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JLR-BOB HVR40 

อะแดปเตอร์เครือ่งวัดแรงดนัไฟฟา้สงู 
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1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 
1.1 คำแนะนำสำหรบัคูม่อื 
 
มาตรฐานทางเทคนิค 
อะแดปเตอรเ์ครือ่งวดัเปน็ไปตามมาตรฐานทางเทคนิคในปจัจบุัน ในการดำเนินการอปุกรณอ์ย่างปลอดภยั 
ต้องดำเนนิการดว้ยความเปน็มอือาชพีและคำนึงถึงความปลอดภยั 
 
การอา่นคู่มอืใชง้าน 
ก่อนใชอ้ะแดปเตอรเ์ครือ่งวดั โปรดอา่นคู่มอืการใชง้านให้ละเอยีดถีถ่้วน ตอ้งปฏบิัตติามคูม่ือการใชง้านเสมอ 
 
การดำเนนิการ 
การดำเนนิการทัง้หมดที่จำเปน็สำหรบัการทำงานที่่ถกูตอ้งไดอ้ธิบายไวใ้นคูม่อืการใชง้านฉบับนีแ้ละเอกสารอา้ง
อิงแลว้ 
ไม่อนญุาตใหด้ำเนนิการทีไ่มไ่ดร้บัการอนมุัตไิวอ้ย่างชดัแจง้โดยผู้ผลิต 
หากอปุกรณไ์มถู่กนำมาไปใชต้ามคูม่ือการใชง้าน 
อาจมีผลกระทบตอ่ความปลอดภยั 
 
คำแนะนำทัว่ไป 
ต้องดำเนนิการตรวจสอบ ตดิตัง้ และซอ่มแซมโดยบุคลากรทีไ่ดร้บัการฝกึอบรมจากผูผ้ลิตเทา่นัน้ 
หากมีความขดัขอ้งเกดิขึน้ 
ต้องดำเนนิการแกไ้ขปญัหาดงักลา่วตามขัน้ตอนการบำรงุรกัษาทีเ่กีย่วขอ้งไวใ้นเอกสารการฝึกอบรมของผู้ผลิต
เท่านั้น 
 
1.2 แผนภมูริปูภาพทีส่ำคญั 
 
ใหป้ฏบิตัิตามคำแนะนำและขอ้กำหนดดา้นความปลอดภยัทัง้หมด 
 
บางส่วนในคูม่ือการใชง้านนี้จะมีการทำเครือ่งหมายดว้ยสญัลกัษณเ์ตอืน สญัญาณเตอืนภยั 
และเครือ่งหมายคำสั่งทัว่ไปทีเ่ป็นทีรู่จ้ักระดบัสากล 
 
แผนภมูริปูภาพทัง้หมดมีคำอธบิายดงัตอ่ไปนี ้
 

 

ปฏบิตัติามคูม่อืการใชง้าน 

 

แรงดนัไฟฟา้สงู! 
ขอ้ควรระวงั: 
อนัตรายถงึชวีติ! 

 

ปฏบิตัติามคำแนะนำทัว่ไป 

 

คำเตอืนแรงดนัไฟฟา้อนัตราย 

 

ขอ้หา้มสำหรบับคุลากรทีม่อีปุก 
รณค์วบคมุจงัหวะหวัใจ  

โปรดใสใ่จสิง่ตอ่ไปนี!้ 
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1.3 เครือ่งหมายบนอะแดปเตอรเ์ครือ่งวดั  
 

 

เครือ่งมาย CE 
 

ป้ายเตอืนภยั 

 

หา้มกำจดัทิง้ในถงัขยะบา้น 

 

แรงดนัไฟฟา้สงู! 
ขอ้ควรระวงั: 
อนัตรายถงึชวีติ! 

 

แรงดนัไฟฟา้สงูสดุทีอ่นญุาต 

 

เสีย่งตอ่การถกูไฟฟา้ชอ็ต 

 

ฉนวนคูห่รอืเพิม่ขยาย 

 

อา่นคูม่อืการใชง้านกอ่น 
ดำเนนิงาน 

 

พืน้ทีอ่นัตราย 
 

บันทึกการตรวจสอบคณุภาพ 
หมายเลขซเีรยีล 

 

สิง่ปอ้งกนั 

 

คำเตอืน 

 

  

 การกำหนดประเภท   
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2 เทคโนโลย ี
 
