
دد/التيار المستمر  كة FLIR هو عبارة عن جهاز Clamp Meter التصويري لقياس التيار الم�ت جهاز CM174 المقدم من �ش
بقدرة 600 أمب�ي ومزود بتكنولوجيا IGM ويُعت�ب أول جهاز لقياس التيار يتم تزويده بجهاز تصوير حراري مدمج يمكن 

ه  ز ي ال يمكنك رؤيتها مع جهاز Clamp Meter العادي. وبفضل تم�ي
أن يوجهك بشكل �يع إىل استكشاف المشكالت ال�ت

بتكنولوجيا القياس الموجه باستخدام االأشعة تحت الحمراء )IGM(، يمكن لجهاز CM174 أن يوجهك برصيًا إىل تحديد 
الموقع الدقيق للمشكلة الكهربائية المحتملة وتحديد مناطق المشكالت الخطرة وغ�ي المعروفة بشكل آمن. ويمكنك 

ي وقراءات درجات الحرارة. ويتيح الفك الضيق إمكانية أك�ب 
ي والجهد الكهربا�أ

تأكيد نتائجك مع قياسات شدة التيار الكهربا�أ
ي متناول 

ي الجيب الخلفي - بحيث يصبح إجراء التصوير الحراري �ز
للوصول، وبفضل صغر حجمه يمكن وضعه بسهولة �ز

كة FLIR �يًعا أداتك الرئيسية الستكشاف  ي CM174 المقدم من �ش
يديك أينما ذهبت. سوف يصبح مقياس التيار الكهربا�أ

االأخطاء الكهربائية وإصالحها.

.IGM استكشف المشكالت بشكل أرسع مع تكنولوجيا
تعرف عىل المشكالت الكهربائية بمساعدة أول جهاز Clamp Meter مزود بالتصوير الحراري

ي االتجاه الصحيح 
تغلب عىل مشكالت تشويش االأسالك والكابالت – يمكن أن توجهك تكنولوجيا IGM �يًعا �ز  •

ي واحد – احمل جهاًزا واحًدا واستمتع دائًما بالتصوير الحراري
جهاز الكل �ز  •

اعمل بشكل آمن – افحص اللوحة أو المقصورة للتحقق من وجود مخاطر باستخدام تكنولوجيا IGM دون الحاجة إىل   •
االتصال المبا�ش

أكد نتائجك.
تحقق من المشكالت وافحص االأحمال والنقاط الساخنة 

درجة حرارة مركزية النقطة لتأكيد النقطة الساخنة  •

ي للتحقق من االأحمال
ي والجهد الكهربا�أ

قياسات شدة التيار الكهربا�أ  •

ي التصوير الحراري
ي تظهر �ز

ر والسلوك المتقاطعة عىل تحديد موقع المشكلة ال�ت ز يعمل الل�ي  •

حل المشكالت الكهربائية المعقدة. 
ز ي غاية االأهمية للمتخصص�ي

يُعت�ب التصميم واالأداء الوظيفي �ز

ي االإضاءة
ي بها مشكالت �ز

يساعد الفك الضيق والمصابيح المدمجة عىل الوصول إىل المواقع الصعبة ال�ت  •

Smart Diode with Disableو Inrushو VFD Modeو LoZو True RMS :ات كهربائية متطورة ز م�ي  •

FLIR كسسوارات الخاصة بـ دد قدرة 3000 أمب�ي مع االإ يمكن التمديد إىل تيار م�ت  •

ترشدك تقنية IGM إىل المكان الذي يجب إجراء القياسات به

تحقق من قياسات شدة التيار

FLIR CM174
دد/التيار المستمر بقدرة 600 أمب�ي   جهاز Clamp Meter التصويري لقياس التيار الم�ت

IGM™ المزود بتكنولوجيا

www.flir.com/CM174



المواصفات

جهاز CM174 من FLIR: جهاز Clamp Meter تصويري

شعاع الحراري FLIR Lepton®جهاز استكشاف باستخدام التصوير مقياس االإ

4800 بكسل )60 × 80(دقة التصوير الحراري

38.6 درجة x 50.0 درجة مجال الرؤية )رأسي x أفقي(

Iron وRainbow وGrayscaleألواح االألوان

9هرتزمعدل إطارات الصورة

النقطة المركزية للصورة الحراريةقياس درجة الحرارة

-10 درجة مئوية إىل 150 درجة مئوية )-14 درجة فهرنهايت إىل 302 درجة فهرنهايت(نطاق درجات الحرارة

