
Instrumente pentru calitatea energiei electrice

pentru aplicaţii 
industriale şi comerciale.
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Ce este calitatea energiei?
Cât de fi abil funcţionează sis-
temele dvs. în sarcină? Aceasta 
este esenţa calităţii energiei. 
Perturbaţiile de energie pot 
implica tensiunea, curentul sau 
frecvenţa și se manifestă, de 
obicei, ca scăderi, fl uctuaţii, dis-
torsiune armonică, dezechilibru, 
scintilaţie și curenţi tranzitorii. 
Aceste probleme își pot avea 
originea în sistemul de energie 
electrică sau de la furnizorul de 
energie. Defi nite din punct de 
vedere al magnitudinii și al dura-
tei, perturbaţiile de energie pot 
dura câteva microsecunde sau 
pot însemna pene de curent care 
durează câteva ore sau mai mult.

Privire de ansamblu asupra calităţii energiei

Costurile unei calităţi slabe a 
energiei
Costul în creștere al energiei electrice 
determină industriile să utilizează ener-
gia cât mai efi cient posibil. Instrumen-
tele de măsurare a energiei Fluke sunt 
o componentă vitală pentru a controla 
aceste costuri. Modul tradiţional de a re-
duce utilizarea energiei este monitoriza-
rea și reperarea (M & T); Monitorizarea și 
reperarea determină când și unde este 
utilizată energia și prin aceasta desco-
peră dacă energia este utilizată efi cient. 
Astfel de exemple includ compararea 
gradului de ocupare a clădirii cu profi lu-
rile de energie. Acţiuni simple, precum 
asigurarea că sistemele de iluminare și 
încălzire nu sunt acţionate când o clădi-
re nu este ocupată pot aduce economii 
semnifi cative. Alte exemple de risipă 
de energie includ alimentarea utilajelor 
și a fabricilor, atunci când nu are loc 
producţia și lăsarea echipamentelor în 
mod standby pentru perioade îndelun-
gate de timp. Capacităţile de jurnalizare 
a energiei de care dispun instrumentele 
pentru calitatea energiei electrice Fluke 
permit utilizatorului să monitorizeze și 
să repereze utilizarea energiei pentru a 
identifi ca aceste oportunităţi de econo-
misire.

Alt mod de a determina dacă echi-
pamentul electric funcţionează sau nu 
efi cient este să identifi caţi problemele 
potenţiale legate de calitatea energiei. 
Calitatea slabă a energiei este costi-
sitoare. În primul rând, aceasta crește 
costurile dvs. cu energia, atât prin 
utilizarea excesivă de energie, cât și prin 
penalităţile pe care furnizorul dvs. de 
energie le poate calcula pentru factorul 
de putere necorespunzător sau pentru 
cererile maxime.

Calitatea slabă a energiei afectează, 
de asemenea, echipamentele, cres-
când costul întreţinerii și al reparaţiilor. 
Defecţiunile sau deteriorările premature 
ale echipamentului cauzate de proble-
mele cu energie au ca rezultat nu numai 
cheltuieli cu înlocuirea echipamentului 
însuși, ci și costuri asociate de manoperă 
pentru diagnosticare și reparaţie.

Când echipamentul nu funcţionează 
din cauza întreruperii neprogramate 
a activităţii, productivitatea scade și 
consecvenţa procesului suferă sau este 
compromisă, ceea ce cauzează pierderi 
de producţie. Instrumentele pentru 
calitatea energiei electrice Fluke oferă 
mijloace pentru a descoperi sursa și 
gravitatea problemelor de calitate a 
energiei, ceea ce permite identifi ca-
rea și valorifi carea oportunităţilor de 

economisire. Ducând aceste capacităţi la 
nivelul următor, analizoarele de calitate 
a energiei 430 seria II Fluke vor exprima 
în cifre costul fi scal al energiei pierdu-
te din cauza calităţii slabe a energiei, 
economisind, în cele din urmă, bani în 
ceea ce privește factura dvs. la energie 
și efectele întreruperii neprogramate a 
activităţii.

