
Testarea rezistenţei 
izolaţiei

O soluţie completă - pentru 
orice aplicaţie. 
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Cele mai recente 
instrumente de 

testare de la 
specialiştii în testare. 

Electricienii vorbesc mereu despre importanţa testării 
rezistenţei izolaţiei. Instrumentele pentru rezistenţa 
izolaţiei sunt esenţiale pentru un program de întreţinere 
preventivă şi sunt un element de bază pentru depanarea 
oricărui număr de aplicaţii comerciale, industriale şi 
utilitare.

Acum Fluke vă oferă un instrument pentru orice buget 
şi nevoie, de la dispozitive portabile compacte la un model 
portabil pentru 10 kV. Oferim chiar şi un tester de izolaţie 
cu funcţii complete şi funcţii de multimetru încorporate - 
două produse într-unul!

Fiecare tester din linie este construit la standardele 
Fluke - cu alte cuvinte, dincolo de aşteptările dvs. Aceste 
instrumente sunt rezistente, fi abile, precise şi uşor de 
utilizat, pentru costuri de proprietate mai mici pe termen 
lung, costuri de calibrare, de reparare şi de înlocuire 
reduse şi o durată de viaţă mai îndelungată a produselor.

De asemenea, fi ecare tester Fluke vă oferă acces 
la notele de aplicaţie „how-to” (instrucţiuni de utilizare), 
studii de caz selectate şi asistenţă tehnică specializată 
- GRATIS. Pentru mai multe informaţii despre testarea 
izolaţiei, cu detalii complete despre extinderea gamei de 
testere Fluke pentru rezistenţa izolaţiei, vizitaţi 
www.fl uke.com/insulation.  

“  Dvs. aţi întrebat. Noi am 

răspuns. Acum benefi ciaţi de 

mai multe opţiuni de testare a 

izolaţiei ca oricând.” 
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Multimetrele de izolaţie Fluke 1587/1577

Multimetrele Fluke 1587 şi 1577 combină funcţiile unui 
tester de izolaţie cu un multimetru cu funcţii complete 
într-un singur produs compact. Ambele oferă un set de 
funcţii de tip „două instrumente într-unul“, combinând 
un tester de izolaţie digital cu un multimetru digital, cu 
funcţii complete şi valori RMS reale, într-o singură unitate 
portabilă compactă. Rezultatul: versatilitate maximă atât 
pentru depanare, cât şi pentru întreţinere preventivă. 
Indiferent dacă lucraţi cu motoare, generatoare, cabluri 
sau aparataj de comutaţie, multimetrele de izolaţie Fluke 
oferă o capacitate impresionantă într-o singură unitate. 
Nu mai trebuie să mergeţi înapoi la maşină, la magazin 
sau în magazie pentru a lua unealta suplimentară de 
care aveţi nevoie pentru a vă face munca. Acestea sunt 
rezistente, fi abile şi uşor de utilizat, exact calitatea cu care 
v-a obişnuit Fluke. Toate acestea se adaugă unei soluţii 
inovatoare, care vă ajută să economisiţi timp şi bani.

Caracteristici cheiet
• Testarea izolaţiei
 1587: 0,01 MW - 2 GW
 1577: 0,1 MW - 600 MW
• Tensiuni de testare a izolaţiei
 1587: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
 1577: 500 V, 1000 V
• Descărcare automată a tensiunii capacitive
•  Măsurarea tensiunii c.a./c.c., milivolţi c.c, miliamperi 

c.a./c.c., rezistenţă şi semnal sonore de continuitate
•  Fluke 1587 include capacitate electrică, testarea 

diodelor, temperatură, valori min./max. şi frecvenţă
•  Filtru de trecere joasă pentru măsurătorile sistemelor 

de acţionare cu motor cu viteză variabilă (numai 
1587)

•  Detectarea directă a circuitului sub tensiune 
împiedică testarea izolaţiei dacă tensiunea > 30 V, 
pentru protecţie suplimentară a utilizatorului

• Afi şaj mare cu iluminare de fundal
•  Funcţie de oprire automată pentru a prelungi durata 

de viaţă a bateriei

Un tester de izolaţie digital şi un 
multimetru cu funcţii complete - 
două instrumente într-unul! 

