TEST VE ÖLÇÜM

PENS AMPERMETRE
REHBERİ
DOĞRU ÇÖZÜMÜ BULUN

IGM™ ÖZELLİKLİ PENS
AMPERMETRELER

Bozulan parçaları erkenden tespit etmek ve daha ileri test ve incelemeler
yapmak için sorunların kaynağının tam yerini belirlemede termal
görüntülemenin gücünü kullanın.
FLIR, yüksek kaliteli profesyonel ve endüstriyel
pens ampermetreler serisini sunmaktan gurur duyar.
İster ticari, endüstriyel veya konut elektrikçisi olun,
ister HVAC uzmanı olun, FLIR pens ampermetreler
güvenliği ve verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza
yardım edecektir.
Ürünlerimiz arasında artık IGM (Kızılötesi Destekli
Ölçüm) dediğimiz dahili termal görüntüleme özellikli
seçenekler de bulunuyor. IGM ile geliştirilen FLIR
pens ampermetreler, sıcak noktaları ve aşırı yüklü
devreleri güvenli bir mesafeden tespit etmek için hızlı
ve güvenilir bir yol sunmaktadır.

CM174/275

Temassız voltaj algılama

IGM ÖZELLİKLİ ENDÜSTRİYEL GÖRÜNTÜLÜ
PENS AMPERMETRELER

Parlak LED çalışma
ışığı

Temassız sıcaklık ölçümü termal
görüntüleyici
CM275 - 160 x 120 görüntüleyici
CM174 - 80 x 60 görüntüleyici

Tam renkli IPS LCD ekran

IGM düğmesi
termal görüntülemeyi
etkinleştirir

Lazer, sıcak noktanın
tam yerini tespit eder

Sezgisel menü sistemi

10 bin skaler ölçüme ya
da 100 görüntüye kadar
depolayın

CM275 mobil cihazlar ve uyumlu FLIR
kameralar ile METERLiNK® iletişimi
sağlar

Dahili termal görüntüleme ve geniş
çaplı elektrik ölçüm özelliklerinin
benzersiz birleşimiyle daha hızlı, daha
güvenli ve daha verimli çalışın.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
• Tüm hedefleri elektriksel sorunlar için 160 x 120
termal çözünürlüğe kadar tarayın
• Lazer veya artı uçlu imleç ile sıcak noktanın tam
yerini tespit edin
• VFD modu, True RMS ve LoZ gibi gelişmiş elektrik
özelliklerini kullanın

Pilleri herhangi bir araç olmadan
değiştirin

• FLIR Flex Ampermetre aksesuarları (TA72/TA74) ile
ölçüm kabiliyetini 3000A AC'ye kadar yükseltin

CM 275'in BENZERSİZ ÖZELLİKLERİ
• Daha sonra incelemek üzere elektrik ölçümlerini
ve termal görüntüleri depolayın
• FLIR Tools® ya da FLIR InSite™ iş akışı yönetim
uygulamasına kablosuz olarak bağlanarak kolay
belgeleme ve paylaşma

1000A akım ölçümü

CM82/83/85
TRUE RMS ELEKTRİKLİ PENS AMPERMETRELER

Temassız voltaj algılama
Parlak LED çalışma
ışığı

Parlak LED çalışma
ışığı

Gelişmiş güç ve harmonik
ölçümler

Mobil cihazlar ve uyumlu FLIR
kameralar ile METERLiNK
iletişimi

Gelişmiş güç ve harmonik
ölçümler

Arkadan aydınlatmalı
parlak ekran

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
• VFD kontrollü VFD modundaki ekipmanlar ile
en doğru okumaları alın
• Gelişmiş güç verimliliği ve harmonik ölçümler ile
sistem düzeyi performans analizi yürütün
• Demaraj modu ile, cihaz başlatma sırasında hızlı
AC Akım artışlarını yakalayın

Sezgisel gezinme
2 m'den düşmeye karşı test
edilmiş dayanıklılık

Bu sanayi tipi elektrikli pens
ampermetreler, üstün kesinlik ve
güvenilir performans için gelişmiş güç
analizi ve alçak geçirgen filtre (VFD)
fonksiyonları sunmaktadır.

