
Los uw net voe dings-
pro ble men snel ler op

Flu ke 430-se rie driefa se en Flu ke 43B
éénfa se Po wer Qua li ty Ana ly zers

Nieuwe Fluke 435Voldoet aan 
IEC 61000-4-30 KLASSE A 

eisen met logfunctie voor 

het registreren van gegevens 
op de manier die u wenst



Niet-li ne ai re be las tin gen, scha ke len,
ver an de rin gen in be las ting en pro ble men 
in de ap pa ra tuur kun nen een slech te 
net voe ding tot ge volg heb ben. Slech te 
net voe ding is niet al leen duur door de 
ver spil de ener gie en on no di ge uit val tijd, 
het is ook ge vaar lijk en ver hoogt het 
ri si co dat de ap pa ra tuur de fect raakt. 

Fluke heeft een ongeëvenaarde serie 
Power Quality Analyzers die u helpen 
de kwaliteit van netvoedingssystemen 
te handhaven. Deze instrumenten 
zorgen ervoor dat u elke parameter, 
voedingsgerelateerde gebeurtenis of 
afwijking sneller, veiliger, nauwkeuriger 
en gedetailleerder dan ooit kunt 
analyseren. 

De nieuwste toevoeging aan het 
assortiment, de Fluke 435 driefase Power 
Quality Analyzer, biedt de allerhoogste 
nauwkeurigheid alsook een logfunctie 
waarmee u de meetparameters kunt 
selecteren die u op het display wilt zien.

Kies het juis te ge reed schap om uw net voe ding te
tes ten

Meet al le ver mo gen pa ra me ters, vind sto rin gen 
en af wij kin gen in se con den

Ana ly seer snel
uw elek tri ci teits net

*  Optionele functionaliteit kan toegevoegd worden met logger-upgradekit. Zie de bestelinformatie voor bijzonderheden. 
**  De logger gebruikt het door de gebruiker configureerbare gemeenschappelijke geheugen. 

In de in du strie, de ge zond heids zorg en het be drijfs le ven – in fei te over al waar elek tri sche en elek tro ni sche
ap pa ra tuur on mis baar is – speelt de net voe ding een cru ci a le rol bij het be houd van con ti nu ï teit.

  435  434  43B

Toe pas sing  Drie fa se    Eén fa se 

In puts   4 span ning en 4 stroom  1 span ning 

   (voor 3 fa sen en neu traal)  en 1 stroom

Me tin gen

 Vrms, Arms, Hz, W, VAR, VA, PF, Cos ϕ (DPF), Crest-fac to ren ●  ●  ●

 Har mo ni schen en THD (V,A,W), k-fac tor ●  ●  ●

 In ter-har mo ni schen ●  ●  -

 kWh en kVARh, kVAh, ver bruiks in ter val ●  ●  -

 Flik ker (Plt, Pst, PF5) ●  ●  -

 On ba lans ●  ●  -

 Op de netspanning gesuperponeerde signalen (afstandsbedieningssignalen) ●  Optioneel*  -

Recorder/AutoTrend ●/●  ●/●  ●/-

Logger ●  Optioneel*  -

Systeemmonitor (voldoet aan EN50160) ●  ●  -

Real time-os cil lo scoop/vec tor di a gram men ●/●  ●/●  ●/-
Span nings schom me lin gen/Op hal ve cy clus ge ba seerd ●/●  ●/●  ●/-
Tran si ën ten dis play ●  ●  ●

In scha kel stroom ●  ●  ●

Vol doet aan IEC61000-4-30, -4-7, -4-15 Klasse A  Klasse B  -

In ge bouw de al ge me ne os cil lo scoop en DMM  -  -  ●

Ge heu gen (scher men/da ta) 50/10  50/10  20 voor schermen

Geheugengrootte 16 MB**  8 MB **

Flu ke View-soft ware en in ter face ka bel  ●  ●  Hangt af van configuratie

Power Log Software ●  Optioneel*  Hangt af van configuratie

EN61010-vei lig heids spe ci fi ca tie                                  600 V CAT IV/1000 V CAT III  600 V CAT III

Inclusief stroomtangen 4 x i430 Flex  4 x i400S  i400S



 

•  Com pleet drie fa sen in stru ment voor het 
op los sen van pro ble men: meet al les!

