FLIR CM55/57
أجهزة القياس المشبكية المرنة

أجهزة قياس مشبكية مرنة من ش�كة  FLIRمجهزة بتقنية  ،Bluetoothي ز
وتتم� بأنها أدوات مصممة بحيث يتوفر بها عنرص الراحة
ومخصصة لتبسيط العمليات المعقّدة لقياس التيار .وقد صنعت هذه أ
الجهزة بمشبك عبارة عن ملف ضيق ومرن ،مما يمكنك
ُ
ً
من اتخاذ القياسات بسهولة ف� أ
العس�ة — وهي مهام يصعب أداؤها استخدام مقياس بمشبك قابض صلب.
الماكن الضيقة أو
ي
ي
أ
®
ت
ال� تعمل بنظام  iOSو Androidبع� تطبيق
كما تمكّ نك تقنية اتصال  Bluetoothمن عرض البيانات عن بعد ونقلها إىل الجهزة ي
ش
الجوال  ،FLIR Tools Mobileمما يمكّ نك من تحليل البيانات ومشاركتها رسيعاً وبشكل مبا� من موقع العمل.
ّ

إجراء القياسات الدقيقة ف� أ
العس�ة.
الماكن الضيقة أو
ي
ي

التغلب عىل مشاكل التعامل مع الموصالت صعبة التحكم
• لف السلك حول أ
الجزاء البارزة بسهولة ت
ح� ف ي� الخزانات المظلمة والمزدحمة
أمب� إلجراء القياسات لعدة موصالت
• تيار تم�دد وفقاً لمعيار  TRMSيصل إىل  3,000ي
• خاصية تيار االندفاع الكتشاف حاالت ارتفاع التيار عند بدء تشغيل المعدات

سهولة الفحص والتنقل.
ُمصمم لضمان راحتك

ت
• مقياس مشبك مستقل ي ز
ال� تحتاجها
ي
يتم� بالمرونة لعرض القراءات ي

أجهزة القياس المشبكية المرنة  ،CM55وCM57

تقدم إمكانية إضاءة مدمجة ف ي� موقع العمل ف ي� الخزانات المظلمة
• إضاءة  LEDالمزدوجة الساطعة ّ
التأث� سلباً عىل نطاق القياس
• فحص السقوط من ارتفاع  3أمتار ،مع إمكانية الحمل ،وخفة الوزن ،وخلوه من التشابك دون ي

إمكانية العرض عن بعد من مسافة آمنة.

الجوال مع تطبيق FLIR Tools Mobile
نقل البيانات وعرضها عىل أجهزة ّ
ت
ال� تعمل بنظام  iOSوAndroid
• توصيل بالهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي ي
• إمكانية توصيل عدة وحدات السلكياً للعرض عن بعد وذلك أ
للنظمة ذات المراحل المتعددة
التغ�ات الذي يمكن نقله عن طريق تقنية Bluetooth
• تسجيل البيانات الخاصة بتحليل ي

تعمل الكابالت المرنة ف�  FLIR CM57ف� أ
الماكن الضيقة
ي
ي

ت
ين
ب� ي ن
يتم� بمرونته ويتنوع ي ن
اخ� السلك الذي ي ز
مختلف�:
طول�
•  25.4 – CM55سم ( 10بوصة) لسهولة االستدارة وسهولة التخزين
أك� حجماً ،ومتطلبات اللف المزدوج ،وإمكانية الوصول ألماكن
•  45.72 - CM57سم ( 18بوصة) إلجراء قياسات لعدة موصالت ب
أعمق

ف
كام�ا  CM57قراءات عىل مسافات آمنة
ضمنة ي� ي
ّ
الم ّ
تقدم تقنية ُ bluetooth

www.flir.com

المواصفات
ت
ال�
أجهزة القياس المشبكية ي
يز
تتم� بمرونتها

CM57

CM55

الحد أ
القىص للتيار ت
الم�دد

3000أمب� للتيار ت
الم�دد
ي

استجابة التيار ت
الم�دد

True RMS

نطاقات التيار ت
الم�دد ودرجة الوضوح
أ
ساس (للقراءة)
دقة التيار ال ي
الحد أ
القىص لدرجة الوضوح

أمب�
أمب� ،و 3000ي
30.00أمب� ،و 300ي
ي
 5 + %3.0 ±أرقام
0.01أمب�
ي

ال�ددي للتيار ت
النطاق ت
الم�دد

45هرتز –  500هرتز (موجة جيبية)
الحد أ
ال ن
ملل ثانية
د�  0.5ي
أمب� 100 ،ي

وضع تسجيل البيانات

 20,000نقطة ،عينة قياس لمدة دقيقة

التيار المتدفق

المثال)
خطأ موضعي (البعد
ي

سلك ملفوف ي ز
يتم� بمرونته

ت
ميلليم� ( 1.4بوصة) %1.0
35
ت
ميلليم� ( 2.0بوصة) %1.5
50
ت
ميلليم� ( 2.4بوصة) %2.0
60

ت
ميلليم� ( 0.6بوصة) %2.0
15
ت
ميلليم� ( 1.0بوصة) %2.5
25
ت
ميلليم� ( 1.4بوصة) %3.0
35

مصباحان مزدوجان  LEDبضوء أبيض

البيانات الخاصة بجهاز القياس
ش
ومؤ� متعدد الوظائف
شاشة  LCDبعدد مرات عرض يصل إىل  3000مع إضاءة خلفية

الشاشة
الحد أ
القىص للسعة القطرية للموصل

 6سم ( 2.4بوصة)

طول السلك المرن

أ 25،تم� ( 10بوصة)

 12سم ( 4.7بوصة)
 1.9تم� ( 18بوصة)

قطر السلك المرن

ت
ميلليم� ( 0.3بوصة)؛
7.5

قطر طرف السلك المرن
الضوء ف ي� موقع العمل

ت
ميلليم� ( 0.5بوصة)
13

أقىص مدى لتقنية Bluetooth
أقىص طول لمعرف الشبكة الالسلكية

مصباحان  LEDبضوء أبيض

شاشة  LEDش
بمؤ� متعددة الوظائف
ذات إضاءة خلفية

أزرار الوظائف والتنقل

 3م ( 32قدم)
تصل ت
ح� 20

مصدر الطاقة

( 1.5 )2فولت ”“AAA

اختبار السقوط

 3م ( 9.8قدم)

اعتمادات الوكالة
تصنيف أ
المان

لجنة االتصاالت الفيدرالية FCC Class B ، CE ،UL
 ،CAT IV 600VوCAT III 1000V

المعاي�
ي

EN61010‐1 ،EN61010‐2‐032

الضمان

ضمان محدود مدى الحياة شب�ط التسجيل
الإضاءة ف ي� موقع
العمل وزر الطاقة

FLIR Commercial Systems
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قد تتطلب المعدات الوارد ذكرها ف� هذا المستند ترخيصاً من الحكومة أ
المريكية ألغراض تتعلق بالتصدير .وأي نقل لهذه المعلومات أو
ي
أ
أ
ف
محظورا .تُستخدم الصور ألغراض إيضاحية فقط .المواصفات عرضة
أمرا
ً
الرسار بخالف ما هو منصوص عليه ي� القانون ال ي
مريك يعد ً
للتغي� دون إشعار .FLIR Systems, Inc 2015© .جميع الحقوق محفوظة( .تم تحريره ف ي� )15/27/05
ي

www.flir.com

