
Měřicí přístroje 
Scopemetry 

S originálním ScopeMetrem jsme změnili kategorii osciloskopů k
nepoznání a stále určujeme trend vývoje. Od robustních řešení pro
průmyslové aplikace až po plno-barevné modely, které shrnují
vlastnosti špičkových stolních osciloskopů do ručních bateriových
přístrojů. Zkrátka, Scopemetr vám poskytuje nesrovnatelnou
rychlost, výkon a analytické schopnosti při práci v provozech. 
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Měřicí přístroje Scopemetry

Osciloskopy pro aplikace v provozech a v terénu

199C 196C 199B 196B 192B 125 124 123
Specifikace osciloskopu
Šíře pásma 200 MHz 100 MHz 200 MHz 100 MHz 60 MHz 40 MHz 20 MHz
Maximální reálná rychlost vzorkování 2,5 GS/s 1 GS/s 2,5 GS/s 1 GS/s 500 MS/s 25 MS/s 
Citlivost vstupu 2 mV až 100 V/dílek 5 mV až 100 V/dílek 5 mV - 500 V/dílek

Rozsah časové základny 5 ns/dílek až 2 min/dílek
10 ns/dílek až 10 ns/dílek až 20 ns/dílek až
2 min/dílek 1 min/dílek 1 min/dílek

Vstupy a digitalizátory 2 plus externí spouštění/DMM vstup 2
Nezávisle plovoucí izolované až do 1000 V mezi vstupy, 
vstupy referenčně a zemí
Max. délka záznamu
… v osciloskopickém režimu: 3.000 bodů na vstup 512 min/max bodů 
… v ScopeRecord režimu: 27.500 bodů na vstup nebo více (5 ms/dílek…2 min/dílek) na vstup
Zachycení rušivých pulzů (Glitch) Už od 3 ns s použitím spouštění šíři pulzu;   

40 ns50 ns detekce špiček od 5 µs/dílek do 1 min/dílek
kurzorové + 26 

26 automatických automatických

Osciloskopická měření 7 kurzorových + 30 automatických 
Zahrnuje výkon a Vpwm

True RMS multimetr Zobrazení 5000 číslic, jeden vstup 5000 číslic, duální vstup
Všeobecné specifikace
Napájení ze sítě adaptér/nabíječka přiložen
Napájení z baterií (provozní výdrž) 4 hodiny NiMH 7 hodin NiMH
Rozměry 256 x 169 x 64 mm 232 x 115 x 50 mm
Hmotnost 2 kg 1,2 kg 
Bezpečnostní certifikáty (EN61010-1) 1000 V CAT II/600 V CAT III 600 V CAT III
Záruka 3 roky 3 roky
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Vlastnosti osciloskopu
LCD displej Barevný ČB ČB
Dosvit Digitální
Referenční průběh
Automatické testování vyhověl/nevyhověl
Kurzory a zoom (zvětšení) Kurzory Kurzory
Connect-and-View automatické spouštění
TV synchronizace s číslem řádku
Spouštění volitelnou šíří pulzu
Zachycení a přehrání posledních 100 snímků 
z obrazovky
Dvojvstupový (TrendPlot) S kurzory a zoomem
Paměť pro snímky průběhů a nastavení 10 snímků a nastavení 20 20 10

Záznamové paměti, každá uloží 100 snímků 2 záznamové paměti
průběh, ScopeRecord nebo TrendPlot
1000 V nezávisle plovoucí izolované vstupy 

Multimetrická měření: VAC RMS, VAC+DC, VDC,
odpor, spojitost, diody, proud, teplota. (°C, °F)

Matematické funkce křivek (průběhů): 
A + B, A – B, A x B, A proti B (X-Y-režim)
Analýza frekvenčního spektra s použitím FFT
Měření výkonu a Vpwm

Měření kapacity a frekvence
Funkce testování stavu sběrnic
Robustní korpus přístroje odolný vůči prachu 
a kapající vodě
Rozhraní PC a tiskárny přes opticky izolovaný
RS-232/USB kabel
FlukeView® pro Windows® software (SW90W)

● Standardní vybavení 1)Volitelné

Vlastnosti

Specifikace 
(Více informací naleznete na webových stránkách Fluke)

Scopemetry řady 190 vysoko-
výkonových osciloskopů mají
šíři pásma 60, 100 a 200 MHz 
a vzorkovací frekvenci až 
2,5 GS/s. Řada 190 má navíc
barevný displej s vysokým
rozlišením, který má vysokou
frekvenci obnovování, funkci
testování průběhu
vyhověl/nevyhověl a režim
digitálního dosvitu, který činí
analýzy složitých a
dynamických signálů mnohem
jednodušší.

