iFlex™ Özellikli 381 Uzaktan Görüntülemeli
True-RMS AC/DC Pens ampermetre
Sökülebilir uzaktan görüntüleme ekranı ile daha kolay, daha
hızlı ve daha güvenli ölçümler sağlayan ilk pens ampermetre

Teknik Veriler
Yeni Fluke 381 ile bir pens ampermetreden bekleyeceğiniz her şeyi yapabilir, ekranı çıkararak daha da fazla esneklik elde edebilirsiniz. Teknisyen artık
iki kişi gerektiren işleri tek başına yapabilir; Fluke 381’i bir iletkenin etrafına
pensle bağlayın, ekranı çıkarın ve odanın diğer tarafına giderek kontrolleri
kullanın veya koruyucu ekipmanı çıkarın; bu sırada gerçek zamanlı ölçüm
değerlerini de izleyebilirsiniz. Yeni iFlex™ esnek akım probu (birlikte verilir)
ölçüm aralığını 2500 A ac’ye kadar genişletirken daha fazla görüntüleme
esnekliği, değişik boyutlu iletkenlerin yanında ölçüm yapma olanağı ve daha
fazla kablo erişimi sağlar.

Yeni

Ölçüm kapasitesi
• Sabit ağızla 1000 A ac ve dc
akım ölçümü
• iFlex™ esnek akım probuyla
2500 A ac akım ölçümü
• 1000 V ac ve dc gerilim
ölçümü
• Doğrusal olmayan sinyaller
üzerinde hassas ölçümler için
true-rms ac gerilim ve akım
• Sabit ağız ve iFlex™ ile
500 Hz frekans ölçümü
• Devamlılık algılama ile
60 kΩ direnç ölçümü
• Değişiklikleri otomatik olarak
alan min, maks, ortalama ve
kalkış kaydı

Özellikler
• Kablosuz teknolojisi, ekranın
ölçüm noktasından 10 m’ye
kadar uzaklaştırılmasını
mümkün kılarak ölçüm hassaslığından ödün vermeden
daha fazla esneklik sağlar
• iFlex™ esnek akım probu
ölçüm aralığını 2500 A ac’ye
kadar genişletirken daha
fazla görüntüleme esnekliği,
değişik boyutlu iletkenlerin yanında ölçüm yapma
olanağı ve daha fazla kablo
erişimi sağlar
• CAT IV 600V, CAT III 1000 V
güvenlik sınıfı
• Entegre düşük geçiş filtresi
ve mükemmel sinyal işleme
sayesinde parazitli elektrik ortamlarında kullanım
sırasında güvenilir ölçüm
değerleri elde edilir

• Özel kalkış ölçümü teknolojisi
ile parazit filtrelenir ve motor
kalkış akımı tam olarak devre
koruması tarafından görülen
şekilde alınabilir
• Ergonomik tasarımıyla elinize
oturur ve kişisel koruma
ekipmanı giyilmiş halde de
kullanılabilir
• Çıkarılabilir manyetik ekran,
kolayca görülebileceği bir
yere rahatça takılabilir
• Radyo aktarıcı , ekran ölçüm
cihazına bağlandığında otomatik olarak kapanır
• Geniş, kolay okunabilir, arkadan aydınlatmalı ekran doğru
ölçüm aralığını otomatik
olarak ayarlar; böylece ölçüm
yaparken konum değiştirmeniz gerekmez
• Üç yıl garanti
• Yumuşak taşıma kutusu

Sipariş bilgileri
iFlex™ Özellikli 381 Uzaktan
Görüntülemeli True-RMS Pens
ampermetre

Teknik Özellikler
Fluke 381

Aralık

Maks.
Çözünürlük

Hassaslık

AC akımı ağız üzerinden

999.9 A

0,1 A

% 2 ± 5 basamak  

AC akımı iFlex™ üzerinden

2500 A

0,1 A

% 3 ± 5 basamak  

DC akım

999.9 A

0,1 A

% 2 ± 5 basamak  

AC gerilimi

1000 V

0,1 V

% 1,5 ± 5 basamak  

DC gerilimi
Direnç
Frekans

1000 V

0,1 V

% 1 ± 5 basamak  

60.000 Ω

0,1 Ω

% 1 ± 5 basamak  

500 Hz

0,1 Hz

% 0,5 ± 5 basamak  

True-RMS

•

Devamlılık

•

Tutma

•

Arkadan Aydınlatma

•

Min/Maks

•

Kalkış

•

Düşük geçiş filtresi

•

Çıkarılabilir uzaktan
görüntüleme ekranı

•

45 cm (18 inç) iFlex™
Esnek Akım Probu

Dahil Olanlar  

25 cm (10 inç) iFlex™
Esnek Akım Probu

Aksesuar  

Kablo kapasitesi
Güvenlik sınıfı

34 mm  
CAT III 1000V, CAT IV 600V
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