
Thông số kỹ thuật

Fluke 1623-2  
và 1625-2

Máy đo điện trở nối đất GEO

Máy đo điện trở nối đất Fluke 
1623-2 và 1625-2 GEO mới 
cung cấp khả năng lưu trữ dữ 
liệu và tải về qua cổng USB. 
Các phụ kiện chất lượng cao 
sẽ đơn giản hóa và tăng tốc 
thời gian kiểm tra. 

Đặc điểm sản phẩm:
•  Đo điện trở đất bằng phương 

pháp điện áp rơi 3 cọc và 4 cọc
• Kiểm tra trở suất của đất bằng  

4 cọc 
• Kiểm tra cọc nối đất chọn lọc 

bằng 1 kìm
• Kiểm tra cọc nối đất không dùng 

cọc bằng 2 kìm
• Định mức IP56 để sử dụng  

ngoài trời
• Túi đựng chuyên nghiệp
• Lưu trữ và truyền dữ liệu qua USB

Ngoài ra, Fluke 1625-2 còn có các 
đặc điểm nâng cao sau:
• Tự động kiểm soát tần số 

(AFC)—xác định nhiễu hiện có 
và chọn tần số đo để giảm thiểu 
ảnh hưởng của nhiễu, cung cấp 
giá trị điện trở đất chính xác hơn

• Đo R*—tính trở kháng nối đất ở 
55 Hz để phản ánh chính xác hơn 
điện trở nối đất khi có hiện tượng 
chạm đất

• Các giới hạn có thể điều chỉnh—
để kiểm tra nhanh hơn

Kiểm tra không dùng cọc
Máy đo điện trở nối đất Fluke 
1623-2 và 1625-2 có thể đo điện trở 
vòng lặp nối đất chỉ bằng kìm. Với 
phương pháp kiểm tra này, hai kìm 
được đặt xung quanh cọc nối đất 
và mỗi kìm được kết nối với máy 

đo. Không sử dụng bất kỳ cọc nối 
đất nào. Một kìm sẽ tạo điện áp cố 
định, đã xác định và kìm thứ hai sẽ 
đo dòng điện. Sau đó máy đo sẽ tự 
động xác định điện trở của cọc nối 
đất.

Phương pháp kiểm tra này chỉ 
hoạt động nếu tòa nhà hoặc kết cấu 
kiểm tra có một hệ thống nối đất lặp 
lại Nếu chỉ có một đường nối đất, 
giống như các ứng dụng khu dân cư, 
thì phương pháp không dùng cọc 
sẽ không cung cấp giá trị chính xác 
và do đó cần phải sử dụng phương 
pháp kiểm tra điện áp rơi.

Khi kiểm tra bằng phương pháp 
không dùng cọc, không cần phải 
ngắt kết nối cọc nối đất, mà giữ 
nguyên hệ thống nối đất trong khi 
kiểm tra. Giai đoạn mà bạn phải mất 
thời gian đặt và nối mỗi cọc tiếp 
đất trên hệ thống của mình đã là 
quá khứ—giờ đây người dùng đã có  
một dụng cụ tiết kiệm thời gian. Bạn 
cũng có thể thực hiện kiểm tra nối 
đất tại các vị trí mà bạn chưa bao 
giờ cân nhắc trước đây: bên trong 
các tòa nhà, trên các cột điện hoặc 
bất kỳ nơi đâu mà bạn không thể nối 
đất được.

Thiết bị kiểm tra hoàn 
chỉnh nhất
Fluke 1623-2 và 1625-2 là các máy 
đo điện trở nối đất đặc biệt có thể 
thực hiện cả bốn kiểu đo điện trở 
đất:
• Sụt thế 3 cực và 4 cực (dùng cọc)
• Kiểm tra trở suất của đất 4 cực 

(dùng cọc)
• Kiểm tra có chọn lọc (dùng 1 kìm 

và cọc)
• Kiểm tra không dùng cọc (chỉ 

dùng 2 kìm)
Các máy kiểm tra này cũng rất dễ 

sử dụng. Đối với mỗi lần kiểm tra, 
thiết bị sẽ thông báo cho bạn cần kết 
nối cọc hoặc kìm nào và có thể sử 
dụng công tắc xoay ngay cả khi tay 
đeo găng tay.

