
DANE TECHNICZNE

Zestaw do obsługi technicznej Fluke 289 
IMSK z multimetrem przemysłowym

Opis produktu
Główne elementy tego zestawu dwóch przyrządów to Fluke 289 — 
wysokiej klasy przemysłowy multimetr rejestrujący nowej generacji 
— oraz cęgi prądowe AC i400. Przyrządy te stosowane razem poma-
gają rozwiązywać złożone problemy z zakresu elektroniki, automatyki 
instalacji przemysłowych i dystrybucji zasilania, a także problemy 
występujące w sprzęcie elektromechanicznym. Zestaw zawiera spe-
cjalne akcesoria, które jeszcze bardziej zwiększają wydajność pracy. 
W zestawie kosztują one ponad 15% mniej niż w przypadku osob-
nego ich zakupu. Dodatkową korzyścią jest to, że będziesz pracować z 
przyrządami cieszącymi się największym zaufaniem na świecie.

Multimetr prawdziwej wartości RMS Fluke 289 oferuje 
zaawansowane funkcje.

 • Możliwość rejestracji danych i przedstawiania wyników w postaci 
graficznej 

 • Funkcja TrendCapture służy do przedstawienia zarejestrowanych 
danych w postaci graficznej w celu szybkiego ustalenia, czy mogło 
dojść do wystąpienia anomalii 

 • Możliwość przeglądania do 10 000 zarejestrowanych zdarzeń 
i odczytów za pomocą wbudowanej funkcji TrendCapture 

 • Funkcja powiększania trendu (do 14 razy) zapewnia możliwość 
przeglądania i analizowania danych przetworzonych za pomocą 
funkcji TrendCapture

 • Filtr dolnoprzepustowy umożliwiający jednoczesne wykonywanie 
dokładnych pomiarów napięcia i częstotliwości w przemiennikach 
częstotliwości i innych urządzeniach generujących zakłócenia 
elektryczne

 • Zestaw obejmuje również przewody pomiarowe wysokiej jakości, 
zaciski krokodylkowe oraz zaślepki do gniazd

Cęgi prądowe AC Fluke i400, 400 A pozwalają 
przekształcić multimetr Fluke 289 w miernik cęgowy 

 • Cęgi prądowe umożliwiają wykonywanie dokładnych pomiarów 
prądu o natężeniu do 400 A bez przerywania obwodu 

 • Bezpieczne pomiary dzięki klasie bezpieczeństwa wyznaczającej 
standardy w branży

Wybrane akcesoria, takie jak sonda temperatury, 
przewody pomiarowe i zaciski krokodylkowe, są 
dołączone do zestawu 

 • Zestaw przewodów pomiarowych wysokiej jakości TL71 z sondami 
z wygodnym uchwytem, które są odporne na działanie wysokich i 
niskich temperatur oraz mają klasę bezpieczeństwa CAT III 1000 V

 • Zaciski krokodylkowe AC175 zapewniają możliwość konfiguracji 
przewodów do indywidualnych potrzeb

Najważniejsze cechy w zakresie bezpieczeństwa 
 • Miernik o klasie bezpieczeństwa CAT III 1000 V, CAT IV 600 V  

gwarantuje, że wrócisz do domu cały i zdrowy 

Gwarancja
 • Wieczysta gwarancja

NAJWAŻNIEJSZE CECHY ZESTAWU  
289 IMSK

 • Multimetr Fluke 289 charakteryzuje się do-
kładnością wymaganą do pomiaru prawdziwej 
wartości RMS i oferuje zaawansowane funkcje, 
dzięki czemu zapewnia prawidłowe wyniki

 • Cęgi prądowe AC Fluke i400, 400 A pozwalają 
przekształcić multimetr 289 w miernik cęgowy

 • Wybrane akcesoria, takie jak sonda temperatury, 
przewody pomiarowe i zaciski krokodylkowe, 
dołączone do zestawu
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Dane techniczne multimetru Fluke 289
Ogólne dane techniczne
Maksymalne napięcie (pomiędzy dowolnym 
zaciskiem i uziemieniem) 1000 V