Cum știţi că aveţi probleme de 
calitate a energiei?
Veţi recunoaște cu ușurinţă simptomele: 
scintilaţii de lumină, pene de curent, 
declanșarea problemelor disjunctoa-
relor, PLC-urilor și a transmisiilor cu 
turaţie variabilă. Echipamente precum 
motoarele și transformatoarele se vor 
înfi erbânta sau vor deveni zgomotoa-
se. Unele probleme sunt mai subtile, 
precum performanţa slabă a compute-
relor care cauzează blocări și pierderi 
de date. Toate aceste probleme cresc 
facturile la energie și reduc efi cienţa.

Unde își au originea problemele 
de calitate a energiei?
S-ar putea să nu vă daţi seama că peste 
80 % din toate problemele de calitate a 
energiei își au originea în unitatea dvs. 

Pornirea sau oprirea echipamentelor 
mari, cablarea și împământarea inco-
recte și circuitele suprasolicitate sau 
armonicile sunt doar câţiva dintre facto-
rii responsabili. Mai puţin de 20 % din 
problemele cu energie își au originea în 
sistemul de distribuţie și de transmisie 
al furnizorului de energie. Trăsnetele, 
defecţiunile echipamentelor, accidente-
le și condiţiile meteo afectează furnizo-
rul de energie. Întreprinderile vecine și 
funcţionarea normală a echipamentului 
furnizorului de energie pot afecta, de 
asemenea, calitatea energiei furnizate 
în facilitatea dvs.

Adoptaţi o abordare proactivă
Aveţi puterea de a îmbunătăţi calita-
tea energiei. Prima linie de apărare 
este inspecţia periodică și frecventă a 
unităţii cu bune practici de întreţinere, 
utilizând echipamentul de inspecţie 
adecvat. Aici vă poate ajuta Fluke.



Instrumentele Fluke vă pot ajuta să 
depanaţi, să înregistraţi și să analizaţi 
calitatea și parametrii energiei rapid și 
fi abil.
• Obţineţi informaţii detaliate
• Localizaţi o varietate de surse de 
perturbaţii

• Diagnosticaţi corect problemele
• Preveniţi problemele 

Fiecare instrument pentru calitatea și 
optimizarea energiei electrice Fluke 
este o soluţie care pornește de la o 
interfaţă cu utilizatorul intuitivă care 
face caracteristicile avansate ușor de 
accesat. Software-ul fl exibil și puternic 
este inclus cu fi ecare instrument, fără 
niciun cost suplimentar. 

Fluke oferă o gamă completă de 
instrumente de depanare, aparate 
pentru monitorizarea energiei și 
aparate de înregistrare pentru a 
gestiona o gamă largă de aplicaţii 
pentru calitatea energiei. Dar cum 
vă daţi seama care este instrumentul 
potrivit pentru fi ecare lucrare? Utilizaţi 
ghidul de referinţă rapidă de mai jos 
pentru a identifi ca problemele pe care 
le întâmpinaţi. 

Testere de diagnosticare 
 
Aceste instrumente includ un afi șaj
în timp real când este necesar accesul
imediat la informaţii de diagnosticare.

Dacă există o problemă recurentă 
(precum supraîncălzirea transforma-
toarelor și a motoarelor și declanșarea 
problemelor disjunctoarelor).

Electrician sau tehnician electric
la faţa locului

Aparate pentru monitorizare

Aparatele pentru monitorizare sunt 
instrumente de bază pentru crearea pro-
fi lurilor de utilizare a energiei utilizate la 
monitorizare și reperare. De asemenea, 
puteţi să utilizaţi un aparat pentru moni-
torizarea calităţii energiei pentru a valida 
calitatea tensiunii și a urmări trendurile 
generale ale calităţii energiei.

Când trebuie să afl aţi sarcina 
unui sistem sau să înţelegeţi
calitatea generală a funcţionării.

Specialist în calitatea energiei, electri-
cian sau tehnician electric de la faţa locu-
lui, tehnicieni ai facilităţilor tehnologice 
și contractori electrici de primă clasă, 
inspectori

Aparate de înregistrare

Multe probleme nu pot fi  depistate 
imediat, în special cele cauzate de 
diferite sarcini care interacţionează. 
Utilizaţi aceste instrumente pentru a 
înregistra informaţii detaliate despre 
tensiune și curent în timp, astfel încât 
să puteţi diagnostica și rezolva mai 
bine problemele.

Când perturbaţiile de tensiune
intermitentă sau curenţii
tranzitorii de mare viteză cauzează 
probleme.

