TEKNISKA DATA

Kombinationspaketet Fluke 287
och FlukeView® Forms
Built with

Fluke Connect -kompatibel
®

FLUKE-287/FVF-PAKETET
INKLUDERAR:
• Fluke-287 elektronisk multimeter för
loggning av sann RMS med TrendCapture
• FlukeView Forms-programvara med kabel
• 80BK-A termoelementprob
• CAT III 1000 V 10 A modulära testsladdar
(röda, svarta)
• CAT II 1000 V 10 A modulära testprober
(röda, svarta) och kåpor
• CAT III 1000 V 10 A krokodilklämmor
(röda, svarta)
• C280 mjuk väska som skydd för
instrumentet och för förvaring av tillbehör
• Paket med Amp-uttagskontakter
• TPAK magnethållare ger dig fria händer
• Kräver Fluke ir3000 FC IR-anslutning för
Fluke Connect-kommunikation
(ej inkluderat i detta paket)

Maximera produktiviteten med kombinationspaketet Fluke 287
och FlukeView® Forms. Framtaget för dagens yrkesmänniskor inom
forskning och utveckling, underhåll, tillverkning och design av
elektroniska kretsar och system. 287 har inbyggd dataloggning
TrendCapture™-funktion (grafisk visning av mätare på skärmen),
vilket gör att enheten kan spåra svårupptäckta, återkommande
problem och övervaka utrustning. Med FlukeView Forms kan du
dokumentera, lagra och analysera enskilda mätvärden eller hela
mätserier, överlappa loggade data för att hitta relationer mellan orsak
och verkan, samt förvandla dina data till meningsfulla grafer och
tabeller för en professionell rapport. 287-serien är kompatibel med
Fluke ir3000 FC IR-anslutning, så att du kan dela mätningar från din
iOS- eller Android-smartenhet i realtid med hjälp av Fluke Connectmobilappen. Kombinationspaketet 287/FVF ger dig ett praktiskt och
prisvärt alternativ för att dokumentera kretsdesignens prestanda.
287-funktioner
Flera skärmvisningar
AC-bandbredd med sann RMS
dBV/dBm
DC mV upplösning
Megaohm-område
Konduktans
Summer
Temperatur (°C och °F)
Batteri-/säkringslucka
Klocka för förfluten tid
Tidpunktsklocka
Min/Max/Medel
Frekvens
Pulskvot/pulsbredd
Infoknapp för inbyggd hjälp
Hold
Isolerat optiskt gränssnitt
Auto/Touch Hold
Avläsningsminne
Loggning till PC
Inbyggd loggning med TrendCapture
Loggningsminne

Ja
100 kHz
Ja
1 µV
upp till 500 MΩ
50,00 nS
Ja
-200 °C till 1350 °C
Ja/Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
upp till 10 000
avläsningar

Förebyggande underhåll förenklas.
Omarbetning elimineras.

Beställningsinformation
Fluke-287/FVF Kombinationspaketet multimeter
för loggning av sann RMS med TrendCapture

Extra tillbehör

IR3000FC Fluke Connect IR-anslutning

Spara tid och förbättra tillförlitligheten för dina underhållsdata genom trådlös
synkronisering av mätningar med Fluke Connect®-systemet.
• Eliminera datainmatningsfel genom att spara mätningar direkt från
verktyget och associera dem med arbetsordern, rapporten eller
tillgångsposten.
• Maximera drifttid och ta säkra underhållsbeslut med data som du kan lita
på och spåra.
• Slipp skrivplattor, anteckningsblock och flera kalkylblad tack vare en
trådlös överföring av mätdata i ett enda steg
• Få tillgång till referensmätningar, historiska och aktuella mätningar per
mätdon.
• Dela dina mätdata med ShareLiveTM - videosamtal och e-postmeddelanden.
• 287 är en del av ett växande system av uppkopplade testverktyg och
programvara för underhåll av utrustning. Besök webbplatsen för att lära dig
mer om Fluke Connect® -systemet.

Läs mer på flukeconnect.com

Alla varumärken tillhör respektive ägare. Wi-Fi eller mobil datatrafik krävs för att dela data. Smarttelefon,
trådlösa tjänster och dataabonnemang ingår inte i köpet. Första 5 GB lagringsutrymme är kostnadsfritt.
Information om telefonstöd finns på fluke.com/phones.

Smarttelefon, trådlösa tjänster, och dataabonnemang ingår inte i köpet. Fluke Connect
är inte tillgänglig i alla länder.

287-specifikationer
Funktion

Område och upplösning

Basonoggrannhet

DC-volt

50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V,
500,00 V, 1 000,0 V

0,025 %

500,00 µA, 5000,0 µA, 50,000 mA, 400,00 mA,
5,0000 A, 10,000 A

0,05 %

Temperatur (exklusive prob)

-200,0 °C till 1350,0 °C (-328,0 °F till 2462,0 °F)

1,0 %

Resistans

500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50,000 kΩ, 500,00 kΩ, 5,0000 0,05 %
MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ

Kapacitans

1,000 nF, 10,00 nF 100,0 nF, 1,000 µF, 10,00 µF,
100,0 µF, 1000 µF, 10,00 mF, 100,00 mF

1,0 %

Frekvens

99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz,
999,99 kHz

0,005 % + 1

AC-spänning
DC-ström
AC-ström

2 Fluke Corporation

Kombinationspaketet Fluke 287 och FlukeView® Forms

0,4 % (sann RMS)
0,6 % (sann RMS)
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