Bộ thiết bị hoàn chỉnh bao gồm 
máy kiểm tra 1623-2 hoặc 1625-2, 
cáp đo, 4 cọc nối đất, 3 cuộn cáp 
dây, 2 kìm, pin và hướng dẫn sử 
dụng—tất cả đều nằm trong hộp 
đựng Fluke chuyên nghiệp.
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Thông số chung

Màn hình: LCD gồm 1999 chữ số Hiển thị các ký hiệu đặc biệt, độ cao của chữ số là 25 mm

Giao diện người dùng Đo tức thì qua một phím bấm TURN (BẬT) và START (BẮT ĐẦU).  
Các thành phần hoạt động duy nhất là công tắc xoay và nút START

Bền chắc, chống bụi và nước Công cụ được thiết kế dành cho các điều kiện môi trường khắc nghiệt (vỏ bảo vệ bằng cao su, định mức IP56)

Bộ nhớ Bộ nhớ trong lên tới 1500 bản ghi có thể truy cập qua cổng USB

Dải nhiệt độ

Nhiệt độ vận hành -10 °C đến 50 °C (14 °F  đến 122 °F)

Nhiệt độ bảo quản -30 °C đến +60 °C (-22 °F đến +140 °F)

Hệ số nhiệt độ ± 0,1 % số đọc/°C <18 °C >28 °C 

Sai số nội tại Đối với dải nhiệt độ tham chiếu và được đảm bảo trong 1 năm

Sai số vận hành Đối với dải nhiệt độ hoạt động và được bảo hành trong 1 năm

Loại khí hậu   C1 (IEC 654-1), -5 °C đến +45 °C (23° đến +115° F), 5 % đến 95 % RH

Kiểu bảo vệ IP56 cho vỏ máy, IP40 cho nắp pin theo EN60529

An toàn Bảo vệ gấp đôi và/hoặc cách điện tăng cường 50 V tiếp đất. IEC61010-1: CAT không có,  
Mức độ ô nhiễm 2

EMC (Miễn nhiễm phát xạ) IEC61326-1: Di động

Hệ thống chất lượng Được phát triển, thiết kế và sản xuất theo chuẩn DIN ISO 9001

Điện áp bên ngoài V bên ngoài, tối đa = 24 V (dc, ac < 400 Hz), chặn đo cho các giá trị cao hơn

Triệt điện áp ngoài > 120 dB (162⁄3, 50, 60, 400 Hz)

Thời gian đo Thông thường là 6 giây

Mức quá tải tối đa 250 V rms (liên quan đến sử dụng sai cách)

Nguồn phụ 6 x 1,5 V alkaline (loại AA LR6)

Tuổi thọ pin Thông thường > 3.000 lần đo

Kích thước (Rộng x Cao x Dài) 250 mm x 133 mm x 187 mm (9,75 in x 5,25 in x 7,35 in)

Trọng lượng 1,1 kg (2,43 lb) gồm pin
7,6 kg (16,8 lb) bao gồm phụ kiện và pin trong túi đựng

Đo điện trở tiếp đất 3 cực RA (IEC 1557-5)

Vị trí chuyển mạch Độ phân giải Dải đo Độ chính xác Sai số vận hành

RA 3 cực 0,001 Ω đến 10 Ω 0,020 Ω đến 19,99 kΩ ± (2 % số đọc + 3 d) ± (5 % số đọc + 3 d)

Đối với các phép đo 2 cực, kết nối các đầu H và S với dây cáp của đầu nối được cung cấp.

Thông số kỹ thuật của máy 1623-2
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Nguyên tắc đo: Đo dòng diện và điện áp
Đo điện áp Vm = 48 V ac
Dòng đoản mạch > 50 mA
Tần số đo 128 Hz
Điện trở đầu dò (RS) Tối đa 100 kΩ
Điện trở điện cực nối đất phụ (RH) Tối đa 100 kΩ
Sai số bổ sung từ RH và RS RH[kΩ]•••RS[kΩ]/RA[Ω]•••0,2 %
Theo dõi RS và RH với chỉ báo về lỗi
Tự động chọn dải
Không thực hiện đo nếu dòng điện chạy qua kìm đo dòng điện quá thấp

Đo điện trở nối đất RA 4 cực (IEC 1557-5)
Vị trí chuyển mạch Độ phân giải Dải đo Độ chính xác Sai số vận hành
RA 4 cực 0,001 Ω đến 10 Ω 0,020 Ω đến 19,99 kΩ ± (2 % số đọc + 3 d) ± (5 % số đọc + 3 d)

