
Fluke 1750
Înregistrator trifazat de perturbaåii în reåele electrice

Aplicaåii
Analizã pe termen lung: Depistare probleme
neprevãzute sau intermitente; monitorizarea echi-
pamentelor critice, înregistrarea perturbaåiilor de
calitate a energiei æi corelare cu disfuncåionalitãåile
echipamentelor (identificare cauze).
Analizã sumarã calitate energie: Cuantifi-
carea problemelor globale de calitate a energiei, do-
cumentarea rezultatelor prin rapoarte profesionale.
Mentenanåa reåelelor æi instalaåiilor: Eva-
luarea calitãåii energiei în programele de mente-
nanåã a reåelelor electrice.
Punerea în funcåiune a echipamentelor
æi instalaåiilor: Verificarea sistemelor de ali-
mentare înainte de PIF pentru asigurarea calitãåii
serviciului.

Uæor de utilizat
Înregistratorul detecteazã automat, autoscaleazã
æi alimenteazã traductoarele de curent fãrã a fi
nevoie de baterii suplimentare.
Conectarea simplã a cablurilor de tensiune per-
mite o configurare simplã æi rapidã a instrumentu-
lui. Odatã conectat în circuit, instrumentul începe
automat înregistrarea, iar LED-urile asigurã cã
aparatul este alimentat æi conectat corect, neexis-
tând riscul sã se înregistreze semnale în afara
domeniului vizat sau riscul de mãsurare cu erori
datorate setãrii defectuoase a parametrilor.
Fluke 1750 dispune de un algoritm unic de cap-
turã a perturbaåiilor care permite înregistrarea într-
o primã fazã a tuturor evenimentelor din reåea,
evitând preconfigurãri cronofage æi complexe æi

timpi moråi, prin aplicarea pragurilor de analizã
dupã înregistrarea datelor.
Dispozitivul PDA cu interfaåã wireless cu power
recorderul Fluke 1750, permite configurarea localã
rapidã, vizualizarea formelor de undã, a tabelelor
de mãsurãtori æi a diagramelor fazoriale.Tehnologia
fãrã fir (wireless) permite controlul facil al mai mul-
tor instrumente de la distanåã, fãrã a fi neapãrat
necesar într-o primã fazã laptop sau PC.
Fluke 1750 utilizeazã algoritmi IEC 61000-4-30
pentru toåi parametrii de calitate a energiei asigu-
rând astfel precizia mãsurãtorilor.

®

16

Nu rataåi niciun eveniment din
reåea cu acest nou sistem de 
analizã fãrã limite pre-programate
æi total automatizat.

Înregistraåi orice eveniment, orice
mãsurãtoare, în fiecare ciclu, permanent
cu noul power recorder FLUKE 1750.
Acurateåea æi rezoluåia remarcabile 
permit o imagine completã a instalaåiei
electrice sau a sistemului de distribuåie 
a energiei electrice.

AMC

• Analizã calitate energie conform
standardelor:
Sunt realizate toate mãsurãtorile în conformi-
tate cu standardul IEC 61000-4-30 pentru o 
evaluare corectã a valorilor de tensiune, 
curent, putere, armonici, flicker etc.

• Configurare rapidã în timp real:
PDA extern cu interfaåare wireless, care 
oferã un mod rapid pentru a configura local
analizorul, fãrã laptop æi a vizualiza sumar 
înregistrãrile efectuate chiar æi în locaåii dificile.

• Fãrã limite pre-programate:
Cu software-ul Fluke Power Analyze se pot 
seta limite de analizã ulterior înregistrãrii 
datelor, neexistând riscul de a pierde informaåii 
din cauza programãrii defectuoase.

• Înregistrarea oricãrui eveniment:
Canalele U / I intercalate æi declanæarea pe 
curent permite captura oricãrui eveniment, pe 
orice canal, la orice moment.

• Software intuitiv:
Analizã simplã æi rapidã a mãsurãtorilor æi 
generare de rapoarte. Raport automat 

conform EN50160 æi evidenåierea conformitãåii 
cu limitele prescrise de standard.

• Plug and play:
Programarea instrumentului în câteva minute, 
datoritã identificãrii automate a traductoarelor 
de curent æi conectãrii simple a cablurilor de 
tensiune.

• Reconfigurare automatã conexiuni:
Interschimbare internã automatã a canalelor 
cu ajutorul PDA-ului sau PC-ului când 
conexiunile nu sunt corecte, fãrã a mai 
schimba cablurile.

• Mãsurarea parametrilor reåelei:
Tensiune æi curent în sistem trifazat, cu 
conectare neutru æi împãmântare.

