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Właściwości

Precyzyjne multimetry 8845A/8846A z
wyświetlaczem 6,5 cyfry

Precyzja i wszechstronność idealna do zastosowań
warsztatowych i aplikacji systemowych

Multimetry Fluke 8845A i 8846A z
wyświetlaczem 6,5 cyfry charakteryzują się
precyzją i wszechstronnością, które pozwalają
na wykonywanie nawet najtrudniejszych
pomiarów w warunkach warsztatowych lub w
aplikacjach systemowych. 

Podwójny wyświetlacz oferuje szerokie
możliwości graficzne: Multimetry 8845A i
8846A posiadają wyjątkowy wyświetlacz
graficzny pokazujący parametry dotyczące
jakości sygnału, takie jak dryf, przerwy i
stabilność, wyświetlając dane pomiarów w
czasie rzeczywistym w postaci wykresów
TrendPlot™, histogramu lub statystyk, z
zastosowaniem unikalnego trybu analizy.
Szerokie zakresy pomiarów: Zakresy
rezystancji i natężenia zostały maksymalnie
rozszerzone.

Łatwe pomiary w sieciach 4-przewodowych
przy użyciu dwóch przewodów pomiarowych:
Opatentowane, rozdzielone wtyczki 2 x 4 omy
pozwalają na dokonywanie precyzyjnych
pomiarów sieci 4-przewodowych przy użyciu
tylko dwóch przewodów pomiarowych zamiast
czterech. Dostępne są również opcjonalne
akcesoria do przewodów Kelvina umożliwiające
wykonanie 4-przewodowych połączeń nawet w
ciasnych miejscach.
Możliwości systemowe: Oba urządzenia są
standardowo wyposażone w interfejsy RS-232,
IEEE-488 i Ethernet z popularnym trybem
emulacji DMM, co znacznie ułatwia integrację
układów.
Oprogramowanie: Darmowa kopia
oprogramowania FlukeView Forms Basic
umożliwia przenoszenie danych z miernika do
komputera PC. Formularze można
dostosowywać do własnych wymagań dzięki
dodatkowemu oprogramowaniu FVF-UG.

8845A 8846A
Podwójna matryca VFD

6,5 cyfry
1000
Tak

Statystyki, histogram, wykresy TrendPlot™, porównanie limitów
NULL, Min./Maks., dB/dBm

- Port urządzenia pamięci USB
- Tak

RS232, IEEE-488.2, Ethernet
SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45 

zaprojektowany zgodnie ze specyfikacjami IEC 61010-12000-1, ANSI / ISA-S82.01-
1994, CAN / CSA-C22.2 Nr 1010.1-92 1000V KAT. I / 600V KAT. II

Funkcje*
Napięcie prądu stałego
Napięcie prądu przemiennego
(częstotliwość 300 Hz)
Rezystancja (2 x 4 żyły)
Prąd stały
Prąd przemienny 
(częstotliwość 3 Hz – 10 kHz)
Częstotliwość/okres
Pojemność
Rezystancyjny czujnik
temperatury (RTD)

8845A 8846A
Zakres Rozdzielczość Dokładność* Zakres Rozdzielczość Dokładność*

1000 V 100 nV 0,0035 1000 V 100 nV 0,0024 
750 V 100 nV 0,06 1000 V 100 nV 0,06 

100 MΩ 100 µΩ 0,01 1 GΩ 10 µΩ 0,01 
10 A 100 pA 0,05 10 A 100 pA 0,05 
10 A 1 µA 0,10 10 A 10 nA 0,10 

300 kHz 1 µHz 0,01 1 MHz 1 µHz 0,01 
- - - 1 nF do 0,1 F 1 pF 1 
- - - -200 do +600º 0,001º 0,06 

True RMS

Wbudowana funkcja elektronicznego rejestratora
wykresów TrendPlot pozwala na graficzne określenie
zakresu dryftu i występowania przerw w obwodach
analogowych

Tryb histogramu przedstawia stabilność lub problemy
związane z szumem w obwodach analogowych

Radzi sobie nawet z najtrudniejszymi pomiarami dzięki
wysokiej dokładności i wyświetlaczowi o rozdzielczości
6,5 cyfry

Parametry Techniczne 

(Szczegółowe dane techniczne na stronie internetowej)

TL2X4W-PT 
2 przewody do pomiaru rezystancji

4 żył z cienkimi końcówkami
sondy pomiarowej 2 mm

884X-512M
Pamięć USB 512 MB

FVF-UG
FlukeView Forms

Aktualizacja oprogramowania

Zalecane akcesoria

Więcej akcesoriów można znaleźć na stronach internetowych dotyczących Fluke 8845A/8846A dostępnych w serwisie www.fluke.com.

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 88 mm x 215 mm x 293 mm 
Waga: 3,6 kg
Roczna gwarancja

* Dokładność =+/- (% odczytu)
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Fluke 8846A

Fluke 8845A

Dołączone akcesoria
Przewód zasilania sieciowego LCI, zestaw przewodów
pomiarowych TL71, zapasowy bezpiecznik linii
zasilania, instrukcja programisty/użytkownika na płycie
CD, oprogramowanie FVFBASIC FlukeView Forms
Software w wersji Basic. 

Informacje dotyczące zamawiania
Fluke 8845A Precyzyjny multimetr z wyświetlaczem

na 6,5 cyfry
Fluke 8845A S/U Precyzyjny multimetr z wyświetlaczem

na 6,5 cyfry (software + cable)
Fluke 8846A Precyzyjny multimetr z wyświetlaczem

na 6,5 cyfry
Fluke 8846A S/U Precyzyjny multimetr z wyświetlaczem

na 6,5 cyfry (software + cable)


