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Fluke 902 FC 
langaton  
True-RMS-LVIS-
pihtimittari

Me Flukella tiedämme, että LVIS-
laitteiston vianhaun ja ylläpidon on 
oltava turvallista, tarkkaa ja nopeaa. 
Vastauksemme näihin vaatimuksiin on 
uusi Fluke 902 FC True-RMS -LVIS-
pihtimittari, jossa on Fluke Connect®-
ominaisuus.

• Ehkäise käyttökatkot ja hoida kunnossapitotyöt varmasti 
luotettavien ja helposti jäljitettävien tietojen avulla.

• Tallenna mittaukset Fluke Cloud™ -pilvipalveluun ja 
kohdista tiedot yhteen mittauskohteeseen, jotta tiimisi voi 
tarkastella perustasoa, historiatietoja ja ajantasaisia tietoja 
yhdestä sijainnista.

• Jaa tiedot kätevästi ShareLive™-videoyhteydellä ja 
sähköpostitse.

• AutoRecord™-mittaukset voi siirtää käden käänteessä, 
joten säästyt tiedonsiirtovirheiltä, muistilehtiöiltä ja muilta 
paperitöiltä.

• Luo raportteja monista eri mittaustyypeistä ja tarkastele 
suositeltavien toimenpiteiden tilaa.

Lisätietoja on osoitteessa flukeconnect.com

Hoida ennakoiva kunnossapito Fluke 
Connect® -järjestelmän ohjelmistoilla ja 
langattomilla mittauslaitteilla.

Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. 
Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu 
toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tuetuista 
puhelimista on osoitteessa fluke.com/phones.

Fluke 902 FC langaton 
True-RMS -LVIS-
pihtimittari
Laitteen ominaisuudet
Uudessa Fluke 902 FC True-RMS -LVIS-
pihtimittarissa on kaikki mitä tarvitset 
LVIS-järjestelmien diagnosointiin ja korjaukseen. 
Tärkeimmät ominaisuudet:
• Tallenna mittaukset ja muodosta niistä 

trenditietoja turvallisesti valokaarivyöhykkeen 
ulkopuolella. Luo ja lähetä raportteja helposti 
Fluke Connect® -ominaisuuden avulla.

• 600 A:n AC-virtamittaus
• Vastuksen mittaus 60 kΩ:iin asti
• 600 V:n AC- ja DC-jännitemittaus
• Lämpötilan mittausalue: -10...+400 °C
• 1 000 μF:n kapasitanssin mittaus
• DC-virtamittaus 200 µA:iin asti
• True-RMS jännite- ja virtamittaukset 

epälineaaristen signaalien tarkkaan mittaukseen
• Min/Max-toiminto muutosten automaattiseen 

tallennukseen
• Yhteensopiva ToolPak™-

magneettiripustimen 
kanssa



Fluke Connect® tekee pihtimittarista 
entistä tehokkaamman

Fluke 902 FC langaton True-RMS-LVIS-pihtimittari

Etsi viat nopeammin
TrendIt™-kaavioiden avulla voit muodostaa 
trendikäyriä ja tarkkailla satunnaisia ongelmia 
välittömästi. Voit siis helposti tunnistaa 
trendejä ja ratkaista ongelmat ennen niiden 
ilmaantumista.

Työskentele turvallisesti kahdessa 
paikassa samaan aikaan
Paranna laitteen käytettävyyttä liittämällä mittari 
puhelimeesi Bluetooth-yhteydellä. Tällöin voit 
kiinnittää mittarin mitattavaan johtimeen ja 
kävellä jopa 30 metrin päähän mittauspisteestä. 
Voit siis olla kahdessa paikassa samanaikaisesti, 
ja näin poissuljet vaaralliset mittaustilanteet ja 
vähennät valokaaririskiä.

LVIS-käyttökohteet

• Liekinvarmistimen DC-virtamittaus  
200 µA:iin asti

• Laaja resistanssialue jopa 60 kΩ:n 
termistorien mittaukseen

• Savukaasun lämpötilamittaukset
• Käynnistys- ja käyntikondensaattoreiden 

mittaukset
• Säädettävien moottorikäyttöjen mittaukset

Raportoi nopeammin
Voit luoda raportit nopeasti mittarisi 
mittaustiedoista ja lähettää ne 
sähköpostitse suoraan kentältä. 
Mittaustietojen kirjaaminen on 
helppoa, koska voit tallentaa ne 
mittarista aikajärjestyksessä suoraan 
puhelimeesi. Järjestä mittaukset 
laitteiden mukaan yhteen paikkaan.

Jaa mistä tahansa
ShareLive™-videoyhteyden ansiosta 
pysyt tilanteen tasalla, vaikket 
olisikaan samassa paikassa tiimisi 
kanssa. Voit muodostaa suojatun 
yhteyden muihin ja tehdä yhteistyötä 
näyttämällä heille sen, mitä itsekin 
näet.