2.1 การทำงาน 
 
อะแดปเตอรเ์ครือ่งวดัแรงดนัไฟฟา้สงู JLR-BOB HVR40 
เปน็เครือ่งมอืเพือ่ดำเนินการระบบแรงดนัไฟฟ้าสงูสำหรบั  
การวดัแรงดนัไฟฟา้ศนูย ์ความต้านทานไฟฟา้ และความตา้นทานฉนวนของยานพาหนะ  
เฉพาะบุคลากรที่เกีย่วขอ้งและไดร้บัการฝกึอบรมเทา่นัน้ทีส่ามารถใชอ้ะแดปเตอรเ์ครือ่งวดันีไ้ด ้
 
2.2  คำแนะนำดา้นความปลอดภยั 
 
ชดุอะแดปเตอรเ์ครือ่งวดั JLR-BOB HVR40 มไีวส้ำหรบัตรวจสอบความตา้นทานและแรงดนัไฟฟา้เทา่นัน้ 
อนญุาตใหใ้ชเ้ครือ่งมอืเพือ่วตัถุประสงคด์งักลา่วเท่านัน้ ซึ่งไม่เป็นอนัตรายต่อมนษุย์และเครือ่งจักร 
ต้องใช้ชดุอะแดปเตอรก์ารวดั JLR-BOB HVR40 ตามทีอ่ธิบายไวใ้นคูม่อืการใชง้านเทา่นัน้! 
การเปลีย่นแปลงอะแดปเตอรก์ารวดัหรอืรปูแบบการใชง้านแต่ละครัง้เป็นความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการ 
ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ชดุอะแดปเตอรเ์ครือ่งวดัอยูใ่นสถาพทีส่มบรูณ์และมีการรับรองฟงักช์นัการทำงานเพือ่ 
การดำเนนิการที่ปลอดภยั 
ใหป้ฏบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการปอ้งกนัอบุัตเิหตใุนแต่ละประเทศ  
ใหส้วมอุปกรณน์ริภยัสว่นบคุคล! 
ห้ามโยนหรอืทำอะแดปเตอรเ์ครือ่งวดั JLR-BOB HVR40 ตกหลน่ ชดุอะแดปเตอรเ์ครือ่งวดั 
ห้ามใชง้าน JLR-BOB HVR40 โดยผดิวัตถุประสงค์และดำเนินการโดยบุคลากรทีไ่ม้ไ่ดร้บัการฝึกอบรม! 
ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ชดุอะแดปเตอรเ์ครือ่งวดั JLR-BOB HVR40 
ถูกนำมาใชใ้นพืน้ที่การทำงานที่ปราศจากแหล่งกำเนดิความรอ้น (สงูสดุ 40°C / 77°F) 
สารเหลวทีม่ีฤทธิ์กดักรอ่น น้ำมนั และไขมนั 
ห้ามใชช้ดุอะแดปเตอรเ์ครือ่งวดั JLR-BOB HVR40 ในพืน้ทีเ่สีย่งตอ่การระเบดิ 
 
ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ชดุอะแดปเตอรค์วามปลอดภยั JLR-BOB HVR40 วางบนพืน้ผวิทีไ่มล่ืน่และอุปก 
รณไ์มส่ามารถชำรดุได ้ใชเ้ฉพาะเครือ่งมอืและอุปกรณเ์สรมิทีไ่ม่เสือ่มสภาพหรอืไมมคีวาม่ชำร ุ
ดเสยีหายเท่านัน้เครือ่งมอืหรอือุปกรณเ์สรมิทีช่ำรดุเสยีหายอาจนำไปสู่การบาดเจ็บสาหสั! 
 
2.3 การบำรงุรักษาและการซอ่มแซม 
 
ผู้ผลติไมร่ับผดิชอบความชำรดุเสยีหายทีเ่กดิจากการซอ่มแซมทีไ่มเ่หมาะสม 
หรือการใชง้านชิ้นสว่นอะไหลของบุคคลทีส่าม 
การรบัประกันไมครอบคลมุการใช้งานอะแดปเตอรเ์ครือ่งวดัอยา่งไม่ถกูตอ้งซึ่งทำใหอุ้ปกรณช์ำรดุเสยีหาย 
ตดิตอ่บรษิทัทีไ่ดร้บัการฝกึอบรมเฉพาะทางหรอืบรษิทั Stodia เสมอในกรณมีขีอ้สงสยั 
ดทูีอ่ยู่ตดิตอ่ทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้นคูม่ือการใชง้านนี ้
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เมือ่มีการชำรดุทีต่รวจพบได ้ตอ้งเปลีย่นชิน้สว่นใหม ่อะไหลท่ีช่ำรดุ 
อาจทำใหเ้กดิการบาดเจ็บอย่างสาหสั!  
ตรวจสอบหนา้สมัผสัและการเชือ่มตอ่สำหรับการชำรดุเสยีหาย 
ต้องดำเนนิการบำรงุรักษาและซอ่มแซมโดยผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัอนญุาตทีผ่่านการฝกึอบรมโดย Stodia เท่านัน้ 
สำหรบัข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการบรกิารและการฝกึอบรม โปรดตดิตอ่ไปยงัทีอ่ยู่ฝา่ยบรกิารของเรา: 
 