Inginer C&D, manager de unitate, 
manager de fabrică, electrician 

De ce trebuie 
utilizate?

Când?

Cine?

Soluţii gata de utilizare pentru optimizarea 
energiei şi calitatii energiei



Transformator

Staţie electrică

A  Depanarea și întreţinerea 
predictivă pe teren

În aceste aplicaţii, un membru 
al echipei de întreţinere a unităţii 
răspunde pentru defecţiunile care pot 
cauza întreruperea neprogramată. 

Când unitatea nu funcţionează 
nu generează venituri, astfel încât 
identifi carea acestor probleme este 
extrem de urgentă, pentru ca activita-
tea să poată fi  reluată cât mai repede 
posibil. Cu echipamentul scos din 
funcţiune, tehnicianul de întreţinere 
dorește să vadă informaţii despre 
problemă chiar pe ecranul instrumen-
tului — spre deosebire de înregistra-
rea acesteia și analizarea ulterioară a 
datelor pe un PC.
Simptomele includ:
• Transformatoare supraîncălzite
• Motoare supraîncălzite
• Durată de funcţionare redusă a 

motoarelor și a transformatoarelor
• Probleme cu sistemul de control

(declanșarea PLC-urilor)
• Declanșarea problemelor

disjunctoarelor

B  Studiile de sarcină
Înainte de instalarea unui
echipament nou sau de schimbări 
majore de distribuţie, studiile de sar-
cină sunt efectuate pentru a se stabili 
dacă sistemul dispune de capacitate 
electrică sufi cientă pentru a satisface 
sarcinile propuse.

Cele trei grupuri care pot desfășura 
un studiu de sarcină includ:
• Contractori electricieni — care au 

fost angajaţi să instaleze echipa-
mente noi.

• Echipa de întreţinere — dacă 
aceasta instalează echipament.

• Furnizorul de energie — când este 
construită o unitatea nouă și este 
necesar să se determine ce trans-
formatoare și alte echipamente 
vor fi  necesare pentru a satisface 
necesităţile de energie. 

În SUA, regulamentul NEC 220.87 
defi nește modul de efectuare corectă 
a unui studiu de sarcină pentru a 
obţine o autorizaţie electrică.

Recunoașterea, identifi carea și rezolvarea 
problemelor de calitate a energiei sunt tot 
mai importante pentru întreprinderi — 
prin urmare, aceste cunoștinţe esenţiale 
vă vor ajuta să ajungeţi la un nivel supe-
rior. Puteţi conta pe Fluke în a vă asigura 
nivelul de înţelegere și instrumentele 
dovedite de care aveţi nevoie.

Vă puteţi baza pe Fluke pentru a 
găsi, a remedia și a preveni 
problemele de calitate a energiei
Când trebuie să identifi caţi și să rezolvaţi 
problemele electrice rapid, Fluke dispune 
de instrumentul adecvat pentru lucrare.
• Sunteţi începător în domeniile 

optimizarea energiei și calitatea 
energiei? Fluke oferă instrumente de 
depanare intuitive și sigure cu semina-
rii online și note pentru aplicaţii pentru 
a vă ajuta să începeţi.

• Sunteţi profesionist cu experienţă? 
Fluke dispune de produsele avansate 
și de studii de caz din industrie care 
răspund la cele mai difi cile probleme.

Aplicaţiile de construcţii industriale şi comerciale 

C  Studii privind energia
Scopul unui studiu privind energia 
este reducerea utilizării de energie 
electrică.

Monitorizarea și reperarea simple 
pot descoperi oportunităţi de a face 
economii prin compararea profi lu-
rilor utilizării zilnice și săptămânale 
de energie cu activităţile unităţii. De 
asemenea, monitorizarea și reperarea 
pot determina cu precizie reducerile 
costurilor cu cerere maximă și a pe-
nalizărilor pentru factorul de putere. 

Un studiu privind energia este 
efectuat într-o perioadă de timp 
care surprinde un profi l de energie 
reprezentativ al activităţii în cauză. 
Aceasta ar putea fi  o zi, o săptămână 
sau o lună în funcţie de industrie. 
Unitatea folosește rezultatele acestui 
sondaj pentru a ghida îmbunătăţirile 
în consumul de energie, cum ar fi  
instalarea echipamentelor de înaltă 
efi cienţă sau corectarea factorului de 
putere. Apoi, testul va fi  
repetat pentru a valida 
benefi ciul modifi cărilor.

