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Rejestrator energii 1735

Dołączone akcesoria
4-fazowy zestaw elastycznych cęgów 
prądowych FS17XX, zestaw przewodów 
pomiarowych VL1735/1745, oprogramowanie 
Power Log, zestaw kolorowych nakładek do 
oznaczania przewodów, kabel z  interfejsem 
do komputera, uniwersalny zasilacz sieciowy, 
ładowarka BC1735, miękki pokrowiec, 
drukowana instrukcja w języku angielskim oraz 
wielojęzyczna instrukcja na płycie CD.

Informacje dotyczące zamawiania
Fluke 1735  Rejestrator energii

Parametry techniczne

Wyświetlacz: Graficzny, kolorowy 1/4 VGA, wyświetlacz 
transmisyjny 320 x 240 pikseli 
z dodatkowym podświetleniem tła i regulacją 
kontrastu, tekst i grafika wyświetlane w kolorach
Interfejs: gniazdo RS-232 SUB-D; 115,2 kilobodów, 8 
bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit 
stopu, aktualizacja oprogramowania możliwa przy 
użyciu interfejsu RS-232 (9-żyłowy kabel)
Obudowa: IP65; EN60529 (dotyczy jedynie głównej 
obudowy, bez uwzględnienia komory na baterie)

Zasilanie: pakiet akumulatorów NiMH, z adapterem 
prądu przemiennego (15 V do 20 V/ 0,8 A)
Żywotność baterii: Normalnie >16 godzin bez 
podświetlania i > 6 godzin przy intensywnym 
podświetlaniu
Temperatura pracy: 0 °C do +40 °C
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 
240 mm x 180 mm x 110 mm
Waga: 1,7 kg razem z bateriami
Trzyletnia gwarancja

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

Prowadzić badania 
obciążenia przez 
okres nawet do 
45 dni i oglądać 
zapisane dane na 
ekranie lub na 
komputerze.

Szybko 
kwantyfikować pobór 
energii na ekranie, 
lub rejestrować w 
pamięci przez długie 
okresy czasu.

Mieć dostęp 
do składowych 
harmonicznych prądu i 
napięcia aż do 
50 składowej.

Wychwytywać 
zdarzenia napięciowe 
według progów 
zdefiniowanych przez 
użytkownika.

Vrms (Wartość skuteczna napięcia)  Zakres pomiarów Vrms przy połączeniu w gwiazdę:  
57 V/66 V/110 V/120 V/127 V/220 V/230 V/240 V/260 V/277 V/347 V/380 V/400 V/ 
417 V/480 V dla prądu przemiennego 
Zakres pomiarów Vrms przy połączeniu w trójkąt: 
100 V/115 V/190 V/208 V/220 V/380 V/400 V/415 V/450 V/480 V/600 V/660 V/
690 V/ 720 V/830 V dla prądu przemiennego

Arms (Wartość skuteczna prądu)  Zakres pomiaru zestawu giętkich cęgów prądowych: 15 A/150 A/3000 Arms  
(na sinusoidzie) Zakres pomiaru cęgów prądowych: 1 A/10 A

Częstotliwość Zakres pomiarów: 46 Hz do 54 Hz i 56 Hz do 64 Hz
Harmoniczne i całkowite zniekształcenia harmoniczne Do 50 składowej (< 50% nom)
Pomiar mocy (P – Czynnej, S – Pozornej, Q - Biernej, D 
– Odkształcenia) 

Zakres pomiarów: patrz zakresy pomiarów V-rms i A-rms (wartości skutecznej 
napięcia i prądu)

Pomiary energii (kWh, kVAh, kVARh) Rozdzielczość 1 W do 10 W
PF (Współczynnik mocy) 0.000 do 1.000
Zdarzenia  Wykrywanie spadków napięcia, skoków napięcia i zaników napięcia z 

rozdzielczością 10 ms oraz pomiar błędu równego połowie okresu sinusoidy 
wartości skutecznej.

Ogólne
Pamięć 4 MB pamięci Flash, 3,5 MB na mierzone dane
Częstotliwość próbkowania 10,24 kHz
Częstotliwość sieci 50 Hz lub 60 Hz, wybierane przez użytkownika z automatyczną synchronizacją

Można też spersonalizować generator raportów, aby 
z łatwością generować profesjonalnie wyglądające 
raporty.

Rejestrator energii Fluke 1735 jest idealnym 
narzędziem dla elektryków i techników 
serwisowych, służącym do prowadzenia 
badań energii i rejestrowania podstawowych 
danych dotyczących jakości energii. 
Fluke 1735 jest łatwy w obsłudze dzięki 
kolorowemu wyświetlaczowi i załączonym 
czterem giętkim cęgom prądowym. Fluke 
1735 rejestruje większość parametrów 
energii elektrycznej i harmoniczne, a 
także wychwytuje zdarzenia napięciowe. 
Użytkownicy mogą obejrzeć dane na ekranie 
lub oglądać wykresy i generować raporty, 
korzystając z załączonego do urządzenia 
nowego oprogramowania Fluke Power Log.

Rejestrować energię i powiązane •	
parametry nawet do 45 dni
Monitorować maksymalne •	
zapotrzebowanie na energię z 
częstotliwością rejestracji zdefiniowaną 
przez użytkownika
Udowadniać korzyści płynące z ulepszeń •	
wydajności dzięki wykonywaniu testów 
poboru energii
Mierzyć zniekształcenia harmoniczne •	
wywołane przez obciążenia elektryczne
Zwiększać wiarygodność przez •	
wychwytywanie spadków i skoków 
napięcia spowodowanych zmianami 
obciążenia
Z łatwością potwierdzać ustawienia •	
przyrządu dzięki kolorowemu 
wyświetlaczowi kształtu fal i trendów

Wykonuje badania obciążeń elektrycznych, testy poboru 
energii i ogólną rejestrację jakości energii

Fluke 1735

Można oglądać zarejestrowane dane w postaci 
prostych wykresów i tabel, korzystając z 
oprogramowania Fluke Power Log.