Stodia GmbH 
Im Freitagsmoor 45 
D-38518 Gifhorn 
Deutschland 

3 ภาพวาดทางเทคนคิ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 การเชือ่มตอ่ SCC ไปยัง BOB สำหรับการทดสอบตวัเอง 
 

 

5 การรบัประกนั 
 
อะแดปเตอรเ์ครือ่งวดัของบรษิทั Stodia มกีารรบัประกนัความชำรดุเสยีหายเปน็ระยะเวลา 24 เดอืน 
ซึง่มสีาเหตุมาจากความผดิปกติของวสัดุและการผลติ 
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ระยะเวลาในการรบัประกนัเริม่ต้นตั้งแตว่นัทีส่ง่มอบสนิคา้ซึ่งมกีารยนืยันใบแจ้งหนีห้รอืใบสง่มอบสินค้า 
การรบัประกันใชไ้ดส้ำหรบัผูใ้ช้งาน/ผูข้าย หากอะแดปเตอรเ์ครื่องวดัถกูซื้อจากจดุจำหนา่ 
ยสนิคา้ทีไ่ดรับัอนญุาตและถกูใชง้านตามวัตถุประสงค ์
การรบัประกันจะเปน็โมฆะหากอะแดปเตอรเ์ครือ่งวดัถกูนำมาใช้เพือ่การอืน่ทีไ่มส่อดคลอ้งก ั
บวตัถุประสงค์การใช้งาน 
การรบัประกันจะหมดอายุหากอุปกรณเ์ครือ่งวดัไม่ถกูนำมาใช้ตามคู่มอืการใช้งาน 
ในกรณทีีม่ีการชำรดุหรอืความผดิปกตเิกดิขึน้ Stodia จะซอ่มแซมและเปลีย่นเฉพาะชิ้นสว่นทีมปีญัหา 
ตามดุลยพนิจิของบรษิทัแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 
ทีอ่ยู่ฝา่ยบริการ: 
Stodia GmbH 
Im Freitagsmoor 45 
D-38518 Gifhorn 
Deutschland 

6 การจดัเก็บอะแดปเตอรเ์ครือ่งวดั 
 
จดัเก็บอะแดปเตอรเ์ครือ่งวดัในภาชนะบรรจทุี่เหมาะสม 

7 ขอ้มูลทางเทคนิค 
 
การเชื่อมตอ่ - ช่องวดั: CAT I 1.000V 

CAT II 600V 
CAT III 300V 

การจดัประเภทการวดัเป็นไปตามคา่ต่ำสดุของการจดัประเภทการวดัอุปกรณเ์สรมิในการวดัและอุปกรณเ์สรมิเมือ่
รวมอปุกรณเ์สรมิในการวดัและอุปกรณเ์สรมิ 
พิกดักระแสไฟฟา้สูงสดุ:   1mA 
การใชง้านในพืน้ที่ปดิลอ้ม 
อะแดปเตอรเ์ครือ่งวดัแรงดนัไฟฟา้สงู JLR-BOB HVR40 สามารถใชง้านไดใ้นระยะทางถงึ 4,000 เมตรผา่น 
NN 
อะแดปเตอรเ์ครือ่งวดัแรงดนัไฟฟา้สงู  JLR-BOB HVR40 สามารถใชง้านไดท้ีอ่ณุหภมูิถงึ 40 °C  
อะแดปเตอรเ์ครือ่งวดัแรงดนัไฟฟา้สงู JLR-BOB HVR40 เหมาะสำหรับการใชง้านที่ความชื้นสมัพ ั
ทธส์ูงสดุ 25 ° 10 ถงึ 80% 
อะแดปเตอรเ์ครือ่งวดัแรงดนัไฟฟา้สงู JLR-BOB HVR40 เหมาะสำหรับการจดัเก็บทีอ่ณุหภมูิ -20 ถงึ 55 °C 
และความชืน้สัมพทัธท์ี ่10 ถงึ 80% 
 

8 การทำความสะอาดและการกำจดัสิ่งปนเปื้อน 
 
ต้องทำความสะอาดและกำจดัสิง่ปนเปือ้นดว้ยผา้แหง้เทา่นัน้ 
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