9040/9062
faserotatietesters
Geen nattevingerwerk bij
motor-/faserotatiemetingen
Fluke 9040

Fluke 9062

De Fluke 9040 is bestemd voor het
testen van faserotatie overal waar
driefasevoedingen worden gebruikt voor
voeding van motoren, aandrijvingen
en elektrische systemen. De Fluke
9040 is een draaiveldindicator en geeft
via een LCD-display een duidelijke
indicatie van de driefasenspanning en
de faserotatierichting, zodat de juiste
aansluitingen kunnen worden bepaald.
De fasevolgorde kan snel worden
vastgesteld en het spannings- en
frequentiebereik (tot 700 V) is geschikt
voor commerciële en industriële
toepassingen. De meetprobes die met
het instrument worden meegeleverd,
hebben een variabel klembereik zodat
een veilig contact mogelijk is, met name
bij industriële contactdozen.

De unieke Fluke 9062 geeft het draaiveld
en de rotatie van motoren weer en biedt
de voordelen van contactloze detectie.
De Fluke 9062, die speciaal bedoeld
is voor commerciële en industriële
omgevingen, geeft met behulp van de
meegeleverde testsnoeren een snelle
indicatie van driefase-rotatie of kan
worden gebruikt voor het bepalen van
de rotatie van synchrone en asynchrone
driefasemotoren. De contactloze detectie
is ideaal voor metingen aan motoren
waarvan de as niet zichtbaar is.
De meetprobes, die met het instrument
worden meegeleverd, hebben een
variabel klembereik zodat een veilig
contact mogelijk is, met name bij
industriële contactdozen.

Fluke 9040

Kenmerken
9040
Via LCD
O

Driefase-indicatie
Indicatie van faserotatie
Indicatie van draairichting van motor
Contactloze bepaling van de draairichting van lopende motoren
Helder LCD-display
Geen batterij nodig

9062
Via LED
O
O
O

O
O

Fluke 9062

9040:

Speciﬁcations

9062:

Spanning bereik
Weergave fase volgorde
Frequentie bereik
Gebruikstijd

Afmetingen (hxbxd) Fluke 9040:
124 mm x 61 mm x 27 mm
Afmetingen (hxbxd) Fluke 9062:
124 mm x 61 mm x 27 mm

9040
40 - 700 V
15 - 400 Hz
Continue

9062
Up to 400 V
120 - 400 V AC
2-400 Hz
Continue

Voeding 9040: van meetpunt
Voeding 9062: 1 x 9V blok
Gewicht 9040: 0,20 kg
Gewicht 9062: 0,15 kg
Twee jaar garantie

Fluke 9062 toepassingen

Inbegrepen accessoires
Fluke 9040: Krokodillenklemmen - zwart (3)
Standaard meetprobes - zwart (3)
Flexibele meetprobes - zwart (3)
Fluke 9062: Krokodillenklemmen - zwart (3)
Flexibele meetprobes - zwart (3)
Meetsnoeren - zwart (3)

Bestelinformatie
Fluke 9040
Fluke 9062

Faserotatietester
Motor & faserotatie
indicator

Bepaal de aanwezigheid
van de fasevolgorde
van elektrische
meerfasenvoedingen

Bepaal de rotatierichting
van lopende motoren door
eenvoudigweg het instrument
op het motorhuis te plaatsen

Controleer of elektromotoren
in de juiste richting draaien
voordat u ze aansluit.

Aanbevolen accessoires

TLK290
Zie pagina 131

TLK291
Zie pagina 131

C25
Zie pagina 138
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Service van EURO-INDEX b.v.
EURO-INDEX b.v. verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis
en hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.
Geautoriseerd Service Centrum ..................................................................
EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een
Geautoriseerd Service Centrum.
Dit betekent dat uw instrumenten worden behandelt door goed opgeleid en
kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software.
Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw
instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.)
MEER INFO
blijven intact.
Service en kalibratielaboratorium ..................................................................
EURO-INDEX b.v. beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie
geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd
MEER INFO
in de scope bij accreditatienummer K105.
KWS® .............................................................................................................
KWS is een een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek
onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder
zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten.
MEER INFO
De kosten zijn laag en voorspelbaar.
Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS ..........................
Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal beschikking
MEER INFO
over uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.
Verhuur van meetinstrumenten .....................................................................


Uitgebreid assortiment

Deskundig advies

Instrumenten worden geleverd

Bekijk de video en
ontdek alles over KWS

Servicebalie

Kalibratie rookgasanalyse

herleidbaar kalibratiecertificaat

met accessoirepakket en

MEER INFO

EURO-INDEX Academy .....................................................................................


Producttrainingen (individueel en klassikaal)

Seminars

Demonstratie- en instructievideo’s

Seminars en workshops

MEER INFO

Kalibratie thermografie
Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 16003

