


Zjist te své drobné problémy d íve, 
než p erostou ve velké

Multimetry Fluke 287 a 289 jsou 
nejnov jší ru ní m ící p ístroje.

Multimetr Fluke 289 je ideální m icí 
p ístroj pro náro ná pr myslová 
prost edí s funkcemi pro vyhledávání 
poruch s vysokým rozlišením a 
p esností. Je vhodný pro ešení 
problém  u motorových pohon ,
automatizovaných linek, v závodech, 
energetické distribuce a elektromechan-
ických za ízení. Multimetry Fluke 287 a 
289 rychle ukládají data o výkonu a 
grafi cky zobrazují probíhající d je. Oba 
modely jsou vybaveny snadno 
použitelnou projekcí vývoje, která 
umož uje zobrazení intervalu m ení a 
nam ených dat na m idle bez nutnosti 
jejich p enosu do po íta e.

Stahujte nam ená data do Vašeho 
po íta e pomocí p íslušného kabelu a 

SW aplikace FlukeView Forms

• Velký displej 1/4 VGA s 50 000 zobrazenými místy
Displej s bílým podsvícením umož uje rychlé a p esné tení 
m ených hodnot.

• Funkce záznamu dat typu TrendCapture
zakresluje nam ené hodnoty jako jednoduchou áru, což 
pomáhá p i zjiš ování anomálií v asovém pr b hu s kapac-
itou až 10 000 hodnot. Pomocí zabudované funkce 
TrendCapture (zachycení vývoje) m žete na m idle grafi cky 
zobrazit nam ené hodnoty.

• Tla ítko „i“  
Nejste si vždy jisti p i použití m icí funkce? Zvolte ji a 
stiskn te tla ítko „i“, ímž získáte okamžitý p ístup k obra-
zovkám interní nápov dy.

• Záznam vícenásobných m ení nebo více než 200hodi-
nový nep etržitý záznam dat.

• LoZ Nízká vstupní impedance zabra uje nesprávným 
ode t m zp sobeným šumovým nap tím.
Tento režim je také doporu en pro zjiš ování nep ítomnosti 
nebo p ítomnosti nap tí (pouze u modelu 289).

• Nízkoprahový fi ltr pomáhá zp es ovat m ení nap tí a 
frekvence u motorových pohon  s regulovatelnými otá kami 
a u dalších elektricky rušivých za ízení (pouze u modelu 
289).

• Rozsah 50  je užite ný p i m ení a porovnávání rozdíl
v odporech vinutí motoru, nízko ohmových m eních, nebo 
m ení jiných p echodových odpor  (pouze u modelu 289).

• M kká a rolovací tla ítka usnad ují ovládání a zp ístup ují 
sekundární funkce.

• Možnost aktualizovat a rozši ovat m icí p ístroj o nové 
vlastnosti p ímo v provozu vám zajistí, že budete stále držet 
krok s dobou.

• Záznam událostí a trend  pomáhá p i vyhledávání 
ob asn  se vyskytujících problém  nebo poruch 
prom nlivých zát ží.

DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA



Large 50,000 count, 1/4 VGA
display with white backlight for 
fast, 
accurate viewing of measure-
ments
•  Logging F
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 NOVINKA!

•    Rozhraní se m kkými tla ítky 
funkcí zna n  usnad uje použití.

•  Jednoduché uživatelem 
defi novatelné rozhraní umož uje 
ukládání, názv  a pozd jší 
zobrazování nam ených hodnot.

•  FlukeView Forms
software je kompatibilní se zabudovaným 
portem IR.

•   Tla ítko „i“
Tla ítko „i“ zobrazuje okamžitou nápov du.

Funkce zachycení 
trendu (TrendCapture) 
zobrazuje záznamy 
dat V dc

Tla ítko „i“ zobrazuje 
okamžitou nápov du.

Základní p esnost 
m ení 
stejnosm rných 
veli in 0,025 % 
zajiš uje spolehlivost 
nam ených dat.

Specifi kace
Funkce Rozsah a rozlišení Základní p esnost
Nap tí DC (ss) (V) 50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 0,025 %

Nap tí AC (st) (V) 500,00 V, 1000,0 V 0,4 % (efektivní hodnota)

Proud DC (ss) 500,00 A, 5000,0 A, 50,000 mA, 400,00 mA, 0,15 %

Proud AC (st)  5,0000 A, 10,000 A 0,7 % (efektivní hodnota)

Teplota 
(bez sondy)

-200,0 °C to 1350,0 °C (-328,0 °F to 2462,0 °F) 1,0 %

Odpor 50,000  (289 pouze), 500,00 , 5,0000 k , 50,000 
k , 500,00 k , 5,0000 M , 50,00 M , 500,0 M

0,05 %

Kapacita 1,000 nF, 10,00 nF, 100,0 nF, 1,000 F, 10,00 F, 
100,0 F, 1000 F, 10,00 mF, 100,0 mF

1,0 %

Frekvence 99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz,
999,99 kHz 

0,005 %

Podrobn jší specifi kace naleznete na www.fl uke-cz.cz