  Meet prak tisch el ke voe dings sys teem-
pa ra me ter. De Flu ke 430 meet span ning, 
stroom, fre quen tie, ver mo gen, stroom -
ver bruik (ener gie), on ba lans en flik ke ren, 
spoort har mo ni schen, in ter-har mo ni-
schen op en legt sto rin gen vast zo als 
span nings schom me lin gen, tran si ën ten, 
stroom sto rin gen en snel le span nings ver-
an de rin gen met snel le re so lu tie van 5 µs.

•  Au to Trend: ver spil geen tijd aan het 
in stel len van re gi stra ties!

  Heeft u wel eens naar meet ge ge vens 
ge ke ken en u af ge vraagd hoe die in de 
loop van de tijd ver an de ren? Met één 
druk op een knop krijgt u di rect een 
over zicht. U hoeft geen apar te me ting te 
be gin nen om dat el ke me ting die u ziet 
al tijd au to ma tisch wordt vast ge legd. 

Zoom di rect in op de tails en ge bruik 
cur sors voor de ana ly se ter wijl de 
re gi stra tie wordt voort ge zet.

•    Logger: registreren van het detail dat 
u in detail wilt bekijken; 
 door de gebruiker configureerbare 
langdurige registratie met de MIN-, MAX- 
en AVG-meetwaarden van maximaal 
100 parameters op alle 4 de fasen, 
met instelbare tijd voor de gemiddelde 
waarden tot 0,5 seconde. Er is voldoende 
geheugen voor het registreren van 400 
parameters met een resolutie van 1 
minuut gedurende een maand. 

•  Sys teem mo ni tor: voor het snel con tro le-
ren van de sys teem pres ta ties

  Eén uit ge breid over zicht geeft di rect 
in zicht in de kwa li teit van uw voe dings-
sys teem en con tro leert daar bij de of 

wordt vol daan aan li mie ten zo als 
ge spe ci fi ceerd in EN50160 of aan uw 
ei gen li mie ten. U kunt di rect zien wel ke 
pa ra me ters bui ten de li mie ten val len en 
ge de tail leer de sto rings ta bel len en trend-
gra fie ken be kij ken.

•  Au to ma tisch tran si ën ten dis play: 
u mist geen en ke le ge beur te nis

  Leg maxi maal 40 span ning schom me-
lin gen, stroom sto rin gen of tran si ën ten 
au to ma tisch vast. Als zich een sto ring 
voor doet, wor den span ning en 
ge ge vens van de stroom golf vorm 
op ge sla gen voor al le drie de fa sen en 
nul ge lei der, waar door u ti min gre la ties 
kunt ana ly se ren en een oor zaak- en 
ge vol ga na ly se kunt uit voe ren.

•  Vier stroom- en vier span nings -
ka na len

  Te ge lij ker tijd span ning en stroom 
me ten op al le drie de fa sen en de 
nul ge lei der. Het in stru ment on der steunt 
al le al ge me ne be dra ding sche ma's.

•  AutoScaling: eenvoudigere 
trendanalyse 
 door de automatische schaalinstelling 
van de verticale as gebruikt u altijd het 
volledige display om de golfvormen te 
bekijken. 

•  Hoog ste vei lig heids clas si fi ca tie 
  Vol doet aan de strik te 600 V CAT IV 

vei lig heids norm ver eist voor me ten bij 
de ser vice-in gang.

•  Snel en ge mak ke lijk te ge brui ken
  In ter face met me nu's op het ho ge-

re so lu tie kleu ren scherm ver ge mak ke lijkt 
de be die ning.

•  Ste vig, draag baar en ge reed voor 
ge bruik

  De Flu ke 430-se rie is ge maakt voor 
ge bruik in de in du strie; de ana ly zers 
kun nen ge mak ke lijk mee ge no men 
wor den en heb ben een be die nings tijd 
van ze ven uur per op ge la den bat te rij.

