
 

1650-serie multifunctionele
installatietesters

Veiliger en eenvoudiger testen van instal-
laties. De nieuwe 1650-serie bouwt 
voort op de robuuste reputatie van de 
eerdere 1650-serie, maar het ontwerp is 
aangepast voor een nog grotere produc ti-
vi teit van de instrumenten. Dankzij nieuwe 
functies zoals de snelle hogestroom-lustest 
(inclusief een notrip- test) en een variabele 
instelling voor uitschakelstroom (RCD) is 
de nauwkeurigheid nog groter en verloopt 
de testcyclus nog sneller. En met de nu 
beschikbare, unieke nulstellingsfunctie 
voor nauwkeurige netmeetsnoercompen-
satie, stelt de 1650-serie nog steeds de 
norm op het gebied van installatietesters. 
De testers van de1650-serie verifiëren 
de veiligheid van elektrische installaties 
in woningen en in commerciële en 
industriële toepassingen. Ze kunnen 
garanderen dat de vaste bedrading 
veilig is en correct is geïnstalleerd, zodat 
deze voldoet aan de eisen in IEC 60364, 
HD 384 en BS 7671 Wiring Regulations, 
17th Edition.

1654B - De complete tester voor
geavanceerde gebruikers
Dit instrument heeft werkelijk alles, in 
één woord: alles zit erop en eraan. Van 

alle testfuncties die u nodig hebt tot en 
met een ingebouwd geheugen voor het 
documenteren van resultaten. Het is 
daarom de complete oplossing voor 
professionals, met name installateurs; 
dus voor iedereen die het beste instru-
ment wil hebben dat altijd gemakkelijk 
te bedienen is.

1653B - De ideale tester voor
professionele storingstechnici
Dit instrument is dankzij de extra functio-
naliteit uitstekend geschikt voor profes-
sionele gebruikers. Een ideaal instrument 
omdat het over hoogwaardige kenmerken 
beschikt en zeer gebruiksvriendelijk is, 
zelfs als u er een langere periode niet mee 
hebt gewerkt. De bediening is namelijk 
intuïtief en dat vergeet u niet zo snel.

1652C - De tester voor dagelijks
gebruik, voor elke elektrotechnisch
installateur.
U kunt dit instrument elke dag opnieuw 
gebruiken, het voorziet in alle basis-
behoeften. Elektriciens/installateurs in het 
veld geven de voorkeur aan deze tester.

Extra functionaliteit, sneller testen, en nog
steeds zeer robuust

Nieuw 
Geschikt voor Type B aardlekschakelaar

Fluke 1654B

Fluke 1653B

Fluke 1652C

Nederland: NEN 1010
België : A.R.E.I. / R.G.I.E.

Inbegrepen accessoires

Bestelinformatie

6 AA-batterijen
C1600 draagkoffer
Nulstellingsfunctie
Netmeetsnoer
TL165X STD Standaard meetsnoerenset
TL165/UK Afgezekerde meetsnoerenset
(alleen UK)
Beklede nekriem
Beknopte handleiding
TP165X Probe met afstandsbediening
en snoer 
Gebruikershandleiding op cd-rom

Fluke 1654B Multifunctionele installatietester
Fluke 1653B Multifunctionele installatietester
Fluke 1652C Multifunctionele installatietester
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Kenmerken

Meetfunctie 1652C 1653B 1654B
Spanning en frequentie • • •
Controle van bedradingspolariteit • • •
Isolatieweerstand • • •
Doorbeltest en weerstand • • •
Lus- en netweerstand • • •
Lus- en netweerstand - mΩ-resolutie •
Te verwachten aardfoutstroom (PEFC/Ik)
Te verwachten kortsluitstroom (PSC/Ik) • • •
Schakeltijd RCD • • •
Uitschakelniveau RCD

Stijgtest
•

Stijgtest
•

Stijgtest
•

Variabele RCD-stroom • • •
Automatische testvolgorde RCD • • •
Testen pulsstroomgevoelige RCD's (type A) • • •
Testen afgevlakte-DC-gevoelige RCD's (type B) •
Aardingsweerstand • •
Indicator fasevolgorde • • •

Overige kenmerken

Zelftest • • •
Verlicht display • • •

Geheugen, interface

Geheugen • •
Uitgebreid geheugen •
Computerinterface • •
Tijd en datum
(bij gebruik in combinatie met FlukeView-software) • •
Software • •