Nguyên tắc đo: Đo dòng điện/điện áp
Đo điện áp Vm = 48 V ac
Dòng đoản mạch > 50 mA
Tần số đo 128 Hz
Điện trở đầu dò (RS+ RES) Tối đa 100 kΩ
Điện trở điện cực nối đất phụ (RH) Tối đa 100 kΩ
Sai số bổ sung từ RH và RS RH[kΩ]•••RS[kΩ/RA[Ω]•••0,2 %
Theo dõi RS và RH với chỉ báo về lỗi
Tự động chọn dải

Đo điện trở nối đất RA 3 cực với kìm đo dòng điện (RA )
Vị trí chuyển mạch Độ phân giải Dải đo Độ chính xác Sai số vận hành
RA 3 cực  0,001 Ω đến 10 Ω 0,020 Ω đến 19,99 kΩ ± (7 % số đọc + 3 d) ± (10 % số đọc + 5 d)

Nguyên tắc đo: Đo dòng điện/điện áp (với kìm đo dòng điện bên ngoài)
Đo điện áp Vm = 48 V ac
Dòng đoản mạch > 50 mA
Tần số đo 128 Hz
Điện trở đầu dò (RS) Tối đa 100 kΩ
Điện trở điện cực nối đất phụ (RH) Tối đa 100 kΩ
Theo dõi RS và RH với chỉ báo về lỗi
Tự động chọn dải
Không thực hiện đo nếu dòng điện chạy qua kìm đo dòng điện quá thấp

Đo điện trở nối đất chọn lọc RA 4 cực với kìm đo dòng điện (RA )
Vị trí chuyển mạch Độ phân giải Dải đo Độ chính xác Sai số vận hành
RA 4 cực 0,001 Ω đến 10 Ω 0,020 Ω đến 19,99 kΩ ± (7 % số đọc + 3 d) ± (10 % số đọc + 5 d)
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Nguyên tắc đo: Đo dòng điện/điện áp (với kìm đo dòng điện bên ngoài)
Đo điện áp Vm = 48 V ac 
Dòng đoản mạch > 50 mA
Tần số đo 128 Hz
Điện trở đầu dò (RS) Tối đa 100 kΩ
Điện trở điện cực nối đất phụ (RH) Tối đa 100 kΩ
Theo dõi RS và RH với chỉ báo về lỗi
Tự động chọn dải
Không thực hiện đo nếu dòng điện chạy qua kìm đo dòng điện quá thấp

Đo mạch vòng nối đất không dùng cọc ( )
Vị trí chuyển mạch Độ phân giải Dải đo Độ chính xác Sai số vận hành
RA 4 cực    0,001 Ω đến 0,1 Ω 0,020 Ω đến 199,9 Ω ± (7 % số đọc + 3 d) ± (10 % số đọc + 5 d)

Nguyên tắc đo: Đo điện trở không dùng cọc trong các mạch vòng kín sử dụng hai kìm biến dòng 
Đo điện áp Vm = 48 V ac (chính)
Tần số đo 128 Hz
Dòng điện nhiễu (IEXT) IEXT tối đa = 10 A (ac) (RA < 20 Ω)

IEXT tối đa = 2 A (ac) (RA > 20 Ω)

Tự động chọn dải
Thông tin liên quan đến các phép đo mạch vòng nối đất không dùng cọc chỉ có giá trị khi sử dụng cùng với các kìm dòng điện được đề xuất ở khoảng cách tối thiểu được chỉ định.
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Dải nhiệt độ

Dải nhiệt độ hoạt động -10 °C đến 50 °C (14° F đến 122° F)
Dải nhiệt độ bảo quản -30 °C đến 60 °C (-22° F đến 140° F)

Hệ số nhiệt độ ± 0,1 % dải/± 0,1 % số đọc/°C <18 °C >28 °C 

Loại bảo vệ IP56 cho vỏ máy, IP40 cho nắp pin theo EN60529
Điện áp tối đa !  ổ cắm  đến ổ cắm 

Urms =  0 V
Ổ cắm ”  “  với nhau theo bất kỳ kiểu kết hợp nào, Urms tối đa = 250 V (liên quan đến sử dụng sai cách)

An toàn: Bảo vệ gấp đôi và/hoặc cách điện tăng cường. Tối đa 50 V nối đất theo IEC61010-1. CAT không có,  
Mức độ ô nhiễm 2