De Flu ke 435 en 434 driefase po wer qua li ty ana ly zers hel pen u pro ble men in stroom ver deel in rich tin gen te lo ka li-
se ren, te voor spel len, te voor ko men en te ver hel pen. De ze ge mak ke lijk te ge brui ken draag ba re ge reed schap pen 
zijn voor zien van veel in no va tie ve mo ge lijk he den waar door u pro ble men snel ler en vei li ger kunt vast stel len.
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Stel uw pro ble men met het voe dings net snel ler, vei li ge



Snel le tren dre gi stra tie

Het unieke AutoTrend geeft u 
snel inzicht in de veranderingen 
in de loop van de tijd. Elke 
op het display weergegeven 
waarde wordt automatisch en 
voortdurend vastgelegd zonder dat 
drempelniveaus of intervaltijden 
moeten worden ingesteld en
zonder het proces handmatig te 
moeten starten. U kunt snel het 
verloop zien in spanning, stroom, 
frequentie, vermogen, harmonischen 
of flikkeren op alle drie de fasen plus 
de nulleider. Bovendien kunt u met 
de logfunctie een door u gewenste 
set meetwaarden selecteren en het 
detailniveau kiezen dat u over een 
langere periode wilt kunnen zien. 

AutoTrend registreert op de achtergrond 
automatisch alle weergegeven parameters. 
Schakel heen en weer tussen meter en 
trendweergave, en gebruik de cursors 
en zoomfunctie om meetgegevens te 
analyseren zonder de registratie te 
onderbreken.

Er wordt een ge de tail leer de lijst ge ge ven van 
al le ge beur te nis sen die bui ten de in ge stel de
li mie ten val len. Door de ge beur te nis sen lijst te 
ver schui ven en een ge beur te nis te kie zen, kan 
de ze ge de tail leerd ge ana ly seerd wor den.

Al le re le van te pa ra me ters wor den vast ge legd 
zo dat el ke ge beur te nis ge de tail leerd ge ana ly-
seerd kan wor den. Cur sors wor den au to ma tisch 
ge po si ti o neerd bij de ge se lec teer de ge beur te nis 
om di rect de ti min gre la ties weer te ge ven.

n tro leer ge mak ke lijk of 
s ta ties vol doen aan EN50160.

één druk op de knop geeft de unie ke 
eem mo ni tor u een over zicht van de pres-
s van het oe dings sys teem en con tro leert 
of de in ko men de voe ding vol doet aan 

mie ten van EN50160 of aan uw 
n spe ci fi ca ties. Het over zicht wordt op

één scherm ge toond met ge kleur de bal ken 
die dui de lijk aan ge ven wel ke pa ra me ters 
bui ten de li mie ten val len. Er wordt een lijst 
ge maakt van al le ge beur te nis sen die bui-
ten de ze li mie ten val len. Er wordt een lijst 
gemaakt van alle gebeurtenissen die buiten 
deze limieten vallen. U kunt gemakkelijk een 
speciale gebeurtenis onderzoeken 

door de trendregistraties van de spanning, 
stroom, flicker, frequentie, harmonischen, 
signalen op de netspanning en onbalans 
voor de afzonderlijke fasen te bekijken. Ook 
hier geven cursors en zoomfuncties een 
gedetailleerde analyse van de timingrelaties 
tussen de verschillende fasen en wordt de 
‘oorzaak en gevolg’-analyse vereenvoudigd.

et overzichtsscherm van de Systeemmonitor 
direct of de spanning, de harmonischen, 

cker, de frequentie, het aantal spannings-
mmelingen en het aantal “dips” en “swells” 
n de ingestelde limieten vallen.

wer qua li ty ana ly zers

er en met meer de tail vast



600 V CAT IV- 
vei lig heids clas si fi ca tie 

De Flu ke 430-se rie ana ly zers, ac ces soi res 
en op la der zijn ont wor pen om u en uw 
ap pa ra tuur te be scher men te gen elek tri sche 
schok ken en brand; ze zijn al le maal 
ge cer ti fi ceerd en vol doen daar mee aan de 
strik te vei lig heids nor men voor ge bruik in 
600 V CAT IV en 1000 V CAT III omge vin gen. 
Het zijn de eer ste ge reed schap pen in hun 
soort die de CAT IV clas si fi ca tie heb ben 
en kun nen daar om ge bruikt wor den in 
prak tisch al le elek-
tri schever bin din gen 
en stop con tac ten in 
stroom ver deel -
in rich tin gen met 
laag span ning.