Capacitatea de Măsu-
rare unifi cată a puterii 
(UPM) de la Fluke poate 
descoperi, de asemenea, 
pierderile de energie 
cauzate de probleme 
specifi ce de calitate a 
energiei, precum armo-
nicile și dezechilibrul. 
UPM detaliază în mod 
specifi c energia pierdu-
tă din cauza prezenţei 
acestor probleme de 
calitate 
a ener-
giei. Prin 
reducerea 
armoni-
cilor și a 
dezechi-
librului 
puteţi să 
reduceţi 
cantitatea 
totală de 
energie 
utilizată.
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D  Calitatea tensiunii
Clienţii se așteaptă ca furnizorii lor 
de energie să furnizeze tensiune de 
alimentare care îndeplinește un nivel 
minim de calitate, pentru a permite 
unităţilor proprii să funcţioneze fără 
probleme. Când un client întâmpină o 
problemă de calitate a tensiunii, acesta 
presupune, adesea, că furnizorul de 
energie este de vină, astfel încât clientul 
sau furnizorul de energie vor utiliza un 
instrument pentru a valida calitatea 
tensiunii la punctul de intrare la 
instalaţia electrică. În Europa, a fost 
stabilit un standard pentru calitatea 
tensiunii: EN 50160. Multe ţări din afara 
Europei acceptă, de asemenea, acest 
standard. Dacă furnizorul de energie 
este eliminat ca sursă a problemei, 
următorul pas este să efectuaţi teste de 
calitate a tensiunii în interiorul facilităţii 
și sub sarcină. 
Simptomele problemelor de calitate 
a tensiunii includ: 
• Lumini de scintilaţie
• Declanșare/resetări
• Funcţionarea ciclică a UPS

E  Analiza pe termen lung și 
intermitentă
De multe ori, problema nu poate fi  
identifi cată imediat. Aceasta poate fi  
rezultatul interacţiunii dintre sarcini 
diferite din sistemul de energie elec-
trică care cauzează problema. În acest 
caz, un instrument care poate înregistra 
tensiunea și informaţiile curente în timp 
ajută utilizatorul mai ușor să diagnosti-
cheze perturbaţia. Aceste teste utili-
zează, adesea, o serie de instrumente, 
înregistrând în locaţii multiple simultan 
pentru a determina cu precizie cauza 
de bază a perturbaţiei. Testele pot dura 
luni în timp ce personalul așteaptă ca 
simptomul să apară, astfel încât să îl 
poată corela cu evenimentul specifi c 
care a cauzat problema.
Simptomele includ:
• Perturbaţii intermitente de tensiune
• Curenţi tranzitorii de viteză mare 



Cleşte de măsură
pentru calitatea energiei 
Fluke 345 

Monitorizarea sarcinilor electronice.
Combinând un analizor de putere, un 
aparat pentru monitorizarea calităţii 
energiei și un clește de măsură, Fluke 
345 este ideal pentru darea în funcţi-
une și pentru monitorizarea sarcinilor 
electronice. 

• Confi gurarea și depanarea 
transmisiilor cu frecvenţă 
variabilă și sistemelor UPS
Măsurarea precisă a parametri-
lor-cheie de calitate a energiei. 
Un fi ltru de trecere joasă elimină 
zgomotul de înaltă frecvenţă. 

• Descoperirea problemelor 
armonice care deteriorează sau 
întrerup echipamentul 

 Analizarea spectrului de armonice 
în mod grafi c, cu un afi șaj luminos, 
color de wattmetru sau digital.

• Măsurarea șocului de curent la 
anclanșare pentru a captura de-
clanșarea problemelor disjunc-
torului de la 3 la 300 de secunde.

• Verifi carea capacităţii sistemului 
cu studii de sarcină — înainte de a 
adăuga sarcini.

• Măsurarea curentului direct 
până la 2000 A fără întrerupe-
rea circuitului
Designul cleștelui de măsură cu 
efect Hall face posibil acest lucru.

• Analizarea tendinţelor sau de-
pistarea problemelor intermi-
tente prin monitorizarea pe termen 
lung a calităţii energiei. Monitori-
zarea timp de câteva minute sau 
luni, inclusiv a armonicilor, cu me-
morie internă de mare capacitate.

