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 Modely 9040/9062 
Indikátory sledu fází

 Standardně dodávané příslušenství
Fluke 9040: 3 černé krokosvorky
Standardní měřicí sondy - černé (3)
Flexibilní měřicí sondy – černé (3)
Fluke 9062: 3 černé krokosvorky
Flexibilní měřicí sondy – černé (3)
Měřicí kabely – černé (3)

Informace pro objednávání
Fluke 9040 Indikátor sledu fází
Fluke 9062 Indikátor rotace pole 
   a motoru

 Fluke 9040
Model Fluke 9040 je účinný nástroj pro 
měření sledu fází ve všech oblastech kde 
se užívá třífázová síť k napájení motorů, 
pohonů a elektrických systémů. Fluke 
9040 je indikátor sledu fází, který vám 
na LCD displeji zřetelně zobrazí 3 fáze 
a směr jejich sledu k určení správného 
připojení. Tento indikátor umožňuje 
rychlé určení sledu fází a má napěťový 
(až do 700V) a frekvenční rozsah vhodný 
pro komerční a průmyslové aplikace. 
S přístrojem dodávané měřicí sondy 
mají přizpůsobitelné upínací rozpětí k 
zajištění bezpečného kontaktu zejména v 
třífázových zásuvkách.    

Fluke 9062
Jedinečný Fluke 9062 nabízí indikaci 
otáčení pole a motoru s výhodami 
bezkontaktní detekce.
Speciálně navržen pro komerční a 
průmyslová prostředí, Fluke 9062 
poskytuje rychlou indikaci sledu tří fází 
s použitím dodávaných kabelů nebo je 
možné jej použít k určení směru otáčení 
synchronních i asynchronních třífázových 
motorů. Bezkontaktní detekce je ideální u 
motorů, kde není viditelná hřídel. 
S přístrojem dodávané sondy mají 
přizpůsobitelné upínací rozpětí k 
zajištění bezpečného kontaktu zejména v 
třífázových zásuvkách.    

 Doporučené volitelné příslušenství

TLK291 
Viz. str. 131

C25
Viz. str. 138

 Vlastnosti

9040:

TLK290 
Viz. str. 131

9062:

 Specifikace

 Rozměry (VxŠxH) Fluke 9040: 
124 mm x 61 mm x 27 mm
Rozměry (VxŠxH) Fluke 9062: 
124 mm x 61 mm x 27 mm

 použití Fluke 9062

 Určení směru rotace na 
běžících motorech pouhým 
přiložením indikátoru ke 
kostře motoru.

 Kontrola správného směru 
rotace motoru před jeho 
spuštěním.

 Určení sledu fází na 
víceafázových elektrických 
napáječích.

9040 9062

Indikace 3 fází prin LCD prin LED

Indikace sledu fází

Indikace směru otáčení motoru

Bezkontaktní určení směru otáčení na běžících motorech

Zřetelný LCD displej

Měří bez baterií

9040 9062

Napěťový rozsah 40 – 700 V až do 400 V

Zobrazení fází - 120 – 400 V AC

Frekvenční rozsah 15 – 400 Hz 20 – 400 Hz

Doba provozu Nepřetržitě Nepřetržitě

Napájení 9040: z testovaného zařízení
Napájení 9062: 1 x 9 V
Hmotnost 9040: 0,20 kg
Hmotnost 9062: 0,15 kg
Záruka 2 roky

 Již nemusíte odhadovat sled fází/směr otáčení 
motoru při měření

Fluke 9040

Fluke 9062
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