
55Analyzátory kvality elektrické energie

Specifikace

Přesnost

Parametr Rozsah Rozlišení
Skutečná přesnost za referenčních podmínek 

(% odečtu + % plného rozsahu)

Napětí 1 000 V 0,1 V ± (0,2 % + 0,01 %)

Proud:  
Přímý vstup

i17xx-flex 1500 
12" 

150 A 0,1 A ± (1 % + 0,02 %)

1 500 A 1 A ± (1 % + 0,02 %)

i17xx-flex 3000 
24" 

300 A 1 A ± (1 % + 0,03 %)

3 000 A 10 A ± (1 % + 0,03 %)

i17xx-flex 6000 
36"

600 A 1 A ± (1,5 % + 0,03 %)

6 000 A 10 A ± (1,5 % + 0,03 %)

Kleště i40s-EL
4 A 1 mA ± (0,7 % + 0,02 %)

40 A 10 mA ± (0,7 % + 0,02 %)

Frekvence 42,5 Hz až 69 Hz 0,01 Hz ± (0,1 %)

Pomocný vstup ± 10 V DC 0,1 mV ± (0,2 % + 0,02 %)

Třífázové záznamníky výkonu
Fluke 1736 a 1738 
Více informací, menší nejistota, lepší rozhodování o kvalitě a spotřebě 
elektrické energie
Třífázové záznamníky výkonu Fluke 1736 a 1738 jsou kompatibilní s mobilní aplikací 
a počítačovým softwarem Fluke Connect®. S těmito zařízeními získáte data, která potřebujete 
k přijímání důležitých rozhodnutí o kvalitě a spotřebě elektrické energie v reálném čase. 
Záznamníky výkonu Fluke 1736 a 1738 představují ideální měřicí přístroje k provádění 
rozborů měření elektrické energie a základnímu záznamu její kvality: umí automaticky 
zachytit a uložit přes 500 parametrů kvality elektrické energie, takže máte k dispozici 
dostatek údajů k optimalizaci spolehlivosti systému a zajištění úspor.

• Měřte všechny tři fáze a střední vodič pomocí dodaných čtyř ohebných proudových sond.

• Komplexní záznam: V přístroji může být uloženo více než 20 samostatných protokolovacích 
relací. Všechny měřené hodnoty jsou automaticky uloženy do paměti přístroje, takže nikdy 
nepřijdete o zjištěné trendy.

• Zachycení poklesů, překmitů a náběhového proudu: Zachyťte křivku dějů (pouze 
model 1738) a profil RMS ve vysokém rozlišení spolu s datem, časovým údajem a závažností 
pro snazší identifikaci hlavních příčin problémů s kvalitou elektrické energie.

• Optimalizované uživatelské rozhraní: Pořizujte vždy jen správná data pomocí rychlého, 
grafického nastavení s nápovědou a omezte vliv chyb připojení pomocí inteligentní 
funkce ověření.

• Kompatibilní se systémem Fluke Connect®: Zobrazte si data na místě, kde se zrovna 
nacházíte, prostřednictvím mobilní aplikace nebo počítačového softwaru Fluke Connect  
nebo prostřednictvím infrastruktury WiFi v objektu.

1Rozsah = 1 000 V × I rozsah
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Informace pro objednávání

Modely Standardně dodávané příslušenství

Třífázový záznamník/analyzátor výkonu FLUKE-1736

Přístroj, napájecí zdroj, měřicí kabely, krokosvorky (4x), ohebná 
proudová sonda 1 500 A 12" (4x), měkké pouzdro, software 
Energy Analyze Plus, WiFi adaptér**, napájecí kabely, barevná 
sada k rozpoznání fází a dokumentace na jednotce USB Flash 

Třífázový záznamník/analyzátor výkonu FLUKE-1738

Přístroj, napájecí zdroj, měřicí kabely, krokosvorky (4x), 
ohebná proudová sonda 1 500 A 12" (4x), měkké pouzdro, 
software Energy Analyze Plus, magnetický popruh pro 
zavěšení, magnetické napěťové sondy (4x), WiFi/BLE 
adaptér**, napájecí kabely, barevná sada k rozpoznání 
fází a dokumentace na jednotce USB Flash

FLUKE-1738/Upgrade
Magnetický popruh pro zavěšení, magnetické napěťové sondy 
(4x), adaptér WiFi/BLE, licence k firmwaru: Stav průmyslových 
problémů, zachycení průběhu dějů

**Některé modely nejsou dostupné ve všech zemích. Další informace získáte u místního obchodního zástupce společnosti Fluke.


