Fluke Bench Multimeters
8845A/8846A multimeter 6.5 digit:
Multimeter presisi untuk bench atau sistem
aplikasi pengujian otomatis
8808A multimeter 5.5 digit:
Multimeter serbaguna untuk manufaktur, development dan
jasa servis

Melampaui ekspektasi anda untuk
Performa dan nilai
Fluke 8845A dan 8846A dengan
presisi 6.5 digit

●

Resolusi 6.5 digit

●

Standar Akurasi V dc sampai dengan
0.0024%

●

Dual display

●

Rentang arus 100µA sampai dengan
10A, dengan resolusi sampai
dengan 100Pa

●

Rentang pengukuran ohm yang lebar
dari 10Ω sampai 1GΩ dengan resolusi
10µΩ

●

Teknik pengukuran

●

2x4 ohm 4-wire

Anda juga dapat menggunakan 8845A dan 8846A
untuk mengukur suhu, kapasitansi, periode, dan
frekuensi - fungsi penghitung, alat ukur kapasitansi, dan thermometer merupakan bawaan untuk
alat serbaguna yang tidak bisa disamai.

●

Mengukur frekuensi dan periode

●

Mengukur kapasitansi dan temperatur
RTD (8846A)

●

Port memori USB (8846A)

Memperluas kegunaan dari alat ukur ini dengan
mode tampilan grafis termasuk mode perekaman
TrendplotTM paperless, statistik, dan histogram.
Pembacaan log ke sebuah USB dan dengan mudah
mentransfernya ke PC dengan USB device host
port pada 8846A – Fitur yang mungkin tidak anda
temui pada multimeter lain.

●

Fluke 45 dan agilent 34401A remote
command emulation

●

Tampilan grafis

●

Mode perekaman TrendplotTM paperless, statistik, dan histogram

●

CAT I 1000V, CAT II 600V

Multimeter CAT II 600V memiliki kepresisian dan
kegunaan yang beragam untuk menangani segala
macam pengukuran pada bench atau dalam
sistem. Alat ukur ini selain memiliki performa yang
tinggi dan kaya akan fitur, juga sangat mudah
digunakan.
Multimeter digital ini melakukan fungsi yang
biasa anda lihat pada DMM multifungsi, termasuk
pengukuran volt, ohm, dan amp. Standar akurasi V
dc nya sampai dengan 0.0024%, interval arus dari
100µA sampai dengan 10A, dan interval ohm yang
lebar dari 10 ohm sampai 1gigaohm memberikan anda kombinasi yang tak terkalahkan dalam
kemampuan pengukuran.

Dengan 14 fungsi pengukuran,
mode matematis dan analisis,
8845A/8846A dapat memenuhi
kebutuhan setiap pengujian, riset
dan pengembangan, atau
Jasa servis.

Sekilas Fitur 8845A/8846

Tentunya alat ukur ini juga awet dan dapat diandalkan, fitur yang anda harapkan dari setiap alat
ukur Fluke. Kombinasi unik dari fitur dan performa membuat 8845A dan 8846A tidak terkalahkan
untuk aplikasi yang luas termasuk uji manufaktur,
riset dan pengembangan, serta jasa servis.

Menangani bahkan
pada pengukuran
yang paling banyak
tuntutan dengan akurasi tinggi dan resolusi
6.5 digit

Menggunakan fitur
bawaan diagram
perekaman TrendplotTM paperless
untuk mengidentifikasi
secara grafis extent of
drift dan intermittent
event pada sirkuit
analog
Pantau hasil dari
mode histogram untuk
memperlihatkan stabilitas atau masalah
noise pada sirkuit
analog..

Sangat cocok untuk banyak
aplikasi, dalam sis tem
atau pada bench
Dual display dan kemampuan grafis
serbaguna

Sempurna untuk benchtop riset dan
pengembangan

Fitur unik pada 8845A / 8846A yaitu dual display
memungkinkan Anda mengukur dua parameter
berbeda dari sinyal yang sama pada satu koneksi
uji. Melihat pada dua parameter yang saling terkait
seperti tegangan dan arus secara bersamaan
dapat mengungkap kondisi yang mungkin tidak
diperhatikan, sangat mempermudah pengujian
dan troubleshooting.