Pro průmyslově-elektronické
nebo elektromechanické
aplikace je vhodný průmyslový
Scopemetr řady 120 s šíří
pásma 20 nebo 40 MHz 
a Connect-and-View™
automatickým spouštěním pro
rychlé a ustálené zobrazení. 

Technické specifikace Scopemetrů Fluke a poznámky k
praktickým aplikacím, naleznete na webových
stránkách Fluke

plus měření
výkonu a

Vpwm
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Řada 190 - Scopemetry 

Rychlost, výkon a síla analýzy
Pro náročnější aplikace nabízejí vysoko
výkonové osciloskopy - Scopemetr řady
190 vlastnosti, obvyklé pro špičkové stolní
přístroje. S šíří pásma až do 200 MHz,
reálným vzorkováním 2,5 GS/s a obsahem
paměti 27 500 bodů na vstup jsou ideálním
nástrojem techniků, kteří potřebují
kompletní schopnosti vysoce výkonového
osciloskopu v ručním bateriovém přístroji.

• Dva vstupy – varianty 60, 100 nebo 
200 MHz

• Až do 2,5 GS/s reálné vzorkování na vstup
• Výběr mezi barevným a černobílým

displejem s vysokým rozlišením
• Uvidíte ještě více detailů než v minulosti.

Rodina Scopemetrů Fluke 190 je nyní
dvakrát rychlejší, s obnovovací rychlostí
stopy průběhu > 100/s 

• Vysoké rozlišení průběhu – 3000 (max)
bodů na kanál

• Digitální dosvit pro analýzu složitých
dynamických průběhů jako na
analogovém osciloskopu (jen řada 190C)

• Rychlá obnovovací frekvence displeje pro
okamžité zobrazení dynamického
chování průběhu

• Connect&View™ automatické spouštění,
kompletní rozsah manuálních
spouštěcích režimů.

• Automatické zachycení a přehrání 100
snímků průběhu

• Délka záznamu 27 (max) 500 bodů na
vstup s použitím režimu ScopeRecord

• Do 1000 V nezávisle plovoucí izolované
vstupy

• Reference průběhu pro optické
porovnávání a automatický test průběhů
vyhověl/nevyhověl (jen řada 190C)

• Funkce Vpwm pro aplikace motorových
pohonů a frekvenčních měničů. 

• Matematické funkce průběhů: sčítání,
odčítání a násobení

• Analýza frekvenčního spektra s použitím
FFT (jen řada 190C)

• Kurzory, zoom, reálný čas
• 30 automatických měření průběhů
• Akumulátor Ni-MH s výdrží 4 hodiny
• Obsahuje true-RMS multimetr se

zobrazením 5000 číslic a TrendPlot s
datalogerem (elektronický záznamník) 

Scopemetr pro zdravotnické
aplikace
Scopemetr řady 190 se také dodává
optimalizovaný pro měření na lékařských
zobrazovacích zařízeních a video
systémech. Více informací naleznete na
webových stránkách Fluke.

Automatické zachycení a přehrání
100 snímků průběhu
Uživatelé osciloskopů znají ten frustrující
pocit, když na obrazovce probleskne
odchylka, kterou už více neuvidí. Toto
neplatí při použití Scopemetru řady 190!
Nyní se můžete dívat do minulosti stiskem
tlačítka „reply“. Při běžném používání si
přístroj ukládá do paměti posledních 100
snímků. Při uložení každého nového
snímku se vymaže ten nejstarší. Kdykoliv
můžete “zmrazit” posledních 100 snímků a
rolovat obrázek po obrázku nebo přehrát
jako “živou” animaci. Pro další analýzu
můžete použít kurzory. Dále můžete využít
progresivní spouštěcí schopnosti a zachytit
až 100 specifických událostí. Pro pozdější
vyvolání nebo přenos do PC můžete uložit
dva soubory, každý se 100 zachycenými
snímky s individuálními časovými údaji. 

