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1650 – seria wielofunkcyjnych
testerów instalacji elektrycznych

Bezpieczniejsze i prostsze pomiary instalacji. 
Nowa seria 1650 bazuje na cieszących się 
uznaniem, niezawodnych modelach z rodziny 
1650. Wprowadzono dodatkowe ulepszenia 
technologiczne, aby spełnić Twoje wymagania 
na jeszcze bardziej wydajny przyrząd 
diagnostyczny. Dzięki nowym funkcjom, jak: 
szybkie pomiary pętli z wykorzystaniem silnego 
prądu probierczego (z testem bez wyzwalania), 
czy też regulacja prądu wyzwalającego 
wyłącznik różnicowoprądowy, przyrządy 
te zapewniają jeszcze większą dokładność 
i krótsze cykle pomiarowe. Dodatkowy, 
adapter zerowania, zapewnia precyzyjna 
kompensację przewodu pomiarowego. Dzięki 
temu przyrządy z serii 1650 podnoszą poziom 
standardów testerów instalacji. Testery z 
serii 1650 umożliwiają weryfikację poziomu 
bezpieczeństwa w instalacjach domowych, 
komercyjnych i przemysłowych. Pozwalają 
zweryfikować, czy przewody po naprawie 
są bezpieczne i poprawnie zainstalowane, 
zgodnie z wymaganiami norm i przepisów 
dotyczących okablowania IEC 60364, HD384 
oraz BS 7671 wydanie 17.

1654B - kompleksowy tester dla
zaawansowanych
Przyrząd ten posiada wszystkie funkcje - 

jednym słowem, niczego więcej nie potrzeba. 
Wyniki wszystkich niezbędnych pomiarów 
zapisywane są w jego wewnętrznej pamięci, 
co ułatwia ich późniejszą dokumentację. 
Stanowi on zatem kompletne rozwiązanie dla 
zawodowców - zwłaszcza dla wykonawców - 
i tych użytkowników, którzy chcą dysponować 
najlepszym dostępnym obecnie tego 
typu przyrządem i wiedzą jak go w pełni 
wykorzystać.

1653B - idealny tester dla diagnostyków
Z uwagi na swoje dodatkowe funkcje, 
jest to naprawdę doskonały wybór dla 
fachowców. Potwierdza to fakt, że pomimo 
tylu zaawansowanych opcji, przyrząd ten jest 
prosty w użyciu, nawet dla osób, które długo 
nie miały z nim styczności. Jego obsługa jest 
intuicyjna 
i łatwa do zapamiętania. do podstawowych 
zadań dla wszystkich elektryków i instalatorów.

1652C - Uniwersalny tester dla każdego
instalatora
Oto przyrząd, który znajduje zastosowanie 
każdego dnia, spełniając wszystkie stawiane 
mu podstawowe wymagania. Jest to najlepszy 
przyrząd do podstawowych zadań dla 
wszystkich elektryków i instalatorów.

Dodatkowe funkcje, szybsze pomiary 
i tradycyjna niezawodność

IEC 60364

Akcesoria w zestawie
6 baterii AA
Twardy futerał do noszenia przyrządu C1600
Adapter zerowania
Testowy przewód zasilający
Zestaw standardowych przewodów
pomiarowych TL165X STD
Zestaw przewodów pomiarowych z
bezpiecznikiem TL165/UK (Tylko w wersji
brytyjskiej)
Miękki pasek
Instrukcja użytkownika
Dodatkowa sonda pomiarowa i przewód
TP165Xz przewodem
Podręcznik użytkownika na płycie CD-ROM

Co zamawiać
Fluke 1652C Wielofunkcyjny tester instalacji
Fluke 1653B Wielofunkcyjny tester instalacji
Fluke 1654B Wielofunkcyjny tester instalacji

