
FLIR IM75
Комбинация от тестер на изолация и цифров мултимер 
с METERLiNK®

FLIR IM75 съчетава преносим тестер на изолация и професионален 
цифров мултимер. IM75 включва няколко специални режима за тестване 
на изолации, като: индекс на поляризация, диелектрична абсорбция и 
заземително съпротивление. Тестовете на изолация могат да бъдат 
изпълнявани незабавно, непрекъснато или за определен период от време 
за по-задълбочена оценка. 

Устройство с две функции.
Мултифункционален цифров мултимер и тестер на изолация
• Преносим тестер на изолация, подходящ при ремонт, монтаж и поддръжка

• Няколко обхвата за изпитване на изолационно съпротивление: 50V,
100V, 250V, 500V, 1000V

• Прехвърляне на показанията към METERLiNK-съвместими
термовизионни камери FLIR или отчет на показанията в реално време
на устройства с Android или iOS чрез безплатното приложение FLIR
Tools Mobile

Точни измервания, надеждна работа.
Незабавен изолационен тест и още

• True RMS цифрови измервания с обхват до 1000V

• Режим VFD за висока точност при измервания на оборудване, управлявано
с честотен инвентор

• Режими за тест на изолация: индекс на поляризация, диелектрична
абсорбция и заземително съпротивление

Ефективно осветление и здрав корпус. 
Създаден за Ваше улеснение

• Ярък LED прожектор за осветяване на измерваните обекти

• Различна цветова подсветка на дисплея в зависимост от показанието

• Здрав двойноотлят корпус (IP54, издържа изпускане от 3м)

www.flir.com/test

IM75 има вграден мощен прожектор



Характеристики

Техническа информация Максимален обхват Базова точност

Изолационно съпротивление 4MΩ до 20GΩ  ±1.5%

Тестово напрежение 50, 100, 250, 500 и 1000V  ±3.0%

Напрежение, DC 1000.0V ±0.1%

Напрежение, AC 1000.0V ±1.5%

Напрежение, AC, режим VFD 1000.0V ±1.5%

Заземително съпротивление 40Ω до 40KΩ  ±1.5%

Капацитет 10 mF ±1.2%

Честота (напрежение AC) 40kHz +/- 5 цифри

Диоден тест 2V  ±1.5%

Верига 400.0Ω ±0.5%

Обща информация

Клас защита, тест за изпускане

Категория

Bluetooth обхват

Батерии

Памет

Гаранция

IP 54, 3м

CAT III-1000V,  CAT IV-600V

10м

6 x AAA

99 позиции вътрешна памет 

Ограничена доживотна*

* След регистрация до 60 дни след покупката

www.flir.com/test

Информация за поръчка

IM75…  ..............Тестер на изолация и цифров мултимер с VFD и METERLiNK™
IM75-NIST..........IM75 със сертификат за проследимост от NIST

Аксесоари

TA10....................Защитен калъф за серия DM9x и IM7x
TA50 ...................Магнитна връзка
TA70 ...................CAT IV изолирани накрайници тип щипка
TA80 ...................CAT IV сонди със силиконово покритие

Тестови сонди с 
големи завинващи се 
накрайници тип щипка

Магнитна връзка

Офис София 
Ул. “Стефан Караджа” 7, вх. Б, ет. 1, ап. 14 
Тел: 02/987 49 60 
Факс: 02/987 49 80 
Email: office@acm-bg.com 

Офис Варна 
Ул. “Уста Колю Фичето” 25, вх. Б, ет. 3 
Тел: 052/511 559 
Факс: 052/50 50 51 
Email: office-vn@acm-bg.com 

Офис Стара Загора 
Ул. “Цар Иван Шишман” 77, ет. 4, офис 42 
Тел: 042/601 555 
Факс: 042/604 555 
Email: office-stz@acm-bg.com 




