TESTEN & METEN

KEUZEGIDS
STROOMTANGEN
VIND DE JUISTE OPLOSSING

STROOMTANGEN
MET IGM™

Zet de kracht van warmtebeeldtechnologie in om defecte onderdelen in
een vroeg stadium te detecteren, en de oorzaak van de problemen aan te
wijzen voor verdere tests en onderzoeken.
FLIR biedt een hoogwaardige lijn van professionele en
industriële stroomtangen. Of u nu een commerciële,
industriële of particuliere elektricien of HVACprofessional bent, FLIR-stroomtangen helpen u bij het
optimaliseren van veiligheid en efficiëntie.
Ons assortiment is nu voorzien van opties met een
geïntegreerde warmtebeeldcamera: dit noemen wij IGM
(Infrared Guided Measurement). FLIR stroomtangen met
IGM bieden een snelle en betrouwbare manier voor het
op veilige afstand vaststellen van hot spots en kortsluiting.

CM174/275

Contactloze spanningsdetectie

INDUSTRIËLE STROOMTANGEN MET WARMTEBEELDCAMERA EN IGM

Heldere LEDwerkverlichting
Warmtebeeldcamera voor
contactloze temperatuurmeting
CM275 - warmtebeeldcamera met een
resolutie van 160 x 120
CM174 - warmtebeeldcamera met een
resolutie van 80 x 60

Kleuren-IPS LCD

IGM-knop
voor activering
warmtebeeld

Laser lokaliseert exacte
locatie van hot spots
De CM275 biedt METERLiNK® communicatie met mobiele apparatuur
en compatibele FLIR-camera's

Intuïtief menu
Opslag van 10K scalaire
metingen of 100 beelden

Werk sneller, veiliger en efficiënter
met de unieke combinatie van een
geïntegreerde warmtebeeldcamera
en uiteenlopende elektrische
meetfuncties.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Volledige targets scannen op elektrische problemen
met een resolutie tot 160 x 120
• Hot spots exact lokaliseren met laser of dradenkruis
• Geavanceerde elektrische functies, waaronder
VFD-modus, True RMS en LoZ
• Meetfuncties uitbreiden tot 3000 A AC met flexibele
klemaccessoires van FLIR (TA72/TA74)

Batterijen zonder gereedschap te vervangen

UNIEKE KENMERKEN CM275
• Interne opslag van elektrische metingen en
warmtebeelden voor beoordeling achteraf
• Stroomlijnen van documentatie en delen door
draadloze verbinding met FLIR Tools ® of de nieuwe
FLIR InSite™ workflow management app

1000A stroommetingen

CM82/83/85
TRUE RMS STROOMTANGEN

Contactloze spanningsdetectie
Heldere LEDwerkverlichting

Heldere LEDwerkverlichting

Geavanceerde metingen van
stroom en harmonischen

METERLiNK®-communicatie
met mobiele apparatuur en
compatibele FLIR-camera's

Geavanceerde metingen van
stroom en harmonischen

Helder scherm met
achtergrondverlichting

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Uiterst nauwkeurige metingen op
VFD-apparatuur met VFD-modus
• Voer prestatie-analyse op systeemniveau uit met
geavanceerde metingen van stroomefficiëntie en
harmonischen
• Meet stroompieken bij het opstarten van apparatuur
met inschakelmodus

Intuïtieve navigatie

Valbestendig tot 2 m

Deze industriële stroomtangen bieden
geavanceerde spanningsanalyse en VFDfiltering voor superieure nauwkeurigheid
en betrouwbare prestaties.

Helder scherm met
achtergrondverlichting
Valbestendig tot 3 m

• Waarborg dat motor en stroombron op elkaar zijn
afgestemd met faserotatietests

UNIEKE KENMERKEN CM83 en CM85
• Aflezen op afstand met smartphones en tablets via
Bluetooth ®
• Voeg draadloos metingen toe aan warmtebeelden
op compatibele FLIR-camera's met METERLiNK

CM78
1000A
stroommetingen

1000 A STROOMTANG
MET IR-THERMOMETER
Een veilige en functionele
combinatietool die ideaal geschikt
is voor de elektricien die werkt
met krachtige apparatuur en
temperatuursystemen.