3 m'den düşmeye karşı test
edilmiş dayanıklılık

Arkadan aydınlatmalı parlak
ekran

• Faz rotasyon testiyle, motorun ve güç
kaynağının hizalandığından emin olun

CM 83 ve CM 85'in BENZERSİZ
ÖZELLİKLERİ
• Bluetooth® üzerinden akıllı telefon ve tabletlerde
uzaktan görüntüleme
• METERLiNK ile uyumlu FLIR kameralardaki
termal görüntülerin içine ölçüm değerlerini
yerleştirin

CM78
1000A akım
ölçümü

1000 A KIZILÖTESİ
TERMOMETRELİ
PENS AMPERMETRE
Yüksek güçlü ekipmanlar ve yüksek
sıcaklık sistemlerinde çalışan
elektrikçiler için ideal, güvenli ve çok
fonksiyonlu pens ampermetre

Temassız sıcaklık ölçümü
için dahili
kızılötesi termometre

CM72/74
Kolay erişim için
dar pens çenesi

Arka aydınlatmalı
büyük ekran

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

• Entegre edilen kızılötesi termometre ile
panolarda, borularda ve motorlarda hızlı ve
temassız ölçümler yapın

Parlak LED çalışma
ışığı

Dar çene ve yüksek güçlü LED çalışma
ışıklarıyla üretilen CM72 ve CM74, karanlık
ve kalabalık panolar ve kutularda ölçüm
yapmayı kolaylaştırır.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

AC/DC ölçümleri

Parlak çift LED çalışma
ışıkları

• Çalışma ışığı olarak kullanılabilecek güçlü
LED ampuller ile düşük ışık koşullarının
üstesinden gelin

• Dar pens çene ile kalabalık panolar ve
kutulardaki kablolamaya kolayca erişin
• Hafif ve kompakt ölçüm cihazını
arka cebinizde taşıyın
• Yüksek güçlü parlak çift LED çalışma
ışıklarıyla düşük ışık koşullarının üstesinden
gelin

• Bluetooth ve FLIR Tools Mobile uygulaması
ile ölçüm cihazınızı uyumlu akıllı telefonlara
ve tabletlere bağlayın

• Büyük rakamlı, arkadan aydınlatmalı LCD
ekran üzerinde değerleri anlaşılır şekilde
görüntüleyin

• Bluetooth üzerinden verileri bir mobil
cihazda görüntüleyin ve paylaşın

Mobil cihazlar ve uyumlu
FLIR kameralar ile
METERLiNK iletişimi

TİCARİ PENS
AMPERMETRELER

• Kauçuk kaplı çift kalıplanmış tutma yerleri
ile kaymaları azaltın

• METERLiNK teknolojisi, elektriksel
değerleri METERLiNK özelliğine sahip
FLIR termal kameralar ile çekilen kızılötesi
görüntülerinizin üzerine kablosuz olarak
yerleştirir

AC/DC akım
ölçümleri

True RMS, LoZ, VFD
Modu, Demaraj ve Akıllı
Diyot Modunu içerir

CM 74'ün BENZERSİZ ÖZELLİKLERİ
• Gelişmiş elektriksel özellikler şunlardır: True
RMS, LoZ, VFD Modu, Devre Dışı Bırakılabilir
Akıllı Diyot Modu

CM55/57

18 inç esnek pens

FLEX AMPERMETRELER
10 inç esnek pens

Parlak LED çalışma
ışıkları
Arkadan
aydınlatmalı
ekran

Parlak LED çalışma
ışıkları

Arkadan
aydınlatmalı
ekran

Mobil cihazlar ve uyumlu FLIR
kameralar ile METERLiNK
iletişimi

Mobil cihazlar ve uyumlu FLIR kameralar
ile METERLiNK iletişimi
3 m'den düşmeye karşı
test edilmiş dayanıklılık
3 m'den düşmeye karşı
test edilmiş dayanıklılık

