Fluke 370 FC-serien
sann RMS strömtänger
Fluke 370 FC-serien (376 FC, 375 FC och 374 FC)
erbjuder avancerade felsökningsprestanda. iFlex®
flexibel strömprob möjliggör enkel anslutning till
kablar i trånga utrymmen. Dessutom är alla tre
strömtänger nu en del av produktfamiljen Fluke
Connect® med trådlösa testverktyg.
Med en strömtång i 370 FC-serien och Fluke
Connect® mätningsapp kan du nu:
• Logga och se trender i mätningar för att lokalisera
sporadiska fel
• Överför resultaten trådlöst via Fluke Connect
mätningsapp
• Skapa och skicka rapporter direkt från fältet
• Fånga mätningar utanför ljusbågeområdet
med Bluetooth-anslutning till din Apple- eller
Android-enhet

Fler saker du kan göra med en 370 FC-serien
strömtång:
• Använd TPAK magnetfästet (ingår med 376 FC;
kompatibelt med 375 FC och 374 FC) för att
hänga mätaren medan du använder proberna
• Integrerat VFD lågpassfilter (Fluke 376 FC
och 375 FC) för noggranna mätningar på
motorstyrningar

Ställa in och stödja förebyggande
underhållsrutiner med lätthet för att hjälpa
dig leda din komplicerade värld med Fluke
Connect -system med programvara och
trådlösa testverktyg.

Fluke 370 FCserien sann RMS
strömtänger

®

• Maximera drifttid och ta säkra underhålls- beslut med
data som du kan lita på och spåra.
• Spara mätningar till Fluke Cloud™ från ett instrument
så att ditt team kan se både historiska och aktuella
mätningar från en plats.
• Samarbeta med lätthet genom att dela dina data med
andra via ShareLive™-videosamtal och e-post.
• Trådlös mätöverföring i ett steg med AutoRecord™mätningar eliminerar behovet av anteckningsblock och
pappersarbete.
• Skapa rapporter med flera mätningstyper för att
tillhandahålla status- eller arbetsrekommendationer.

Läs mer på flukeconnect.com

• Tillverkarspecifik teknik för att filtrera ut
störningar och fånga motorstartströmmen
precis när kretsskyddet ser den
• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
säkerhets- klassning

Smartphone ingår inte i köpet.

• Tre års garanti
• Innehåller testkablar och mjuk
tillbehörsväska

Fluke. Keeping your world up and running.®
Fluke Sverige AB
Solna Strandväg 78
171 54 Solna
Tel: 08-566 37 400
Fax: 08-566 37 401
E-mail: info@se.fluke.nl
Web: www.fluke.se
©2015 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
09/2015 Pub_ID: 13468-swe
Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande
från Fluke Corporation.

Avancerad felsökningsprestanda och
iFlex® flexibel strömprob plus Fluke
Connect®-funktioner för att logga och
överföra data trådlöst.
3 NYA trådlösa strömtänger

Fluke 376 FC, Fluke 375 FC och Fluke 374 FC

Fluke 370 Series FC sann RMS strömtänger
Felsök snabbare

Spara tid vid rapportering

Du kan ögonblickligen logga, bevaka trender
och övervaka sporadiska problem med
TrendIt™-grafer så att du enkelt kan identifiera
trender och stoppa problem innan de uppstår.
Lämna din mätare och logga data i det interna
minnet medan du utför andra uppgifter.

Du kan enkelt skapa rapporter genom att fånga
mätningar från din mätare och skicka dem per e-post
direkt från fältet. Spara dina mätningar direkt från
din mätare till en kronologisk lista på telefonen för
enkel transkribering. Ordna dina mätdata efter vilka
instrument du använt på en plats.

Tre nya
modeller

Fluke 376 FC

CATsäkerhetsklass

Fluke 375 FC

CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V

A AC-område

999,9 A med
tångkäftar
2 500 A med
iFlex® flexibel
strömtång

A DC-område

999,9 A

600 A med tångkäftar
2 500 A med tillvalet iFlex®
flexibel strömtång
600 A

Bästa upplösning

0,1 A

V AC-område

1 000 V

V DC-område

1 000 V

mV DC-område

500 mV

Ohm-område

60,00 kΩ

Frekvens

Innovativ flexibel
strömprob

Anslut mätaren till din telefon via Bluetooth, koppla
upp tången till din mätpunkt, så kan du avläsa ditt
instrument trådlöst, upp till 30m från mätpunkten.
Du kan befinna dig på två ställen samtidigt och
minska risken för överslag genom att vara på säkert
avstånd från spänningskällan.

iFlex flexibel strömprob ger
ökad displayflexibilitet. Mät
runt klumpiga ledare och
förbättra kabelåtkomsten
i trånga utrymmen.

6 000 Ω

5-500,0 Hz

Kapacitans

Arbeta säkrare och var på två
ställen samtidigt

Fluke 374 FC

1 μF–1 000 μF

Automatisk
avstängning
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iFlex® flexibel
strömtång
Fluke Connect®kompatibel
TPAK™
magnetfäste
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•
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•
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Dela var du än befinner dig
Stanna kvar på samma sida även när du och ditt
team är på olika platser med Sharelive™-videosamtal.
Anslut och samarbeta säkert med andra, så att de ser
vad du ser.

