Zjistėte své drobné problémy dŉíve,
než pŉerostou ve velké
Multimetry Fluke 287 a 289 jsou
nejnovėjší ruĀní mėŉící pŉístroje.
Multimetr Fluke 289 je ideální mėŉicí
pŉístroj pro nároĀná prśmyslová
prostŉedí s funkcemi pro vyhledávání
poruch s vysokým rozlišením a
pŉesností. Je vhodný pro ŉešení
problémś u motorových pohonś,
automatizovaných linek, v závodech,
energetické distribuce a elektromechanických zaŉízení. Multimetry Fluke 287 a
289 rychle ukládají data o výkonu a
graﬁcky zobrazují probíhající dėje. Oba
modely jsou vybaveny snadno
použitelnou projekcí vývoje, která
umožļuje zobrazení intervalu mėŉení a
namėŉených dat na mėŉidle bez nutnosti
jejich pŉenosu do poĀítaĀe.

• Velký displej 1/4 VGA s 50 000 zobrazenými místy
Displej s bílým podsvícením umožļuje rychlé a pŉesné Ātení
mėŉených hodnot.
• Funkce záznamu dat typu TrendCapture
zakresluje namėŉené hodnoty jako jednoduchou Āáru, což
pomáhá pŉi zjišőování anomálií v Āasovém prśbėhu s kapacitou až 10 000 hodnot. Pomocí zabudované funkce
TrendCapture (zachycení vývoje) mśžete na mėŉidle graﬁcky
zobrazit namėŉené hodnoty.
• TlaĀítko „i“
Nejste si vždy jisti pŉi použití mėŉicí funkce? Zvolte ji a
stisknėte tlaĀítko „i“, Āímž získáte okamžitý pŉístup k obrazovkám interní nápovėdy.
• Záznam vícenásobných mėŉení nebo více než 200hodinový nepŉetržitý záznam dat.
• LoZ Nízká vstupní impedance zabraļuje nesprávným
odeĀtśm zpśsobeným šumovým napėtím.
Tento režim je také doporuĀen pro zjišőování nepŉítomnosti
nebo pŉítomnosti napėtí (pouze u modelu 289).
• Nízkoprahový ﬁltr pomáhá zpŉesļovat mėŉení napėtí a
frekvence u motorových pohonś s regulovatelnými otáĀkami
a u dalších elektricky rušivých zaŉízení (pouze u modelu
289).
• Rozsah 50  je užiteĀný pŉi mėŉení a porovnávání rozdílś
v odporech vinutí motoru, nízko ohmových mėŉeních, nebo
mėŉení jiných pŉechodových odporś (pouze u modelu 289).
• Mėkká a rolovací tlaĀítka usnadļují ovládání a zpŉístupļují
sekundární funkce.
• Možnost aktualizovat a rozšiŉovat mėŉicí pŉístroj o nové
vlastnosti pŉímo v provozu vám zajistí, že budete stále držet
krok s dobou.
• Záznam událostí a trendś pomáhá pŉi vyhledávání
obĀasnė se vyskytujících problémś nebo poruch
promėnlivých zátėží.

DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

Stahujte namėŉená data do Vašeho
poĀítaĀe pomocí pŉíslušného kabelu a
SW aplikace FlukeView Forms

NOVINKA!
• Rozhraní se mėkkými tlaĀítky
funkcí znaĀnė usnadļuje použití.
• Jednoduché uživatelem
deﬁnovatelné rozhraní umožļuje
ukládání, názvś a pozdėjší
zobrazování namėŉených hodnot.

• FlukeView Forms
software je kompatibilní se zabudovaným
portem IR.

• TlaĀítko „i“
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TlaĀítko „i“ zobrazuje okamžitou nápovėdu.
Funkce zachycení
trendu (TrendCapture)
zobrazuje záznamy
dat V dc

TlaĀítko „i“ zobrazuje
okamžitou nápovėdu.

Základní pŉesnost
mėŉení
stejnosmėrných
veliĀin 0,025 %
zajišőuje spolehlivost
namėŉených dat.

Speciﬁkace
Funkce
Napėtí DC (ss) (V)
Napėtí AC (st) (V)
Proud DC (ss)
Proud AC (st)
Teplota
(bez sondy)
Odpor
Kapacita
Frekvence

Rozsah a rozlišení
50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V,
500,00 V, 1000,0 V
500,00 ѥA, 5000,0 ѥA, 50,000 mA, 400,00 mA,
5,0000 A, 10,000 A
-200,0 °C to 1350,0 °C (-328,0 °F to 2462,0 °F)

Základní pŉesnost
0,025 %
0,4 % (efektivní hodnota)
0,15 %
0,7 % (efektivní hodnota)
1,0 %

50,000 ї (289 pouze), 500,00 ї, 5,0000 kї, 50,000
kї, 500,00 kї, 5,0000 Mї, 50,00 Mї, 500,0 Mї
1,000 nF, 10,00 nF, 100,0 nF, 1,000 ѥF, 10,00 ѥF,
100,0 ѥF, 1000 ѥF, 10,00 mF, 100,0 mF

0,05 %

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

Podrobnėjší speciﬁkace naleznete na www.ﬂuke-cz.cz

1,0 %
0,005 %

