TEKNİK VERİLER

Fluke 287 FlukeView® Forms
Kombo Seti
Built with

Fluke Connect® ile uyumluluk

FLUKE-287/FVF SETI
ŞUNLARI IÇERIR:
• TrendCapture özelliğine sahip Fluke-287
True-rms Elektronik Kaydedici Multimetre
• FlukeView Forms Yazılımı ve kablosu
• 80BK-A Termokupl Probu
• CAT III 1000 V 10 A Modüler test uçları
(kırmızı, siyah)
• CAT II 1000 V 10 A Modüler test probları
(kırmızı, siyah) ve kapakları
• CAT III 1000 V 10 A Timsah Tipi Klipsler
(kırmızı, siyah)
• Ölçüm cihazı koruması ve aksesuar
saklama için C280 Yumuşak Kutu
• Amper Fişi Seti
• Eller Serbest Çalışma için TPAK Manyetik
Ölçüm Cihazı Askısı
• Fluke Connect iletişimi için Fluke ir3000 FC
Kızılötesi Konektör gerektirir (bu sete dahil
değildir)

Fluke 287 ve FlukeView® Forms kombo setiyle verimliliğinizi en üst
düzeye çıkarın. Günümüzün elektronik devre ve sistem Ar-Ge, bakım,
üretim ve tasarımı alanlarında çalışan profesyonelleri için tasarlanmıştır. Dahili veri kaydedici ve TrendCapture™ (grafik ekrandaki ölçüm
cihazları) özelliğine sahip 287, tüm fonksiyonlarıyla sürekli olmayan, belirlenmesi zor sorunları izlemenize ve ekipmanlarınızı takip
etmenize yardımcı olur. FlukeView Forms, her bir değeri veya ölçüm
serilerini saklamanıza ve analiz etmenize, kayıtlı verileri üst üste getirerek sebep-sonuç ilişkileri kurmanıza veya verilerinizi profesyonel
raporlar için anlamlı grafiklere veya tablolara dönüştürmenize olanak
tanır. 287, yeni Fluke ir3000 FC Kızılötesi Konektör ile uyumlu olması
sayesinde Fluke Connect mobil uygulamasını kullanarak canlı ölçümleri iOS veya Android akıllı cihazınızda paylaşmanızı sağlar. 287/FVF
kombo seti, devre tasarım performansının belgelenmesi açısından
pratik ve uygun maliyetli bir yaklaşım sunar.
287 fonksiyonları/özellikleri
Birden çok ekran gösterimi
True-rms ac bant genişliği
dBV/dBm
DC mV çözünürlüğü
Megohm aralığı
İletkenlik
Devamlılık sesli uyarı cihazı
Sıcaklık (°C ve °F)
Pil/sigorta erişimi
Geçen zaman saati
Günün saati
Min-Maks-Ort
Frekans
Görev döngüsü/darbe genişliği
Cihaz üzerinde yardım ve bilgi düğmesi
Bekletme
Yalıtımlı optik arabirim
Otomatik/Touch Hold
Değer belleği
Bilgisayara kaydetme
TrendCapture ile cihazda kayıt
Kayıt belleği

Var
100 kHz
Var
1 µV
500 MΩ'a kadar
50,00 nS
Var
-200°C - 1350°C
Var/Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
10.000 ölçüm değerine
kadar

Basitleştirilmiş önleyici bakım. Yeniden işlemeye son.

Sipariş bilgileri
Fluke-287/FVF TrendCapture özellikli True-rms
Kaydedici Multimetre Kombo Seti

İsteğe bağlı aksesuarlar
IR3000FC Fluke Connect
Kızılötesi Konektör

Fluke Connect® sistemini kullanarak ölçümleri kablosuz bir şekilde eşitleyip
zamandan tasarruf edin ve bakım verilerinizin güvenilirliğini geliştirin.
• Ölçümleri doğrudan araçtan kaydederek ve iş emri, rapor ya da varlık kaydı
ile ilişkilendirerek veri giriş hatalarını ortadan kaldırın.
• Çalışma süresini artırın ve güvenip izleyebileceğiniz verilerle kendinizden
emin bir şekilde bakım kararları verin.
• Kablosuz, tek adımlı ölçüm aktarımı ile panolar, dizüstü bilgisayarlar ve
birçok elektronik tablodan kurtulun
• Referans ölçümleri, geçmiş ölçümler ve güncel ölçümlere varlık ile erişin.
• ShareLiveTM görüntülü arama ve e-postayı kullanarak ölçüm verilerinizi
paylaşın.
• 287, bağlı test araçları ve ekipman bakım yazılımının gelişen sisteminin bir
parçasıdır. Fluke Connect® sistemi hakkında daha fazla bilgi için web
sitesini ziyaret edin.

Daha fazlası için flukeconnect.com adresine bakın

Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Verileri paylaşmak için WiFi ya da hücresel servis
gerekir. Akıllı telefon, kablosuz ağ hizmeti ve veri planı ücrete dahil değildir. İlk 5 GB depolama alanı ücretsizdir. Telefon desteği hakkında ayrıntılı bilgilere fluke.com/phones adresinden erişilebilir.

Akıllı telefon, kablosuz ağ hizmeti ve veri planı ücrete dahil değildir. Fluke Connect tüm
ülkelerde mevcut değildir.

287 teknik özellikler
Fonksiyon

Aralık ve çözünürlük

Temel doğruluk

DC volt

50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V,
500,00 V, 1000,0 V

%0,025

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

%0,05

AC volt
DC akımı
AC akım

%0,4 (true-rms)
%0,6 (true-rms)

Sıcaklık (prob hariç) -200,0°C - 1350,0°C (-328,0°F - 2462,0°F)

%0,1

Direnç

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

%0,05

Kapasitans

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

%0,1

Frekans

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

%0,005 + 1
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