ามารถวัดได้ 

คว�มต้�นท�นภ�ยในของแบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้�ของแบตเตอรี่ (แรงดันไฟฟ้�กระแสตรงเท่�นั้น ; DC Voltage)

อุณหภูมิ (เมื่อใช้ง�นร่วมกับ 9460, 9451 หรือ 9451S)

ความเร็วในการวัด 100 มิลลิวิน�ที (ms)

ความเร็วในการตอบสนอง ประม�ณ 1.6 วิน�ที

พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ภ�ยในอ�ค�ร, Level 2 polltion, ที่ระดับคว�มสูง 2,000 เมตร (6,562 ฟุต)

ช่วงอุณหภูมิและ 

ความชื้นที่เหมาะสม

ต่อการใช้งาน

อุณหภูมิ : 0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)

คว�มชื้น : 80% RH หรือน้อยกว่� (ไม่มีก�รควบแน่น)

ช่วงอุณหภูมิและ

ความชื้นที่เหมาะสม

ต่อการเก็บรักษา

อุณหภูมิ : -10°C ถึง 50°C (14°F ถึง 122°F)

คว�มชื้น : 80% RH หรือน้อยกว่� (ไม่มีก�รควบแน่น)

แหล่งจ่ายไฟที่รองรับ

แบตเตอรี่อัลค�ไลน์ AA (LR6) × 8

แรงดันไฟฟ้�ของแหล่งจ่�ย : 1.5 V DC × 8

(แบตเตอร่ีแบบชนิดนิกเกิลเมทัลไฮไดรต์ (Ni-MH) อ�จจะนำ�ม�ใช้ได้ แต่ ระยะเวล�ก�รใช้ง�นต่อเน่ืองจะไม่เป็นไปต�มท่ีระบุไว้ด้�นล่�ง)

การใช้งานต่อเนื่อง 
ประม�ณ 8.3 ชั่วโมง (เมื่อไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริม Wireless Adaptor Z3210)

ประม�ณ 8.2 ชั่วโมง (เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม Wireless Adaptor Z3210 และเปิดใช้ง�นก�รเชื่อมต่อแบบไร้ส�ย)

มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า
คว�มปลอดภัย (Safety) : EN 61010-2-030

คว�มเข้�กันได้ท�งแม่เหล็กไฟฟ้� (EMC) : EN 61326-1

ขนาด
กว้�ง 199 มม. × สูง 132 มม. × หน� 60.6 มม. (2.39 นิ้ว × 5.20 นิ้ว × 7.83 นิ้ว) 

(เมื่อใส่เคสกันกระแทก)

น้ำาหนัก น้ำ�หนัก 960 กรัม (33.9 ออนซ์) (รวมแบตเตอรี่และเคสกันกระแทก)

พอร์ตเชื่อมต่อ
1. USB

2. ก�รสื่อส�รแบบไร้ส�ยด้วยระบบ Bluetooth®  (เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม Wireless Adaptor Z3210)

การรับประกัน 3 ปี

ฟิวส์
250 V, F 630 mAH (Littelfuse model 216.630)

(ส�ม�รถติดตั้งฟิวส์ได้ 1 ตัว)

ข้อมูลจำ�เพ�ะด้�นคว�มแม่นยำ�

เงื่อนไขการรับ

ประกันความแม่นยำา

ระยะเวล�ก�รรับประกันคว�มแม่นยำ� : 1 ปี

ระยะเวล�ก�รรับประกันคว�มแม่นยำ�หลังก�รปรับแต่ง (Adjustment) : 1 ปี

อุณหภูมิและคว�มชื้นที่รับประกันคว�มแม่นยำ�พื้นฐ�น : 23°C ±5°C (73°F ±9F°), 80% RH หรือน้อยกว่�

ระยะเวล�ก�รวอร์มเครื่องก่อนก�รใช้ง�น : ไม่มี

ลักษณะพิเศษ 

ในการวัดอุณหภูมิ

สำ�หรับก�รวัดที่อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหม�ะสมต่อก�รใช้ง�นแต่อยู่นอกช่วงอุณหภูมิที่รับประกันคว�มแม่นยำ�พื้นฐ�น : 

(n°×0.1)(คว�มแม่นยำ�พื้นฐ�นในก�รวัดอุณหภูมิ)+(คว�มแม่นยำ�พื้นฐ�นในก�รวัดอุณหภูมิ)

n° = ผลต่�ง °C ที่คำ�นวณจ�กเงื่อนไขก�รรับประกันคว�มแม่นยำ�

ความแม่นยำาพื้นฐาน 

ในการวัดความต้านทาน

คว�มแม่นยำ�พื้นฐ�นของกระแสไฟฟ้�ทดสอบ : ±10%
คว�มถี่ของกระแสไฟฟ้�ทดสอบ : 1 kHz ±30 Hz
เมื่อเปิดฟังก์ชันหลีกเลี่ยงคว�มถีร่บกวน : 1 kHz ±80 Hz

