9040/9062 fasefølgetestere
Eliminér gætteri ved fasefølge-/
motorrotationsmålinger
Fluke 9040

Fluke 9062

Fluke 9040 er perfekt til måling af fasefølge
inden for alle de områder, hvor trefasesystemer plejer at forsyne motorer, drev og
elektriske systemer. Fluke 9040 er en
fasefølgeindikator, der tydeligt viser
3-fasesystemet på et LCD-display samt faserotationsretningen for at kunne bestemme
de korrekte tilslutninger.
Værktøjet, der gør det hurtigt at bestemme
fasefølgen, har et spændings- (op til 700 V)
og frekvensområde, der passer til alle
erhvervs- og industriopgaver. Testproberne,
der leveres med instrumentet, har en
variabel kæberækkevidde, hvilket giver
sikker kontakt især i forbindelse med
industristik.

Den enestående Fluke 9062 indeholder
fasefølge- og motorrotationsvisning med
alle fordelene ved berøringsfri detektering.
Fluke 9062 er specialudviklet til erhvervsog industrimiljøer og byder på hurtig
3-fasefølgevisning ved hjælp af de
medfølgende testledninger. Den kan også
bruges til at bestemme motorrotationen på
synkrone og asynkrone 3-fasemotorer.
Den berøringsfri detektering er ideel til
brug på motorer, hvor akslen ikke er synlig.
Testproberne, der leveres med instrumentet,
har variabel kæberækkevidde, hvilket giver
sikker kontakt især i forbindelse med
industristik.

Funktioner
Fluke 9040

3-fasevisning
Fasefølgevisning

9040
Via LCD

9062
Via LED

●

●
●

Visning af motorrotationsretning

●

Berøringsfri angivelse af rotationsretningen for kørende motorer

Fluke 9062

Tydeligt LCD-display

●

Bruger ikke batteri

●

Specifikationer
Spændingsområde
Fasevisning
Frekvensområde
Driftstid

Størrelse (HxBxD) Fluke 9040:
124 mm x 61 mm x 27 mm
Størrelse (HxBxD) Fluke 9062:
124 mm x 61 mm x 27 mm

9040
40 - 700 V
15 - 400 Hz
Vedvarende

9040 forsyning: Fra enhed under test
9062 forsyning: 1 stk. 9 V batteri
Vægt 9040: 0,20 kg
Vægt 9062: 0,15 kg
To års garanti

Fluke 9062 anvendelser

Medfølgende tilbehør
Fluke 9040: Krokodillenæb
Fleksible testprober – sorte
Fluke 9062: Krokodillenæb
Fleksible testprober – sorte
Testledninger – sorte (3)

– sorte (3)
(3)
– sorte (3)
(3)

Bestillingsinformation
Fluke 9040
Fluke 9062

Fasefølgetester
EAN: 0095969291361
Fasefølgetester til
berøringsfri motorrotation
EAN: 0095969291385

Bestem fasefølgen i
elektriske flerfasesystemer

Bestem en kørende motors
rotation ved blot at placere
instrumentet på motorhuset.

Kontroller den korrekte
motorrotation før
tilslutning.

Anbefalet tilbehør
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9062
Op til 400 V
120 - 400 V AC
2 - 400 Hz
Vedvarende
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