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Wskaźniki rotacji faz 9040/9062

Dołączone akcesoria
Fluke 9040: Zaciski krokodylkowe – czarne (3)
Elastyczne sondy pomiarowe – czarne (3)
Fluke 9062: Zaciski krokodylkowe – czarne (3)
Elastyczne sondy pomiarowe – czarne (3)
Przewody pomiarowe – czarne (3)

Informacje dla zamawiających
Fluke 9040: Wskaźnik rotacji faz
Fluke 9062: Wskaźnik rotacji faz z funkcją

bezstykowego wykrywania
kierunku obrotów silnika

Koniec z niepewnością podczas pracy przy pomiarach
rotacji faz i silników
Fluke 9040
Tester Fluke 9040 jest skutecznym
narzędziem do mierzenia rotacji faz wszędzie
tam, gdzie zastosowano trójfazowe zasilanie
silników, układów napędowych i systemów
elektrycznych. Fluke 9040 to przyrząd
wyposażony we wskaźnik zapewniający
wyraźne wskazania 3 faz i kierunek ich
rotacji oraz pozwalający określić właściwe
połączenia.
Pozwala on szybko określić sekwencję faz,
a zakres obsługiwanych napięć (do 700 V) 
i częstotliwości sprawiają, że jest to idealny
przyrząd do zastosowań komercyjnych i
przemysłowych. Dostarczane z przyrządem
sondy dysponują zmiennymi zakresami
zaciskania zapewniającymi bezpieczny
kontakt, zwłaszcza w przypadku gniazd
stosowanych w przemyśle.

Fluke 9062
Unikatowy tester Fluke 9062 posiada
wskaźnik kierunku wirowania faz oraz
sygnalizator kierunku obrotów silnika,
wykorzystując korzyści płynące z detekcji
bezstykowej.
Model Fluke 9062 przeznaczony jest do
zastosowań komercyjnych i przemysłowych.
Dzięki wykorzystaniu dostarczonych
przewodów pomiarowych umożliwia szybkie
określenie rotacji 3 faz, a także określenie
kierunku obrotów silnika w przypadku
synchronicznych i asynchronicznych silników
3-fazowych. Detekcja bezstykowa jest
doskonałym rozwiązaniem w przypadku
braku widoczności wału silnika.
Dostarczane z przyrządem sondy dysponują
zmiennymi zakresami zaciskania
zapewniającymi bezpieczny kontakt,
zwłaszcza w przypadku gniazd stosowanych
w przemyśle.

9040 9062
40 – 700 V Aż do 400 V
- 120 – 400 V AC
15 – 400 Hz 20 – 400 Hz
Ciągły Ciągły

Zakres napięć
Wyświetlanie fazy
Zakres częstotliwości
Czas pracy

Dane techniczne

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) Fluke 9040:
124 mm x 61 mm x 27 mm
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) Fluke 9062:
124 mm x 61 mm x 27 mm

Zasilanie 9040: z badanej instalacji
Zasilanie 9062: 1 x 9 V
Masa 9040: 0,20 kg
Masa 9062: 0,15 kg
Dwuletnia gwarancja

Właściwości

9040 9062
LCD LED
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Sygnalizacja 3 faz

Wskazanie kolejności faz

Wskazanie kierunku obrotów silnika

Bezstykowe określenie kierunku obrotów pracujących silników

Wyraźny wyświetlacz LCD

Nie wymaga stosowania baterii

TLK290 TLK291 C25

Zalecane akcesoria

Zastosowania Fluke 9062

Ustal kolejność 
faz wielofazowego 
zasilania elektrycznego.

Określ kierunek obrotów
pracujących silników,
umieszczając przyrząd 
na obudowie silnika.

Przed podłączeniem 
sprawdź poprawność 
kierunku obrotów silników.
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