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OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Każdy produkt firmy Fluke będzie wolny od usterek materiałowych i wykonawczych w warunkach 
normalnego, poprawnego użytkowania i serwisowania. Okres gwarancji – 1 rok rozpoczyna się z 
dniem dostarczenia miernika. Części zamienne, naprawy i usługi serwisowe są objęte 90-dniowym 
okresem gwarancji.  Gwarancja niniejsza nie obejmuje bezpieczników, baterii jednorazowego użytku 
lub uszkodzenia w wyniku wypadku, zaniedbania, niewłaściwego użycia, dokonanych zmian, zaniec-
zyszczenia, nienormalnych i niepoprawnych warunków użytkowania lub posługiwania się przyr-
ządem. Sprzedawcy nie mają autoryzacji do rozszerzania jakiejkolwiek gwarancji w imieniu firmy 
Fluke. By skorzystać z obsługi gwarancyjnej w okresie gwarancyjnym należy skontaktować się z 
najbliższym autoryzowanym punktem napraw firmy Fluke w celu uzyskania zwrotnego potwierdzenia 
prawa do naprawy gwarancyjnej, a następnie przesłać wyrób do tego autoryzowanego centrum wraz 
z opisem problemu. 
NINIEJSZA GWARANCJA JEST JEDYNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM NABYWCY. 
NIE ISTNIEJĄ INNE GWARANCJE, JAK PRZYDATNOŚĆ DO SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ, WYRA-
ŻONE LUB DOMNIEMANE. FIRMA FLUKE NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE 
SZKODY LUB STRATY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE, WŁĄCZAJĄC W 
TO UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY LUB INNEJ KONCEPCJI. Jako, że 
prawa niektórych państw lub stanów nie zezwalają na wykluczenia lub ograniczenia warunków rękojmi 
domniemanej lub odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe, wykluczenia niniejszej gwarancji 
mogą nie mieć zastosowania do wszystkich nabywców. 
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9040 

Wstęp 
Urządzenie Phase Rotation Indicator Fluke 9040 („9040”) jest przenośnym urządzeniem 
zaprojektowanym do wykrywania kierunku wirowania pola w systemach trójfazowych. 
Kontakt z firmą Fluke 
Aby skontaktować się z firmą Fluke, należy zadzwonić pod jeden z następujących numerów 
telefonów: 
• Dział pomocy technicznej, Stany Zjednoczone: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853) 
• Kalibracja/naprawa, Stany Zjednoczone: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853) 
• Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
• Europa: +31 402-675-200 
• Japonia: +81-3-3434-0181 
• Singapur: +65-738-5655 
• Z każdego miejsca na świecie: +1-425-446-5500 
Można także odwiedzić stronę internetową firmy Fluke pod adresem www.fluke.com. 
Aby zarejestrować produkt, należy przejść do witryny internetowej pod adresem 
http://register.fluke.com. 
Aby wyświetlić, wydrukować lub pobrać najnowszy suplement do instrukcji obsługi, należy 
przejść do witryny internetowej pod adresem http://us.fluke.com/usen/support/manuals. 
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Zakres dostawy 9040 
Urządzenie 9040 jest dostępne w trzech konfiguracjach. Stosownie do opcji wybranych przy 
zakupie urządzenie 9040 jest dostarczane z następującymi elementami 
• 9040 

o 3 samozabezpieczające się sondy pomiarowe, 1000 V CAT II 
o 3 zaciski szczękowe, 1000 V CAT III/600 V CAT IV 
o Instrukcja użytkownika 

• 9040UK 
o 3 bezpiecznikowe sondy pomiarowe, 1000 V CAT III 
o 3 zaciski szczękowe, 1000 V CAT III/600 V CAT IV 
o Instrukcja użytkownika 

• 9040EUR 
o 3 sondy pomiarowe Slim-Reach™ (czarne) 1000 V CAT III/600 V CAT IV 
o 3 samozabezpieczające się sondy pomiarowe, 1000 V CAT II 
o 3 zaciski szczękowe, 1000 V CAT III/600 V CAT IV 
o Instrukcja użytkownika 

XW Ostrzeżenie 
Dla uniknięcia porażenia prądem, pożaru lub obrażeń, nie wolno przekraczać 
wartości znamionowych kategorii pomiaru (CAT) określonych dla komponentu 
produktu, sondy lub akcesorium o najniższej wartości znamionowej. 