Aplikasi riset dan pengembangan menuntut
performa pengukuran dan fleksibilitas. 8845A dan
8846A memenuhi kebutuhan ini, dengan performa
luar biasa di semua fungsi pengukuran.

Solusi serbaguna untuk aplikasi tes
lebih lanjut
Alat ukur ini memungkinkan anda untuk menguji
dan troubleshooting ke level lanjut. Siapkan 8845A
atau 8846A untuk melakukan pengukuran selama
periode waktu tertentu dan menampilkannya secara grafis di layar DMM, untuk real time analysis.
Untuk mengungkap masalah kualitas sinyal seperti
drift, intermittent, dan stabilitas, melihat data sebagai real time trend plot atau histogram, dengan
mode analisis unik. Anda tidak akan menemukan
kemampuan display grafis seperti ini di instrumen
lain pada kelas ini.

Mudah untuk
mengintegrasikan ke dalam
sistem uji
otomatis

Fluke 45 dan
Agilent 34401A emulation

Input pada bagian
depan dan belakang
memungkinkan
Anda membuat
koneksi dengan
mudah di tempat
yang paling nyaman,
baik alat ukur yang
rack-mounted atau
pada bench.

8845A / 8846A emulate perintah pemrograman
dari Fluke 45 dan Agilent 34401A. Emulation
memperpendek learning curve dan membuatnya
mudah untuk menyesuaikan 8845A atau 8846A ke
dalam sistem tes yang ada.

Multiple interface
memberikan kompatibilitas dengan
standar yang ada
dan yang baru.

Mudah digunakan dan beradaptasi dengan mudah
untuk hampir semua aplikasi benchtop.

Kecepatan pembacaan hingga 1000
bacaan per detik,
memberikan Anda
hasil yang Anda
butuhkan untuk
aplikasi sistem.

Analisis tren grafis dapat menyorot drift dan
fluktuasi sinyal, serta eror intermittent yang tidak
dapat dilihat pada display numerik.

Multiple konektor memberi
Anda fleksibilitas maksimum

Dengan menggunakan display grafis, 8845A dan
8846A secara bersamaan dapat menampilkan
histogram dan beberapa nilai statistik seperti
mean, min, max, dan standar deviasi yang dihitung menggunakan pengukuran real time.
Menganalisis sebuah nilai terukur yang terdistribusi dapat memperlihatkan potensi berulangnya
masalah out-of-tolerance. Kemampuan untuk
melakukan dua pengukuran secara bersamaan
dan menampilkannya dalam grafik atau format
numerik akan menambah kemampuan baru pada
sistem uji dan design engineer’s toolbox untuk
memecahkan atau memvalidasi sirkuit analog.

Pilih dari beberapa
interface untuk menghubungkan 8845A /
8846A ke komputer:
serial, IEEE-488, dan
Ethernet menjadi
standar pada kedua
model. Port perangkat USB disertakan
pada 8846A untuk
transfer data yang
nyaman ke dan dari
PC melalui perangkat penyimpanan
USB portabel.

Simpan hasil pengukuran ke memori USB dan
transfer data ke PC untuk detail analisis. Atau
gunakan koneksi Ethernet untuk transfer data
melalui jaringan.
Extended current dan ohm interval dan kemampuan tambahan seperti suhu dan kapasitansi meningkatkan variasi pengukuran yang dapat Anda
lakukan dan uji yang dapat Anda lakukan dengan
satu instrumen.

Dengan performa 6,5 digit, legacy
DMM emulation dan antarmuka terbaru, 8845A / 8846A akan
dengan mudah diintegrasikan
ke dalam legacy atau sistem uji
baru.

