THIẾT BỊ GIÁM SÁT
TĨNH ĐIỆN DSF 601

 Thiết bị giám sát tĩnh điện DSF601 được
phát triển nhằm đảm bảo tĩnh điện nằm
trong mức kiểm soát nhờ sensor giám
sát 24/24.
 Đảm bảo đối tượng nhạy cảm tĩnh điện
luôn được kiểm soát.
 Tự động cảnh báo khi mức tĩnh điện
vượt giá trị cho phép.
 Dễ dàng cài đặt mức kiểm soát điện áp.
 Theo dõi và lưu trữ dữ liệu thu được
dưới dạng excel file.
 Kết nối Wifi gữa thiết bị và máy tính
thông qua phần mềm.
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 Giám sát tĩnh điện đối với PCB, CBE
 Công nghiệp điện tử

ỨNG DỤNG

 Công nghiệp bán dẫn

 Công nghiệp phim màng

 Giám sát mức tĩnh điện phát sinh
 Kết nối qua Wifi/ Dây kết nối
 Giám sát 24/24

ƯU ĐIỂM

 Trích xuất, phân tích dữ liệu đơn giản
 Dễ dàng cài đặt, sử dụng.

Dải đo

DSF601-Type A: ±1,999kV
DSF601-Type B: ±19.99kV

Tần suất đo

2.5 times/ sec

Khoảng cách từ vật mẫu tới
sensor

TypeA: 5mm
TypeB: 30mm

Điện áp sử dụng
Phụ kiện
Kích thước

24V
Adaptor, dây kết nối, hướng dẫn
115 x 35 x 103 mm (WxDxH)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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PHẦN MỀM QUẢN LÝ
Chức năng: Quản lý và hiển thị kết quả đo từ thiết bị DFS601
Chế độ Alam Test Mode

Chế độ Walking Test Mode
Tuân theo tiêu chuẩn ANSI/ESD S20.20 –STM97.2

 Thu thập giá trị điện áp và hiển thị đồ thị liên tục theo thời gian.

 Đưa ra cảnh báo trên màn hình khi có giá trị điện áp vượt
ngưỡng cho phép ( cảnh báo cho đến khi được bấm reset lại).
 Xuất báo cáo dữ liệu đo đạc được

Thu thập gia trị điện áp phát sinh trong quá trình con người di
chuyển và hiển thị đồ thị theo thời gian được lựa chọn
Lấy 5 giá trị điện áp đỉnh có giá trị tuyệt đối lớn nhất và tính giá
trị trung bình.

Truy xuất dữ liệu dưới dạng excel file.
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THANK YOU
INFO@SYSTECH.COM.VN
WWW.SYSTECH.VN
WWW.ESDVIETNAM.COM

WWW.ESDVIETNAM.ORG
+84 83 383 1313