• Capturã forme de undã 5MHz, 8000Vvârf:
Se obåine o imagine graficã detaliatã chiar æi 
a celui mai scurt eveniment.

• Portabilitate înregistrãri:
Prin intermediul cardului de memorie SD card 
sau prin conexiune Ethernet de mare vitezã 
100BaseT se pot porta foarte uæor datele
înregistrate.
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Vizualizarre  înrreggistrrãrri  în  timpp  rreal  cu
disppozitivul  wirreless  PDA

Configgurrarre  simpplã  cu  indicarrea  ppe  ecrran
a  diaggrramelorr  de  conexiuni  în  rreåea



Prezentare date concisã 
æi relevantã
Fiecare ciclu de pe fiecare canal este eæantionat
simultan, furnizând o analizã completã a calitãåii
energiei, armonici, mãsurãtori de putere. Canalele
de curent æi tensiune triggerate intercalat surprind
orice eveniment de pe toate canalele simultan,
indiferent ce canal este triggerat. Când este nece-
sarã analiza în timp a formelor de undã, se uti-
lizeazã funcåia de capturã formã de undã cu inter-
val selectabil de utilizator. Se pot înregistra chiar æi
semnale c.c.

Management performant 
de date
Datele sunt automat înregistrate în memoria flash
internã care este suficientã pentru o perioadã de
o lunã fãrã compresie sau supra-scriere. Datele
pot fi portate prin intermediul a douã cãi simple:
download în PDA direct de pe memoria SD card
fãrã ajutorul laptopului sau transfer direct la PC
prin Ethernet, utilizând protocolul TCP/IP.
Pot fi fãcute adnotãri vocale, text sau pictograme
cu ajutorul PDA-ului pentru a marca punctele
importante din stream-ul de date. Æi imaginile
înregistrate pot fi marcate la transferul datelor sau
când s-au încãrcat setãri diferite de date.

Vizualizare date în orice
mod se doreæte
Noul soft Fluke Power Analyze revoluåioneazã abili-
tãåile de analizã a datelor. Nu existã niciun dubiu
referitor la integritatea datelor înregistrate, deoa-
rece pragurile æi limitele sunt programate din soft
dupã înregistrare! Iar interfaåa uæor de utilizat per-
mite vizualizarea tensiunilor fazã-fazã sau fazã-nul,
precum æi a celorlalåi parametri relevanåi ai reåelei.
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Evenimentele  ppot  fi  afiæate  în  rrapporrt  cu  diferrite
currbe  de  tolerranåã

Analizã  sppectrralã  (FFT)  ppe  fiecarre  canal  ppânã  la
arrmonica  50

Afiæarre  mai  mulåi  pparrametrri  simultan  ppe  acelaæi  ggrrafic

Dispplay  ppowerrmetrru  multifuncåional  ppentrru
fiecarre  canal  æi  total

Applicarre  limite  ppentrru  mãsurrãtorri  duppã  
înrreggistrrarrea  acestorra  utilizând  standarrde  

clasice  sau  norrme  pperrsonalizate

Rappoarrte  editabile  foarrte  simpplu  în  softwarre-uul
“Fluke  Powerr  Analyze”

Rapporrt  conforrm  EN50160,  conforrmitatea  cu  
limitele  pprrevãzute

Rapporrtul  EN50160  furrnizeazã  æi  o  diaggrramã  
simpplã  de  tipp  “ppass  /  fail”  a  datelorr  înrreggistrrate

Nu  este  necesarrã  rrefacerrea  conexiunilorr
erronate;  aceasta  se  face  interrn,  utilizând  PDA-uul

Toate standardele actuale de 
calitate energie incorporate

Realizarea mãsurãtorilor conform IEC 61000-4-
30 conferã siguranåa cã toåi parametrii sunt

mãsuraåi æi calculaåi cu precizie dupã ultimele
standarde internaåionale.

Raportarea automatã conform EN 50160 
permite evaluarea rapidã a conformitãåii cu 

limitele prescrise de acest standard.

Electrosecuritate 600V CAT IV 
æi 1000V CAT III

Proiectat pentru securitatea operatorului æi a
echipamentului, înregistratorul trifazat Fluke 1750

æi accesoriile aferente sunt certificate pentru a
îndeplini cele mai stricte cerinåe de electrosecuri-

tate, având 600V CAT IV æi 1000V CAT III.
Acestea sunt primele instrumente de acest gen

care sunt conforme cu CAT IV æi de aceea pot fi
utilizate în majoritatea sistemelor de distribuåie

a energiei electrice æi în orice configuraåie de
conectare.


