เครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบทนทาน รุ่ น EN-204
ENTRON Heavy Duty Vibration Meter. Model EN-204
EN-204 เครื่ องวัดความสั่นสะเทือนย่านการวัดกว้าง มีหูฟังสาหรับฟังเสี ยงลูกปื น เหมาะสาหรับงานวัด
ความสั่นสะเทือนที่ตอ้ งการความละเอียดและความแม่นยาสูง เหมาะสาหรับใช้งานงานซ่อมบารุ ง
เครื่ องจักร
เครื่ องนี้เป็ นเครื่ องที่มีฟังค์ชนั่ หลากหลาย มียา่ นการวัดสามระดับให้เลือก เพือ่ วัดความสั่นสะเทือนของ
เครื่ องจักรที่กาลังหมุนและลูกปื น ตัวเครื่ องมีหน้าจอ LCD และมีหูฟังสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมที่ใช้เพือ่
ฟังเสี ยงแบริ่ ง เป็ นเครื่ องที่มีความคุม้ ค่ามากสาหรับงานซ่อมบารุ ง บนตัวเครื่ องมีตาราง ISO 2372 แปะ
อยูด่ า้ นหน้า เพือ่ ให้ผใู้ ช้งานเปรี ยบเทียบค่าที่วดั ได้กบั ตารางได้เลย เพือ่ จัดการปั ญหาเรื่ องการประมาณค่า
ว่าเครื่ องจักรที่กาลังวัดมีปัญหาหรื อไม่

คุณสมบัติ :
 วัดค่าความสัน่ สะเทือนในหน่วย :
- Accelaration (ความเร่ ง) – สาหรับเครื่ องจักรที่มีรอบสูงมาก เกินกว่า 10,000 rpm
- Velocity (ความเร็ ว) – สาหรับวัดเครื่ องจักรตัว ๆ ไป เหมาะสาหรับงานตรวจสอบเครื่ องจักรและทา pdm maintainance
- Displacement – เหมาะสาหรับใช้ กบั เครื่ องจักรรอบต่า
 Electronic Stethoscope – มีหฟู ั งเพื่อใช้ ในการฟั งเสียง ตรวจสอบแบริ่ งหรื อพิจารณาว่าต้ องมีการเติมน ้ามันหล่อลื่นหรื อไม่
 วัดค่าได้ ทงในหน่
ั้
วย RMS และ PEAK
 ปิ ดเครื่ องอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน
 มีระบบคงค่าข้ อมูลการวัด
Specifications per Model:
 Amplitude Ranges:
หน่วยการวัด
ย่านการวัด
0 ~ 2., 0 ~ 20 & 0 ~ 200 G’s (peak & RMS.)
Acceleration
0 ~ 20., 0 ~ 200 & 0 ~ 2,000 mm/s (peak & RMS. )
Velocity
0 ~ 20., 0 ~ 200 & 0 ~ 2,000 µm. (pk-pk)
Displacement
General Specifications (All Models)
 ความแม่นยา :  1% + 3 LSD.
 ย่านความถี่:
 5 ~ 10,000 Hz.
 การแสดงผล:
 LCD 3.5 digit. With LED Low Battery Indication warning.
 เซ็นเซอร์ วดั ความสัน่ สะเทือน:
 Piezoelectric Accelerometer 100mV/G.
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เครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบทนทาน รุ่ น EN-204
ENTRON Heavy Duty Vibration Meter. Model EN-204
 Output:
 Audio: (3.5 mm) mini plug.
 Sensor power: 28 V. DC @ 2 mA.
 แหล่งพลังงาน:
 แบตเตอรี่ ลิเทียม 7.2 V สามารถชาร์ จได้ พร้ อมแผงวงจรป้องกัน
 ความจุแบตเตอรี่ :
Audio Output for Headphones
สามารถใช้ งานได้ อย่างต่อเนื่องถึง 18 ชัว่ โมง
 อายุการใช้ งานแบตเตอรี่ : 500 charge cycles (ประมาณ 1.5 ปี ถึง 2 ปี สาหรับการใช้ งานทัว่ ไป)
 อุณหภูมิแวดล้ อม
 เครื่ อง: -10 to 50.,

หัววัดความสัน่ สะเทือน : –10 to 70C

 Physical:
 ขนาด: 152 x 83 x 32 mm.
 น ้าหนัก: 1.2 kg.
 สิ่งที่มาพร้ อมกับตัวเครื่ อง





คูม่ ือการใช้ งานภาษาไทยและอังกฤษ
กระเป๋ าหิ ้ว.
เซ็นเซอร์ วดั ความสัน่ สะเทือนModel AC-102-1A.
ชาร์ จเจอร์

 หูฟังประสิทธิภาพสูงสาหรับใช้ ในโรงงาน
 หัวแบบแม่เหล็กและแบบปลายแหลม.
 การรับประกัน :

BNC Input for Accelerometer

Battery Charging Jack.

 ตัวเครื่ อง : รับประกัน 5 ปี
 หัววัด, หูฟัง, และอื่น : รับประกัน 1 ปี
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