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EN-212-IR  เคร่ืองวดัความสัน่สะเทือนและเคร่ืองวดัอณุหภมิูในตวัเดียวกนั พร้อมหน่วยความจ าส าหรับ
เรียกดภูายหลงั สามารถวดัคา่ได้ทัง้ในหน่วย Peak และ RMS อีกทัง้ยงัสามารถวดัคา่ CREST Factor ได้ 
หากเลือกวดัคา่ในหน่วยความเร็ว เคร่ืองจะแสดงสถานะของเคร่ืองที่ก าลงัวดัโดยเปรียบเทียบกบัตาราง 
ISO 10816-1 เคร่ืองปุ่ ม MAX HOLD ชว่ยให้ผู้ ใช้งานสามารถอา่นคา่ความสัน่สะเทือนสงูสดุที่เกิดขึน้
ระหวา่งการวดั เคร่ืองวดัความสัน่สะเทือนเคร่ืองนีส้ามารถใช้เป็นสเตทโทสโคป (หฟัูง) ได้ด้วย ดงันัน้จงึ
เป็นเคร่ืองที่คุ้มคา่ที่สดุส าหรับงานซอ่มบ ารุงแบบ Predictive maintenance (การคาดคะเนอตัราการ
เสื่อมของเคร่ืองจกัร) เคร่ืองวดัเคร่ืองนีบ้นัทกึคา่ได้ถึง 100 จดุการวดั อีกทัง้ผู้ ใข้งานยงัสามารถอา่นคา่ได้
อยา่งงา่ยดายด้วยไฟหน้าจอบน graphic LCD การตรวจสอบแบร่ิงหรือการขาดจาระบีก็ยงัสามารถทาได้
โดยการอา่นคา่บนหน้าจอ LCD และฟังเสียงด้วย สเตทโตสโคป (หฟัูง)เพื่อความแมน่ยาในการตรวจสอบ
เคร่ืองจกัร ผู้ ใช้งานสามารถเปรียบเทียบคา่การวดัโดยใช้ตาราง ISO 10816-1 Severity Chart ที่ติดอยู่
ด้านบนตวัเคร่ืองได้เลย และตอนนีเ้คร่ืองสามารถชาร์จด้วยชาร์จเจอร์ที่มาด้วยกนัหรือกบั USB port ที่
สะดวกได้เลย  
คุณสมบัติ: 
 วดัคา่ความสัน่สะเทือนในหน่วย: 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 และวดัอณุหภมิูได้สงูสดุ 300 °C 
 เคร่ืองแสดงสถานะเตือนสภาพเคร่ือง 4 ระดบัตามตาราง ISO คือ “GOOD”, “SATISFACTORY”, 

“UNSATISFACTORY”, “UNACCEPTABLE” 
 ISO 10816-1 severity chart บนหน้าเคร่ืองส าหรับเปรียบเทียบสภาพเคร่ืองจกัร  
 มีเลเซอร์ส าหรับชว่ยชีจ้ดุในการวดัอณุหภมิู และมีไฟฉายในตวัด้วย 
 บนัทกึคา่ถึง 100 จดุและอา่นคา่ในภายหลงัได้บนเคร่ืองเองเลย 
 Remote ICP®   powered accelerometer, Made in USA.  
 หวัเชื่อมตอ่เซ็นเซอร์แบบ MIL ส าหรับตอ่หวัแมเ่หล็กเพ่ือยดึติดกบัมอเตอร์ และอีกฝ่ังของ 

เซ็นเซอร์ตอ่กบัสายยาว 3 เมตรเพ่ือเช่ือมตอ่กับตวัเคร่ืองวดัความสัน่สะเทือน  
 เคร่ืองสามารถตรวจจบัได้หากสายวดัความสัน่สะเทือนช ารุด 
 แสดงคา่ได้ทัง้ในโหมด RMS หรือ Peak และ Crest Factor 
 Electronic Stethoscope – ใช้กบัหฟัูง เพ่ือวิเคราะสภาพแบร่ิง หรือหาวา่ขาดน า้มนัหลอ่ลื่นหรือไม ่และยงัสามารถใช้ฟังเสียง

อปุกรณ์อ่ืน ๆ ที่อาจขาดน า้มนัหลอ่ลื่นได้ 
 ชาร์จได้งานด้วย USB port ที่มีหรือจะใช้ชาร์จเจอร์ที่มากบัเคร่ืองได้ 

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. 

Crest Factor 1.0  ~  16.0 
อณุหภมูิ 0 ~ 300 deg. C (EN-212-IR) 

โหมดการวดัค่า RMS,Peak, or Max Hold measurement 
การบนัทกึค่า 100 จดุการวดั 
 คงคา่ข้อมลูการวดัได้ และปิดเคร่ืองอตัโนมตัิ 
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General Specifications 
 ความแมน่ย า:    

 ความสัน่สะเทือน   1% + 3 LSD. 

 IR Thermometer:   2%  or  2ºC  < 100 ºC.   
 ความถ่ีทีจ่บัสญัญาณได้: 
 ความเร่ง……: 5 Hz to 20 kHz. 
 ความเร็ว……: 5 Hz  to 1 kHz. 
 ระยะทาง.…..: 20 Hz to 1 kHz. 
 หน้าจอแสดงผล: 
                หน้าจอ LCD พร้อมไฟหน้าจอ  
 แหลง่พลงังาน: 
  แบตเตอร่ีลเิทยีมพร้อมวงจรป้องกนั.  
  ความถ่ีในการชาร์จ: อาทิตย์ละครัง้ (ส าหรับการใช้งานตามปกต)ิ 

รอบการชาร์จแบตเตอร่ี: 500 รอบการชาร์จ ใช้งานได้ 2-3 ปีโดยปกต ิ 
 สภาพแวดล้อมระหวา่งใช้งาน:          

                 ตวัเคร่ือง:   -10C  to  50C., เซ็นเซอร์ :   –10C  to  70C. 
 ขนาดและน า้หนกัPhysical: 
                     ขนาด: 152 x 83 x 32 mm..  น า้หนกั: 1.2 kg (รวมทัง้ชดุ). 
                                                                                                                                            
 สิง่ที่มาในชดุ: 
 เคร่ืองวดัความสัน่สะเทือน EN-212-IR และกระเป๋าหิว้แบบนิ่ม     
 หวัวดัความสัน่สะเทือน มาตราฐาน IEPE พร้อมสายยาว 3 เมตร,  
  สายชาร์จชนิด USB ส าหรับชาร์จพร้อมไฟแดงและเขียวส าหรับแสดงสถานะ.  
 หฟัูงพิเศษส าหรับใช้ในโรงงาน 
 แมเ่หลก็พิเศษ Al-Ni-co magnet และหวัแบบปลายแหลม  
 คูม่ือการใช้งานภาษาองักฤษและไทย.  
 NIST Traceable Calibration Certificate. 

 
 
 การรับประกัน: ตวัเคร่ืองรับประกนั 5 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีซือ้                                                           

ช่องต่อหูฟัง 

BNC Input ส าหรับต่อหวัวดัความสัน่สะเทือน 

ช่องต่อ USB ส าหรับชาร์จ 

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

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