Typ baterii 6 baterii alkalicznych AA, NEDA 15A IEC LR6

Czas pracy baterii min. 100 godzin; 200 godzin w trybie rejestrowania

Temperatura

   Praca od -20°C do 55°C

   Przechowywanie od -40°C do 60°C

Wilgotność względna od 0% do 90% (przy temp. od 0°C do 37°C)
od 0% do 65% (przy temp. od 37°C do 45°C)
od 0% do 45% (przy temp. od 45°C do 55°C)

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC EN61326–1

Wibracje Odporność na losowe wibracje zgodnie ze standardem MIL-PRF-28800F Class 2

Odporność na wstrząsy Odporność na upadek z wysokości 1 m zgodnie z normą IEC/EN 61010-1, wydanie 2

Wymiary (wys. x szer. x dł.) 22,2 cm x 10,2 cm x 6 cm

Masa 870,9 g

Szczegółowe dane techniczne
Funkcja Zakres i rozdzielczość Najwyższa dokładność

Napięcie DC
Napięcie AC

50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V,  
500,00 V, 1000,0 V

0,025% 
0,4% (prawdziwa wartość RMS)

Natężenie prądu AC 
Natężenie prądu DC

500,00 µA, 5000,0 µA, 50,000 mA, 400,00 mA,  
5,0000 A, 10,000 A

0,15% 
0,7% (prawdziwa wartość RMS)

Temperatura (z wyłączeniem sondy) od -200,0°C do 1350,0°C 1,0%

Rezystancja 50,000 Ω, 500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50,000 kΩ,  
500,00 kΩ, 5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ 0,05%

Pojemność 1,000 nF, 10,00 nF, 100,0 nF, 1,000 µF, 10,00 µF,  
100,0 µF, 1000 µF, 10,00 mF, 100 mF 1,0%

Częstotliwość 99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz,  
999,99 kHz 0,005%

Funkcje dodatkowe
Wiele danych wyświetlanych na ekranie Tak

Szerokość pasma pomiaru prawdziwej warto-
ści RMS prądu AC

100 kHz

dBV/dBm Tak

Rozdzielczość pomiaru napięcia DC w mV 1 μV

Zakres w megaomach do 500 MΩ

Przewodność 50,00 nS

Sygnalizator dźwiękowy ciągłości Tak

Dostęp do baterii/bezpiecznika Bateria/bezpiecznik

Zegar czasu pracy Tak

Zegar godziny bieżącej Tak

Wartości minimalne, maksymalne i średnie Tak

Współczynnik wypełnienia Tak

Szerokość impulsu Tak

Izolowany interfejs optyczny Tak

Funkcja Auto Hold / Touch Hold Tak

Pamięć odczytów Tak

Rejestrowanie danych z zapisem w 
komputerze

Tak

Rejestrowanie przedziałów czasowych i zdarzeń Tak

Pamięć rejestracji danych do 15 000 odczytów
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Dane techniczne cęgów Fluke i400
Dane techniczne
Zakres prądu znamionowego 400 A

Zakres prądu ciągłego od 1 A do 400 A

Maksymalny prąd nieniszczący 1000 A

Najniższy prąd możliwy do zmierzenia 1 A

Dokładność podstawowa 2% +0,06 A

(45–400 Hz)

(% odczytu + współczynnik wynikający z zakłóceń w dolnej części zakresu)

Częstotliwość użyteczna od 5 Hz do 20 kHz

Poziomy sygnału wyjściowego 1 mA/A

Dane dotyczące bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Maksymalne napięcie 1000 V AC RMS do uziemienia, zgodnie z normą EN61010

Dane mechaniczne i ogólne
Gwarancja 1 rok

Maksymalna średnica przewodu 32 mm

Maksymalna wielkość przewodnika 
(szynoprzewód) 750 MCM

Długość przewodu wyjściowego 1,5 m

Osłonięte wtyki bananowe Tak

Informacje potrzebne przy zamawianiu
Fluke-289/IMSK — zestaw do obsługi technicznej z multimetrem 
przemysłowym 

W zestawie
Fluke 289 — multimetr przemysłowy 
Fluke i400 — cęgi prądowe AC, 400 A 
TL71 — zestaw przewodów pomiarowych ze sztywną końcówką 
AC175 — zestaw gwintowanych zacisków krokodylkowych
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