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Przemysłowy cęgowy miernik mA 771

Fluke 771

Dołączone akcesoria
Miękka torba przenośna i instrukcja 
użytkownika 

Informacje dotyczące 
zamawiania
Fluke 771 Cęgowy miernik przemysłowy mA

Parametry techniczne

Używając Fluke 771 nie trzeba odłączać 
przewodu od zacisku (rozłączać 
pętli) w celu dokonania pomiaru, 
co ma bezpośredni wpływ na czas 
przeprowadzania konserwacji. Zakres 
pomiaru 4 – 20 mA. Fluke 771 pozwala na 
uniknięcie konieczności kontaktowania 
się z pokojem dyspozytora w celu 
przejścia do trybu ręcznego sterowania 
pętlą na czas jej rozłączenia, a także 
pozwala zaoszczędzić czas podczas 
testów analogowych I/O na sterowniku 
programowalnym, jeżeli nie ma 
potrzeby weryfikowania pomiarów 
na konsoli. Ponadto Fluke 771 może 
mieć dodatkowy wpływ na koszty 
całkowite, dzięki eliminacji zagrożenia 
katastrofalnymi skutkami przestojów 
zakładu, spowodowanych przypadkowym 
rozłączeniem pętli o kluczowym 
znaczeniu. 

Pomiar sygnałów mA dla sterownika •	
programowalnego i analogowego 
układu kontroli I/O
Pomiar sygnałów wyjściowych z •	
przekaźników w zakresie 4 – 20 mA bez 
rozłączania pętli
 Najwyższa dokładność w swojej klasie •	
- 0,2%

Rozdzielczość i czułość do 0,01 mA •	
Funkcja zachowania wychwytuje i •	
wyświetla zmieniające się wyniki 
pomiarów
Podwójne podświetlenie wyświetlacza •	
przy pomiarach mA i procentu 
rozpiętości 4 – 20 mA
W ciemnym otoczeniu słabo widoczne •	
przewody można podświetlić za pomocą 
wbudowanej latarki
Odłączane cęgi z przewodem •	
przedłużającym ułatwiają dokonywanie 
pomiarów w ciasnych miejscach
Pomiar sygnałów w zakresie 10-50 mA w •	
starszych układach przy wykorzystaniu 
zakresu 99,9 mA
System automatycznego oszczędzania •	
akumulatora

 -  Zasilanie, po 15 minutach urządzenie 
  wyłącza się automatycznie
 - Podświetlenie, automatyczne 
  wyłączenie po 2 minutach
 - Latarka, automatyczne wyłączenie 
  po 2 minutach

W razie potrzeby funkcje automatycznego oszczędzania 
akumulatora można wyłączyć.

Pomiar sygnałów w zakresie 4 – 20 mA bez 
rozłączania pętli

Funkcja Zakres Rozdzielczość Dokładność Właściwości
Dokonywanie pomiarów i 
diagnostyka. Sygnały w zakresie 
4 – 20 mA 

-20,99 do 
+20,99 mA

0,01 mA 0,2% + 5 cyfr Zerowanie, 
zatrzymanie 
wyniku, 
podświetlenie, 
latarka

Dokonywanie pomiarów i 
diagnostyka. Sygnały w zakresie  
10 – 50 mA

-21,0 do -99,9 mA
+21,0 do +99,9 
mA

0,1 mA 1% + 5 cyfr Zerowanie, 
zatrzymanie 
wyniku, 
podświetlenie, 
latarka

Temperatura pracy: -10 °C do 55 °C
Temperatura przechowywania: 
od -25 °C do 70 °C
Dopuszczalna wilgotność podczas pracy: 
< 95% w temp. < 30 °C, < 75% w temp.
30 do 55 °C
Dopuszczalna wysokość pracy:
0 do 2000 m
Klasa ochrony: IP 40  
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 
212 mm x 59 mm x 38 mm
Masa: 0,26 kg 

Wibracje: Przypadkowe 2 g, w zakresie 
5 do 500 Hz
Wrażliwość na uderzenia: testowy upadek 
z wysokości 1 metra (za wyjątkiem cęgów)
Bezpieczeństwo: EMI, RFI, EMC - spełnia 
normę EN61326-1
Współczynniki temperatury: 0,01% / ºC
Akumulator: 
Alkaliczny AA 1,5 V (2), IEC LR6
Żywotność akumulatora: 
przeciętnie 20 godzin
Gwarancja: Trzy lata na elektronikę, 1 rok 
na cęgi z przewodem