ย่านการวัด ค่าสูงสุดที่แสดงผลได้ ความละเอียด ความแม่นยำาพื้นฐาน กระแสในการวัด

3 mΩ 3.100 mΩ 1 μΩ ±1.0% rdg ±8 dgt* 160 mA

30 mΩ 31.00 mΩ 10 μΩ
±0.8% rdg ±6 dgt

160 mA

300 mΩ 310.0 mΩ 100 μΩ 16 mA

3 Ω 3.100 Ω 1 mΩ 1.6 mA

เมื่อใช้ง�นคู่กับส�ยวัดหรือหัววัดที่อยู่นอกเหนือจ�กอุปกรณ์เสริมที่แนะนำ� 

หรืออุปกรณ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องจะรับประกันคว�มแม่นยำ�หลังจ�กทำ�ก�ร 

ปรับค่�ศูนย์เท่�นั้น (Zero adjustment) เมื่อใช้ง�นคู่กับส�ยวัดหรือหัววัดที่ไม่ใช่สินค้�ของ Hioki จะไม่รับประกัน 

คว�มแม่นยำ�หรือก�รสนับสนุนผลิตภัณฑ์และข้อมูลก�รวัดอ�จจะไม่ถูกต้อง 

*ให้เพิ่มค่�คว�มคล�ดเคลื่อนต�มร�ยก�รด้�นล่�งเมื่อไม่ส�ม�รถทำ�ก�รปรับ ค่�ศูนย์ได้

เมื่อใช้ง�นกับ 9465-10 ±5 dgt เมื่อใช้ง�นกับ 9460 ±16 dgt

เมื่อใช้ง�นกับ L2020 ±6 dgt เมื่อใช้ง�นกับ 9467 ±5 dgt

เมื่อใช้ง�นกับ 9772 ±1 dgt

*ใช้บอร์ดสำ�หรับตั้งค่�ศูนย์ (zero-adjustment board) หรือ Z5038 สำ�หรับ ปรับค่�ศูนย์ด้วย 9465-10, L2020 หรือ 9772

ความแม่นยำาพื้นฐาน 

ในการวัดแรงดันไฟฟ้า

ย่านการวัด ค่าสูงสุดที่แสดงผลได้ ความละเอียด ความแม่นยำาพื้นฐาน

 6 V ±6.000 V   1 mV
±0.08% rdg ±6 dgt

60 V ±60.00 V 10 mV

ความแม่นยำาพื้นฐาน

ในการวัดอุณหภูมิ

ย่านการวัด ค่าสูงสุดที่แสดงผลได้ ความละเอียด ความแม่นยำาพื้นฐาน

-10°C to 60°C  60.0°C 0.1°C ±1.0°C

14°F to 140°F 140.0°F 0.1°F ±1.8°F

*2 เมื่อใช้ง�นร่วมกับส�ยวัดแบบหัวหนีบและเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ 9460

*2 เมื่อใช้ง�นร่วมกับส�ยวัดอุณหภูมิ 9451, เพิ่ม ±0.5°C (±0.9°F) (คว�มย�วส�ยวัด : 1.5 เมตร [59.1 นิ้ว])

*2 เมื่อใช้ง�นร่วมกับส�ยวัดอุณหภูมิ 9451S, เพิ่ม ±0.5°C (±0.9°F) (คว�มย�วส�ยวัด : 0.1 เมตร [3.94 นิ้ว])

คว�มแม่นยำ�เฉพ�ะตัวเครื่อง BT3554-50 ในก�รรับค่�อุณหภูมิ : ±0.5°C (±0.9°F)

ข้อควรระวังในก�รใช้ง�น

ค่�เกณฑ์ท่ีกำ�หนดเพ่ือทำ�ก�รระบุเง่ือนไข ผ่�น/ไม่ผ่�นน้ัน จะแตกต่�งกันไปต�มปัจจัยต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็น โรงง�นผู้ผลิตแบตเตอร่ี ประเภทของแบตเตอร่ี 

และคว�มจุของแบตเตอรี ่ ซึ ่งเร�จำ�เป็นต้องวัดคว�มต้�นท�นภ�ยในและแรงดันไฟฟ้�ของแบตเตอรี ่ใหม่หรือแบตเตอรี ่ที ่ยังมีคุณภ�พดีก่อน 

อ�จเป็นเรื่องย�กที่จะตรวจจับก�รเสื่อมสภ�พในแบตเตอรี่กรดตะกั่วแบบปิดสนิท ซึ่งแสดงคว�มต้�นท�นภ�ยในที่แปรผันน้อยกว่�แบตเตอรี่แบบเปิด 

(ของเหลว) และกรดตะกั่วแบบอัลค�ไลน์

ข้อมูลจำาเพาะ

* เครื่องหมายคำาและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย HIOKI E.E. CORPORATION อยู่ภายใต้การได้รับอนุญาตให้ใช้งาน