Recomandate pentru:
Fluke 1587: întreţinerea instalaţiilor 
industriale, electricieni industriali şi din 
domeniul utilităţilor, furnizori de service 
pe teren şi tehnicieni comerciali ai 
echipamentelor de climatizare
Fluke 1577: furnizori de lucrări electrice 
şi electricieni comerciali.
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Testere pentru rezistenţa izolaţiei 
Fluke 1507/1503

Cu multiplele lor tensiuni de testare, testerele compacte 
de izolaţie Fluke 1507 şi 1503 sunt ideale pentru multe 
aplicaţii de depanare, punere în funcţiune şi întreţinere 
preventivă. Funcţiile suplimentare, precum sonda de la 
distanţă a acestor instrumente, reduc timpul necesar pentru 
efectuarea testărilor repetitive. Fluke 1507 este cel mai bun 
tester de izolaţie portabil, compact, uşor, pentru testarea 
avansată a izolaţiei industriale şi electrice. Setul său de 
funcţii complete oferă posibilitatea de a efectua rapid şi 
uşor testarea avansată a rezistenţei izolaţiei. Dimensiunea 
sa potrivită facilitează împachetarea şi utilizarea. Iar preţul 
său rezonabil oferă o valoare excelentă.

Pentru testarea de bază a izolaţiei electrice, alegeţi 
Fluke 1503 - un instrument rezistent, compact, care 
efectuează testele cele mai comune la preţul cel mai 
accesibil.

Caracteristici cheiet
• Domeniu de testare a izolaţiei
 1507: 0,01 MW - 10 GW
 1503: 0,1 MW - 2000 MW
• Tensiuni de testare a izolaţiei
 1507: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
 1503: 500 V, 1000 V
•  Economisiţi timp şi bani cu calcularea automată a 

indexului de polarizare şi a
 raportului de absorbţie dielectrică (numai 1507)
•  Faceţi testele repetitive simple şi uşoare cu funcţia 

Comparare (Satisfăcător/Nesatisfăcător) (numai 1507)
•  Testarea repetitivă sau greu accesibilă este simplu de 

efectuat cu sonda de testare la distanţă
•  Detectarea directă a circuitului sub tensiune împiedică 

testarea izolaţiei dacă tensiunea > 30 V, pentru 
protecţie suplimentară a utilizatorului

•  Descărcare automată a tensiunii capacitive, pentru 
protecţie suplimentară a utilizatorului

• Tensiune c.a./c.c.: 0,1 V - 600 V
• Rezistenţă scăzută/continuitate împământare (200 mA)
• Rezistenţă: 0,01 Ω - 20,00 kΩ
•  Sondă la distanţă, borne de testare, sonde şi cleşti de 

tip crocodil incluşi cu fi ecare tester
• Garanţie 1 an

Testarea rezistenţei 
izolaţiei la îndemâna dvs

Recomandate pentru:
Fluke 1507: furnizori de lucrări electrice, 
electricieni industriali şi comerciali
Fluke 1503: electricieni rezidenţiali şi 
comerciali
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Caracteristici cheie
•  Tensiunile de testare până la 10 kV oferă soluţii pentru 

toate aplicaţiile
• Tensiune de siguranţă CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
•  Detectarea căderii de tensiune alertează utilizatorul în 

legătură cu prezenţa tensiunii respective şi efectuează 
măsurători ale tensiunii până la 600 V c.a. sau c.c., 
pentru siguranţa sporită a utilizatorului

•  Tensiuni de testare selectabile în trepte de 50 V, de la 
250 la 1000 V, şi în trepte de 100 V peste 1000 V

•  Măsurătorile pot fi  stocate în până la 99 de locaţii de 
memorie, fi ecare locaţie având alocată o etichetă 
unică, defi nită de utilizator, pentru preluare uşoară

•  Durata de viaţă îndelungată a bateriei oferă 
utilizatorului peste 750 de teste între două încărcări

•  Calcularea automată a absorbţiei dielectrice (DAR) 
şi a indexului de polarizare (PI), fără confi gurare 
suplimentară

•  Sistemul de protecţie elimină efectul scurgerilor de 
curent pe suprafaţă la măsurători cu rezistenţă ridicată

•  Afi şaj LCD mare digital/analogic, pentru vizualizare 
uşoară

•  Măsurarea capacităţii electrice şi a scurgerilor de 
curent

•  Funcţia de rampă pentru testarea avariei
• Măsurări de rezistenţe până la 2 TΩ
•  Setări ale cronometrului până la 99 de minute, pentru 

testele cronometrate
• Trei ani garanţie

Testere pentru rezistenţa izolaţiei 
Fluke 1555/1550C  

Noul tester 1555 şi testerul reproiectat Fluke 1550C 
pentru rezistenţa izolaţiei oferă testare digitală a izolaţiei 
până la 10 kV, fapt care le face ideale pentru testarea unei 
game largi de echipamente de înaltă tensiune, inclusiv 
aparataj de comutaţie, motoare, generatoare şi cabluri. 
Testerele de izolaţie Fluke pot realiza acum întreaga 
gamă de tensiuni de testare specifi cate în IEEE 43-2000, 
fi ind cele mai performante din clasa lor, cu trei ani garanţie 
şi tensiune de siguranţă CAT IV 600 V. Cu stocarea 
măsurătorilor şi interfaţă PC, testerele 1555 şi 1550C sunt 
instrumentele perfecte pentru programele de întreţinere 
preventivă sau predictivă, proiectate pentru a identifi ca 
eventualele defecţiuni ale echipamentelor înainte ca 
acestea să apară.