• Măsurarea sarcinilor de echilibru 
trifazate.

• Clasifi care de siguranţă 600 V 
CAT IV pentru utilizare la punctul 
de intrare la instalaţia electrică.

• Include software Power Log 
pentru generarea rapoartelor și a 
grafi celor de vizualizare.

Analizor de calitate a energiei 
Fluke 43B

Ţineţi sub control problemele cu 
electricitatea.
Întreţineţi sistemele de energie elec-
trică, depanaţi problemele cu energia 
și diagnosticaţi defecţiunile echi-
pamentelor cu un singur instrument 
robust și portabil. Fluke 43B combină 
cele mai utile capacităţi ale unui 
analizor de calitate a energiei, unui 
multimetru și unui aparat optic.

• Combină cele mai utile capacităţi 
ale unui analizor de calitate a ener-
giei, unui multimetru și unui aparat 
optic.

• Determină trendurile de tensiune, 
curent, frecvenţă și armonici de 
energie.

• Captează fl uctuaţiile de tensiu-
ne, curenţii tranzitorii și șocul de 
curent la anclanșare.

• Urmărește probleme intermi-
tente și performanţa sistemului 
de energie electrică cu funcţii 
de monitorizare. Înregistrează doi 
parametri selectabili până la
16 zile.

• Calculează energia trifazată pe 
sarcini echilibrate printr-o măsura-
re monofazată.

• Măsoară rezistenţa, căderea de 
tensiune pe diodă, continuitatea și 
capacitatea electrică.

• Durată de funcţionare 6,5 ore cu 
bateria NiMH nouă.

• Include software FlukeView® 
pentru jurnalizarea valorilor în 
timp, inclusiv un profi l armonic 
complet până la armonica 51.

Analizoare pentru calitatea 
energiei electrice trifazate Fluke 
430 seria II

Determinarea cu precizie a proble-
melor de calitate a energiei și de 
calculare a pierderii de energie. 
Noile analizoare 430 seria II oferă 
tot ceea ce este mai bun în analiza 
calităţii energiei și, pentru prima dată, 
introduc posibilitatea de cuantifi -
care monetară a pierderilor cauzate 
de probleme de calitate a energiei. 
Utilizare pentru:

• Depanare pe teren 
Diagnosticaţi rapid problemele pe 
ecran pentru a relua activitatea.

• Gestionarea pierderii de energie
Măsuraţi și cuantifi caţi cauzele 
specifi ce pierderii de energie 
pentru a permite calcularea simplă 
a rentabilităţii investiţiei pentru 
echipamente de combatere a armo-
nicilor și a dezechilibrului.

• Efi cienţa invertorului de energie 
Măsurarea simultană a energiei de 
intrare CA și a energiei de ieșire 
CC pentru sistemele de energie 
electrică.

• Captarea datelor RMS rapide, 
afi șarea semi-ciclurilor și a formelor 
de undă pentru a caracteriza dina-
mica sistemului electric.

• Întreţinere predictivă
Detectaţi și preveniţi problemele de 
calitate înainte ca acestea să cauze-
ze întreruperi ale activităţii.

• Calitatea conformităţii serviciilor
Validaţi calitatea energiei la punctul 
de intrare al instalaţiei electrice.

• Analiza pe termen lung 
Descoperiţi probleme difi cil de 
defectat sau intermitente. 

• Studii de sarcină 
Verifi caţi capacitatea sistemului 
electric înainte de adăugarea 
sarcinilor.

• Testarea sarcinii dinamice 
Capturaţi valori instantanee pentru
a vedea efectul comutării sarcinii 
pe generatoare și sisteme UPS.

Aparat de înregistrare a
calităţii energiei 
Fluke VR1710

Un aparat simplu pentru monito-
rizarea tensiunii prin conectare 
pentru a determina cu precizie ce 
se întâmplă la prizele monofazate. 
Fie că este vorba despre conexiuni 
slăbite sau de curenţi tranzitorii 
cauzaţi de comutarea echipamentu-
lui sau de trăsnete, VR1710 va găsi 
problema. Parametrii pentru calitatea 
energiei, inclusiv media RMS, curenţii 
tranzitorii, scintilaţiile și armonicele 
până la a 32-a, sunt înregistraţi pe o 
perioadă medie selectată de utilizator, 
de la 1 secundă la 20 minute. 

