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233

Odnímatelný magnetický displej

Měření True-RMS

Počet zobrazených míst displeje 6000

Podsvícený displej

Vestavěný teploměr

Test odporu, spojitosti a diod

Záznam průměrných hodnot a hodnot Min/Max 

Automatické vypnutí přístroje maximalizuje výdrž baterie

Připojením displeje k multimetru se radiovysílač automaticky vypne

S připojeným displejem jej můžete používat jako běžný multimetr

Bezpečnostní kategorie CAT IV 600 V / CAT III 1000 V

Automatické a manuální nastavení rozsahů

Přidržení hodnoty na displeji a funkce AutoHOLD®

Výstraha nebezpečného napětí upozorňuje na napětí nad 30 V

Indikátor stavu baterií

Ergonomický tvar s integrovaným pouzdrem

Volitelný režim spánku šetří baterie

Multimetr s odnímatelným 
displejem 233

Standardně dodávané příslušenství
Měřicí kabely s kolíkovými koncovkami 4 mm, 
krokosvorky AC175, teplotní sonda 80BK-A, 
disk CD-ROM, baterie AA a návod k obsluze.

Informace pro objednávání
Fluke 233 Multimetr s odnímatelným  
  displejem

Digitální multimetr Fluke 233 s 
odnímatelným displejem vám umožní být 
na dvou místech zároveň.  Odnímatelný 
displej řeší situace, kdy potřebujete 
držet při měření zároveň multimetr a 
měřicí kabely, provádět měření v těžko 
dostupných místech a provádět měření 
strojů nebo skříní, které jsou fyzicky 
odděleny od nadproudového spínače 

nebo odpínače. Bezdrátová technologie 
zaručuje, že můžete displej odnést až 
10 metrů od místa měření. Multimetr 
Fluke 233 je také konstruován pro práci 
v místech, kde obsluha nemůže být v 
blízkosti aktivního bodu měření, například 
v čistých provozech nebo nebezpečných 
prostorech.

Doporučené volitelné příslušenství

80AK-A
Viz. str. 136

80PK-9
Viz. str. 136

i410
Viz. str. 135

Tpak
Viz. str. 140

C35
Viz. str. 138

Výdrž baterie:  alkalické baterie AA (2 do hlavní části,
2 do displeje), typicky 400 hodin
Rozměry (V x Š x H): 193 x 93 x 53 mm

 Na všech vstupech

Vlastnosti

Specifikace

Funkce
Fluke 233

Maximum Max. Rozlišení Přesnost

DC (ss) napětí 1000 V 0,1 mV ±(0,25% + 2)

AC (st) napětí 1000 V 0,1 mV ±(1,0% + 3)

DC (ss) proud 10 A 1 mA ±(1,0% + 3)

AC (st) proud 10 A 1 mA ±(1,5% + 3)

Odpor 40 MΩ 0,1 Ω ±(0,9% + 1)

Kapacita 9999 μF 1 nF ±(1,9% + 2)

Frekvence 50,00 kHz 0,01 Hz ±(0,1% + 2)

Teplota -40 ºC ... +400 ºC 0,1 ºC ±(1% + 10)

Bezdrátová frekvence: 2,4 GHz ISM Band 10 meter 
range

Hmotnost: 0,6 kg
Záruka: 3 roky

Naprostá flexibilita díky odnímatelnému displeji

Uvedené přesnosti jsou ty nejlepší přesnosti pro danou funkci.

Fluke 233

True RMS
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