Testarea digitală a 
izolaţiei până la 10 kV

Recomandate pentru:
Fluke 1555 şi 1550C: electricieni industriali, 
depanatori, ingineri şi tehnicieni din domeniul 
utilităţilor

New
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Sunt incluse:
•  Fluke 1587 - Efectuaţi cu încredere şi uşurinţă teste de 

izolaţie, plus o gamă largă de activităţi cu multimetrul
• i400 - Utilizaţi-l cu Fluke 1587 pentru a măsura cu 

precizie curentul c.a., fără a deteriora circuitul
• Fluke 62 - Verifi caţi punctele fi erbinţi şi măsuraţi 

temperatura cu minitermometrul fără contact 62 Fluke 
1587

Sunt incluse:
•  Fluke 1587 - Efectuaţi cu încredere şi uşurinţă teste de 

izolaţie, plus o gamă largă de activităţi cu multimetrul
• i400 - Utilizaţi-l cu Fluke 1587 pentru a măsura cu 

precizie curentul c.a., fără a deteriora circuitul
• Fluke 9040 - Verifi caţi rotaţia motoarelor trifazice cu 

uşurinţă şi în siguranţă

Sunt incluse:
•  Tester pentru rezistenţa izolaţiei Fluke 1555
• Toc dur IP67
• Cleşti de tip crocodil rezistenţi
• Certifi cat de calibrare pentru trasabilitatea NIST

Sunt incluse:
•  Tester pentru rezistenţa izolaţiei Fluke 1550C
• Toc dur IP67
• Cleşti de tip crocodil rezistenţi
• Certifi cat de calibrare pentru trasabilitatea NIST

Fluke a creat kituri combinate pentru a vă 
ajuta să maximizaţi productivitatea, să rezolvaţi 
problemele mai rapid şi să reduceţi durata de 
inactivitate, toate acestea cu economii considerabile 
faţă de achiziţionarea individuală a fi ecărui produs. 
Produsele din fi ecare kit au fost special selectate 
pentru aplicaţii de depanare şi întreţinere preventivă. 
Stabilirea programelor de întreţinere preventivă 
devine esenţială pentru întreţinerea duratei de 
funcţionare a echipamentelor electrice şi poate 
reduce considerabil atât durata de inactivitate 
planifi cată, cât şi cea neplanifi cată. Costurile 
duratelor de inactivitate neplanifi cate sunt difi cil de 
calculat, dar adesea sunt considerabile. Pentru unele 
domenii, pot reprezenta între 1 % şi 3 % din venituri 
(în mod potenţial între 30 % şi 40 % din profi t), anual.

Fluke 1587
Depanare electrică 
avansată: Kit pentru 
depanare electrică

Fluke 1587
Depanare avansată 
a sistemelor de 
acţionare cu 
motor: Kit pentru 
depanarea sistemelor 
de acţionare şi a 
motoarelor

Kit de testere a 
rezistenţei izolaţiei 
Fluke 1555

Kit pentru tester de 
rezistenţă a izolaţiei 
Fluke 1550C

Fluke combo kits
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Alegeţi cel mai 
bun echipament

Instrumente de tip 
două într-unul 

Instrumente individuale

Testarea izolaţiei 
Caracteristici 1587 1577 1503 1507 1550C 1555

Tensiuni de testare 50 V, 100 V, 250 V, 
500 V, 1000 V 500 V, 1000 V 500 V, 1000 V 50 V, 100 V, 250 V, 

500 V, 1000 V 250 V - 5000 V 250 V - 10,000 V

Izolaţie Interval 
rezistenţă 0.01 MΩ - 2 GΩ 0.01 MΩ - 600 GΩ 0.01 MΩ - 2000 GΩ 0.01 MΩ - 10 GΩ 200 k - 1 TΩ 200 k - 2 TΩ

PI/DAR • • •
Descărcare automată • • • • • •
Test de rampă 
cronometrat (Avarie) • •
Comparare de 
tip satisfăcător/
nesatisfăcător 

