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9040/9062 fasföljdsvisare

Medföljande tillbehör
Fluke 9040: Krokodilklämmor - svarta (3)
Flexibla testprober - svarta (3)
Fluke 9062: Krokodilklämmor - svarta (3)
Flexibla testprober - svarta (3)
Testsladdar - svarta (3)

Beställningsinformation 
Fluke 9040  Fasföljdsvisare

E-nr: 42 015 45
Fluke 9062  Fasföljdsvisare med beröringsfri

motorrotationstest
E-nr: 42 015 47

Slut på vilda gissningar vid mätning av 
fasföljd/motorrotation
Fluke 9040
Fluke 9040 är effektivt för mätning av
fasföljd överallt där trefasström används till
att driva motorer, styrenheter och elektriska
system. Fluke 9040 är en fasföljdsvisare
som tydligt indikerar de 3 faserna på en
LCD-display tillsammans med fasföljden, så
att du ansluter rätt.
Instrumentet gör det möjligt att snabbt
avgöra fasföljden. Spännings- och
frekvensområdet (upp till 700 V) är
anpassat efter kommersiella och industriella
tillämpningar. De testprober som medföljer
instrumentet har kraftiga krokodilklämmor
för att ge säker kontakt, särskilt på
industriella kontakter.

Fluke 9062
Den unika Fluke 9062 kombinerar
fasföljds- och motorrotationsvisning med
fördelarna med beröringsfri mätning.
Fluke 9062 har specialtillverkats för
kommersiella och industriella miljöer.
Instrumentet visar snabbt trefasrotation
(inkoppling via testsladdar) på synkrona
och asynkrona trefasmotorer. Beröringsfri
mätning är idealiskt att använda på motorer
där axeln inte är synlig.
De testprober som medföljer instrumentet
har kraftiga krokodilklämmor för att ge säker
kontakt, särskilt på industriella kontakter.

9040 9062

40 – 700 V Up til 400 V

- 120 – 400 V AC

15 – 400 Hz 2 – 400 Hz

Fortlöpande Fortlöpande

Spänningsområde

Fasvisning

Frekvensområde

Driftstid

Specifikationer

Storlek (HxBxD) Fluke 9040:
124 mm x 61 mm x 27 mm
Storlek (HxBxD) Fluke 9062:
124 mm x 61 mm x 27 mm

Strömförsörjning 9040: från mätobjekt
Strömförsörjning 9062: 1 x 9 V
Vikt 9040: 0,20 kg
Vikt 9062: 0,15 kg
Två års garanti

Funktioner

9040 9062

Via LCD Via LED
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Trefasvisning

Fasföljdsvisning

Visning av motorrotationsriktning

Beröringsfri mätning av rotationsriktningen av motorer under drift

Tydlig LCD-display

Inga batterier behövs

TLK290 TLK291 C25

Rekommenderade tillbehör

Fluke 9062-tillämpningar

Bestämma närvaron av
fasföljd för elaggregat
med flera faser

Bestämma rotationen på
motor under gång genom
att helt enkelt placera
verktyget på motorblocket.

Kontrollera motorrotation
innan anslutning.
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