Bu dar ve esnek flex ampermetre ile
dar ve biçimsiz noktalarda ölçüm yapın.
Uzaktan görüntüleme için Bluetooth
bağlantısı ve FLIR Tools Mobile
uygulaması üzerinden iOS ile Android
cihazlara veri transferi ile verileri iş
sahasında analiz edin ve paylaşın.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
• Derin ve karmaşık panolarda dahi, flex
ampermetreyi engellerin etrafından kolaylıkla
dolaştırın
• True RMS AC Akımı ile 3.000 Ampere kadar
çoklu iletken ölçümleri yapın
• Demaraj akımı fonksiyonu ile ekipman
başlatma sorunlarının tam yerini tespit edin
• Karanlık panoları dahili çift LED çalışma
ışıklarıyla aydınlatın

FLEX AMPERMETRE UZUNLUĞUNU SEÇİN
• CM55 – 10 inç (25,4 cm) kolay manevra kabiliyeti
ve kompakt kolaylık için
• CM57 – 18 inç (45,72 cm) daha büyük çoklu
iletken ölçümleri, çift sarım gereksinimleri ve daha
derin erişimler için

Temassız voltaj algılama
Arttırılmış doğruluk için
Accu-Tip teknolojisi

Temassız voltaj algılama

CM42/44/46
ACCU-TIP™ ÖZELLİKLİ PROFESYONEL 400A TRUE RMS
PENS AMPERMETRE ÜRÜN GRUBU

Arttırılmış doğruluk için
Accu-Tip teknolojisi

AC/DC akım ölçümü

AC/DC voltaj ölçümü

AC akım ölçümü

AC/DC voltaj ölçümü
Arkadan aydınlatmalı
parlak ekran
Arkadan aydınlatmalı parlak
ekran
2 m'den düşmeye karşı
test edilmiş dayanıklılık

2 m'den düşmeye karşı
test edilmiş dayanıklılık

Accu-Tip özelliğine sahip bu uygun
fiyatlı pens ampermetreler, daha ince
kesitli kablolarda rakamın onda birine
kadar en hassas amper ölçümleri
yapmanızı sağlar!

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
• Accu-Tip ince kesitli kablolarda daha doğru akım
ölçümleri sağlar
• Karanlık elektrik panoları içinde değerleri okumanıza
yardım etmesi için parlak arka aydınlatmalı büyük ekranı
kullanın
• Dayanıklı ve hafif ölçüm cihazlarını takım çantanızda
gittiğiniz her yere taşıyın
• Voltajın varlığını ve alanın bağıl kuvvetini MAKS/MİN/
ORT kaydı, frekans ve elektrik alanı algılama ile belirleyin

CM 44 ve CM 46'nın BENZERSİZ
ÖZELLİKLERİ
• CM44 elektriksel kapasite, mikro amper DC
akımı ve sıcaklık ölçümleri yapar
• CM46 AC+DC voltaj ölçümleri ve pensli DC
akımı ölçümleri yapar

Özellikler
Model

TEKNİK
ÖZELLİKLER
Konut/Ticari

Ticari/Endüstriyel

TAKIM ÇANTANIZI
TAMAMLAYIN

Endüstriyel

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

IGM Çözünürlük

—

—

—

—

—

80 x 60

160 x 120

Kızılötesi
Termometre

—

—

—

—

—

IGM Sıcaklık Aralığı

—

—

—

—

—

-10°C ila 150°C
(14°F ila 302°F)

-10°C ila 150°C
(14°F ila 302°F)

-20°C ila 270°C
(-4°F ila 518°F)

—

—

—

—

—

Ekran Sayım Sınırı/
Tipi

6000/
Aydınlatmalı LCD

6000/
Aydınlatmalı LCD

6000/
Aydınlatmalı LCD

6000/
Aydınlatmalı LCD

6000/
Aydınlatmalı LCD

6000/2 inç Renkli
TFT

6000/2,4 inç Renkli
TFT

4000/
Aydınlatmalı LCD

10000/
Aydınlatmalı LCD

10000/
Aydınlatmalı LCD

10000/
Aydınlatmalı LCD

3000/
Aydınlatmalı LCD

3000/
Aydınlatmalı LCD

1,2 inç (30 mm)

1,2 inç (30 mm)

1,2 inç (30 mm)

1,38 inç (35 mm)

1,38 inç (35 mm)

1,38 inç (35 mm)

1,38 inç (35 mm)

1,70 inç (42 mm)

1,45 inç (37 mm)

1,45 inç (37 mm)