Geïntegreerde IRthermometer
voor contactloze
temperatuuurmetingen

CM72/74
Smalle klem voor
eenvoudigere toegang

De CM72- en CM74-stroomtangen zijn
voorzien van een smalle klem en heldere
LED-werkverlichting om het verrichten van
metingen bij slecht verlichte volle panelen en
in donkere kasten te vereenvoudigen.

Groot scherm met
achtergrondverlichting

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Voer snelle, contactloze metingen uit op
panelen, leidingwerk en motoren met de
geïntegreerde IR-thermometer

Dubbele, heldere LEDwerkverlichting

• Ondervang slechte lichtomstandigheden
met de krachtige LED-verlichting die kan
fungeren als primaire werkverlichting
AC/DC-metingen
Heldere LEDwerkverlichting

METERLiNK®-communicatie
met mobiele apparatuur en
compatibele FLIR-camera's

COMMERCIËLE STROOMTANGEN

• Eenvoudige toegang tot bedrading op volle
panelen en in kasten dankzij de smalle klem
• Draag de lichte, compacte meter in uw
achterzak
• Ondervang slechte lichtomstandigheden met de
dubbele, heldere LED-werkverlichting

• Verbind de meter met uw compatibele
smartphones en tablets via Bluetooth en
FLIR Tools Mobile

• Meetwaarden zijn duidelijk afleesbaar op het LCDscherm met grote cijfers en achtergrondverlichting

• Bekijk en deel data van een mobiel apparaat
via Bluetooth

• Dubbele, met rubber beklede gegoten handgrepen
voor een vaste grip

• METERLiNK-technologie integreert
draadloze elektrische metingen op uw
warmtebeelden die zijn gemaakt met FLIRwarmtebeeldcamera's met METERLiNK

AC/DCstroommetingen

Incl. True RMS, LoZ, VFDmodus, inschakelstroom
en slimme diode

UNIEKE KENMERKEN CM74
• Geavanceerde elektrische functies, waaronder:
True RMS, LoZ, VFD-modus, inschakelstroom,
slimme diode met uitschakelfunctie

CM55/57

18-inch flexibele sensorkabel

FLEXIBELE STROOMTANGEN
10-inch flexibele sensorkabel

Heldere LEDwerkverlichting

Scherm met
achtergrondverlichting

Heldere LEDwerkverlichting

Scherm met
achtergrondverlichting

METERLiNK®-communicatie
met mobiele apparatuur en
compatibele FLIR-camera's

METERLiNK®-communicatie met mobiele
apparatuur en compatibele FLIR-camera's

Valbestendig tot 3 m
Valbestendig tot 3 m

Voer nauwkeurige metingen uit in krappe
of moeilijk bereikbare ruimtes met
deze smalle en flexibele sensorkabels.
Dankzij Bluetooth-communicatie is
draadloze overdracht naar en aflezen van
metingen op iOs- en Android-apparatuur
mogelijk via FLIR Tools Mobile. Zo kunt
u gegevens direct op uw werklocatie
analyseren en delen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Leid de flexibele sensorkabel eenvoudig rond
obstakels, zelfs in diepe, overvolle kasten
• Voer meervoudige metingen uit met TRMS AC-stroom
tot max. 3000 A
• Lokaliseer opstartproblemen met de apparatuur met
de inschakelstroomfunctie
• Verlicht donkere kasten met de geïntegreerde dubbele
LED-werkverlichting

KIES DE LENGTE VAN UW FLEXIBELE
SENSORKABEL
• CM55 - 25,4 cm voor eenvoudige hanteerbaarheid en
compact gemak
• CM57 - 45,72 cm voor grotere en meervoudige
metingen, dubbele metingen en grotere toegankelijkheid