30:1معدل المسافة إىل النقطة من حيث درجة الحرارة

± 3 درجة مئوية )5.4 درجة فهرنهايت( أو ±3% من القراءةدقة درجة الحرارة

8 إىل 14μmاالستجابة الطيفية

ر من الفئة االأوىل وتقنية Crosshair عىل الشاشةاستهداف درجة الحرارة ز مؤ�ش ل�ي

4 إعدادات مسبقة مع التعديل المخصصإعدادات القدرة االنبعاثية

الدقة الأساسيةالمدىالقياسات الكهربائية

دد/التيار المستمر ±1.0%1000فولتجهد التيار الم�ت

دد دد لمحرك التيار الم�ت ±1.0%1000فولتجهد التيار الم�ت

LoZ دد لوضع ±1.0%1000فولتجهد التيار الم�ت

LoZ 1.0%1000فولتجهد التيار المستمر لوضع±

±2.0%600.0أالتيار المبا�ش

دد ±2.0%600.0أالتيار الم�ت

دد ±2.0%600.0أالتيار المستمر لمحرك التيار الم�ت

±3.0%600.0أ التيار المستمر للتيار المتدفق

دد للتيار المتدفق 0.5 أمب�ي كحد أد�ز زمن التكامل 100 ملىلي ثانيةحد التيار الم�ت

دد ±0.1%60.00 كيلو هرتزال�ت

6000Ω%1.0±المقاومة

600.0Ω%1.0±االستمرارية

1000μF%1.0± السعة الكهربائية

ي
±1.5%1.5فولتالصمام الثنا�أ

معلومات عامة

ترانزيستور ذو غشاء رقيق ألوان 6000 إحصاء 2و.0 بوصة )50 ملم(الشاشة

1.38 بوصة )35 ملم(، 1250MCMفتح الفك

CAT IV- 600 فولت، CAT III- 1000 فولتتقييم الفئة

ULالشهادات

x AAA 4نوع البطارية

10 سنوات للمنتج وجهاز االستكشافالضمان

يتضمن
 جهاز Clamp Meter وبطاريات x AAA 4 وأسالك اختبار من السليكون الممتاز، 

ودليل البدء الرسيع، ودليل المستخدم )CD( وبطاقة تسجيل الضمان الممتد

معلومات طلب الجهاز
الكود العالمي للمنتج 

)UPC(
ي  الرقم الوحدة الأور�ب

)EAN(

FLIR CM174 Imaging 600A AC/DC Clamp Meter with IGM™7939503717490793950371749

FLIR TA72 Universal Flex Current Probe Accessory 10”)25cm(7939503777270793950377727

FLIR TA74 Universal Flex Current Probe Accessory 18”)45cm(7939503777410793950377741

FLIR TA15 Soft Sided Carrying Case 793950377154 0793950377154

FLIR TA55 Line Splitter7939503775500793950377550

FLIR TA52 Magnet Mount7939503775290793950377529

FLIR TA42 Belt Clip7939503742070793950374207

FLIR TA80 Premium Silicone Test Leads7939503778020793950377802

FLIR TA70 Alligator Clips7939503777030793950377703

flir.com/CM174 ي
*انظر االأسئلة الشائعة الواردة �ز

www.flir.com/CM174

ي هذا المستند ترخيصاً من الحكومة االأمريكية الأغراض تتعلق بالتصدير. وأي نقل لهذه المعلومات أو 
قد تتطلب المعدات الوارد ذكرها �ز

ي القانون االأمريكي يعد أمًرا محظوًرا. تُستخدم الصور الأغراض إيضاحية فقط. المواصفات عرضة 
االأ�ار بخالف ما هو منصوص عليه �ز

ي 17/24/08(
للتغي�ي دون إشعار. .FLIR Systems, Inc 2015© جميع الحقوق محفوظة.  )تم التحديث �ز

جهاز التصوير 
Lepton الحراري ر ز مؤ�ش ل�ي

مصباح العمل

كسسوارات  منفذ االإ
االختيارية

حجرة البطارية بدون أداة

مدخل أسالك االختبار 

قياس درجة الحرارة

دد/ فك التيار الم�ت
التيار المستمر قدرة 

600 أمب�ي

أزرار االختيار

التصوير الحراري

ي
القياس الكهربا�أ

تفعيل جهاز التصوير 
الحراري

مقبض الوظائف الممتد 
والمعالج بالمطاط
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