• Înregistrarea rapidă și simplă a 
trendurilor de tensiune, a căde-
rilor și a calităţii energiei
Detectaţi ușor și cu precizie cauza 
de bază a problemelor de tensiune 
pe fază. 

• Înregistrare continuă a tuturor 
 valorilor fără nicio discontinui-

tate
Economisiţi timp de testare cu o 
imagine de ansamblu pe un singur 
instrument care înregistrează eveni-
mentele și tensiunea. 

• Valori rms min, max și medii 
(1/4 ciclu) cu marcaj de timp
Vedeţi rapid ce s-a întâmplat și 
când. 

• Include pachetul software 
PowerLog pentru descărcare ra-
pidă, analiză și raportare automată 
–Economisiţi timp prin generarea 
automată a rapoartelor de calitate a 
energiei cu șabloane presetate. 

Aparate pentru 
monitorizareInstrumente de depanare



Aparat pentru monitorizarea ali-
mentării trifazate 
Fluke 1735

Studierea consumului de energie 
și a sarcinilor.
Pentru electricienii sau tehnicienii 
care necesită jurnalizarea calită-
ţii energiei. Confi guraţi în câteva 
secunde. Monitorizaţi și înregistraţi 
majoritatea parametrilor de energie
până la 45 de zile.

• Studii de sarcină 
 Verifi caţi capacitatea sistemului 

electric înainte de adăugarea sarci-
nilor.

• Evaluări de energie 
 Cuantifi caţi consumul de energie 
 înainte și după îmbunătăţiri pentru 
 a justifi ca dispozitivele de econo-

misire a energiei.
• Studierea armonicilor 
 Capturaţi profi luri de energie pen-

tru a permite acţiuni de optimizare 
a energiei.

• Îmbunătăţirea fi abilităţii prin 
capturarea evenimentelor de 
tensiune 

 Monitorizarea căderilor și fl uctuaţi-
ilor în urma comutării sarcinii care 
cauzează resetări sau declanșarea 
problemelor disjunctorului.

• Include software Power Log 
Fluke 

 Generarea rapoartelor și vizualiza-
rea grafi celor.

Aparate pentru monitorizarea 
calităţii energiei electrice trifazate 
Fluke seria 1740 Memobox

Jurnalizarea simplă a calităţii 
energiei.
Wattmetrul de zi cu zi pentru teh-
nicienii care trebuie să depaneze și 
să analizeze problemele de calitate 
a energiei. Jurnalizarea simultană a 
maxim 500 de parametri de energie 
pentru maxim 85 de zile pentru a 
descoperi problemele de calitate 
a energiei intermitente și difi cil de 
detectat.

• Descoperirea cauzelor de bază ale 
defecţiunilor echipamentului.

• Verifi carea calităţii energiei în 
punctul de intrare la instalaţia 
electrică.

• Stabilirea unei valori de bază 
a calităţii energiei și verifi carea 
compatibilităţii cu sistemele critice 
înainte de instalarea echipamentu-
lui nou.

• Studii de sarcină 
 Verifi carea capacităţii sistemului 

înainte de adăugarea sarcinilor.
• Evaluări de energie 
 Cuantifi carea consumului de 

energie, a factorului de putere și a 
calităţii generale a energiei înainte 
și după îmbunătăţiri, pentru a 
valida performanţa.

• Se instalează în carcasă 
 Carcasa și accesoriile compacte, 

complet izolate încap ușor în spaţii 
mici, aproape de tensiune

• Include software PQ Log 
 Analizează rapid trenduri, crează 

rezumate statistice și generează 
grafi ce și tabele detaliate.

Aparatul trifazic de înregistrare a 
calităţii energiei electrice 
Fluke 1750 

Măsurarea fără prag garantează 
că nu veţi pierde niciodată un 
eveniment.
Capturează fi ecare măsurătoare, fi e-
care eveniment, în fi ecare ciclu, per-
manent. Fluke 1750 face acest lucru 
în mod automat. Precizia și rezoluţia 
excelente asigură vizibilitate completă 
a sistemului de distribuţie.

