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Fluke 120B sorozatú kézi ipari ScopeMeter®  
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Egyszerűsített vizsgálat, jobb 
betekintés és gyorsabb elektro-
mechanikus hibakeresés 
A 120B sorozatú kompakt ScopeMeter® mostoha 
körülményeknek ellenálló oszcilloszkóp megoldás ipari villamos 
és elektro-mechanikus hibakeresés és karbantartás célú 
felhasználásokhoz. Egy igazán integrált vizsgáló eszköz, mely 
oszcilloszkópot, multimétert és nagy sebességű regisztrálót 
tömörít egyetlen, könnyen használható műszerbe. A 120B 
ScopeMeter® sorozat a Fluke Connect® mobil alkalmazáshoz és a 
FlukeView ScopeMeter szoftverhez is illeszkedik, hogy ezzel 
további együttműködésre, adat analízisre és kritikus vizsgálati 
információk archiválására is alkalmas legyen. 

A 120B sorozatú ipari ScopeMeter® vizsgáló eszközök olyan 
innovatív funkciókat tartalmaznak, melyeket arra terveztek, hogy 
segítsék a szakembereket a gyorsabb hibakeresésben és a 
felügyelt rendszerek üzemben tartásához szükséges válaszok 
megszerzésében. Hullámformák megjelenítése Connect and 
View™ triggerrel és beállítási technológiával és  Fluke IntellaSet™ 
technikával végzett automatikusan megtekintés alapú numerikus 
mérések, és mindezek kézi mérésbeállítások nélkül. A Recorder 
Event Detect képességgel nehezen megfogható szakaszos 
események foghatók be és gyűjthetők össze a könnyű megtekintés 
és analízis céljából. 

• Kettős bemenetű digitális oszcilloszkóp és multiméter 
• 40 MHz, vagy 20 MHz oszcilloszkóp sávszélesség 
• Két 5.000-es kijelzésű true-rms digitális multiméter  
• Connect-and-View™ egyszerű triggerelés kézhasználat 

nélküli működtetéshez 
• Az IntellaSet™ technológia automatikusan és intelligensen  

beállítja a számszerű leolvasást a mért jel alapján 
• Két bemenetű hullámforma és mért érték regisztrálás  

hosszabb időtartam alatti adat trend megállapításhoz 
• A Recorder Detect Event elfogja a nehezen befogható 

szakaszos jeleket ismétlődő hullámalakokon 10 kHz-ig. 

	

	

	

	

	

	

	

FONTOSABB MÉRÉSEK 

Feszültség, áram és teljesítmény hullámalakok 
numerikus értékekkel beleértve 
felharmónikusok, ellenállás, dióda, 
folytonosság és kapacitás mérést. 

KOMPLEX HULLÁMALAKOK 
AUTOMATIKUSAN BEFOGÁSA, 
MEGTEKINTÉSE, ÉS ANAÍZISE 

Fluke Connect és View ™triggerelés 
automatikusan kijelzi a hullámalakot anélkül, 
hogy az amplitúdó, időalap és trigger 
beállításokat el kellene végezni, mialatt az 
Intellaset™ technológia analizálja a jelet és 
automatikusan kijelzi a kritikus számszerű 
értékeket, minden eddiginél gyorsabbá téve 
ezzel a hibakeresést.  

FLUKE CONNECT™ KOMPATIBILIS 
 
Tekintse meg az adatokat helyben a  
műszeren, vagy a Fluke Connect mobil 
alkalmazáson 
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• Árnyékolt mérővezetékek oszcilloszkóp, ellenállás és 
folytonosság méréshez 

• Ellenállás, folytonosság, dióda és kapacitás mérő mérések 
• Teljesítmény mérések (W,VA,VAR, PF, DPF, Hz) 
• Feszültség, áram és teljesítmény felharmónikusok 
• Ipari hálózatok ellenőrzése BusHealth fizikai 

rétegvizsgálatokkal, meghatározott szint összehasonlítással 
• Adatok és műszerbeállítások mentése és előhívása 
• Mérési sorrend szerint meghatározott műszer beállítások 

rutinszerű karbantartás, vagy a leggyakrabban használt 
mérési eljárások számára 

• Külső, optikailag szigetelt USB interfész a szkóp, vagy 
műszer adatok átvitelére, archiválására és analízisére 

