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Dołączone akcesoria
Fluke 1743/1744/1745: zestaw elastycznych 
cęgów prądowych FS17XX, zestaw przewodów 
pomiarowych VL1735/1745 (tylko 1745), 
oprogramowanie Power Log, kabel z 
interfejsem RS232 i przejściówka RS232-USB, 4 
czarne zaciski typu delfin, zestaw kolorowych 
nakładek do oznaczania przewodów WC17XX, 
torba na przyrządy, certyfikat diagnostyczny 
ze skalibrowanymi wartościami, drukowana 
instrukcja w języku angielskim oraz instrukcja na 
płycie CD w wielu językach.
Modele podstawowe: Bez cęgów prądowych 
FS17XX

Informacje dotyczące zamawiania
Fluke 1743 Basic Rejestrator jakości energii 
    Memobox
Fluke 1743  Rejestrator jakości energii 
    Memobox
Fluke 1744 Basic Rejestrator jakości energii 
    Memobox
Fluke 1744  Rejestrator jakości energii 
    Memobox
Fluke 1745    Rejestrator jakości energii 
    Memobox

Trójfazowe rejestratory jakości energii 
serii Fluke 1740 to niewielkie, solidne 
i niezawodne narzędzia codziennego 
użytku dla pracowników technicznych 
zajmujących się serwisowaniem 
rozdzielnic elektrycznych. Rejestratory 
serii Fluke 1740 mogą jednocześnie 
rejestrować zdarzenia  monitorując 
do 500 parametrów nawet przez 85 
dni, ułatwiając wykrycie okresowych i 
trudnych do zlokalizowania problemów 
dotyczących jakości energii. Dostępne 
są trzy modele spełniające Twoje 
podstawowe lub zaawansowane potrzeby

Fluke 1743: Wodoodporny rejestrator 
IP65 pozwala mierzyć najbardziej 
typowe parametry energii, jak napięcie 
(V), natężenie (A), moc czynna (W), 
moc bierna (VA), moc pozorna (VAR), 
współczynnik mocy (PF), energia, 
migotania, zdarzenia napięciowe i 
całkowite zniekształcenie harmoniczne 
(THD). 

Fluke 1744: posiada wszystkie funkcje 
rejestratora Fluke 1743. Oprócz typowych 
parametrów energii Fluke 1744 
mierzy harmoniczne napięcia i prądu, 
interharmoniczne, sygnały napięciowe 
do transmisji informacji, asymetrię i 
częstotliwość.
Fluke 1745: zaawansowany rejestrator 
jakości energii IP50, mierzący te same 

wartości co 1744 oraz posiadający 
wyświetlacz LCD pracujący w czasie 
rzeczywistym i podtrzymanie UPS do 
pięciu godzin.

Podłącz i korzystaj:•	  Szybka konfiguracja 
dzięki automatycznej identyfikacji i 
zasilaniu sond prądowych
Montaż w szafie rozdzielczej: •	
Niewielka, całkowicie izolowana 
obudowa i akcesoria łatwo mieszczą 
się w niewielkich przestrzeniach obok 
przewodów pod napięciem
Długoterminowe monitorowanie •	
zasilania: Dane mogą być kopiowane 
bez przerywania procesu rejestrowania
Niezwykle dokładne pomiary napięcia:•	  
dokładność pomiaru napięcia zgodna z 
klasą A normy IEC61000-4-30 (0,1%)
Szybkie potwierdzenie jakości energii: •	
Ocena jakości energii zgodna z normą 
EN50160 z podglądem w postaci 
statystyki

Funkcje

Fluke 1743

1745 1744 1743
Pomiar typowych parametrów energii: V, A, W, VA, 
VAR, PF, moc, migotanie, zdarzenia napięciowe 
(spadki, skoki, zaniki) i THD (współczynnik całkowitych 
zniekształceń harmonicznych)

● ● ●

Pomiar harmonicznych napięcia i prądu do 50 
składowej, asymetrii, częstotliwości i napięć sterujących 
w sieci zasilającej

● ●

Odporność na kurz i wodę IP 50 IP 65 vedenkestävä
Wyświetlacz LED + LCD LED LED
Pamięć 8 Mt 8 Mt 8 Mt
Zasilanie z UPS > 5 h 3 s 3 s
EN 50160 ● ● ●

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

Fluke 1745

Dołączone oprogramowanie PQ Log 
pomaga szybko określić rzeczywistą 
przyczynę zakłóceń.

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 
Fluke 1745: 282 mm x 216 mm x 74 mm; 
Fluke 1743/44: 170 mm x 125 mm x 55 mm
Masa: Fluke 1745 – ok. 3 kg; Fluke 1743/44: ok. 2 kg
Dwuletni okres gwarancji

Fluke 1744

Możliwość łatwej oceny jakości energii i 
przeprowadzania długoterminowych badań

Rejestratory jakości energii
serii 1740

Zasilanie: napięcie przemienne 88 V … 660 V
Bezpieczeństwo: IEC/EN 61010-1 600 V KAT III, 300 V 
    KAT IV, stopień zanieczyszczenia 2, 
    podwójna izolacja
Obudowa: Obudowa i akcesoria w pełni izolowane
Temperatura pracy: 0 °C do 35 °C
Interfejs: RS 232, 9600...115 000 bodów, automatyczny 
   wybór szybkości transmisji, komunikacja 
   3-przewodowa