• Analiza pe termen lung
 Descoperirea problemelor difi cil de 

detectat sau intermitente.
• Studii de calitate a energiei 
 Cuantifi carea calităţii energiei 

la nivelul întregii unităţi, docu-
mentând rezultatele în rapoarte 
profesionale.

• Calitatea conformităţii serviciilor
Validaţi calitatea energiei la punc-
tul de intrare la instalaţia electrică.

• Monitorizare portabilă 
Monitorizaţi echipamentul critic 
pentru a captura evenimentele de 
calitate a energiei și a le corela cu 
defecţiunile echipamentului.

• Confi guraţie rapidă, fi abilă 
„Interfaţa cu panou frontal” de pe 
tableta wireless cu sistem Android 
oferă o imagine a datelor înre-
gistrate de instrument, chiar și în 
locaţii de testare neobișnuite.

• Confi gurare fără prag 
 Aplicaţi praguri după colectarea 

datelor.
• Plug and play 
 Confi gurare în câteva minute cu 

identifi carea automată a sondelor 
de curent și a conexiunilor de 
tensiune cu conductor simplu.

• Include software PC intuitiv 
Analiză și raportare ușoare ale 
datelor cu software Fluke Power 
Analyze V2.1 cu generarea auto-
mată a raportului.

Aparatul de înregistrare a calităţii 
alimentării trifazate Fluke 
1760 Topas 

Conformitate cu clasa A pentru 
majoritatea testelor de calitate a 
energiei solicitante.
Pentru analiza avansată a calităţii 
energiei și testarea consecventă a 
conformităţii sistemelor industriale de 
distribuţie a energiei. Fluke 1760 este 
conceput pentru reţele de tensiune 
medie și tensiune joasă.

• Analiza detaliată a perturbaţiilor 
 Efectuarea analizei curentului tran-

zitoriu cu viteză mare și descoperi-
rea cauzei de bază a defecţiunilor 
echipamentului pentru combaterea 
și întreţinerea predictivă. Captu-
rarea impulsurilor foarte scurte 
precum trăsnetele.

• Conformitate completă cu IEC 
61000-4-30 Clasa A 

 Oferă verifi carea imbatabilă a cali-
tăţii energiei la punctul de intrare 
la instalaţia electrică.

• Corelarea evenimentelor în 
locaţii multiple 

 Utilizarea sincronizării temporale 
GPS pentru a detecta rapid unde 
a apărut pentru prima dată de-
fecţiunea, în interiorul sau în afara 
unităţii.

• Separare galvanică și cuplare cc 
Efectuarea de măsurători complete 
pe sisteme de energie electrică 
disimilare. De exemplu, puteţi de-
pana sistemele UPS prin înregistra-
rea simultană a tensiunii bateriei și 
a energiei ieșite.

• Studii privind calitatea energiei 
și sarcina energiei 
Evaluarea calităţii energiei de bază 
pentru a valida compatibilitatea cu 
sisteme critice înainte de instalare. 
Verifi carea capacităţii sistemului 
electric înainte de adăugarea sarci-
nilor.

• Include software complet 
Software-ul Fluke Power Analyze 
V2.1 oferă diagrame de trend pen-
tru analiza cauzei de bază, rezumate 
statistice, scrierea rapoartelor și 
monitorizarea datelor în timp real 
în modul online.

Aparate de înregistrare



Aplicaţii Instrumente de diagnosticare Aparate pentru monitorizare Aparate de înregistrare

345 43B 430 II 1710 1735 1740 1750 1760

Depanarea și 
întreţinerea 
predictivă pe 
teren

• • • • •

Studii de sarcină • • • • •

Studii privind 
energia • • • •

Calitatea tensiunii • • • • •

Analiza pe termen 
lung/intermitentă • • •

Monetizarea 
energiei •

Monofazat Monofazat Trifazat Monofazat Trifazat Trifazat Trifazat Trifazat

i430 Thin Flex, pachet de 4 i5sPQ3, Clește de curent 
c.a. 5 A, pachet de 3

Modul de sincronizare 
temporală GPS430-II

Aplicaţii recomandate

Modificarea acestui document nu este permisă fără 
acordul scris al Fluke Corporation.

Fluke. Keeping your world
 up and running.®

Fluke Europe B.V.
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The Netherlands
Web: www.fluke.com
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