• A belső USB-hez csatlakozó opcionális WiFi adapter a PC-
re, laptopra, vagy Fluke Connect™ mobil alkalmazásra való 
vezeték nélküli információ átvitelhez 

• Windows® FlukeView® ScopeMeter® szoftver 
• Mostoha körülményeknek: 3g rezgésnek, 30g ütésnek 

ellenálló kialakítás, EN/IEC60529 szerinti IP51 védettséggel 
• A szakmában  legmagasabb biztonsági besorolás:CAT IV 

600 V  
• Li-ion tölthető akkumulátor, hét órás üzemidő (négy órás 

töltés után) 

	

Connect-and-View™ triggerelés azonnali stabil 
megjelenítéshez 

Az oszcilloszkóp felhasználók tudják, hogy milyen nehéz 
lehet egy triggerelés. Helytelen beállítások használata 
instabil hullámelfogáshoz és néha helytelen mérési 
adatokhoz vezethet. A Fluke egyedülálló Connect-and-
View™ triggerelési technikája felismeri a jelmintákat, és 
automatikusan helyes triggerelést állít be a stabil, 
megbízható és ismételhető megjelenítés érdekében. A 
Connect-and-View™ triggerelés kialakítása biztosítja, hogy 
elvileg bármely jellel tud dolgozni, beleértve a motoros 
hajtásokat és vezérlő jeleket-paraméterek beállítása, vagy 
egyetlen gomb megérintése nélkül. A jelváltozások azonnal 
felismerésre kerülnek és a beállítások automatikusan 
módosulnak, miáltal a kijelzés akkor is stabil lesz, ha több 
vizsgálati pont mérése történik gyorsan egymás után. 

Intellaset™/AutoReading 

Az Auto Readings funkció a Fluke Intellaset™ technikával 
levédett algoritmust használ a mért hullámformák 
intelligens analíziséhez és automatikusan kijelzi a leginkább 
megfelelő numerikus adatokat a képernyőn, így aztán 
minden eddiginél könnyebben hozzá lehet jutni a szükséges 
adatokhoz. Például, ha a mért hullámforma hálózati 
feszültség jel, akkor a Vrms és Hz leolvasások 
automatikusan kijelzésre kerülnek, míg ha a mért 
hullámalak egy négyszög hullám, akkor a Vpeak-peak és Hz 
értékek kerülnek automatikusan kijelzésre. 

Az Intellaset™ technikát a Connect-and-View™ automatikus 
triggereléssel együtt használva biztosak lehetünk abban, 
hogy nem csak helyes hullámalakot látunk, hanem a 
megfelelő leolvasásokat is. Mindezt egyetlen gomb érintése 
nélkül. 

Fluke Connect-and-View triggerelés  Fluke IntellaSet™ 
technikát alkalmazó AutoReading funkcióval gyors 
hozzáférést ad a szükséges adatokhoz. 
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Könnyen elérhetők a fontos tápforrás                                                                           
 jellemzők a rendszer minősítéséhez                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
                                                                
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 

Az ipari berendezések megfelelő működéséhez szükség van 
megbízható tápforrásra, használjuk a kettős bemenetet a 
fontos hálózati mérésekhez. 

Egy, vagy háromfázisú szimmetrikus rendszerek esetén a 120B 
ipari ScopeMeter® képes az A csatornán ac+dc rms feszültséget, 
a B csatornán ac+dc rms áramot mérni. A Fluke 125B ezután ki 
tudja számítani a frekvenciát, fázisszöget, hatásos teljesítményt 
(kW), meddő teljesítményt (VA vagy var), teljesítménytényezőt 
(PF), vagy eltolási tényezőt(DPF) és ki tudja számítani a 
háromfázisú rendszer teljesítmény értékeit, ha az összes 
feszültség és az összes áram azonos értékű. Ez a szimmetrikus 
ohmos terhelésű rendszerekre vonatkozik.  

