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Tester uziemienia Fluke 1621

Dołączone akcesoria:
Dwa przewody pomiarowe z zaciskami
krokodylkowymi (2 m), ochronny futerał,
podręcznik użytkownika, płyta CD-ROM

Informacje dotyczące
zamawiania:
Tester uziemienia Fluke 1621

Ręczny tester uziemienia do zastosowań przenośnych
Model Fluke 1621 to prosty w użyciu tester
uziemienia. Urządzenie, stanowiące
podstawowe narzędzie do badania
uziemienia, dysponuje podstawowymi
metodami testowania uziemienia, w tym
trzybiegunowym pomiarem spadku
potencjału oraz dwubiegunowym pomiarem
rezystancji uziemienia. Jego wygodny
rozmiar, solidny futerał oraz duży, czytelny
wyświetlacz LCD powodują, że jest to
idealny terenowy tester uziemienia,
nadający się do pracy w większości
środowisk. Dzięki prostemu interfejsowi
użytkownika oraz intuicyjnej obsłudze Fluke
1621 jest poręcznym narzędziem dla
wykonawców robót elektrycznych,
inżynierów pomiaru dla energetyki oraz
specjalistów od uziemienia.

Właściwości
• Trzybiegunowy pomiar spadku potencjału

w uziemieniu, do podstawowych
pomiarów

• Dwubiegunowy pomiar rezystancji
uziemienia zwiększa uniwersalność

• Proste pozyskiwanie wartości za pomocą
jednego przycisku

• Dokładność pomiarów dzięki funkcji
automatycznego wykrywania napięcia
zakłócającego

• Ostrzeżenia o niebezpiecznych
wartościach napięcia zwiększają
bezpieczeństwo użytkownika

• Wyraźny odczyt i rejestracja danych
dzięki dużemu, podświetlanemu
wyświetlaczowi

• Solidny futerał i wytrzymała konstrukcja
ułatwiają pracę w trudnych warunkach

• Niewielki rozmiar ułatwia przenoszenie
• Natychmiastowe powiadomienia o

pomiarach przekraczających limit
ustawiony przez użytkownika (przy
korzystaniu z ustawień limitów)

• Klasa bezpieczeństwa CAT II 600 V

Fluke 1621

1621
Zasięg pomiaru rezystancji 0,15 Ω do 2 kΩ
Dokładność podstawowa ± 6% mierzonej wartości + 5 cyfr
Błąd operacyjny wg EN61557 ± 18% mierzonej wartości + 5 cyfr
Napięcie testowe 23 do 24 V AC
Prąd zwarcia > 50 mA AC

Rodzaj baterii: alkaliczna 1 x 9 V (LR61)
Wymiary (wys. x szer. x dł.): 216 mm x 113 mm x 54 mm
Waga: 0,850 kg
Dwuletni okres gwarancji

Parametry techniczne
(Zapraszamy do odwiedzenia witryny firmy Fluke, aby uzyskać więcej informacji)

GEO
CABLE-REEL 25M

Szpula kabla
uziemiającego 25 m

GEO
CABLE-REEL 50M

Szpula kabla
uziemiającego 50 m

GEO EARTH STAKE
Elektrody uziemiające

ES-162P3
Elektroda

uziemiająca/szpula
kabla do pomiarów
trzybiegunowych

Zalecane akcesoria:


