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Mierniki cęgowe prądu
przemiennego i stałego serii 350

Nowość

True RMS

Mierniki cęgowe rzeczywistej wartości skutecznej
prądu stałego i przemiennego o natężeniu do 2000 A 
do zastosowań w przemyśle i energetyce

Dokładne pomiary rzeczywistej wartości
skutecznej dzięki miernikom cęgowym
Fluke 353/355 – najlepszym przyrządom do
pomiaru prądu o dużym natężeniu (do
2000 A). Bardzo szerokie szczęki ułatwiają
zaciskanie wokół szerokich przewodów,
zazwyczaj stosowanych do przewodzenia
prądu o dużym natężeniu.
Solidna konstrukcja i kategorie KAT IV 600 V,
KAT III 1000 V zapewniają dodatkową
ochronę przy pomiarach prądu o wysokim
natężeniu.

Szczytowe natężenie może być dokładnie
mierzone z wykorzystaniem trybu prądu
rozruchowego – idealnego do pomiarów
silników i obciążeń indukcyjnych. Za
pomocą miernika Fluke 355 można także
wykonywać pomiary napięcia i rezystancji,
co sprawia, że jest uniwersalnym
narzędziem dla pracowników energetyki,
wykonawców robót elektrycznych 
i elektryków przemysłowych.

Dołączone akcesoria
Fluke 353: Miękki futerał C43, 6 baterii AA,
instrukcja użytkownika
Fluke 355: Miękki futerał C43, 6 baterii AA,
zestaw silikonowych przewodów pomiarowych
TL224 SureGrip®, zestaw cienkich sond
pomiarowych TP2 typu Slim Reach (2 mm),
zestaw zacisków krokodylkowych AC285
SureGrip®, instrukcja użytkownika

Informacje dotyczące zamawiania
Fluke 353 Miernik cęgowy prądu

przemiennego i stałego 
Fluke 355 Miernik cęgowy prądu

przemiennego i stałego

Fluke 353

Fluke 355

Właściwości

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

Funkcje Zakres 353 355
Pomiar prądu 0-40,00 A 1,5% ± 15 cyfr 1,5% ± 15 cyfr
przemiennego i stałego

0-400,0 A
1,5% ± 5 cyfr 1,5% ± 5 cyfr

0-2000 A; 1400 AC rms
Współczynnik szczytu 2,4 2,4
Napięcie prądu stałego 0-4,000 V 1% ± 10 cyfr
i przemiennego

0-40,00 V
0-400,0 V 1% ± 5 cyfr
0-600 V AC rms
0-1000 V DC

Rezystancja 0-400,0 Ω
0-4,000 kΩ

1,5% ± 5 cyfr
0-40,00 kΩ
0-400,0 kΩ

Sygnalizator dźwiękowy około ≤ 30 Ω
przy pomiarze ciągłości

Częstotliwość 5,0 Hz do 100,0 Hz 0,2% ± 2 cyfry
100,1 Hz do 999 Hz 0,5% ± 5 cyfr

Zasilanie: 6 x baterie 1,5 V typu AA NEDA
15A lub IEC LR6
Czas pracy baterii: 100 godzin (podczas
normalnego użytkowania, podświetlenie
wyłączone)

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 300 mm x
98 mm x 52 mm
Rozwarcie szczęk: 58 mm
Masa: 0,814 kg
Dwuletni okres gwarancji

TL223 (Fluke 355) L215 (Fluke 355)

Zalecane akcesoria
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353 355
Pomiary rzeczywistej wartości skutecznej
Podświetlenie ekranu
Pomiar początkowego prądu rozruchowego silnika
Funkcja pomiaru min/maks/średniego
Napięcie prądu stałego i przemiennego
Pomiar rezystancji
Pomiar ciągłości z sygnalizatorem dźwiękowym