Zalecane akcesoria

NOWOŚĆ 
RCD Type B Compatibility

TLK290
Zestaw sondy 
pomiarowej

MTC1363 (UK)
Wtyczka pomiarowa

MTC77 (Europe)
Wtyczka pomiarowa

ES165X 1653B & 1654B
Zestaw akcesoriów do

uziemienia

FVF-SC2 
Oprogramowanie

Funkcja pomiaru 1652C 1653B 1654B
Napięcie i częstotliwość

Test biegunowości okablowania

Rezystancja izolacji

Rezystancja i ciągłość obwodów

Rezystancja pętli i linii

Rezystancja pętli i linii – rozdzielczość mΩ

Spodziewany prąd zwarcia doziemnego (PEFC/Ik)
Spodziewany prąd zwarcia (PSC/Ik)

Czas przełączania RCD

Poziom wyzwolenia RCD
Test napięciem narastającym Test napięciem narastającym Test napięciem narastającym

Regulowany prąd RCD

Automatyczna sekwencja pomiarowa RCD

Test czułych na impulsy prądu urządzeń RCD (typ A)

Test czułych na wygładzony prąd stały urządzeń RCD (typ B)

Rezystancja uziemienia

Wskaźnik kolejności faz

Inne cechy funkcjonalne
Autotest

Podświetlany wyświetlacz

Pamięć, interfejs
Pamięć

Pamięć rozszerzona

Interfejs komputerowy

Czas i data (gdy używany z oprogramowaniem FlukeView)

Oprogramowanie

Akcesoria w zestawie
Twardy futerał

Zdalnie sterowana sonda

Adapter zerowania

Fluke 1654B

Fluke 1653B

Fluke 1652C

Funkcje
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Dodatkowe funkcje, szybsze pomiary 
i tradycyjna niezawodność

Dane techniczne

(Dodatkowe specyfikacje dostępne na stronie internetowej Fluke)

Pomiar napięcia AC
Zakres Rozdzielczość Dokładność

50 Hz - 60 Hz
Impedancja wejścia Zabezpieczenie przed

przeciążeniem
500 V 0,1 V ± (0,8% + 3 digits) 3,3 MΩ 660 Vrms

Testowanie wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
Typ [6] Model 1652C Model 1653B Model 1654B

AC [1] G [2] • • •
AC S [3] • • •
A [4] G • • •
A S • • •
B [5] G •
B S •
Notes
[1] AC - na prąd przemienny
[2] G - zastosowanie ogólne
[3] S - opóźnienie czasowe
[4] A - reaguje na sygnał impulsowy

[5] B - Reaguje na wygładzony przebieg DC
[6] Przerwanie testu RCD, gdy V >265 AC
Testy RCD wykonywane są tylko wtedy, gdy wybrany prąd, pomnożony
przez rezystancję uziemienia jest <50 V.

Test PFC, PSC
Zakres 1000A / 10kA(50kA)
Rozdzielczość i jednostki 1A / 0.1kA
Dokładność Określona przez dokładność pomiarów rezystancji pętli i

napięcia sieci
Obliczenia
Przewidywany prąd zwarcia doziemnego (PEFC) lub przewidywany prąd zwarcia (PSC), określany jako stosunek
zmierzonego napięcia sieci odpowiednio do: zmierzonej oporności pętli (L-PE) lub przewodu (L-N).

Test czasu wyzwalania (∆T)
Bieżące ustawienia Mnożnik Dokładność prądu probierczego Dokładność czasu wyzwolenia

10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA, VAR x 1/2 + 0% - 10% ± (1% odczytu + 1 cyfra)
10, 30, 100 mA X 5 + 10% - 0% ± (1% odczytu + 1 cyfra)

Pomiar impedancji pętli
Zakres Rozdzielczość Dokładność [1]

10 Ω 0,001 Ω Tryb wysokoprądowy mΩ: ± (2% + 15 cyfr)

20 Ω 0,01 Ω
Tryb bez wyzwalania: ± (3% + 6 cyfr)

Tryb wysokoprądowy: ± (2% + 4 cyfry)

200 Ω 0,1 Ω
Tryb bez wyzwalania: ± (3%)
Tryb wysokoprądowy:± (2%)

2000 Ω 1 Ω ±6 % [2]

Uwagi
[1] Dotyczy rezystancji obwodu neutralnego <20 Ω i kąta fazowego instalacji równego maks. 30°. Przewody pomiarowe należy wyzerować przed wykonaniem testu.
[2] Dotyczy napięcia sieci zasilającej >200 V.