Split terminal jack yang dipatenkan memungkinkan pengukuran
4-wire dengan dua lead.

Dual display yang jelas dan cerah
menunjukkan data dalam format
grafik atau angka.

Perform pengukuran
4-wire dengan hanya dua
lead
Context sensitive soft function key memudahkan navigasi
melalui pengukuran dan pengaturan instrumen.

Split terminal jacks yang dipatenkan untuk fungsi 2x4-wire ohm
memungkinkan Anda melakukan
pengukuran 4-wire hanya dengan
menggunakan dua lead, bukan
empat.
Komponen yang terpasang di
permukaan saat ini sulit ketika
membuat koneksi. Tugas menjadi lebih sulit ketika Anda perlu
menggunakan teknik 4- wire
untuk pengukuran ohm sangat
kecil yang akurat. Aksesori test
lead Fluke menggabungkan
empat wire menjadi dua pasang
test lead, sehingga memudahkan
Anda untuk membuat koneksi.
Anda mendapatkan resolusi
dan keakuratan yang luar biasa,
ditambah kenyamanan dan
kemudahan menggunakan satu
pasang lead.

Port USB untuk perangkat flash memory (8846A) menyediakan
penyimpanan dan transfer data yang nyaman.

Satu tombol per fungsi untuk kemudahan
penggunaan.

FlukeView® Forms
Basic

Terminal input terletak di bagian depan dan
belakang untuk menyederhanakan koneksi
dalam suatu sistem

Fluke 8845A/8846A dan 8808A
dikirimkan dengan software FlukeView Basic gratis.
FlukeView Form meningkatkan kekuatan tool Fluke Anda
dengan memungkinkan Anda
mendokumentasikan, menyimpan, dan menganalisis setiap
bacaan atau serangkaian pengukuran, lalu mengonversinya
menjadi dokumen yang terlihat
profesional. Transfer poin data
dari alat ukur Anda ke PC dan
gunakan dua bentuk standar,
non-customizable forms untuk
menampilkan bacaan Anda
dalam bentuk tabel atau grafik.
Untuk array of forms yang
lebih besar atau menggunakan
FlukeView® Forms Designer
untuk menyesuaikan formulir
Anda, tingkatkan ke FlukeView®
Forms versi 3.0 dengan FVF-UG.

Fluke support
melengkapi the
equation of value
Seperti semua produk Fluke,
8845A / 8846A dan 8808A
dibangun untuk memberikan servis yang dapat diandalkan selama
bertahun-tahun.
Namun, jika Anda perlu kalibrasi atau perbaikan, Anda dapat
beralih ke jaringan global pusat
servis langsung dan representatif
kami yang berlokasi strategis di
seluruh dunia. Masing-masing
menawarkan berbagai jasa servis.

Split terminal jacks yang dipatenkan
memungkinkan pengukuran 4-wire hanya
dengan dua lead.

Dual display yang jernih dan cerah memungkinkan Anda
mengukur dua parameter berbeda dari sinyal yang sama
dari satu koneksi uji.

Mode limit compare membandingkan pembacaan saat ini dengan batas High dan
Low yang telah ditentukan sebelumnya. Jika pembacaan out-of-tolerance terjadi,
display dengan jelas menunjukkan operator apakah pengujian lulus atau gagal.
Digunakan kombinasi dengan tombol pengaturan front panel menjadikan proses
tes manual sederhana, dapat diulang dan efisien.

Fungsi i-Lkg menambahkan dua
rentang hi-impedance tambahan untuk pengukuran arus
kecil sensitif

Setup key membuat pengukuran Anda yang paling
umum sesederhana semudah menekan sebuah tombol.
Tingkatkan kualitas dan waktu tes dengan meningkatkan
kemampuan pengulangan tes dengan hanya menyimpan
pengukuran setup ke front panel accessible setup keys.
Yang harus dilakukan oleh operator adalah memilih setup
key yang benar.