True RMS

Na všech vstupech

Fluke 199C

Fluke 196B Fluke 192B

Fluke 196C Fluke 199B
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Řada 190 - Scopemetry

SCC190 C195
Viz. str. 106

OC4USB
Viz. str. 69

i400s
Viz. str. 102

SCC198 
Viz. str. 108

Doporučené volitelné příslušenství

Standardně dodávané
příslušenství
BC190 Nabíječka akumulátorů
BP190 NiMH akumulátor
VPS210-G + VPS210-R napěťová sonda
TL75 sada měřicích kabelů s tvrdými hroty
Návod k obsluze (CD-Rom), Příručka
„Začínáme“

Informace pro 
objednávání
Fluke 192B Scopemetr 

(60 MHz, 500 MS/s)
Fluke 196B Scopemetr

(100 MHz, 1 GS/s)
Fluke 199B Scopemetr

(200 MHz, 2,5 GS/s)
Fluke 196C Barevný Scopemetr 

(100 MHz, 1 GS/s)
Fluke 199C Barevný Scopemetr

(200 MHz, 2,5 GS/s)
Fluke 192B/S 192B + SCC 190 volitelná

sada
Fluke 196B/S 196B + SCC 190 volitelná

sada
Fluke 199B/S 199B + SCC 190 volitelná

sada
Fluke 196C/S 196C + SCC 190 volitelná

sada
Fluke 199C/S 199C + SCC 190 volitelná

sada
SCC190 FlukeView Software,

OC4USB kabel, 
kufřík pro Fluke řady 
190B a 190C

SW90W FlukeView Software

Frekvenční spektrum ukazuje přehled frekvencí
obsažených v signálu

Obrazovka Fluke View  Kolísání šíře pulzu jsou zřetelně viditelná s
využitím digitálního dosvitu

Okamžité zobrazení dynamických
signálů
Režim digitálního dosvitu (digital persistence)
pomáhá hledat anomálie a analyzovat
složité dynamické signály zobrazením
rozložené amplitudy v čase pomocí různých
úrovní intenzity a uživatelem volitelné doby
dosvitu. Je to, jako byste se dívali na displej
analogového osciloskopu v reálném čase.
Rychlá frekvence obnovování displeje
okamžitě odhalí změny signálu. To je
užitečné např. při nastavování systému,
který právě měříte. 

Analýza frekvenčního spektra 190C
Všechny barevné Scopemetry řady 190C
obsahují analýzu frekvenčního spektra na
rychlé Fourierově transformační analýze,
jako standardní vlastnost. Ta umožňuje
identifikovat individuální frekvenční složky
obsažené v signálu. Funkce spektrální
analýzy je také užitečná k odhalení vibračních
účinků, rušení signálu a přeslechů.
Automatická funkce „okénka“ zajistí optimální
výřez průběhu pro spektrální analýzu,
nicméně můžete si i manuálně zvolit vámi
preferovaný čas „okénka“.

FlukeView® software pro
dokumentaci, archivování a analýzy
FlukeView® pro Windows® vám pomáhá
získat z vašeho ScopeMetru ještě více:
• Dokumentace – přenos průběhů, snímků

a naměřených údajů do PC. Tisk nebo
import údajů do vaší zprávy.

• Archivování – vytvoření knihovny průběhů
s vašimi poznámkami pro snadnou
referenci a porovnávání.

• Analýzy – s užitím kurzorů, proveďte
analýzu spektra nebo exportujte údaje do
jiných analytických programů

Díky obsáhlejší paměti mohou být detailně zkoumány i velice malé části průběhu
za použití “zoomu”

Specifikace viz. str. 65. 
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SCC120 C125
Viz. str. 94

DP120
Viz. str. 69

OC4USB 
Viz. str. 69

SCC128 
Viz. str. 69

Doporučené volitelné příslušenství

Řada 120 - Scopemetry

Jednoduchost třech přístrojů v jednom

Kompaktní Scopemetr řady 120 je robustní
přístroj pro vyhledávání poruch v
průmyslových a instalačních aplikacích. 
Je to skutečně integrovaný měřicí nástroj s
osciloskopem, multimetrem a datalogerem
(el.záznamníkem) v jednom snadno
ovladatelném přístroji. Najděte rychlá řešení
problémů ve strojním zařízení, přístrojovém
vybavení, řídících a výkonových systémech.  