EMC (Miễn nhiễm phát xạ) IEC61326-1: Di động
Tiêu chuẩn chất lượng Được phát triển, thiết kế và sản xuất theo chuẩn DIN ISO 9001
Ảnh hưởng của từ trường bên ngoài: Tuân theo DIN 43780 (8/76)
Nguồn phụ 6 x 1,5 V alkaline (IEC LR6 hoặc loại AA )
Tuổi thọ pin Với IEC LR6/loại AA: thông thường 3.000 phép đo (RE+RH ≤ 1 kΩ)

Với IEC LR6/loại AA : thông thường 6.000 phép đo (RE + RH > 10 kΩ)
Kích thước (Rộng x Cao x Dài) 250 mm x 133 mm x 187 mm (9,75 in x 5,25 in x 7,35 in)
Trọng lượng ≤ 1,1 kg (2,43 lb) không gồm phụ kiện

7,6 kg (16,8 lb) bao gồm phụ kiện và pin trong túi đựng
Vật liệu vỏ Polyester

Thông số chung

Bộ nhớ Bộ nhớ trong lên tới 1500 bản ghi có thể truy cập qua cổng USB
Chức năng đo Tần số và điện áp nhiễu, điện trở nối đất 3 và 4 cực có/không có kìm biến dòng kẹp vào, điện trở 2 cực với ac,  

2 và 4 cực với dc
Màn hình 4 chữ số (2999 chữ số) - màn hình tinh thể lỏng 7 đoạn với khả năng hiển thị được tăng cường
Hoạt động Công tắc xoay trung tâm và các phím chức năng

Thông số kỹ thuật của máy 1625-2
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Đo điện áp nhiễu dc + ac (UST)
Đo các giới hạn của sai số: phương pháp Hiệu chỉnh sóng đầy đủ

Dải đo Dải hiển thị Độ phân giải Dải tần số Các giới hạn của sai số
1 V đến 50 V 0,0 V đến 50 V 0,1 V dc/ac 45 Hz đến 400 Hz  

hình sin
± (5 % số đọc + 5 chữ số)

Tần số đo khoảng 4 phép đo/giây 
Điện trở bên trong khoảng 1,5 MΩ
Mức quá tải tối đa Urms = 250 V

Đo tần số trở kháng (F )
Phương pháp đo Đo giai đoạn dao động của điện áp nhiễu

Dải đo Dải hiển thị Độ phân giải Dải đo Độ chính xác
6 Hz đến 400 Hz 16 Hz đến 299,9 Hz đến 999 Hz  0,1 Hz đến 1 Hz 1 V đến 50 V ± (1 % số đọc + 2 chữ số)

Điện trở nối đất (RE)
Phương pháp đo Đo dòng điện và điện áp bằng đầu dò theo IEC61557-5
Điện áp mạch hở 20/48 V, ac
Dòng điện đoản mạch 250 mA  ac
Tần số đo 94, 105, 111, 128 Hz  chọn thủ công hoặc tự động (AFC) 55 Hz  trong hàm R*
Triệt nhiễu 120 dB (162/3, 50 , 60, 400 Hz)
Mức quá tải tối đa Urms = 250 V  

Thông số kỹ thuật đo điện

Sai số nội tại và đại lượng ảnh 
hưởng

Các điều kiện ảnh hưởng hoặc dải hoạt 
động chỉ định Mã chỉ định

Các yêu cầu hoặc kiểm tra tuân 
theo các phần của IEC 1557 liên 
quan

Loại 
kiểm tra

Sai số nội tại Điều kiện tham chiếu Loại A Phần 5, 6.1 R
Vị trí Vị trí tham chiếu ± 90° E1 Phần 1, 4.2 R
Điện áp nguồn Tại các giới hạn do nhà sản xuất nêu ra E2 Phần 1, 4.2, 4.3 R
Nhiệt độ 0 °C đến 35 °C E3 Phần 1, 4.2 T
Điện áp nhiễu theo dải Xem mục 4.2 và 4.3 E4 Phần 5, 4.2, 4.3 T
Điện trở của que đo và điện cực 
nối đất phụ

0 đến 100 x RA nhưng ≤ 50 kΩ E5 Phần 5, 4.3 T

Tần số hệ thống 99 % đến 101 % của tần số định danh E7 Phần 5, 4.3 T
Điện áp hệ thống 85 % đến 110 % của điện áp định danh E8 Phần 5, 4.3 T
Sai số vận hành Phần 5, 4.3 R