De Flu ke 430-se rie le vert het 
ge he le meet ver mo gen om pro ble men 
in uw stroom ver deel in rich tin gen 
te lo ka li se ren, te voor spel len, te 
voor ko men en op te los sen. 

Meet al les

Met een Fluke 430-serie kunt u true 
RMS-spanning, stroom, frequentie, 
spanningsschommelingen, transiënten, 
stroomstoringen, vermogen en energie-
verbruik, piekverbruikersintervallen, 
(inter-)harmonischen, flicker, onbalans 
en signalen op de netspanning meten 
volgens de laatste IEC61000-4-30-norm. 
De Fluke 430 kan ook KYZ-impulsop-
brengst-meters verifiëren door gebruik van 
een optionele impulsingangsaccessoire. 
Met de meetfunctie voor op de 
netspanning gesuperponeerde 
signalen (Mains Signalling) kunt u het 
signaalniveau en het gemiddelde niveau 
van 3 seconden van twee selecteerbare 
frequenties meten, om op conformiteit 
met de Meister-curve te controleren. 

Au to ma tisch tran si ën ten -
dis play

El ke keer als een ge beur te nis of ver vor-
ming bij de golf vorm van de span ning 
wordt vast ge steld, trig gert het in stru-
ment en slaat het au to ma tisch span-
nings- en stroom golf vor men van al le 
drie de fa sen en de nul ge lei der op. Het 
in stru ment kan ook trig ge ren als een
be paald stroom waar de ni veau wordt 
over schre den. Er kun nen op de ze ma nier 
maxi maal 40 span nings schom me lin gen, 
stroom sto rin gen en tran si ën ten vast ge-
legd wor den. U kunt span nings tran si ën-
ten zien van wel 6 kV en met een
snel heid van 5 mi cro se con den.

Ge mak ke lijk te ge brui ken

Dank zij de door dach te mo ge lijk he den 
zo als een ge brui kers vrien de lijk me nu in 
de plaat se lij ke taal en han di ge be dra -

ding- sche ma's op het scherm voor al le 
nor maal ge bruik te drie fa sen- en één fa -
se-con fi gu ra ties, zijn de Po wer Qua li ty 
Ana ly zers van de 430-se rie ge mak ke lijk 
te ge brui ken. 

De draag ba re unit wordt ge le-
verd als com pleet pak ket 

De Fluke 430-serie wordt geleverd 
inclusief vier stroomtangen, vijf 
spanningsmeetsnoeren en -klemmen, 
een USB-interfacekabel, software voor 
gegevensregistratie en -analyse alsmede 
een netspanningsadapter/batterijlader -- 
alle in een handige draagkoffer. U hoeft 
hem alleen maar uit de doos te halen 
om de grootste netvoedingsproblemen 
aan te pakken. De stevige constructie 
en de batterij maken het tot een ideaal 
apparaat voor veeleisend
veldwerk.

Eén ap pa raat om de 
klus te kla ren

Uit ge brei de mo ge lijk he den voor ge ge vens ana ly se

De Fluke 430-serie laat u de metingen op drie manieren analyseren. 
Cursors en zoomfuncties kunnen ‘live’ gebruikt worden tijdens het 
meten, of ‘off line’ op opgeslagen meetgegevens. 
De opgeslagen metingen kunnen ook overgebracht worden naar een 
PC met FlukeView. Met de weergavemodus van deze software
kunnen cursors en zoomfuncties gebruikt worden op opgeslagen 
metingen alsof u daadwerkelijk het instrument gebruikt. Met 
de Power Log-software voor voedingsgegevens kunt u de in de 
logmodus geregistreerde gegevens in detail analyseren en in 
rapporten verwerken. Meetgegevens kunnen worden geëxporteerd.