Jeżeli jakaś część jest zniszczona lub brakuje jej w przesyłce należy niezwłocznie 
skontaktować się z miejscem, w którym dokonano zakupu. 
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Informacje na temat bezpieczeństwa 
UWAGA niebezpieczne warunki, które mogą doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia 
9040. 
OSTRZEŻENIE niebezpieczne warunki, które mogą doprowadzić do porażenia 
elektrycznego lub śmierci.  

XW Ostrzeżenie 
W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem, wywołania pożaru i 
odniesienia obrażeń: 
• Dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.  
• Należy przestrzegać wymogów lokalnych i krajowych przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa. Gdy odsłonięte przewodniki są pod 
napięciem, należy używać środków ochrony osobistej (homologowane 
rękawice gumowe, ochrona twarzy i ubranie ognioodporne), 
zabezpieczających przed porażeniem i łukiem elektrycznym. 

• Urządzenie może być używane wyłącznie według podanych zaleceń. W 
przeciwnym razie praca z nim może być niebezpieczna. 

• Nie należy pracować samemu. 
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• Nie wolno używać uszkodzonych sond testowych. Należy sprawdzić 
przewody pomiarowe pod kątem uszkodzeń izolacji lub odsłoniętych 
metalowych części. Należy sprawdzić ciągłość przewodów. 

• Nie wolno dotykać przewodników podczas pracy z napięciem 
przemiennym o wartości skutecznej wyższej niż 30 V, napięciem 
przemiennym o wartości szczytowej 42 V lub napięciem stałym 60 V. 

• Należy trzymać palce za kołnierzem ochronnym przewodów 
pomiarowych. 

• Pomiary mogą być obarczone błędem ze względu na wpływ impedancji 
dodatkowych obwodów połączony równolegle lub stany nieustalone 
prądów. 

• Sprawdź działanie przed przystąpieniem do pomiarów niebezpiecznych 
napięć napięcia powyżej 30 V AC RMS i 42 V AC szczytowo, 60 V DC. 

• Nie używaj miernika 9040 ze zdjętymi elementami. 
• Nie wolno używać urządzenia w pobliżu gazów wybuchowych, oparów 

oraz w środowisku wilgotnym lub mokrym. 
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Symbole 
Poniższe symbole mogą pojawić się na mierniku 9040 lub w niniejszej instrukcji obsługi. 

Tabela 1. Symbole 

W Niebezpieczeństwo. Ważne 
informacje. Zobacz instrukcja. J Uziemienie. 

X Niebezpieczne napięcie. Ryzyko 
porażenia prądem. T Podwójna izolacja. 

P Spełnia wymagania Unii 
Europejskiej. ) 

Zgodność z odpowiednimi 
dyrektywami CSA (Kanada) 

CAT II 
Sprzęt kategorii CAT II jest zaprojektowany aby chronić przed stanami 
nieustalonymi pochodzącymi od stałej instalacji, takich jak telewizory, komputery 
osobiste, przenośne urządzenia i inne sprzęty użytku domowego. 

CAT III 
Sprzęt z kategorii CAT III jest zaprojektowany, aby chronić przed stanami 
nieustalonymi w urządzeniach instalacyjnych takich jak tablice rozdzielcze, zasilacze i 
systemy oświetlenia w dużych budynkach. 

CAT IV Urządzenia tej kategorii posiadają ochronę przed przepięciami w głównych 
układach zasilania, takich jak liczniki elektryczne, sieci naziemne lub podziemne. 
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Elementy 9040 
Wskaźniki, przyciski i gniazda są pokazane na Rysunku 1. 

