9040/9062 faserotasjonstestere
Gjør fase- og motorrotasjonsmålingene
mer reelle
Fluke 9040

Fluke 9062

Fluke 9040 er effektiv for måling av
faserotasjon der trefaseforsyninger brukes
til å drive motorer og elektriske systemer.
Fluke 9040 er en indikator for fasefølgens
retning og kan gi en klar indikasjon på de
3 fasene via en LCD-skjerm og retningen
på faserotasjonen for å verifisere riktige
koblinger.
Den gjør at du lett kan finne fasesekvensen
og den har en spennings- (opptil 700 V) og
frekvensrekkevidde som passer både for
kommersiell og industriell bruk.
Testprobene som følger med instrumentet,
har en variabel rekkevidde for sikker
kobling, spesielt i stikkontakter for
industriell bruk.

Den unike Fluke 9062 indikerer fasefølgens
retning og motorrotasjon i tillegg til at du
får fordelene med kontaktfri detektering.
Fluke 9062 er spesiallaget for kommersielle
og industrielle miljøer og gir rask
indikasjon på 3-faserotasjon ved hjelp av
testledningene som følger med. Den kan
også brukes til å finne motorrotasjonen på
synkrone og asynkrone 3-fasemotorer.
Kontaktfri detektering er ideell til bruk på
motorer der akselen ikke er synlig.
Testprobene som følger med instrumentet,
har en variabel tilkoblingsbredde for sikker
kobling, spesielt i stikkontakter for
industriell bruk.

Funksjoner
Fluke 9040

3-faseindikasjon
Indikasjon på faserotasjon

9040
LCD skjerm

9062
lysdioder
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Indikasjon på motorrotasjonsretning

●

Kontaktfri verifisering av rotasjonsretningen til gående motorer

Fluke 9062

Tydelig LCD-skjerm

●

Du trenger ingen batterier

●

9040:

Spesifikasjoner

9062:

9040
40 – 700 V
15 – 400 Hz
Kontinuerlig

Spenningsområde
Fasevisning
Frekvensområde
Driftstid

Mål (hxbxd) Fluke 9040:
124 mm x 61 mm x 27 mm
Mål (hxbxd) Fluke 9062:
124 mm x 61 mm x 27 mm
Spenningsforsyning 9040: ingen batteri, får
spenning fra enheten under test

9062
Opptil 400 V
120 – 400 V AC
2 – 400 Hz
Kontinuerlig

Spenningsforsyning 9062: 9 V batteri
Vekt 9040: 0,20 kg
Vekt 9062: 0,15 kg
To års garanti

Bruk av Fluke 9062

Inkludert tilbehør
Fluke 9040: krokodilleklemmer – svarte (3)
Fleksible testprober – svarte (3)
Fluke 9062: krokodilleklemmer – svarte (3)
Fleksible testprober – svarte (3)
Testledninger – svarte (3)

Bestillingsinformasjon
Fluke 9040
Fluke 9062

faserotasjonstester
El.nr: 8091131
faserotasjonstester med
kontaktfri motorrotasjonstest
El.nr: 8091132

Bestem fasefølgen i
elektriske lerfasesystemer.

Avgjør rotasjonen på
motorer som går, ganske
enkelt ved å plassere
instrumentet på motoren

Anbefalt tilbehør
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Kontroller riktig rotasjon på
motorer før de kobles til.
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