Indicatori pentru determinarea
succesiunii fazelor 9040/9062
Eliminaţi incertitudinile din măsurarea rotaţiei
fazei / motorului
Fluke 9040

Fluke 9062

Fluke 9040 este eficient pentru măsurarea
rotaţiei fazei în toate zonele unde sunt utilizate
surse trifazate pentru alimentarea motoarelor,
circuitelor de comandă şi a sistemelor
electrice. Fluke 9040 este un indicator de
rotaţie a câmpului şi poate oferi o indicaţie
clară a celor trei faze cu ajutorul ecranului
LCD şi a direcţiei de rotaţie a fazei pentru
determinarea conexiunilor corecte. Permite
determinarea rapidă a secvenţei fazelor şi are
un domeniu de tensiune (până la 700V) şi
frecvenţă potrivit pentru aplicaţiile comerciale
şi industriale. Cablurile de testare livrate cu
instrumentul au o rază de prindere variabilă
pentru un contact sigur, în special pentru
mufele industriale.

Fluke 9062 oferă o indicaţie despre rotaţia
câmpului şi rotaţia motorului cu beneficiile
detecţiei fără contact. Proiectat pentru medii
civile şi industriale, Fluke 9062 oferă o
indicaţie rapidă a sensului de rotaţie a celor
trei faze folosind cablurile de testare livrate
sau poate fi folosit pentru a determina rotaţia
motorului pentru motoare sincrone sau
asincrone trifazate. Detecţia fără contacte este
ideală pentru motoare unde axa nu este
vizibilă. Cablurile livrate cu instrumentul au o
rază variabilă de prindere pentru un contact
sigur, în special pentru mufele industriale.

Caracteristici
Fluke 9040

Indicare 3 faze
Indicarea rotaţiei fazelor

9040
prin LCD

9062
prin LED

●

●
●

Indicarea sensului de rotaţie

●

Determinarea fără contact a sensului de rotaţie pentru motoare

Fluke 9062

Afişaj LCD

●

Nu este necesară baterie

●

9040:

Caracteristici

9062:

Domeniu de tensiune
Afişare fază
Domeniu frecvenţă
Timp operare

Dimensiuni Fluke 9040:
124 mm x 61 mm x 27 mm
Dimensiuni Fluke 9062:
124 mm x 61 mm x 27 mm

9040
40-700 V
15-400 Hz
Continuu

9062
până la 400 V
120-400 V AC
2-400 Hz
Continuu

Alimentare 9040: de la unitatea testată
Alimentare 9062: 1 x 9V
Greutate 9040: 0,20 kg
Greutate 9062: 0,15 kg
Garanţie doi ani

Aplicaţii Fluke 9062

Accesorii incluse
Fluke 9040: Clipsuri crocodil - negru (3)
Sonde de test flexibile - negru (3)
Fluke 9062: Clipsuri crocodil - negru (3)
Sonde de test flexibile - negru (3)
Cabluri de testare - negru (3)

Informaţii pentru comandă
Fluke 9040
Fluke 9062

Indicator pentru rotaţia fazei
Indicator pentru rotaţia fazei
şi a motorului

Determinarea prezenţei
secvenţei fazelor pentru
surse cu mai multe faze.

Determinarea rotaţiei
motoarelor prin simpla
plasare a instrumentului
pe carcasa motorului

Verificarea rotaţiei corecte
a motorului înainte de
conectare

Accesorii recomandate
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