Contactloze spanningsdetectie
Accu-Tip-technologie voor
grotere nauwkeurigheid

Contactloze spanningsdetectie

CM42/44/46
PROFESSIONELE 400 A TRUE RMS STROOMTANGEN MET ACCU-TIP™

Accu-Tip-technologie voor
grotere nauwkeurigheid

AC/DC-stroommeting

AC/DC-spanningsmeting

AC-stroommeting

AC/DC-spanningsmeting
Helder scherm met
achtergrondverlichting
Helder scherm met
achtergrondverlichting

Valbestendig tot 2 m
Valbestendig tot 2 m

Deze betaalbare stroomtangen zijn
voorzien van Accu-Tip-technologie
waarmee u exactere stroommetingen
van bedrading met een geringere
diameter kunt uitvoeren, tot een
tiende nauwkeurig!

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Accu-Tip levert exactere stroommetingen van bedrading
met een geringere diameter
• Dankzij het grote, heldere scherm met achtergrondverlichting
bent u in staat metingen af te lezen van donkere elektrische
systemen
• Neem de duurzame, lichtgewicht meters altijd met u mee
in uw gereedschapskoffer
• Bepaal de aanwezigheid van spanning en de relatieve sterkte
van het veld met Max/Min/Avg-registratie, frequentiemetingen
en elektrisch velddetectie

UNIEKE KENMERKEN CM44 en CM46
• CM44 verricht capaciteits-, microAmp DC-stroom- en
temperatuurmetingen
• CM46 verricht AC+DC-spanningsmetingen en Clamp-On
DC-stroommetingen

TECHNISCHE
SPECIFICATIES
Specificaties
Model
IGM-resolutie

Particulier/commercieel

MAAK UW GEREEDSCHAPSKOFFER COMPLEET

Commercieel/industrieel

Industrieel

FLIR CM42

FLIR CM44

FLIR CM46

FLIR CM72

FLIR CM74

FLIR CM174

FLIR CM275

FLIR CM78

FLIR CM82

FLIR CM83

FLIR CM85

FLIR CM55

FLIR CM57

—

—

—

—

—

80 x 60

160 x 120

IR-thermometer

—

—

—

—

—

-10°C tot 150°C
(14°F tot 302°F)

-20°C tot 270°C
(-4°F tot 518°F)

—

—

—

—

—

IGMtemperatuurbereik

—

—

—

—

—

-10°C tot 150°C
(14°F tot 302°F)

