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Aparat pentru determinarea rezistenţei 
de dispersie a prizei de pământ 1621

Fluke 1621 este un tester de prize 
de pământ uşor de utilizat. Acest 
aparat oferă posibilitatea măsurării 
rezistenţei prizei de pământ prin 
metoda căderii de potenţial cu 3 poli, cu 
funcţie suplimentară de determinare a 
rezistivităţii solului cu 2 poli. Dimensiunile 
convenabile, tocul rigid şi ecranul LCD 
mare şi clar fac din acest aparat un 
tester de prize de pământ ideal pentru 
majoritatea mediilor de lucru. Cu o 
interfaţă simplă şi funcţionalităţi intuitive, 
Fluke 1621 este un instrument util pentru 
electricieni, ingineri de testare şi specialişti 
în împământare.

Fluke 1621

Accesorii incluse
Două cordoane de test cu cleşti crocodil -
2 m, toc de protecţie, manual de utilizare,
CD-ROM

Informaţii despre comandă
Fluke 1621 Aparat pentru determinarea  

rezistenţei de dispersie a prizei
de pământ 

ES-162P3
pentru metoda

de măsură cu 3 poli

GEO EARTH STAKE
set ţăruşi / mosoare

GEO
CABLE-REEL 50M

  Mosor cablu 50m

GEO
CABLE-REEL 25M
Mosor cablu 25 m

Specificaţii

Accesorii recomandate

(Vizitaţi site-ul web Fluke pentru specificaţii detaliate)

Caracteristici
Testarea împământării prin metoda 
căderii de potenţial cu 3 poli pentru 
măsurători elementare
Măsurători de rezistivitate cu 2 poli 
pentru versatilitate suplimentară
Captaţi valorile cu uşurinţă, prin 
apăsarea unui singur buton
Asiguraţi măsurători precise cu detecţie 
automată a tensiunii de zgomot
Avertizările de tensiune periculoasă 
oferă protecţie sporită utilizatorului
Citiţi şi înregistraţi cu uţurinţă datele, cu 
un ecran mare, iluminat
Toc rigid şi design pentru medii de lucru 
dure
Dimensiunile reduse asigură 
transportarea uşoară
Sunteţi avertizat imediat ce efectuaţi 
măsurători în afara limitei setate, când 
utilizaţi setarea de limită ajustabilă
Domeniu de siguranţă CAT II 600 V

Aparat portabil pentru determinarea rezistenţei  
de dispersie

Tip baterie: 1 baterie alcalină de 9 V (LR61)
Dimensiuni (ÎxLxA): 216 mm x 113 mm x 54 mm
Greutate: 0,850 kg
Garanţie: 2 ani instrumentul, 1 an accesoriile

1621
Interval de rezistenţă 0,15 Ω ... 2 kΩ
Precizie de bază ± 6 % din valoarea măsurată + 5D
Eroare de operare conform EN61557 ± 18 % din valoarea măsurată + 5D
Tensiune de testare 23 to 24 V AC
Curent de scurtcircuit > 50 mA AC
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