Os cil lo scoop weer ga ve laat span nings- en stroom-
golf vor men zien voor al le drie de fa sen.
U kunt te al len tij de naar een vec tor di a gram 
scha ke len.

Vec tor di a gram toont span nings- en stroom -
on ba lans en helpt ver bin din gen te ve ri fi ë ren.

Re gi streert span nings schom me lin gen, zelfs van 
slechts één hal ve cy clus, met min./max./gem. 
waar den.

Spoort har mo ni schen tot en met de 50ste op en 
meet en re gi streert THD con form de ver eis ten 
van IEC61000-4-7.

Met de logfunctie kunt u meetinstellingen 
aanpassen en direct door de gebruiker te 
selecteren parameters analyseren. 

In scha kel stroom func tie legt aan loop stroom vast 
op mo to ren en an der ap pa ra ten om in scha kel -
ni veaus te be pa len.

Het kleu ren dis play ge bruikt stan daard kleur -
co de ring (door de ge brui ker te kie zen) om
me tin gen met de hui di ge be dra ding in ver band 
te bren gen.

Een vou di ge me nu struc tuur met lo gi sche func tie-
groe pe ring zorgt voor snel le toe gang tot de
be lang rijk ste me tin gen.



De 43B is de bes te keu ze voor het op spo ren en op los sen van sto rin gen in net voe ding en al ge me ne
sto rin gen in ap pa ra tuur. Hij is ge mak ke lijk te ge brui ken dank zij de me nu keu ze van net voe dings func ties en 
com bi neert de mo ge lijk he den van een po wer qua li ty ana ly zer, een 20 MHz os cil lo scoop, een  multimeter en 
een da ta re cor der in één en kel in stru ment.

•  On on der bro ken me ting van volts en 
am pè res per pe ri o de ge du ren de 16 da gen

• Cur sors voor het af le zen van tijd en da tum 
van span nings schom me lin gen

• Har mo ni schen in span ning, stroom en 
ver mo gen

• Tot en met de 51ste har mo ni sche
• To ta le har mo ni sche ver vor ming
• Fa se hoek en af zon der lij ke har mo ni schen

• Con nect-and-View™-scoop snel le 
weer ga ve van golf vor men

• Geef span nings- en stroom ka na len
te ge lij ker tijd weer

Flu ke 43B
po wer qua li ty ana ly zer

• Watt, ar beids fac tor, ar beids fac tor van de 
grond har mo ni sche (cos ϕ), VA en VAR

• Span nings- en stroom golf vor men

Het per fec te ge reed schap voor het
op spo ren van pro ble men in éénfa se 
sys te men

Po wer qua li ty ana ly zer

•  Me ting van ver mo gen (W, VA, VAR) en ar beids fac tor 
(PF, DPF)

•  Be re ke ning van ver mo gen en ar beids fac tor bij sym me tri sche 
drie fa sen be las ting

•  Meet span ning, stroom en har mo ni schen 

•  Meet span nings schom me lin gen per pe ri o de, ge du ren de 
maxi maal 24 uur

•  Au to ma ti sche re gi stra tie van maxi maal 40 tran si ën ten 

•  Me ting van in scha kel stro men bij mo to ren en ana ly se 
hier van met be hulp van cur sors

•  Breed fre quen tie be reik (10 tot 400 Hz) voor toe pas sin gen 
in de lucht- en zee vaart, even als bij spoor we gen

•  Slaat maxi maal 20 me tin gen op in het ge heu gen

Os cil lo scoop

•  Di gi ta le, twee-ka naals os cil lo scoop met 20 MHz 
band breed te

•  Au to ma ti sche ´Con nect-and-View´-trig ger func tie voor 
di rec te weer ga ve van golf vor men

 Multimeter

•  Weer stands-, door bel- en ca pa ci teits me tin gen, en di o de test

•  Tem pe ra tuur me tin gen met op ti o ne le tem pe ra tuur pro be 

Re cor der

•  Re gi stra tie van 2 pa ra me ters ge du ren de maxi maal 16 da gen

•  Re gi stra tie van span ning, stroom, fre quen tie, ver mo gen, 
har mo ni schen en al le os cil lo scoop me tin gen

•  Voeg cur sors toe om de trend te ana ly se ren 



Keu ze uit drie con fi gu ra ties

Al le con fi gu ra ties wor den ge le verd met meet ka bels, pro bes, clips, bat te rij en, ba naan-naar-BNC adap ter
en net span nings adap ter/ac cu la der.