Felharmónikusok mérése                                                                                      

A felharmónikusok periódikusan 
torzult feszültség, áram, vagy 
teljesítmény szinusz hullámok. A 
hálózati elosztó rendszer 
felharmónikusait gyakran 
okozzák nem lineáris terhelések, 
mint pl. kapcsoló üzemű dc tápok 
és változtatható sebességű motor- 
hajtások. A felharmónikusok 
transzformátor-, vezeték- és 
motor túlmelegedést okozhatnak. 
Felharmónikus funkcióban, a 
vizsgáló eszköz az 51-ik 
felharmónikusig mér. A 
kapcsolódó adatok, mint a dc 
összetevők, a THD (teljes 
felharmónikus torzítás) és a K 
tényező mérése egészíti ki a 
terhelések villamos egészségi 
állapotába való betekintést 

 

Egyetlen mérővezetékkel 
mérhető több villamos 
paraméter  

Nagyfrekvenciás hullámalak, 
kapacitás és ellenállás mérés, 
valamint folytonosság ellenőrzés 
mind elvégezhető egyetlen 
árnyékolt mérővezeték készlettel. 
Nem kell időt vesztegetni vezeték 
keresésre, vagy cserélgetésre 

Windows FlukeView® ScopeMeter® 
szoftver 

Hasznosítsa jobban a 120B szkópmétert 
a Fluke View szoftverrel 

• Tároljon műszer ernyő másolatokat 
szinesben a PC-n	

• Másoljon ernyő képeket jelentéseibe 
és dokumentációjába	

• Fogjon be és tároljon ScopeMeter 
adatokat a PC-n	

• Hozzon létre és archiváljon 
referencia hullámformákat könnyű 
összehasonlításhoz	

• Másoljon hullámforma adatokat 
adatbázisába részletes analízishez	

• Használjon kurzort paraméter- 
méréshez	

• Fűzzön hozzáfelhasználói szöveget 
a műszer beállításokhoz és küldje el 
a műszerbe felhasználásra	
	

Felharmónikus spektrum 
áttekintés kurzorral a torzítás 
alaphoz viszonyított százalékos 
méréséhez 



4	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyetlen eszköz mér feszültséget, 
áramot ellenállást vagy kapacitás a 
hullámformák kijelzésén túlmenően 

Fluke Connect mobil alkalmazás 
kompatibilitás 

Az automatizált ipari gépészeti 
berendezések hibakeresése nehezebb, 
mint valaha. Nem elég csak azt tudni, 
hogy hol kell vizsgálni, tudni kell azt 
is, hogy mit keressünk,- és ez bizony 
nehéz lehet alapvető mérési adatok 
ismerete, vagy elérhető szakértő 
nélkül. A Fluke Connect® Assets 
vezeték nélküli rendszer szoftver és a 
vezeték nélküli vizsgáló eszközök 
lehetővé teszik, hogy a műszakiak 
csökkenték a karbantartási költségeket 
és növeljék az üzembiztonságot 
könnyen értelmezhető és megosztható 
pontos berendezés állapot követéssel 
és karbantartási adatokkal. Hasonlítsuk 
össze és állítsuk szembe a vizsgált 
pont mérési adatait és a trendet, így 
jobban megérthetjük a jel sajátosságait 
és időbeli változásait. Ezen kívül, a 
karbantartás adatait a Fluke felhőbe 
elmentve lehetővé tesszük a team 
tagjainak bárhonnan és bármikor a 
szükség szerinti hozzáférést, így aztán 
a terepen kaphatunk tanácsokat, vagy 
jóváhagyást a berendezés eddiginél 

zökkenő mentesebb üzemeltetéséhez.  
 

Használjuk az átfogó regisztráló 
módokat a szakaszosan jelentkező       
hibák könnyű megtalálásához 

A legnehezebben fellelhető hibák az 
időnként jelentkező szakaszos hibák. 
Ezeket okozhatják rossz érintkezések, 
por, szennyeződések, korrózió, vagy 
egyszerűen szakadt vezetékek, vagy 
csatlakozások. Egyéb tényezők, mint pl. 
rövidebb-hosszabb feszültség kimaradás, 
motor indítás, leállás szintén okozhatnak 
időnként jelentkező eseményeket, 
amelyek berendezés leálláshoz vezetnek. 
A leálláskor nem biztos, hogy jelen 
vagyunk, hogy lássuk mi történt. De 
Fluke ScopeMeter® vizsgáló eszközünk 
látni fogja. Regisztrálhatjuk a minimum 
és maximum értékeket, vagy a 
hullámalak lefolyását. És a bővíthető 
microSD memória kártyával a rögzítési 
folyamat 14 napig is tarthat. A 
regisztráló berendezés még hatékonyabb 
lesz a Record Event Detect 
hozzáadásával, amivel a szakaszos hibák 
érzékelése és gyűjtése könnyebb, mint 
valaha. Csak állítsunk be egy 
küszöbértéket a leolvasó műszeren, vagy 
a szkópon és az eltérések egyedi 
eseményként jelölésre kerülnek. Nem 
kell többé adattömeget végigkutatni a 
hibák kiszúrásához, és gyorsan 
végigléphetünk a jelölt eseményeken, 
mialatt megmarad a hozzáférés az egész 
adatkészlethez. 