1,77 inç (45 mm)

10 inç (25 cm)
Esnek Serpantin

18 inç (45 cm)
Esnek Serpantin

AC / DC Voltajı

600 V

600 V

600 V

600 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

—

—

VFD AC Voltaj

600 V

600 V

600 V

—

1000 V

•

•

—

•

•

•

—

—

Çene Açıklığı

LoZ AC/DC Voltaj

—

—

—

•

•

•

•

—

—

—

—

—

—

AC Akımı

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 Akımı

—

—

400 A

—

600 A

600 A

600 A

1000 A

600 A

600 A

1000 A

—

—

VFD AC Akımı

—

—

—

600 A

600 A

600 A

600 A

—

—

—

—

—

—

Demaraj AC Akımı

—

•

•

—

•

•

•

—

•

•

•

•

•

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

—

—

—

2500 μF

2500 μF

1000 μF

1000 μF

1000 μF

1000 μF

4000 μF

4000 μF

4000 μF

4000 μF

—

—

Frekans

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

—

—

Sıcaklık

—

-40°C ila 400°C
(-40°F ila 752°F)

-40°C ila 400°C
(-40°F ila 752°F)

—

—

—

—

-20°C ila 760°C
(-4°F ila 1400°F)

—

—

—

—

—

Min/Maks/Ortalama

•

•

•

Min/Maks

Min/Maks

Min/Maks

Min/Maks

•

•

•

•

—

—

Pik

—

•

•

—

—

—

—

•

•

•

•

—

—

—

—

Direnç
Kapasitans

Güç/Güç Faktörü

—

—

—

—

—

—

—

—

600 kW/0,0 ila 1,0

600 kW/0,0 ila 1,0

1000 kW/0,0
ila 1,0

Harmonikler/Toplam
Harmonik Bozulma
(THB)

—

—

—

—

—

—

—

—

1 - 25/0 - 99,9

1 - 25/0 - 99,9

1 - 25/0 - 99,9

—

—

Faz Rotasyonu

—

—

—

—

—

—

—

—

•

•

•

—

—

Temassız Voltaj
Dedektörü (NCV)

•

•

•

—

—

—

—

—

•

•

•

—

—

Çalışma Işıkları

—

—

—

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Veri Depolama

—

—

—

—

—

—

10 dosya (her biri için
40 bin ölçüm), 100
görüntü

—

—

—

—

2000 ölçüm

2000 ölçüm

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

Güvenlik Kategorisi

FLIR, termal kameralar, voltaj dedektörleri, dijital multimetreler ve
kızılötesi termometreler dahil olmak üzere işinizi kolaylaştıracak eksiksiz
bir ürün çeşitliliğine sahiptir.
FLIR’in sunduğu tüm ürünler için: www.flir.com

AKSESUARLAR
FLIR, pens ampermetrenizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak bütün gerekli aksesuarları sunar:

TA80 CAT IV Test Probları

1000 Volt, 10 A değerli profesyonel
kesinlik için altın kaplamalı test probları

TA10-F Taşıma Çantası

FLIR DM9x, TA7x ve CM5x ölçüm
cihazlarıyla uyumlu

TA52 Mıknatıslı Altlık
TA55 Hat Ayırıcı

İki veya üç kablo çıkışında akım ve
voltajın kolay ve güvenli şekilde
ölçülmesini sağlar

TA11 Taşıma Çantası

FLIR CM78 ve FLIR CM8x ölçüm
cihazlarıyla uyumlu

FLIR CM174, CM74 ve CM72 pens
ampermetreler için tasarlanan düşük
profilli TA52, ölçüm cihazının tripod
bağlantısına sıkıca takılır ve kolayca
depolar

TA42 Kemer Tokası

FLIR CM174, CM74 ve CM72 pens
ampermetreler için tasarlanan düşük
profilli toka, ölçüm cihazının tripod
bağlantısına sıkıca takılır

TA15 Evrensel Yumuşak Kenarlı Taşıma Çantası

Her FLIR pens ampermetre ve FLIR Evrensel Flex akım
prob aksesuarı (TA7x) ile kullanılması tavsiye edilir

SWEDEN
Instruments Division
FLIR Systems AB
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187 66 Täby
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