  43Basic 43B

Stroom tang i400S i400S

SW43W Flu ke View-soft ware  ●

PM9080 Se ri ë le in ter face-adap ter ka bel  ●

C120 Kof fer  ●

VPS40 Span nings meet pro be  ●

Flu ke 61 In fra rood ther mo me ter  ●



Fluke biedt specialisten niet alleen geavanceerde oplossingen om cruciale 
netvoedingsproblemen te onderzoeken, maar ook om overal in de installatie of 
in het veld problemen met apparatuur sneller en effi ciënter te analyseren. De 
instrumenten van Fluke zijn extra robuust en gebruiksvriendelijk en ze zijn 
geconstrueerd volgens de strengste veiligheids- en betrouwbaarheidsnormen, 
zodat u meteen vanaf het begin goed werk kunt leveren. Van stroomtangen en 
isolatie- en aardlektesters tot warmtebeeldcamera’s, infraroodthermometers, 
digitale multimeters en scopemeters: kies voor Fluke als het om 
meetinstrumenten voor de netvoedingskwaliteit gaat.

Voor meer informatie over deze en andere meetinstrumenten van Fluke kunt u 
terecht op de Fluke-website: www.fl uke.nl / www.fl uke.be.
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Kwaliteitsmeetinstrumenten 
van een naam die u vertrouwt

Fluke. Keeping your world
up and running.

Een breed scala van innovatieve 
meetinstrumenten waarmee u elk 
probleem kunt analyseren

Voltage recorders Isolatie testers Stroomtangen Infrarood thermometers

ScopeMeters

Warmtebeeldcamera’s

Flu ke Ne der land B.V.
Post bus 1337
5602 BH Eind ho ven
Scien ce Park Eind ho ven 5110
5692 EC Son

Tel. (040) 267 51 00
Fax (040) 267 51 11
E-mail: in fo@flu ke.nl

Web: www.flu ke.nl

N.V. Flu ke Bel gi um S.A.
Lang veld Park – Unit 5
P. Bas te leus straat 2-4-6 
1600 St. Pie ters-Leeuw

Tel.  02/40 22 100
Fax.  02/40 22 101
E-mail: in fo@flu ke.be

Web: www.flu ke.be

Bestelinformatie 
Gedetailleerde specificaties, meegeleverde en optionele accessoires treft u aan in de technische 
datasheet en op de Fluke website.  

Fluke 435 Power Quality Analyzer (driefase) 
Fluke 434  Power Quality Analyzer (driefase) 
Fluke -434/log  logger-upgradekit: voegt de logfunctie van de 435 toe aan de Fluke 434
Fluke 43Basic  Power Quality Analyzer (éénfase)
Fluke 43B   Power Quality Analyzer (éénfase)

Optionele Power Quality-accessoires

BC430  batterijlader/netspanningsadapter
C435  draagkoffer met wieltjes en handgreep voor de 435
C430 draagkoffer voor de 434
i430-flex-4pk  flexibele AC-stroomtangen, 4-delige set, 30A-3000A, meegeleverd met de 435
i5s  AC-stroomtang (5 A)
i5sPQ3  AC-stroomtang (3-delige set)
i400s  AC-stroomtangen (400 A), meegeleverd met de 434
OC4USB seriële interface-adaper en kabel (USB)
PM9080 seriële interface-adaper en kabel (RS232)
SW43W FlukeView-software (Fluke 43B/430-serie)
TLS430  meetsnoeren en krokodillenklemmen (4 zwart, 1 groen) voor de 430-serie
WC100 kleurlokalisatieset (32 draadklemmen in diverse kleuren)
GPS430     GPS sync module voor 430-serie 