Inbegrepen accessoires

Draagkoffer • • •
Probe met afstandsbediening • • •
Nulstellingsfunctie • • •

TLK290
Meetprobeset

MTC1363 (UK)
Meetsnoer voor

wandcontactdoos

Inbegrepen accessoires

MTC77 (Europe)
Meetsnoer voor

wandcontactdoos

ES165X 1654B & 
1653B

Aardingsweerstands-
pennen

FVF-SC2



1650-serie multifunctie
installatietesters

Extra functionaliteit, sneller testen, 
en nog steeds zeer robuust

Specifi caties

(Voor gedetailleerde specifi caties zie de Fluke website)

A-spanningsmeting
Meetbereik

Overbelasting
Resolutie Nauwkeurigheid

50 Hz – 60 Hz
Ingang Impedantie Bescherming

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

RCD-test
RCD Type [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 - AC gevoelig
[2] G - Algemeen, geen vertraging
[3] S - Tijdvertraging
[4] A - Gevoelig voor pulserend signaal

[5] B - Responds to smooth dc
[6]   RCD test inhibited for V >265 ac
RCD tests permitted only if the selected current, 
multiplied by earthing resistance, is <50 V.

PFC. PSC-test
Meetbereik 1000A / 10kA(50kA)
Resolutie en eenheden 1A / 0.1kA
Nauwkeurigheid Wordt bepaald door de nauwkeurigheid van de

lusweerstand en de metingen van de netspanning

Berekening
Te verwachten aardfoutstroom (PEFC) of te verwachten kortsluitstroom (PSC) wordt bepaald door de gemeten
netspanning te delen door de gemeten lusweerstand (L-PE) resp. netweerstand (L-N)

Test uitschakeltijd (DT)
Current Settings Multiplier Test Current Accuracy Trip Time Accuracy

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

Lusimpedantiemeting
Bereik Resolutie Nauwkeurigheid [1]

10 Ω 0,001 Ω mΩ-hogestroommodus: +/- (2% + 15 digits)

20 Ω 0,01 Ω
No-trip-modus: +/- (3% + 6 digits)

Hogestroommodus: +/- (2% + 4 digits)

200 Ω 0,1 Ω
No-trip-modus: +/- (3%)

Hogestroommodus: +/- (2%)
2000 Ω 1 Ω ±6 % [2]

Opmerkingen
[1] Geldt voor weerstand van neutraal circuit <20 Ω en tot en met een fasehoek van het systeem van 30°. Meetsnoeren dienen vóór het testen op nul te worden gesteld.
[2] Geldt voor netspanning >200 V.

Aardingsweerstandstest (RE) – Alleen model 1654B en 1653B
Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid

200 Ω 0.1 Ω ± (2% + 5 digits)
2000 Ω 1 Ω ± (3.5% + 10 digits)

Doorbeltest
Meetbereik

(autoranging)
Resolutie TeststroomSpanning Open stroom-kring Nauwkeurigheid

20 Ω 00,1 Ω
> 200 mA > 4 V ± (1,5%+3 digits)200 Ω 0,1 Ω

2000 Ω 1 Ω

Uitschakelstroomtest (stijg)
Stroombereik Stapgrootte Staptijd Meting

NauwkeurigheidType G Type S
0% tot 110% van nominale 

stroom van aardlekschakelaar [1] 10 % van I ∆ N [2] 300 ms/stap 0 ms/stap ±5 %

Notes
[1] 30 % tot 150 % voor type A ∆ N >10 mA
 30 % tot 210 % voor type A ∆ N =10 mA
 20 % tot 210 % voor type B
 Gespecificeerde uitschakelstroombereiken (EN 61008-1):

 50 % tot 100 % voor type AC
 35 % tot 140 % voor type A ( >10 mA)
 35 % tot 200 % voor type A ( ≤10 mA) 
 50 % tot 200 % voor type B 
[2] 5% voor type B

Isolatieweerstandsmeting
Model Testspanning Insulation

Resistance Range
Resolution Test Current Accuracy

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

0.1 MΩ
1 mA @ 100 kΩ ± (3%+ 3 dgt.)

1653B / 1654B
1653B / 1654B

250 V 20 kΩ tot 200 MΩ 0.01 MΩ
0.1 MΩ

1 mA @ 250 kΩ ± (1,5%+ 3 dgt.)

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 dgt.)
+ 10%

1653B / 1654B
1652C

1000 V 20 MΩ
200 MΩ
1000 MΩ

0.1 MΩ
1 MΩ

1 mA @ 1 MΩ ± (1,5%+ 3 dgt.)
+ 10%

Slank probe-ontwerp
Dankzij de slanke probe met geïntegreerde
testknop kunt u veilig met één hand op moeilijk
bereikbare punten metingen uitvoeren, terwijl
u naar het paneel blijft kijken. Deze probe voor
gebruik op afstand wordt gevoed door de tester
en is dus altijd gebruiksklaar (er zijn geen extra
batterijen nodig!)