 

 

 

 

 

Ipari bus állapotvizsgálat igazolja 
a villamos jel minőségét az ipari 
bus hálózaton. 

A Bus Health Test állapotvizsgálat 
analizálja az ipari bus-on, vagy 
hálózaton lévő villamos jeleket és 
egyértelmű ”Jó”,”Gyenge”, vagy 
”Rossz” jelzésű osztályzatot ad 
minden vonatkozó paraméterre, 
feltüntetve azt az aktuális mért 
érték mellett. A mért értékek 
összehasonlításra kerülnek a 
választott bus típus (CAN-bus, 
Profi-bus, Foundation Field, RS-
232 és még sok más), szabványos 
értékeivel, vagy egyedi hivatkozási 
értékek állíthatók be, ha eltérő 
tűrésekre van szükség. A Fluke 
125B értékeli a villamos jelek 
minőségét, az adattartalomba való 
betekintés nélkül, amint azok 
áthaladtak a hálózaton. Ezen kívül a 
125B ellenőrzi a jelszintet és 
sebességet, az átvitel időtartamát és 
a torzítást és összeveti azokat a 
megfelelő szabvány értékeivel, 
hogy segítsen az olyan hibák 
megtalálásában, mint a nem 
megfelelő kábel bekötés, hibás 
érintkezés, helytelen földelés, vagy 
nem megfelelő végzárók 
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 Műszaki adatok             
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 Fluke123B Fluke124B Fluke125B 
Funkciók    
Kettős bemenetű szkóp és multiméter, összes funkció •  •  •  
Oszcilloszkóp sávszélesség MHz 20 40 40 
Multiméter és szkóp regisztráló •  •  •  
Szkóp kurzor mérések  •  •  
Teljesítmény és felharmónikus mérés   •  
Bus health vizsgálat   •  
Együtt szállított tartozékok    
10:1 feszültség mérőfej  •  •  
1400S lakatfogó   •  
 

Rendelési adatok 

 
 
További tartalom: Li-ion akku csomag, töltő/hálózati táp, 2 árnyékolt mérővezeték földelő 
vezetékkel, fekete mérővezeték, piros és kék kampós kapocs, banán-BNC adapter és WiFi 
USB adapter**  
 
*Fluke 120B/S változatok puha hordtáskát, FlukeView Windows szoftvert, mágneses akasztót 
és képernyővédőt is tartalmaznak. 
**WiFi USB adapter nincs minden országban, érdeklődjön a forgalmazónál 
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Töltse le az alkalmazásokat: 
 

 
 

Állítsa össze és tartsa fenn könnyen megelőző karbantartási 
rendszerét a Fluke Connect szoftver rendszerrel és a több, mint 40 
vezeték nélküli vizsgáló eszközzel 
• Érjen el maximális leállás-mentes üzemidőt és hozzon magabiztos 

karbantartási döntéseket megbízható és lekövethető adatok alapján. 
• Mentse el méréseit a Fluke Cloud™ felhőbe és egyesítse egy forrással, 

hogy munkatársai alap-, korábbi- és jelenlegi mérések eredményeihez 
egy helyről juthassanak hozzá.	

• Könnyítse meg együttműködésüket azzal, hogy  megosztja mérési 
adatait a ShareLive™video hívásokon és e-mail-eken keresztűl.	

• Az egy lépésben történő mérés átvitelt lehetővé tevő AutoRecord™ 
eltünteti az írásbeli hibákat, írótáblákat, notebook-okat és 
sokszorosított adatlapokat.	

• Készítsen jegyzőkönyvet különböző mérési típusokkal az 
állapotfelméréshez és teendőkhöz 
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