Membuat pengukuran semudah
menekan tombol
Fluke 8808A multimeter 5.5 digit
memiliki fungsi yang luas, pengukuran volt, ohm
dan amp dengan standar akurasi V dc 0,01%. Ini
sangat mudah digunakan, bahkan oleh operator
yang tidak terampil, karena akn membuat pengukuran yang paling sering Anda lakukan paling
menjadi sangat mudah dan cepat untuk dilakukan.
Enam tombol setup pada front panel 8808A
beroperasi seperti pre-set radio mobil. Cukup
mengatur alat ini untuk pengukuran yang biasa
dilakukan, lalu tekan shift diikuti oleh tombol setup
(S1 sampai S6) untuk menyimpan pengaturan. Sekarang tiap kali Anda melakukan pengukuran yang
sama, Anda cukup menekan tombol setup yang
sesuai. Sangat mudah!

Sekilas tentang fitur 8808A
●

Resolusi 5.5 digit

●

Standar Akurasi V dc 0.01 %

●

Dual display

●

Pengukuran yang khusus untuk arus bocor
dc

●

Teknik pengkuran 2x4 ohm 4-wire

●

Enam tombol khusu untuk akses cepat ke
pengaturan instrumen

●

Limit pembanding Hi/Lo untuk hasil uji
Pass/Fail

Tombol-tombol setup menghilangkan keharusan
untuk mengikuti lembar instruksi kerja yang rumit.
Operator tidak perlu lagi menekan beberapa tombol untuk mengatur fungsi dan
Range pengukuran, test limit atau menginput parameter lain untuk melakukan pengukuran.

Mengeliminasi kesalahan produksi
Fluke 8808A multimeter 5,5 digit dapat diandalkan
untuk melakukan pengukuran yang umum dilakukan yang diperlukan oleh aplikasi saat ini. Apakah
Anda melakukan uji fungsional atau melakukan
pengukuran kritikal pada titik uji, menggunakan
mode pembanding batas dengan indikator pass/
fail
untuk mengeliminasi kesalahan produksi, terutama yang hasilnya “on the edge”.
Layar 8808A memiliki bawaan enunciator yang
dengan jelas menunjukkan kepada operator
apakah suatu tes pass atau fail. Indikator pass/
fail membuat kita tidak perlu menebak: apakah
hasilnya baik dalam limit atau tidak!

Fluke 8808A memiliki enam tombol pengaturan
khusus di front panel yang berfungsi sebagai ‘preset’ yang mirip dengan yang ada di radio mobil,
membuatnya cepat dan mudah bagi operator
produksi untuk mengikuti prosedur tes tanpa harus
menekan beberapa tombol. Tombol setup dengan
mode tes pass/fail memberikan konsistensi pengukuran yang akan meningkatkan kualitas dan efisiensi
dalam aplikasi pengujian manufaktur. Dengan fungsi pengukuran termasuk volt, ohm, amp, dan frekuensi, Fluke 8808A juga memberikan performa dan
fleksibilitas yang diperlukan dari alat ukur bench
dalam R&D, pengembanan, dan aplikasi servis.

8808A dapat mengukur arus bocor
kecil dengan resolusi
hingga 100 nA, tanpa
membebani rangkaian yang sedang dites

Atur enam setup
umum melalui tombol
front panel , lalu
cukup tekan key yang
sesuai.

Mode pembanding
limit dengan indikator pass/fail dapat
membantu Anda
mengeliminasi kesalahan produksi.

Tingkatkan kualitas dan efisiensi
dalam uji manufaktur, R&D, atau
Aplikasi servis
Uji Manufaktur, R & D, pengembangan dan aplikasi
servis menuntut performa dan fleksibilitas dari
alat ukur bench. Fluke 8808A melakukan pengukuran yang mampu terhadap segala jenis pengamatan yang cermat. Hal Ini memberikan berbagai
fungsi pengukuran, termasuk volt, ohm, dan amp,
ditambah frekuensi, semuanya pada akurasi dan
resolusi yang superior.