Test rezystancji uziemienia (RE) - tylko Fluke 1654B i 1653B
Zakres Rozdzielczość Dokładność
200 Ω 0,1 Ω ± (2% + 5 cyfr)
2000 Ω 1 Ω ± (3,5% + 10 cyfr)

Test ciągłości obwodu
Zakres (automatyczne
przełączanie zakresów)

Rozdzielczość Prąd probierczy Napięcie w obwodzie Dokładność

20 Ω 00.1 Ω
> 200 mA > 4 V ± (1,5%+3 cyfry)200 Ω 0.1 Ω

2000 Ω 1 Ω

Test natężenia prądu wyzwalającego (piłowy)
Zakres prądu Wielkość stopnia Czas przełączania Pomiar

DokładnośćTyp G Typ S
30 % -110 % prądu
nominalnego RCD [1] 10 % I ∆ N [2] 300 ms/stopień 0 ms/stopień ±5 %

Uwagi
[1] 30 % - 150 % dla typu A ∆ N >10 mA

30 % - 210 % dla typu A ∆ N =10 mA
20 % - 210 % dla typu B
Określone zakresy prądu wyzwalającego (EN 61008-1):

50 % - 100 % dla typu AC
35 % - 140 % dla typu A ( >10 mA)
35 % - 200 % dla typu A ( ≤10 mA) 
50 % - 200 % dla typu B 

[2] 5% dla typu B

Pomiar rezystancji izolacji
Model Napięcie

probiercze
Zakres

rezystancji izolacji
Rozdzielczość Prąd probierczy Dokładność

1653B / 1654B 50 V 10 kΩ to 50 MΩ 0.01 MΩ 1 mA @ 50 kΩ ± (3%+ 3 cyfry)
1653B / 1654B 100 V 20 kΩ to 100 MΩ 0.01 MΩ

0.1 MΩ
1 mA @ 100 kΩ ± (3%+ 3 cyfry)

1653B / 1654B
1653B / 1654B

250 V 20 kΩ to 200 MΩ 0.01 MΩ
0.1 MΩ

1 mA @ 250 kΩ ± (1,5%+ 3 cyfry)

1653B / 1654B
1652C

1653B / 1654B

500 V 20 MΩ
200 MΩ
500 MΩ

0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ

1 mA @ 500 kΩ ± (1,5%+ 3 cyfry)
+ 10%

1653B / 1654B
1652C

1000 V 20 MΩ
200 MΩ
1000 MΩ

0.1 MΩ
1 MΩ

1 mA @ 1 MΩ ± (1,5%+ 3 cyfry)
+ 10%

Wąska sonda pomiarowa
Dzięki wąskiej sondzie pomiarowej z
wbudowanym przyciskiem uruchamiającym
test można wykonywać pomiary jedną ręką
jednocześnie patrząc na panel sterujący.

Kompletny zestaw
Wszystkie modele 1650 wyposażone są w
odłączane przewody, które można wymienić w
przypadku uszkodzenia. Trwała, twarda obudowa
chroni przyrząd przy pracy w trudnych warunkach
terenowych. Sonda z przyciskiem uruchamiającym
test jest na wyposażeniu standardowym.

Typ baterii: Dostarczone baterie alkaliczne.
Możliwość użycia akumulatorów NiCD lub
NiMH, 1,2 V
Wymiary (wys. x szer. x głęb.):
100 mm x 250 mm x 125 mm

Masa: 1,3 kg
Trzyletnia gwarancja

Profesjonalne raporty
W testerze instalacji 1653 można przechowywać
do 500 wyników testów. Dane przechowywane
dla każdego pomiaru składają się z funkcji
pomiarowej, wybranych przez użytkownika
warunków testu oraz jednoznacznych 
odnośników. Model 1653 ma port podczerwieni 
(IR) i adapter, pozwalający na przeniesienie 
wyników do komputera w celu przygotowania 
profesjonalnych raportów przy użyciu 
(opcjonalnego oprogramowania FlukeView® 
Forms.

Wielofunkcyjne testery
instalacji serii 1650
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