Klešťové přístroje řady
Fluke 370 FC true-RMS
Přístroje řady Fluke 370 FC (376 FC, 375 FC a 374 FC)
nabízí pokročilé funkce řešení problémů. Pružné
proudové sondy iFlex® umožňují snadné měření
v okolí vodičů v těsných prostorách. Kromě toho jsou
nyní všechny tři klešťové přístroje součástí rodiny
bezdrátových měřicích přístrojů Fluke Connect®.
S klešťovým přístrojem řady 370 FC a měřicí
aplikací Fluke Connect® máte nyní následující
možnosti:
• Záznam a měření vývoje hodnot umožňující odhalit
občasné poruchy
• Bezdrátový přenos výsledků měření prostřednictvím
měřicí aplikace Fluke Connect
• Vytváření a odesílání zpráv přímo z místa měření
• Díky připojení Bluetooth k zařízením Apple
a Android můžete měřit mimo zónu s rizikem
obloukového výboje

Další funkce a prvky, které jsou u klešťových
přístrojů řady 370 FC k dispozici:
• Využití magnetického popruhu pro zavěšení TPAK
(součást dodávky u modelu 376 FC; kompatibilní
s modely 375 FC a 374 FC) k zavěšení měřicího
přístroje při používání sond
• Integrovaný nízkofrekvenční filtr VFD
(Fluke 376 FC a 375 FC) pro přesná měření
motorových pohonů
• Patentovaná technologie měření rozběhového
proudu k odfiltrování šumu a k přesnému
zachycení rozběhového proudu přesně
tak, jak jej vnímá ochrana obvodů
• Bezpečnostní kategorie CAT IV
600 V / CAT III 1 000 V
• Záruka tři roky
• Včetně měřicích kabelů
a měkkého pouzdra

Se systémem Fluke Connect zahrnujícím
software a bezdrátové měřicí přístroje
můžete snadno stanovit a dodržovat postupy
preventivní údržby, které vám pomohou
v orientaci ve vašem složitém světě.
®
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• Maximalizujte provozuschopnost a rozhodujte o údržbě
s jistotou pomocí údajů, kterým můžete věřit a máte je
dlouhodobě k dispozici.
• Ukládejte výsledky měření přiřazené k příslušnému zařízení
do úložiště Fluke Cloud™ a váš tým bude mít na jednom
místě historické i aktuální naměřené údaje.
• Snadno spolupracujte sdílením svých dat s ostatními
pomocí videohovorů ShareLive™ a e-mailů.
• Bezdrátový přenos naměřených údajů v jednom kroku
pomocí měření AutoRecord™ eliminuje nutnost používání
nástěnek a papírové administrativy.
• Vytvářejte zprávy s více typy měření, díky kterým budete
moci zjišťovat stav nebo doporučovat práce.

Další informace naleznete na adrese
flukeconnect.com

Chytrý telefon není součástí dodávky.
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Pokročilé řešení problémů a ohebná
proudová sonda iFlex® plus funkce
softwaru Fluke Connect® umožňující
bezdrátový záznam a přenos dat.
3 NOVÉ bezdrátové klešťové přístroje
Fluke
Fluke 376 FC, Fluke 375 FC a Fluke 374 FC

Klešťové přístroje řady Fluke 370 FC true-RMS
Řešte problémy rychleji

Ušetřete čas při vytváření zpráv

Díky funkci záznamu dat, projekce vývoje
a sledování s grafy TrendIt™ můžete okamžitě
vyhodnocovat trendy a sledovat občasně se
vyskytující problémy tak, abyste byli schopni
předcházet problémům. Nechte měřicí přístroj
na místě zaznamenávat data do jeho vnitřní
paměti, vy sami zatím můžete pracovat na
jiných úkolech.

Zprávy a protokoly z místa měření můžete snadno
vytvářet převzetím naměřených údajů přímo
z přístroje. Můžete je také odeslat e-mailem
přímo z terénu. Naměřené hodnoty můžete
z přístroje ukládat v chronologickém pořadí přímo
do svého telefonu, kde s nimi lze snadno dále
pracovat. Svá měření můžete uspořádat podle
položek na jednom místě.

Tři nové modely

Fluke 376 FC

Kategorie CAT

CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V
999,9 A s klešťovými
čelistmi
2 500 A s ohebnou
proudovou sondou
iFlex®

600 A s klešťovými
čelistmi
2 500 A s volitelnou
ohebnou proudovou
sondou iFlex®

Proudový rozsah DC

999,9 A

600 A

Nejlepší rozlišení

0,1 A

Napěťový rozsah AC

1 000 V

Napěťový rozsah DC

1 000 V

Rozsah mV DC

500 mV

Rozsah odporu

60,00 kΩ

Měřicí přístroj můžete připojit ke svému telefonu
prostřednictvím technologie Bluetooth, nasadit měřicí
přístroj na vodič a poodejít až 30 m od místa měření.
Tak lze podstatně zvýšit flexibilitu. Můžete být na
více místech současně a snížit riziko obloukového
výboje u nebezpečných měření omezením své
přítomnosti.

Ohebná proudová sonda iFlex
zajišťuje zlepšenou flexibilitu
zobrazení. Umožňuje měření
okolo problematických vodičů
a usnadňuje přístup k vodičům
ve stísněných prostorách.

6 000 Ω

5–500,0 Hz

Kapacita

Inovativní ohebná
proudová sonda

Fluke
374 FC

Proudový rozsah AC

Frekvence

Pracujte bezpečněji a buďte
na dvou místech najednou

Fluke
375 FC

1 μF–1 000 μF
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Pružné proudové
kleště iFlex®

Obsah dodávky

Kompatibilní se
systémem Fluke
Connect®
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Magnetický popruh
pro zavěšení TPAK™

Obsah dodávky

Volitelné
•

•

Volitelné

Sdílejte odkudkoli
Postupujte koordinovaně pomocí videohovorů
Sharelive™, i když se vy a váš tým nacházíte
na různých místech. Bezpečně se připojte
a spolupracujte s ostatními, aby viděli to, co vidíte vy.