• Dvojvstupový 40 MHz nebo 20 MHz
digitální osciloskop

• Dva true-RMS digitální multimetry se
zobrazením 5000 číslic

• Dvojvstupový TrendPlot™ zapisovač
• Test stavu sběrnic v průmyslových

systémech (Fluke 125)
• Jednoduchost Connect-and-View™

automatického spouštění pro práci s
volnýma rukama

• Měření výkonu a měření harmonických
(Fluke 125)

• Stíněné měřicí kabely pro osciloskopické,
odporové a spojitostní měření

• Výdrž akumulátorů až 7 hodin
• Bezpečnostní kategorie 600 V CAT III  
• Opticky izolované rozhraní pro připojení

počítače a tiskárny (volitelné)
• Robustní kompaktní korpus

Connect-and-View™ automatické
spouštění pro okamžité a stabilní
zobrazení
Uživatelé osciloskopů vědí, jak obtížné
může spouštění být. Špatné nastavení
zobrazí nestabilní a někdy i nesprávné

výsledky. Unikátní Fluke Connect-and-View
rozpozná vzorky signálu a automaticky
nastaví správné spouštění (triggering). 
To poskytne stabilní, spolehlivé a
opakovatelné zobrazení prakticky všech
signálů, včetně regulátorů pohonů a
řídících signálů, bez nutnosti stlačení
jediného tlačítka. Změny signálu jsou
okamžitě rozpoznávány a nastavení
opětovně přizpůsobována pro stabilní
zobrazení. 

Využijte funkce TrendPlot™ pro
rychlé vyhledání přerušení
Nejobtížněji se nacházejí poruchy, které se
vyskytují pouze zřídka a nepravidelně:
náhodná přerušení. Ty mohou být
způsobeny špatnými spojeními, prachem,
nečistotou, korozí nebo jen nalomeným
drátkem či konektorem. Nemusíte být právě
nablízku a takovou poruchu uhlídat, ale váš
Scopemetr Fluke ano. V tomto režimu
“elektronického záznamníku”, vám přístroj
vykreslí min. a max. špičkových hodnot a
průměr v čase, po dobu až 22 dní (Fluke
řada 190) nebo 16 dní (Fluke řada 120). 

Režim stavu sběrnic (Fluke 125)
Režim stavu sběrnic poskytuje jasnou
indikaci „V pořádku/Vadný“ u elektrických
signálů průmyslových sběrnic a sítí, jako
jsou sběrnice CAN-bus, Profi-bus, RS-232
a mnoho dalších. Přístroj Fluke 125 ověřuje
kvalitu elektrických signálů jakmile jsou
poslány do sítě.  

Standardně dodávané
příslušenství
PM 8907 síťový adaptér/nabíječka, STL120 sada
stíněných testovacích kabelů (1 červený, 1 šedý);
AC120 krokosvorky, HC120 háčkové svorky,
BB120 stíněný BNC adaptér, Akumulátorový pak
BP120MH, Napěťová sonda pro široké frekvenční
pásmo VPS40 (Fluke 125/124); Sada měřicích
kabelů s tvrdými hroty TL75, Proudové kleště
i400s (Fluke 125), Brožura „Začínáme“

Informace pro objednávání
Fluke 123 Průmyslový Scopemetr (20 MHz)
Fluke 123/S Průmyslový Scopemetr 

(20 MHz) včetně volitelné sady
SCC120

Fluke 124 Průmyslový Scopemetr (40MHz)
Fluke 124/S Průmyslový Scopemetr 

(40 MHz) včetně volitelné sady
SCC120

Fluke 125 Průmyslový Scopemetr (40 MHz) 
Fluke 125/S Průmyslový Scopemetr 

(40 MHz) + sada SCC120 
SCC120 FlukeView software, OC4USB kabel, 

sada kufříku pro Fluke řady 120
OC4USB kabel USB-interface
PM9080 adaptér/kabel RS-232
DP120 Napěťová differenční sonda
ITP120 Izolovaná spouštěcí sonda
SW90W FlukeView software

Connect-and-View zachytává i ty
nejsložitější signály motorových pohonů

Režim stavu sběrnic umožňuje analýzu
kvality signálu průmyslové sítě.