L1/ A L2/ B
CAT III /600 V
CAT IV / 300 V

L3/ C

9040 PHASE ROTATION INDICATOR
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2
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Gniazda wejściowe przewodów pomiarowych

Wskaźniki L1, L2, L3

Wskaźnik rotacji faz zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara

Wskaźnik rotacji faz- przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara
Skrócona instrukcja na tylnej części obudowy miernika

 
fic02f.eps 

Rysunek 1. Phase Rotation Indicator  
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Określanie kierunku wirowania 
Aby określić kierunek wirowania pola należy: 
1. Podłączyć sondy pomiarowe do końcówek przewodów pomiarowych. 
2. Podłączyć sondy pomiarowe do 3 faz zasilających. 
3. Zielona dioda informuje, że miernik jest gotowy do przeprowadzenia testu. 
4. Wyświetlacz wskazuje aktualny kierunek wirowania pola zgodny lub przeciwny do 

ruchu wskazówek zegara. 
XW Ostrzeżenie 

Wskaźnik rotacji zaświeca się nawet wtedy, gdy przewód neutralny N jest 
połączony zamiast L1, L2 lub L3. W celu uzyskania dodatkowych informacji 
zapoznaj się danymi umieszczonymi z tyłu miernika. 

Uwaga 
Fluke 9040 jest zasilany z badanej instalacji. 
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Konserwacja 9040 
W Ostrzeżenie 

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia 9040: 
• Nie należy dokonywać napraw serwisowych miernika 9040 bez 

odpowiednich kwalifikacji. 
• Upewnić się, że dokonano odpowiedniej kalibracji i testu. 
• Nie używać rozpuszczalników i materiałów ściernych, które mogą 

zniszczyć miernik. 
Jedyną formą wymaganej konserwacji miernika 9040 jest jego inspekcja i czyszczenie. 
Okresowo należy przetrzeć obudowę wilgotną ściereczką z delikatnym środkiem 
czyszczącym. Do czyszczenia należy użyć mydła i wody pamiętając o usunięciu 
pozostałości mydła po wyczyszczeniu. 
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Wymiana bezpiecznika 
XW Ostrzeżenie 

W celu bezpiecznego użytkowania i konserwowania urządzenia: 
• Używać wyłącznie zaakceptowanych bezpieczników. Zobacz Dane 

techniczne.  
• Użycie niepoprawnego bezpiecznika może spowodować zniszczenie 

sondy pomiarowej lub uszkodzenie ciała. 
Aby wymienić bezpiecznik: 

1. Sprawdź bezpiecznik używając prostego testu ciągłości. 
2. Przytrzymaj sondę pomiarową i odkręć końcówkę w przeciwnym kierunku do ruchu 

wskazówek zegara. 
3. Wymontuj uszkodzony bezpiecznik z oprawki. 
4. Zamontuj nowy bezpiecznik w oprawce i dokręć końcówkę pomiarową. 
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Dane techniczne 
Dane środowiskowe 
Temperatura pracy 
0 ° C do +40 ° C 
Stopień zanieczyszczenia  
2 
Klasa ochrony 
IP 40 
Specyfikacja mechaniczna 
Wymiary 
124 x 61 x 27 mm (4,9 x 2,4 x 1,1") 
Waga 
200 g (0,44 funta) 
Pokrywa 
500 mA / 1000 V/ FF / 50 kA / 6,3 x 
32 mm (0,25 x 1,26 in) 
Specyfikacja elektryczna 
Zasilanie 
z testowanego obwodu 

Dane dotyczące bezpieczeństwa 
Bezpieczeństwo elektryczne 
IEC 61010-1/EN 61010 
IEC 61557-7/EN 61557-7 
Maksymalne napięcie pracy (Ume) 
690 V 
Poziomy ochrony 
CAT III/600 V względem ziemi 
CAT IV/300 V względem ziemi 
Określanie kierunku wirowania pol 
Napięcie znamionowe 
40 do 690 V 
Zakres częstotliwości (fn) 
15 do 400 Hz 
Przetwornik prądu 
1 mA 
Znamionowy prąd pomiarowy (na 
fazę) 
1 mA 
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