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ENTRON
 

EN-212  เคร่ืองวดัความสัน่สะเทือนพร้อมหน่วยความจ าส าหรัเเรยยดดภูายหลงั สามารถวดัคา่ได้
ทัง้ในหน่วย Peak และ RMS อยดทัง้ยงัสามารถวดัค่า CREST Factor ได้ หาดเลือดวดัค่าในหน่วย
ความเร็ว เคร่ืองจะแสดงสถานะของเคร่ืองทย่ด าลงัวดัโดยเปรยยเเทยยเดเัตาราง ISO 10816-1 
เคร่ืองปุ่ ม MAX HOLD ช่วยให้ผู้ ใช้งานสามารถอ่านค่าความสัน่สะเทือนสงูสดุทย่เดิดขึน้ระหว่าง
ดารวดั เคร่ืองวดัความสัน่สะเทือนเคร่ืองนยส้ามารถใช้เป็นสเตทโทสโคป (หฟัูง) ได้ด้วย ดงันัน้จงึ
เป็นเคร่ืองทย่คุ้มคา่ทย่สดุส าหรัเงานซ่อมเ ารุงแเเ Predictive maintenance (ดารคาดคะเนอตัรา
ดารเส่ือมของเคร่ืองจดัร) เคร่ืองวดัเคร่ืองนยเ้นัทดึคา่ได้ถงึ 100 จดุดารวดั อยดทัง้ผู้ ใข้งานยงั
สามารถอ่านค่าได้อย่างง่ายดายด้วยไฟหน้าจอเน graphic LCD ดารตรวจสอเแเร่ิงหรือดาร
ขาดจาระเยด็ยงัสามารถทาได้โดยดารอ่านค่าเนหน้าจอ LCD และฟังเสยยงด้วย สเตทโตสโคป (หู
ฟัง)เพ่ือความแม่นยาในดารตรวจสอเเคร่ืองจดัร ผู้ ใช้งานสามารถเปรยยเเทยยเคา่ดารวดัโดยใช้
ตาราง ISO 10816-1 Severity Chart ทย่ตดิอยู่ด้านเนตวัเคร่ืองได้เลย และตอนนยเ้คร่ืองสามารถ
ชาร์จด้วยชาร์จเจอร์ทย่มาด้วยดนัหรือดเั USB port ทย่สะดวดได้เลย  
 
คุณสมบัติ: 
 วดัค่าความสัน่สะเทือนในหน่วย: ความเร่ง: 656ft/s2 or  200m/s2,, or 20 G’s.,    ความเร็ว: 

7.87 in/s or 200 mm/s ระยะทาง : 200 um. และ Crest factor : 16.0 
 เคร่ืองแสดงสถานะเตือนสภาพเคร่ือง 4 ระดเัตามตาราง ISO คือ “GOOD”, 

“SATISFACTORY”, “UNSATISFACTORY”, “UNACCEPTABLE” 
 ISO 10816-1 severity chart เนหน้าเคร่ืองส าหรัเเปรยยเเทยยเสภาพเคร่ืองจดัร  
 เนัทดึคา่ถงึ 100 จดุและอ่านคา่ในภายหลงัได้เนเคร่ืองเองเลย 
 Remote ICP®   powered accelerometer, Made in USA.  
 หวัเช่ือมตอ่เซ็นเซอร์แเเ MIL ส าหรัเตอ่หวัแม่เหล็ดเพ่ือยดึตดิดเัมอเตอร์ และอยดฝ่ังของ 

เซน็เซอร์ตอ่ดเัสายยาว 3 เมตรเพ่ือเช่ือมตอ่ดัเตวัเคร่ืองวดัความสัน่สะเทือน  
 แสดงคา่ได้ทัง้ในโหมด RMS หรือ Peak  
 Electronic Stethoscope – ใช้ดเัหฟัูง เพ่ือวเิคราะสภาพแเร่ิง หรือหาวา่ขาดน า้มนัหล่อล่ืนหรือไม่ และยงัสามารถใช้

ฟังเสยยงอปุดรณ์อ่ืน ๆ ทย่อาจขาดน า้มนัหล่อล่ืนได้ 
 ชาร์จได้งานด้วย USB port ทย่มยหรือจะใช้ชาร์จเจอร์ทย่มาดเัเคร่ืองได้ 
Specifications: 
EN-212-KIT    VIBRATION METER 
ความเร่ง 0 ~ 200 m/s2, 20 G’s, 656 ft/s2 

ความเร็ว 0 ~200 mm/s, 20 cm/s,7.87 in/s 
ระยะทาง  0 ~200 m. 

โหมดดารวดัค่า RMS,Peak, or Max Hold measurement 
ดารเนัทดึค่า 100 จดุดารวดั 

 คงคา่ข้อมลูดารวดัได้ และปิดเคร่ืองอตัโนมตัิ 
 หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 
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General Specifications 

 ความแมน่ย า:     1% + 3 LSD. 
 ความถย่ทย่จเัสญัญาณได้: 
 ความเร่ง……: 5 Hz to 20 kHz. 
 ความเร็ว……: 5 Hz  to 1 kHz. 
 ระยะทาง.…..: 20 Hz to 1 kHz. 
 หน้าจอแสดงผล: 
                หน้าจอ LCD พร้อมไฟหน้าจอ  
 แหลง่พลงังาน: 
  แเตเตอรย่ลเิทยยมพร้อมวงจรป้องดนั.  
  ความถย่ในดารชาร์จ: อาทิตย์ละครัง้ (ส าหรัเดารใช้งานตามปดต)ิ 

รอเดารชาร์จแเตเตอรย่: 500 รอเดารชาร์จ ใช้งานได้ 2-3 ปย โดยปดต ิ 
 สภาพแวดล้อมระหวา่งใช้งาน:          

                 ตวัเคร่ือง:   -10C  to  50C., เซ็นเซอร์ :   –10C  to  70C. 
 ขนาดและน า้หนดัPhysical: 
                     ขนาด: 152 x 83 x 32 mm..  น า้หนดั: 1.2 kg (รวมทัง้ชดุ). 
                                                                                                                                            
 สิง่ทย่มาในชดุ: 
 เคร่ืองวดัความสัน่สะเทือน EN-212 และดระเป๋าหิว้แเเนิม่     
 หวัวดัความสัน่สะเทือน มาตราฐาน IEPE พร้อมสายยาว 3 เมตร,  
  สายชาร์จชนิด USB ส าหรัเชาร์จพร้อมไฟแดงและเขยยวส าหรัเแสดงสถานะ.  
 หฟัูงพิเศษส าหรัเใช้ในโรงงาน 
 แมเ่หลด็พิเศษ Al-Ni-co magnet และหวัแเเปลายแหลม  
 คูม่ือดารใช้งานภาษาองัดฤษและไทย.  
 NIST Traceable Calibration Certificate. 

 
 
 การรับประกัน: ตวัเคร่ืองรัเประดนั 5 ปย  นเัตัง้แตว่นัทย่ซือ้                                                           

ช่องต่อหูฟัง 

BNC Input ส าหรับต่อหวัวดัความสัน่สะเทือน 

ช่องต่อ USB ส าหรับชาร์จ 

 เซ็นเซอร์วดัความสัน่สะเทือน: 
             IEPE Piezoelectric  Accelerometer 100 mV/G. 
 ช่องเสยยง Output: 

             Audio: (3.5 mm) mini plug ส าหรัเตอ่ดเัหฟัูง 
             Sensor power: 28 V. DC.  @ 2 mA. 