Dengan Bawaan Kualitas Fluke

Mengukur dua parameter sekaligus

Faktanya, alat ukur Fluke dapat melakukan performa lebih baik dibandingkan spesifikasinya.

8808A memiliki fitur dual display unik yang memungkinkan Anda mengukur dua parameter
berbeda dari sinyal yang sama pada satu koneksi
tes. Melihat dua parameter yang saling berkaitan
seperti tegangan dan arus secara bersamaan
dapat mengungkap kondisi yang mungkin tidak
diketahui, sangat membantu dalam menyederhanakan pengujian dan troubleshooting.

Melakukan
pengukuran
4-wire dengan
hanya dua lead

Fluke dikenal di seluruh dunia karena multimeter
yang tangguh, andal, dan akurat.
Dengan pengalaman kami, standar desain, dan
jaminan kualitas proses, kami telah merancang
multimeter yang mampu terhadap segala macam
pemeriksaan yang cermat sesuai dengan spesifikasinya.

Split terminal jacks
yang dipatenkan untuk fungsi ohm 2x4wire memungkinkan
Anda melakukan
pengukuran 4-wire
hanya dengan
menggunakan dua
lead, bukan empat.

Semua upaya kami dirancang untuk memastikan
Anda dapat melakukan pengukuran yang akurat —
berulang kali, dan dengan percaya diri.

Komponen yang
dipasang pada
permukaan saat ini
menyulitkan ketika
membuat koneksi.
Tugas menjadi lebih
sulit ketika Anda
perlu menggunakan teknik 4-wire
untuk pengukuran
nilai ohm kecil yang
akurat. Aksesoris
test lead Fluke
menggabungkan
empat wire menjadi dua pasang
test lead, sehingga
memudahkan Anda
untuk membuat
koneksi.

Mengukur arus bocor yang sensitif
Menggunakan multimeter yang umum untuk melakukan pengukuran arus kecil yang sensitif kurang
dari 100 mA dapat membebani rangkaian yang
dites saat pengukuran dilakukan. Ini membuat
sulit, meski bukan tidak mungkin ketika melakukan tugas seperti menentukan arus bocor pada
perangkat bertenaga baterai saat dimatikan. Fluke
8808A adalah satu-satunya multimeter di kelasnya
yang menggunakan teknik high impedance input
untuk melakukan jenis pengukuran arus bocor
kritikal. Dalam mode khusus ini, 8808A dapat mengukur arus yang kecil dengan resolusi hingga 100
nA, tanpa membebani rangkaian yang diuji.

Anda mendapatkan resolusi dan
akurasi yang luar
biasa, ditambah kenyamanan dan kemudahan penggunaan
satu pasang lead.

Anda dapat mengandalkan
pengukuran pada 8808A untuk
aplikasi penting dalam tes manufaktur. Tetapi juga merupakan
alat serbaguna untuk R&D dan
design engineer.

Ringkasan Spesifikasi
Display
Resolusi
Fungsi pengukuran
V dc range
Maks. resolusi
Akurasi
V ac
Range
Maks. resolusi
Akurasi
Frekuensi
Resistansi
2x4 Wire
Range
Maks. resolusi
Akurasi
A dc
Range
Maks. resolusi
Akurasi
A ac
Range
Maks. resolusi
Akurasi
Frekuensi
Frekuensi / Periode
Range
Maks. resolusi
Akurasi
Tes Kapasitansi/
Continuity/ Diode
Range
Maks. Resolusi
Akurasi
Suhu
Tipe
Range
Maks. resolusi
Akurasi
Fungsi matematis
Tipe
dB/dBm
Fungsi lanjutan
Statistik / Histogram
Trendplot
Limit test
Input output
USB memory
Real time clock
Interface
Mode / Bahasa Pemrograman
Umum
Berat
Ukuran (HxWxD)