Novinka

Fluke 123

Fluke 124

Fluke 125

Na všech vstupech

True RMS

Specifikace viz. str. 65.
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Příslušenství ke Scopemetrům

PM9091/9092

RS200 AS200-R PM9090OC4USB PM9080

DP120

VPS40 VPS200-R VPS200-G VPS201 VPS100-R VPS100 VPS250 VPS121 DP120 PM8918/301
Popis sada sada sada sada sada sada sada sada sada sonda šumového 

napěťových sond napěťových sond napěťových sond napěťových sond napěťových sond napěťových sond napěťových sond sonda diferenciálních sond filtru

Počet a barva jedna černá jedna červená jedna šedá červená & šedá jedna červená červená & šedá červená & šedá jedna černá červená & šedá jedna modrá
Atenuátor 10:1 10:1 10:1 100:1 10:1 10:1 10:1 1:1 200:1, 20:1 10:1
Šíře pásma DC-MHz 40 200 200 200 100 100 75 12 20 4 kHz
Délka [m] 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,5 1,2 1,5 2,5 
EN 61010-2 CAT II 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V - 1000 V -
EN 61010-2 CAT III 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 300 V 600 V 600 V
Scopemetry řady 190 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Scopemetry řady 120 ● ● ●1) ●1) ●1)

Akumulátorové baterie

PM9086 NiCd akumulátor pro řadu 90
BP120MH NiMH akumulátor pro řadu 120 + 43B
BP190 NiMH akumulátor pro řadu 190 + 430 

RS200 Náhradní sada koncovek pro Sondy řady VPS 
AS200-R Sada příslušenství, červená pro Sondy řady VPS
AS200-G Sada příslušenství, šedá pro Sondy řady VPS
PM9080 Optické rozhraní kabelu s adaptérem pro sériový port
OC4USB Optické rozhraní kabelu s adaptérem pro USB port
PM9090 Propichovací flexibilní jehlový nástavec Sondy řady VPS
PM9094 Sada testovacích miniháčků pro sondy PM8918 
PAC91 Kabel s adaptérem pro tiskárnu

PM9091 PM9092 PM9081 PM9082 PM9093
Popis 50 N BNC sada kabelů 50 N BNC sada kabelů banánková dvojzásuvka banánková dvojzástrčka BNC zástrčka na 

(1červený, 1šedý, 1černý) (1červený, 1šedý, 1černý) na BNC zásuvku na BNC zástrčku BNC dvojzásuvku
Délka [m] 1,5 0,5
EN 61010-2 CAT III 300 V 300 V 300 V 300 V 300 V
Scopemetry řady 190 ● ● ● ● ●

Scopemetry řady 120 ●1) ●1) ● ●1) ●1)

Na všechno příslušenství se vztahuje záruka 1 rok

PM9081 PM9082 PM9093

1) Používá BB 120

VPS210-R VPS210-G VPS212-R VPS212-G VPS220-R VPS220-G VPS201
Popis Sada napěťových sond Sada napěťových sond Sada napěťových sond Sada napěťových sond
Číslo a barva 1 červený 1 šedý 1 červený 1 šedý 1 červený 1 šedý 1 černý
Útlum 10:1 10:1 100:1 1:1
Šíře pásm DC…MHz 200 MHz 200 MHz 200 MHz 30 MHz
Délka (m) 1,2 m 2,5 m 1,2 m 1,2 m
EN 61010-2 CAT II 1000 V 1000 V 1000 V -
EN 61010-2 CAT III 600 V 600 V 600 V 300 V
Scopemetr řada 190 ● ● ● ● ● ● ✒

Scopemetr řada 120 ● ●

Sondy ScopeMeter

1) Používá BB 120

1) Používá BB 120

VPS100/200 seria VPS210-R seriaVPS40 VPS210-G seria


