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 Tester uzemnění 1621

 Fluke 1621 je snadno ovladatelný tester 
uzemnění. Tento přístroj, který umožňuje 
základní metody pro testování uzemnění 
včetně 3 a 4pólového úbytku napětí a 
2pólového měření zemního odporu, 
patří v oblasti detekce spolehlivosti 
uzemnění mezi naprostou špičku. Díky 
kompaktním rozměrům, robustnímu 
popruhu a velkému jasnému LCD displeji 
je ideálním testerem uzemnění v terénu 
vhodným do většiny pracovních prostředí. 
S jednoduchým uživatelským rozhraním a 
intuitivními funkcemi představuje Fluke 
1621 praktický přístroj pro elektrikáře, 
revizní techniky, testující funkčnost 
technických zařízení, a odborníky na 
uzemnění.

Fluke 1621

 Standardně dodávané 
příslušenství:
Dva měřicí kabely s krokosvorkami - 2 m, 
ochranné pouzdro, uživatelská příručka, 
CD-ROM

Informace pro objednávání:
Fluke 1621 Tester uzemnění

 Typ baterie: Jedna 9 V alkalická (LR61)
Rozměry (VxŠxH): 216 mm x 113 mm x 54 mm
Hmotnost: 0,850 kg
Dvouletá záruka

1621
Rozsah odporu 0,15 Ω až 2 kΩ
Základní přesnost ±6% naměřené hodnoty + 5D
Provozní chyba měření podle EN61557 ±18% naměřené hodnoty + 5D
Testovací napětí 23 až 24 V ac(st)
Proud nakrátko > 50 mA ac(st)

 ES-162P3
Sada sond/cívek pro 

3pólové měření

 KOLÍKOVÁ SONDA 
GEO

Zemnicí kolíková 
sonda

 KABELOVÁ CÍVKA 
GEO 50 m

Kabelová cívka 
uzemnění/země 25 m 

 KABELOVÁ CÍVKA 
GEO 25 m

Kabelová cívka 
uzemnění/země 25 m

 Specifikace

 Doporučené volitelné příslušenství:

 (Podrobnější informace naleznete na webových stránkách AmperPEHA)

Vlastnosti
• 3pólové testování úbytku napětí pro 

základní měření
• 2pólové měření odporu pro dodatečnou 

všestrannost
• Snadný sběr dat pomocí jednoho tlačítka
• Zabezpečuje přesná měření pomocí 

automatické detekce šumového napětí
• Funkce upozornění na nebezpečné 

napětí nabízí zvýšenou ochranu 
uživatele

• Jasně čitelná a zaznamenaná data díky 
velkému, podsvícenému displeji

• Robustní popruh a konstrukce vhodná 
pro extrémní pracovní podmínky

• Kompaktní rozměr umožňují snadnou 
přepravu

• Okamžité upozornění na měření, která 
jsou mimo nastavený limit, jestliže 
používáte regulovatelná nastavení 
limitů

• Bezpečnostní kategorie CAT II 600 V

 Ruční přenosný přístroj k testování uzemnění
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