A  = sai số nội tại
En  =  các biến thể
R  =  kiểm tra định kỳ
T  =  kiểm tra loại
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Dải đo Dải hiển thị Độ phân giải Độ chính xác Sai số vận hành
0,020 Ω đến 0,001 Ω đến 2,999 Ω 0,001 Ω ± ( 2 % số đọc + 2 chữ số ) ± ( 5 % số đọc + 5 chữ số )
300 kΩ 3 Ω đến 29,99 Ω 0,01 Ω

30 Ω đến 299,9 Ω 0,1 Ω
0,300 kΩ đếm 2,999 kΩ 1 Ω

3 kΩ đến 29,99 kΩ 10 Ω
30 kΩ đến 299,9 kΩ 100 Ω

Thời gian đo thông thường 8 giây với tần số cố định
30 giây tối đa với AFC và chu kỳ hoàn chỉnh của tất cả các tần số đo

Sai số bổ sung do điện trở điện cực nối đất thông thường phụ và của 
đầu dò

Sai số khi đo của RH và RS thông thường 10 % của RE + RS + RH 
Điện trở đầu dò tối đa ≤ 1 MΩ
Điện trở điện cực nối đất phụ tối đa ≤ 1 MΩ

Tự động kiểm tra nếu sai số nằm trong các giới hạn theo yêu cầu của IEC61557-5.

Nếu sau khi đo điện trở đầu dò, điện trở điện cực nối đất phụ và điện trở nối đất, một sai số khi đo lớn hơn 30% được coi là do các điều kiện ảnh hưởng (xem biểu đồ), thì màn hình 
sẽ hiển thị một biểu tượng cảnh báo !  và một thông báo rằng  RS hoặc RH là quá cao.

Tự động chuyển đổi độ phân giải đo trong điện trở phụ thuộc sang điện trở điện cực nối đất phụ RH

RH với  Umeas = 48 V RH với Umeas = 20 V
Độ phân 

giải
< 300 Ω < 250 Ω 1 mΩ
< 6 kΩ < 2,5 kΩ 10 mΩ
< 60 kΩ < 25 kΩ 100 mΩ
< 600 kΩ < 250 kΩ 1 Ω

Đo chọn lọc điện trở nối đất (RE )
Phương pháp đo Đo dòng điện và điện áp bằng đầu dò theo 

EN61557-5 và đo dòng điện ở từng nhánh 
với kìm biến dòng bổ sung (đã nộp bằng 
sáng chế).

Điện áp mạch hở 20/48 V ac
Dòng điện đoản mạch 250 mA ac
Tần số đo 94, 105, 111, 128 Hz chọn thủ công hoặc 

tự động (AFC), 55 Hz (R*)
Triệt nhiễu 120 dB (162/3, 50, 60, 400 Hz)
Mức quá tải tối đa Urms tối đa = 250 V (phép đo sẽ không 

được bắt đầu)

Dải đo Dải hiển thị Độ phân giải Sai số nội tại* Sai số vận hành*
0,020 Ω đến 30 kΩ 0,001 đến 2,999 Ω 0,001 Ω ± (7 % số đọc + 2 chữ số) ± (10 % số đọc + 5 chữ 

số)
3 đến 29,99 Ω 0,01 Ω
3 đến 299,9 Ω 0,1 Ω 

  0,3 đến 2,999 kΩ 1 Ω
3 đến 29,99 kΩ 10 Ω

* Với kìm đo dòng điện/kìm biến dòng được đề xuất.
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Sự cố bổ sung do điện trở điện cực nối đất thông thường phụ 
và của đầu dò

Sai số khi đo của RH và RS Thông thường 10 % của RETOTAL + RS + RH 
Thời gian đo Thông thường 8 giây với tần số cố định 30 giây tối đa với AFC và chu kỳ hoàn chỉnh 

của tất cả các tần số đo
Dòng điện tối thiểu trên một nhánh đo 0,5 mA Với kìm biến dòng (1000:1)

0,1 mA Với kìm biến dòng (200:1)
Dòng điện nhiễu tối đa qua kìm biến dòng 3 A Với kìm biến dòng (1000:1)

Đo điện trở (R~)
Phương pháp đo Đo dòng diện và điện áp
Đo điện áp 20 V ac, xung vuông
Dòng điện đoản mạch > 250 mA ac
Tần số đo 94, 105, 111, 128 Hz chọn thủ công hoặc tự động (AFC) 

