Dados técnicos

Fluke pc3000 FC Wireless PC Adapter

Principais recursos
As Ferramentas de teste sem fio Fluke 3000 FC exibem medições em tempo real dos módulos remotos até 20 metros
distantes de seu PC. As ferramentas de teste sem fio Fluke FC trabalham juntas para ajudar a acelerar a solução de
problemas. O Adaptador pc3000 FC e o Software ajudam você a compreender as informações medidas. Quando você
precisa obter informações de volta para um PC, o Adaptador pc3000 FC e o Software coletam sem fio até 65.000 conjuntos
de leitura de mín./máx./méd. com registro de data e hora dos módulos remotos FC. O software pode exibir leituras ao vivo
de até seis módulos simultaneamente. Permite que o cliente registre intervalos e nomes personalizados para módulos.
Inclui o software sw3000 para Windows.

Informações gerais sobre o produto: Fluke pc3000 FC Wireless PC
Adapter

Saiba mais sobre o Fluke Connect
As Ferramentas de teste sem fio Fluke 3000 FC são uma equipe e os módulos são partes da equipe. Você conecta um dos
Módulos Fluke Connect® ao seu ponto de teste e, em seguida, exibe os resultados através do software Windows® em seu
PC - até 20 metros (65,6 pés) distante. Economiza tempo e conduz mais testes com menos deslocamentos. O Adaptador

pc3000 FC e o Software coletam sem fio até 65.000 conjuntos de leitura de mín./máx./méd. com registro de data e hora
dos módulos remotos FC.

Especificações: Fluke pc3000 FC Wireless PC Adapter
Requisitos de software:
O Fluke pc3000 deve estar conectado à porta USB para permitir a comunicação entre módulos FC e o software.
O sw3000 oferecerá suporte para até dois Adaptadores pc3000 FC.
Compatibilidade de OS:
Windows 7 ou posterior.
Tempo de conexão RF (tempo de ligação) pode ser de até um minuto para todas as ferramentas sem fio FC.
Nota: Não compatível com ferramentas de teste Fluke CNX.
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Modelos

FLK-pc3000 FC
Fluke pc3000 FC Wireless PC Adapter
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Manutenção Preventiva simplificada. Sem retrabalho.
Economize tempo e aprimore a confiabilidade de seus dados de manutenção ao sincronizar as medições sem o
uso de fios com o sistema Fluke Connect.
Elimine a inserção de erros ao salvar medidas diretamente da ferramenta e associá-las com a ordem de
serviço, relatório ou registro de ativo.
Maximize o tempo de disponibilidade e tome decisões de manutenção com confiança usando dados que
você pode confiar e rastrear.
Acesse as medições de referência, históricas e atuais por ativo.
Livre-se das pranchetas, notebooks e das diversas planilhas com a transferência de medição sem fio com
apenas uma etapa.
Compartilhe seus dados de medições usando videochamadas ShareLive™ e e-mails.
Saiba mais em flukeconnect.com

Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. É necessário Wi-Fi ou serviço celular para compartilhar dados.
Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra. Os primeiros 5 GB de armazenamento são grátis. Detalhes de
telefones compatíveis podem ser encontrados em fluke.com/phones.
Smartphone, serviço sem fio e plano de dados não inclusos na compra. Dentro da área de serviço sem fio do fornecedor e
sujeito ao custo de seu plano e outros termos. O Fluke Connect não está disponível em todos os países. Alguns recursos do
Fluke Connect exigem uma assinatura, sujeita a termos de pagamentos e que podem não estar disponíveis em todos os países.

Fluke. Keeping your world up and running.®
Fluke Corporation

Fluke do Brasil Ltda

PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1° andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

Para obter mais informações, ligue para os
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Tel: (11) 3530-8901
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