ENTRON เครื่องวัดความสั่นสะเทือนชนิดทนทาน รุ่ น EN-200A-KIT
ENTRON Heavy Duty Vibration Meter. Model EN-200A-KIT
EN-200A เครื่ องวัดความสัน่ สะเทือนทัว่ ไปพร้ อมสเตทโทสโคป เป็ นเครื่ องมือสาหรับงานซ่อมบารุงที่
คุ้มค่าที่สดุ ด้ วยการใช้ ทงี่ ่าย มีสวิทช์เพียงสองตัว สาหรับทดสอบแบริ่ งที่หมุนและหาปั ญหาจารบีได้
ด้ วยหน้ าจอดิจิตอล LCD และสเตทโทสโคปทาให้ ตรวจสอบเครื่ องจักรได้ อย่างแม่นยา นาค่าที่อา่ น
ได้ มาเทียบกับมาตราฐานความสัน่ สะเทือน ISO2372 ที่แปะอยูห่ น้ าเครื่ องได้ เลย

คุณสมบัต:ิ
 ตรวจวัดค่าความสัน่ สะเทือนในหน่วย:
 Acceleration (ความเร่ง) - เหมาะสาหรับเครื่ องจักรที่มีรอบสูง
 Velocity(ความเร็ ว) – ครอบคลุมการใช้ งานทัว่ ไป ใช้ ได้ กบั ตาราง ISO 2372 severity chart.
 Displacement(ระยะทาง) - เหมาะสาหรับเครื่ องจักรที่มีรอบตา่
 Electronic Stethoscope – ใช้ พร้ อมกับหูฟังที่มาพร้ อมเครื่ องเพือ่ ตรวจหาความผิดปกติในแบริ่ ง
เพื่อช่วยผู้ใช้ งานในการหาว่าแบริ่งตัวใดต้ องการสารหล่อลืน่ อีกทังยั
้ งช่วยในการหาสาเหตุของ
ปั ญหาอืน่ ๆ เกี่ยวกับการหล่อลืน่ .

คุณสมบัติ
 ย่านการวัด:
EN-200A
Acceleration
0 ~ 19.99 G’s (peak)
Velocity
0 ~199.9 mm/s (peak)
Displacement 0 ~199.9 m. (pk-pk)
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คุณสมบัติทวั่ ไปGeneral Specifications
 ความแม่นยา:  1% + 3 LSD.
 หัววัดความสัน่ สะเทือน:
 ย่านความถี่:
Piezoelectric Accelerometer 100 mV/G.
o 5 ~ 10,000 Hz.
 Output:
 หน้ าจอแสดงผล:
Audio: (3.5 mm) mini plug เชื่อมต่อหูฟัง.
 Graphic LCD พร้ อมไฟหน้ าจอ.
Sensor power: 28 V. DC. @ 2 mA.
 แหล่งพลังงาน:
 แบตเตอรี่ ลเิ ทียมแบบชาร์ จได้ 8.4 V. พร้ อมวงจรอัตโนมัติป้องกันแบตเตอรี่
 อายุการใช้ งานแบตเตอรี่ : 500 ครัง้ การชาร์ จ
(ประมาณ 2 ปี ถึง 2 ปี ครึ่งสาหรับการใช้ ทวั่ ๆ ไป)
 สภาพแวดล้ อมระหว่างการใช้ เครื่อง:
 ตัวเครื่ อง: -10C to 50C.
 หัววัดความสัน่ สะเทือน –10C to 70C
Audio Output for Headphones
 ขนาดและน ้าหนัก:
 ขนาด: 152 x 83 x 32 มม.
 น ้าหนัก: 1.2 กก.
 อุปกรณ์เสริ มที่มาพร้ อมกับตัวเครื่ อง:
 คูม่ ือการใช้ งาน.
 กระเป๋ าหิ ้ว (ชนิดนิ่ม)
BNC Input for Accelerometer
 หัวสแตนเลสสาหรับต่อกับหัววัดชนิดปลายแหลมสาหรับจี ้ ณ จุดที่ต้องการวัด
 ชาร์ จเจอร์ พร้ อมไฟ LED สีแดงและเขียวสาหรับบอกสถานะ
 หูฟังสาหรับอุตสาหกรรม ตัดเสียงรบกวน
 หัวแม่เหล็กชนิดแรงพิเศษสาหรับต่อการหัววัด
 ราคาและข้ อมูลการสัง่ ซื ้อ
 EN-200A-KIT ประกอบด้ วยเครื่องวัดความสัน่ สะเทือนและอุปกรณ์เสริ ม Battery Charging Jack.
 ราคา: 24,990.00
 การรับประกัน: เครื่ องวัดความสัน่ สะเทือนและเซ็นเซอร์ มีการรับประกันนานถึง 5 ปี สาหรับการใช้ งานปกตินบั จากวันที่ซื ้อ
ส่วนหูฟังและอุปกรณ์เสริ มอื่น ๆ รับประกัน 1 ปี
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