• • •
Nr. est. de teste IRT 1000 1000 2000 2000 Diverse Diverse

Avertisment tensiune 
> 30 V • • • • • •
Memorie • •
Sondă de testare la 
distanţă • • • •
Rezistenţă scăzută/
continuitate 
împământare1

Sursă 200 mA 
(rezistenţă 10 mΩ)

Sursă 200 mA 
(rezistenţă 10 mΩ)

Afi şaj LCD digital LCD digital LCD digital LCD digital 
Afi şaj LCD digital/

analogic Afi şaj LCD 
digital/analogic

Afi şaj LCD digital/
analogic Afi şaj LCD 

digital/analogic

Menţinere/Blocare • • • • • •
Funcţii multimetru

Tensiuni c.a./c.c. • •

Notă: În acest tabel nu sunt listate toate funcţiile şi specifi caţiile 
produselor. Pentru informaţii complete, consultaţi fi şele de date individuale 
ale produselor.

Note de subsol:
1 Funcţie utilă pentru verifi carea conexiunilor şi înfăşurărilor motorului.
De asemenea, utilă pentru utilizatorii care trebuie să efectueze măsurători 
ale continuităţii împământării în timpul testării instalaţiei.
2 Filtru pentru măsurătorile sistemelor de acţionare cu motor cu viteză 
variabilă.

Curent • •
Rezistenţă • •
Semnale sonore de 
continuitate • •
Temperatură (contact) •
Filtru de trecere joasă2 •
Capacitate electrică •
Test diodă •
Frecvenţă •
MIN/MAX •
Alte funcţii

Iluminare • • • •
Software FlukeView® Forms 

Basic
Fluke View® Forms 

Basic

Garanţie Trei ani  Trei ani  Un an Un an Trei ani  Trei ani  

Baterie 4 AA (NEDA 15A sau 
IEC LR6)

4 AA (NEDA 15A sau 
IEC LR6)

4 AA (NEDA 15A sau 
IEC LR6)

4 AA (NEDA 15A sau 
IEC LR6) Reîncărcabilă Reîncărcabilă 
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„Pentru orice 
necesitate şi pentru 
orice buget:” 
Afl aţi despre întreaga gamă de 
testere de rezistenţă a izolaţiilor 
Fluke. Contactaţi reprezentantul de 
vânzări Fluke sau vizitaţi 
www.fl uke.com/insulation

Testarea rezistenţei izolaţiilor
Testerele de rezistenţă a izolaţiilor pot fi  utilizate pentru 

a stabili integritatea bobinelor şi a cablurilor la motoare, 
transformatoare, aparatajele de comutaţie şi instalaţiile 
electrice. Metoda de testare este stabilită în funcţie de tipul de 
echipament testat şi de motivul testării. Testele de rezistenţă cu 
citire imediată/durată scurtă pot fi  utilizate pentru
echipamentele cu capacitanţă redusă, iar testele pentru 
tendinţe precum tensiunea în trepte sau testele de absorbţie 
a dielectricelor pot fi  utilizate pentru curenţii dependenţi de 
timp care durează ore întregi. Cel mai important motiv pentru 
testarea izolaţiilor este asigurarea securităţii personale şi 
publice. Prin efectuarea unui test cu c.c. de înaltă tensiune 
între conductoarele purtătoare de curent neafl ate sub tensiune, 
împământate şi de împământare, puteţi elimina posibilitatea 
scurtcircuitelor sau a scurtcircuitelor la masă ce pot pune în 
pericol viaţa.

În plus, testarea izolaţiilor este importantă pentru protejarea 
şi prelungirea duratei de viaţă a sistemelor şi a motoarelor 
electrice. Testele periodice de întreţinere pot furniza informaţii 
valoroase despre gradul de deteriorare şi ajută la anticiparea 
defecţiunilor posibile ale sistemelor. Remedierea problemelor 
va avea drept rezultat nu doar un sistem în bună stare de 
funcţionare, ci şi prelungirea duratei de viaţă a diverselor 
echipamente. Pe lângă o gamă completă de produse pentru 
testarea rezistenţei izolaţiilor pentru orice aplicaţie, Fluke pune 
la dispoziţie şi note privind aplicaţiile, studii de caz şi asistenţă 
tehnică la nivel expert pentru a vă ajuta să păstraţi sistemele 
întotdeauna în funcţiune. De la ghiduri explicative până la studii 
de caz specifi ce domeniilor şi produselor, Fluke se dedică 
furnizării de asistenţă tehnică.

Vizitaţi www.fl uke.com/insulation pentru o listă
completă a materialelor de asistenţă privind testarea izolaţiilor.

Fluke. Keeping your world
 up and running.®
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