Displaycounts/
beeldschermtype

6000/LCD met
achtergrondverlichting

6000/LCD met
achtergrondverlichting

6000/LCD met
achtergrondverlichting

6000/LCD met
achtergrondverlichting

6000/LCD met
achtergrondverlichting

6000/2” kleurenTFT

6000/2,4” kleurenTFT

4000/LCD met
achtergrondverlichting

10000/LCD met
achtergrondverlichting

10000/LCD met
achtergrondverlichting

10000/LCD met
achtergrondverlichting

3000/LCD met
achtergrondverlichting

3000/LCD met
achtergrondverlichting

Klemopening

30 mm

30 mm

30 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

42 mm

37 mm

37 mm

45 mm

Flexibele
sensorkabel van
25 cm

Flexibele
sensorkabel van
45 cm

AC/DC-spanning

600 V

600 V

600 V

600 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

—

—

VFD AC-spanning

600 V

600 V

600 V

—

1000 V

•

•

—

•

•

•

—

—

LoZ AC/DC-spanning

—

—

—

•

•

•

•

—

—

—

—

—

—

AC-stroom

400 A

400 A

400 A

600 A

600 A

600 A

600 A

1000 A

600 A

600 A

1000 A

3000 A

3000 A

DC-stroom

—

—

400 A

—

600 A

600 A

600 A

1000 A

600 A

600 A

1000 A

—

—

VFD AC-stroom

—

—

—

600 A

600 A

600 A

600 A

—

—

—

—

—

—

AC-inschakelstroom

—

•

•

—

•

•

•

—

•

•

•

•

•

60,00 kΩ

60,00 kΩ

60,00 kΩ

6,00 kΩ

6,00 kΩ

6,00 kΩ

6,00 kΩ

40,00 MΩ

100 kΩ

100 kΩ

100 kΩ

—

—

Weerstand
Capaciteit

—

2500 μF

2500 μF

1000 μF

1000 μF

1000 μF

1000 μF

4000 μF

4000 μF

4000 μF

4000 μF

—

—

Frequentie

1,00 kHz

1,00 kHz

1,00 kHz

60,00 kHz

60,00 kHz

60,00 kHz

60,00 kHz

4,00 kHz

10,00 kHz

10,00 kHz

10,00 kHz

—

—

Temperatuur

—

-40°C tot 400°C
(-40°F tot 752°F)

-40°C tot 400°C
(-40°F tot 752°F)

—

—

—

—

-20°C tot 760°C
(-4°F tot 1400°F)

—

—

—

—

—

Min/max/gemiddeld

•

•

•

Min/Max

Min/Max

Min/Max

Min/Max

•

•

•

•

—

—

Peak

—

•

•

—

—

—

—

•

•

•

•

—

—

—

—

Vermogen/
vermogensfactor

—

—

—

—

—

—

—

—

600 kW/0,0 tot 1,0

600 kW/0,0 tot 1,0

1000 kW/0,0
tot 1,0

Harmonischen/
totale harmonische
vervorming (THD)

—

—

—

—

—

—

—

—

1 tot 25/0 tot 99,9

1 tot 25/0 tot 99,9

1 tot 25/0 tot 99,9

—

—

Faserotatie

—

—

—

—

—

—

—

—

•

•

•

—

—

Contactloze
spanningsdetectie
(NCV)

•

•

•

—

—

—

—

—

•

•

•

—

—

Werkverlichting

—

—

—

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

—

—

—

2000
meetwaarden

2000
meetwaarden

Dataopslag

—

—

—

—

—

—

10 bestanden (met elk
40k meetwaarden),
100 beelden

Bluetooth/
®
METERLiNK

—

—

—

—

—

—

•

•

—

•

•

•

•

CAT IV-300V
CAT III-600V

CAT IV-300V
CAT III-600V

CAT IV-300V
CAT III-600V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

CAT IV-600V
CAT III-1000V

Veiligheidscategorie

FLIR biedt een volledige lijn producten om uw werk te vereenvoudigen:
warmtebeeldcamera's, spanningsdetectoren, digitale multimeters en IR-thermometers.
Bekijk alles wat FLIR te bieden heeft op www.flir.com

ACCESSOIRES
FLIR biedt alle accessoires om uw stroomtang optimaal in te zetten, waaronder:

TA80 CAT IV-testsondes

1000 V, 10 A testsondes met vergulde
uiteinden voor professionele precisie

TA10-F Opbergcase

Compatibel met FLIR DM9x-, TA7x- en
CM5x-meters

TA52 Magneetbevestiging
TA55 Splitter

Voor eenvoudige en veilige metingen
van stroom en spanning van 2- of
3-aderige aansluitingen

TA11 Opbergcase

De compacte TA52 is ontwikkeld voor
de FLIR CM174-, CM74- en CM72stroomtangen, zit stevig vast op de
statiefbevestiging en is eenvoudig op
te bergen

Compatibel met de FLIR CM78 en FLIR CM8x

TA42 Riemclip

De compacte clip is ontwikkeld voor
de FLIR CM174-, CM74- en CM72stroomtangen en zit stevig vast op de
statiefbevestiging van de meter

TA15 Universele softcase

Aanbevolen voor alle soorten FLIR-stroomtangen en de
universele flexibele stroomprobe van FLIR (TA7x).
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