Keamanan

Garansi

8808A
8845A
8846A
VFD multi segment
VFD dot matrix
display
5.5 digit
6.5 digit
Akurasi, ± (% dari pembacaan + % dari range)
200 mV hingga 1000 V
100 mV hingga 1000 V
1 uV
100 nV
0.015 + 0.003
0.0035 + 0.0005
0.0024 + 0.0005
200 mV hingga 750 V
1 uV
0.2 + 0.05
20 Hz to 100 KHz

100 mV hingga 750 V
100 nV
0.06 + 0.03
3 Hz hingga 300 KHz

100 mV hingga 1000 V

Ya
200 Ω hingga 100 Ω
1 mΩ
0.02 + 0.003

Ya
100 Ω hingga 100 Ω
100 μΩ
0.010 + 0.001

Ya
10 Ω hingga 1GΩ
10 μΩ
0.010 + 0.001

200 μA hingga 10 A
1 nA
0.02 + 0.005

100 μA hingga 10 A
100 pA
0.050 + 0.005

100 μA hingga 10 A
100 pA
0.050 + 0.005

20 mA hingga 10 A
100 uA
0.3 + 0.06
20 Hz hingga 2 kHz

10 mA hingga 10 A
10 μA
0.10 + 0.04
3 Hz hingga 10 kHz

100 μA hingga 10 A
100 pA
0.10 + 0.04
3 Hz hingga 10 kHz

3 Hz hingga 300 kHz

3 Hz hingga 1 MHz

1 μHz
0.01 %

1 μHz
0.01 %

20 Hz hingga 1 MHz
(khusus freq)
0,1 mHz
0.01 %

8845A 6,5 digit multimeter presisi, 35 ppm
8846A multimeter presisi 6,5 digit, USB mem 24
ppm
8808A 5.5 digit multimeter, .01%

—
—
—

1 nF hingga 0,1 F
1 pf
1%

—
—
—
—

—
—
—
—

Platinum RTD
-200 °C to +600 °C
0.01 °
0.06 °

—
Ya

Zero, Min/Max/Average, Std Dev; mx+b
Ya

Tidak
Tidak
Ya

Ya
Ya
Ya

Opsi dan aksesoris 8808A / 8845A / 8846A
TL910 Precision Electronic Probe Set
884X-SHORT 4-Wire Short
TL2X4W-PT II 2x4 Wire Ohms Test Lead 2 mm
Probe Tip
884X-USB USB ke adaptor kabel RS232
FVF-UG FlukeView Forms Software Upgrade— Tanpa Kabel
Y8846S Rack Mount Kit, Single Y8846D Rack Mount
Kit, Double
8845A/8846A

—
—
—

—
No

Model

0.06 + 0.03

Ya

—
No
RS-232, USB dengan
adaptor opsional
ASCII Sederhana, Fluke
45

Informasi Pemesanan

Port drive memori USB
Ya

Probe Suhu 884X-RTD 100 Ohm RTD
884X-512M Memori USB 512 M 884X-1G Memori
USB 1 GB Y8022 Kabel IEEE488 (2 m)

Fluke membantu Anda dengan memberikan
informasi tentang tool Fluke dan cara menggunakannya. Kunjungi situs web Fluke di www.fluke.
com untuk deskripsi produk, catatan aplikasi dan
white paper. Anda juga akan menemukan buletin,
komunitas online, manual yang dapat diunduh,
dan banyak lagi.

RS 232, IEE-488.2, Ethernet,
SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45

2.1 kg (4.6 lbs)
3.6 kg (8.0 lbs)
88 mm x 217 mm x 297 mm (3.46 in x 8.56 in x 11.7 in)
Dirancang untuk meDirancang untuk memenuhi IEC 61010-1 2000-1,
menuhi
ANSI / ISA-S82.01-1994, CAN / CSA-C22.2 No.
EN 61010-1: 2001, ANSI /
1010.1-92 CAT I 1000 V, CAT II 600 V
ISA 61010-1(S82.02.01):
2004, UL 61010-1: 2004,
CAN / CSA C22.2 No.
61010.1: 2004
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