Complete set
Alle 1650-modellen zijn voorzien van verwijder-
bare snoeren, die bij beschadiging of verlies 
vervangen kunnen worden. Een duurzame harde 
draagkoffer beschermt uw testinstrument onder 
zware omstandigheden.

Batterij: Alkaline meegeleverd, kan worden
gebruikt met 1,2 V NiCD of NiMH
oplaadbare batterijen
Afmetingen (hxbxd):
100 mm x 250 mm x 125 mm

Gewicht (met batterijen): 1,3 kg
Drie jaar garantie

Nulstellingsfunctie
Voor gemakkelijke, altijd betrouwbare en
nauwkeurige compensatie voor meet- en
netsnoeren. Deze adapter kan gebruikt worden
voor alle verschillende voedingsstekkers
alsmede testaccessoires zoals probes,
krokodillenklemmen, etc.



Accessoires voor de Fluke
1650-serie installatietesters

Fluke DMS-software voor
1650/6000-serie

Accessoires voor de Fluke 6500-serie
draagbare PAT-testers

ES165X aardingspennen-testset
(Fluke 1654B & 1653B)
Inhoud van de aardingspennen-testset:
• Hulpaardingspennen
• Meetsnoeren en krokodillenklemmen
• Speciale draagtas

PASS560R Pass-labelsvoor apparaten
Aantal 500

APP1000/APP2000 Bar Code Appliance
Number Labels
APP1000: Labels numbered 0001-1000
APP2000: Labels numbers 1001-2000
Label number >2000 on request

SP1000 miniprinter
Zonder extra software kan de SP1000 worden 
gebruikt om opgeslagen testresultaten direct 
op thermisch papier af te drukken. De printer 
is compact en kan gemakkelijk worden 
meegenomen. Hij is ideaal voor testprofessionals 
die onmiddellijk een verslag van het door hen 
uitgevoerde werk op papier moeten overleggen. 
De printer wordt gevoed door een oplaadbare 
batterij en wordt geleverd inclusief netlader en 
RS232-printerkabel.
Papier voor SP1000
Thermisch papier voor de SP1000 miniprinter

De Fluke DMS (Data Management Software) is
een effi ciënt programma voor het beheren en
opstellen van rapporten van installatietests
conform EN 60364 en DIN VDE 0100/0105
en van apparatentests conform DIN VDE
0701/0702 en ÖVE E 8701.

DMS 0100/INST, software voor de
installatietester Fluke 1654B & 1653B
Ondersteunt rapporten voor Oostenrijk,
Duitsland, Zwitserland en Nederland
DMS 0702/PAT, software voor
draagbare-apparatentester Fluke 6500
Ondersteunt rapporten voor Oostenrijk,
Duitsland, Nederland
DMS COMPL PROF, software voor de
Fluke 1654B, 1653B en Fluke 6500
Ondersteunt rapporten voor Oostenrijk,
Duitsland, Zwitserland en Nederland

BDST3/BDST4 kliklabels
BDST3: kabelbinder
BDST4: clipbevestiging
Aantal 20. Zonder labels

EXTL100 verlengsnoer-testadapter
Adapter voor het testen van verlengsnoeren

SPScan15 streepjescodescanner
Gebruiksvriendelijke, energiezuinige, 
intelligente streepjescodelezer. SPScan15 kan 
worden gebruikt om barcodes op gekromde 
oppervlakken te scannen, of wanneer contact 
met het streepjescode-oppervlak lastig is.

FVF-SC2 Fluke ViewForms-software
Fluke heeft de FlukeView Forms-
documentatiesoftware ontwikkeld om tegemoet 
te komen aan de steeds hogere eisen aan 
rapportage en documentatie. Download de 
gegevens uit de Fluke 1654B & 1653B en 
creëer heel eenvoudig een rapport. De Fluke 
ViewForms-software ondersteunt ook andere 
instrumenten van Fluke.

TLK 290 meetprobeset
•  De set bevat drie fl exibele meetprobes voor 

contactdozen en een grote krokodillenklem
• Te gebruiken op driefasencontactdozen
•  De meetprobes hebben meetpunten met 

fl exibele breedte, die stevig zijn aan te sluiten 
op contactdozen van 4 tot 8 mm

• CAT III 1000 V, 8 A

Netmeetsnoer voor 1650-serie
MTC1363 UK-stekker
MTC77 Geaarde stekker (Schuko)

MTC1363

EXTL100 (UK-stekker) EXTL100-02
(Geaarde stekker (Schuko)

MTC77

1650-serie/6000-serie,
accessoires


