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Termometry serii 50 II

Dokładność laboratoryjna w przenośnym przyrządzie.

• Pokrywka baterii pozwala na łatwą
wymianę baterii bez zrywania plomby

Dodatkowe właściwości i funkcje modeli
53 i 54 serii II:
• Rejestracja do 500 pomiarów z

wybieranym przez użytkownika odstępem
między zapisami

• Zegar czasu rzeczywistego rejestruje
dokładny czas wystąpienia zdarzenia

• Funkcja przywołania pozwala na łatwe
przeglądanie zarejestrowanych danych na
wyświetlaczu miernika

• Port komunikacji w podczerwieni (IR)
pozwala na przekazanie danych do
opcjonalnego oprogramowania FlukeView®

Temperature na komputerze PC

Funkcje 

Dane techniczne 

Zalecane akcesoria

Czas pracy baterii: typowo 1000 godzin, AA
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 173 x 86 x 38 mm

Masa: 0,4 kg
Trzyletnia gwarancja

Dołączone akcesoria
Holster
Dwie sondy termoparowe uniwersalne
80PK-1 (54+52)
Jedna uniwersalna sonda termoparowa
80PK-1 (51+53)

Informacje dotyczące
zamawiania
Fluke 51 II Termometr
Fluke 52 II Termometr
Fluke 53 II Termometr
Fluke 54 II Termometr
FVF-SC1 Oprogramowanie FlukeView

Forms wraz z kablem interfejsu
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51 II 52 II 53 II 54 II
Typy termopar J,K,T,E J,K,T,E J,K,T,E,N,R,S J,K,T,E,N,R,S
Liczba wejść Pojedyncze Podwójne Pojedyncze Podwójne
Znacznik czasowy Czas względny Czas względny Czas Czas
Bryzgoszczelny/Pyłoszczelny 
Podwójny wyświetlacz z podświetleniem
Rejestracja wartości min/max/średnich
Różnica (T1-T2) 
Rejestracja danych do 500 punktów 
Port IR do połączenia z PC
Kompatybilny z opcjonalnym 
oprogramowaniem FlukeView

Zakres temperatur: 
Typ J Termopary -210 °C do 1200 °C (-346 °F do 2192 °F)
Typ K Termopary -200 °C do 1372 °C (-328 °F do 2501 °F)
Typ T Termopary -250 °C do 400 °C (-418 °F do 752 °F)
Typ E Termopary -150 °C do 1000 °C (-238 °F do 1832 °F)
Typ N** Termopary -200 °C do 1300 °C (-328 °F do 2372 °F)
Termopary typu R** i S** 0 °C do 1767 °C (32 °F do 3212 °F)

Dokładność temperatury 
Powyżej -100 °C (-148 °F):
Typ J, K, T, E i N** ± [ 0,05% + 0,3 °C (0,5 °F) ]
Typ R** i S** ± [ 0,05% + 0,4 °C (0,7 °F) ]
Poniżej -100 °C (-148 °F):
Typ J, K, E i N ± [ 0,20% + 0,3 °C (0,5 °F) ]
Typ T ± [ 0,50% + 0,3 °C (0,5 °F) ]

** Tylko termometry Fluke Model 53 i 54 serii II mogą dokonywać pomiarów z termoparami typu N, R i S.

Termometry Fluke 50 serii II są
wytrzymałymi przyrządami ręcznymi,
oferującymi szybką reakcję i laboratoryjną
dokładność (0,05% + 0,3 °C).  

• Duży podświetlany, podwójny wyświetlacz
pokazuje dowolną kombinację T1, T2

(tylko model 52 i 54), T1-T2 (tylko model
52 i 54) plus wartość minimalną,
maksymalną lub średnią (AVG)

• Zegar czasu względnego przy wartościach
MIN, MAX i Średniej zapewnia odniesienie
czasowe dla poważnych zdarzeń

• Funkcja elektronicznej kompensacji (offset)
pozwala na kompensację błędów
termopary w celu zwiększenia dokładności
całkowitej

• Odczyt w °C, °F lub K (kelwinach)
• Tryb “uśpienia” wydłuża czas pracy

baterii

Fluke 51 II Fluke 52 II Fluke 53 II

Fluke 54 II