Dải đo Dải hiển thị Độ phân giải Độ chính xác Sai số vận hành
0,020 Ω đến 300 kΩ 0,001 Ω đến 2,999 Ω 0,001 Ω ± (2 % số đọc + 2 chữ số) ± (5 % số đọc + 5 chữ số)

3 Ω đến 29,99 Ω 0,01 Ω
30 Ω đến 299,9 Ω 0,1 Ω  
300 Ω đến 2999 Ω 1 Ω
3 kΩ đến 29,99 kΩ 10 Ω
30 kΩ đến 299,9 kΩ 100 Ω

Thời gian đo thông thường là 6 giây
Điện áp nhiễu tối đa 24 V, với điện áp cao hơn phép đo sẽ không được bắt đầu
Mức quá tải tối đa Urms  tối đa = 250 V

Đo điện trở (R )
Phương pháp đo đo dòng điện - điện áp theo IEC61557-4 khi có thể
Điện áp mạch hở 20 V dc
Dòng điện đoản mạch 200 mA dc
Công thức của giá trị đo với các dây đo 4 cực trên H, S, ES có thể được mở rộng mà không có sai số bổ sung.

Điện trở > 1 Ω trong dây E có thể gây sai số bổ sung là 5m Ω/Ω.

Dải đo Dải hiển thị Độ phân giải  Độ chính xác Sai số vận hành
0,020 Ω đến 3 kΩ 0,001 Ω đến 2,999 Ω 0,001 Ω ± (2 % số đọc + 2 chữ số) ± (5 % số đọc + 5 chữ số)

3 Ω đến 29,99 Ω 0,01 Ω  
30 Ω đến 299,9 Ω 0,1 Ω
300 Ω đến 2999 Ω 1 Ω

Tần số đo Khoảng 2 phép đo/giây 
Thời gian đo Thông thường 4 giây bao gồm đảo chiều phân cực (2 cực hoặc 4 cực)
Điện áp nhiễu tối đa ≤ 3 V ac hoặc dc, với điện áp cao hơn, phép đo sẽ không được bắt đầu
Cảm ứng tối đa 2 Henry 
Mức quá tải tối đa Urms = 250 V 
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Bù điện trở que đo (RK)

Có thể bật bù điện trở que đo (RK) trong các hàm RE 3 cực, RE 4 cực , R~ , và R  2 cực
Công thức của giá trị đo Rdisplay = Rmeasured - Rcompensated*

* Giá trị của đầu vào điểm đã đặt RK = 0,000 Ω, biến đổi từ 0,000 đến 29,99 Ω bằng việc điều chỉnh đo.

Đo mạch vòng nối đất không dùng cọc ( )
Vị trí chuyển mạch Độ phân giải Dải đo Độ chính xác Sai số vận hành
RA 4 cực    0,001 Ω đến 0,1 Ω 0,02 Ω đến 199,9 Ω ± (7 % số đọc + 3 d) ± (10 % số đọc + 5 d)

Nguyên tắc đo: Đo điện trở không dùng cọc trong các mạch vòng kín sử dụng hai kìm biến dòng 
Đo điện áp Vm = 48 V ac (chính)
Tần số đo 128 Hz
Dòng điện nhiễu (IEXT) IEXT tối đa = 10 A (ac) (RA < 20 Ω)

IEXT tối đa = 2 A (ac) (RA > 20 Ω)

Tự động chọn dải
Thông tin liên quan đến các phép đo mạch vòng nối đất không dùng cọc chỉ có giá trị khi sử dụng cùng với các kìm dòng điện được đề xuất ở khoảng cách tối thiểu được chỉ định.
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Thông tin đặt hàng 
Fluke-1623-2 Kit Bộ thiết bị đo điện trở nối đất GEO cơ bản
Fluke-1623-2 Máy đo điện trở nối đất GEO cơ bản
EI-1623 Bộ kìm không dùng cọc/tùy chọn cho 1623
Fluke-1625-2 Kit Bộ thiết bị đo điện trở nối đất GEO nâng cao
Fluke-1625-2 Máy đo điện trở nối đất GEO nâng cao
EI-1625 Bộ kìm không dùng cọc/tùy chọn cho 1625

Phụ kiện tùy chọn
ES-162P3-2 Bộ cọc để đo 3 cực
ES-162P4-2 Bộ cọc để đo 4 cực
EARTH STAKE Cọc đo nối đất/tiếp đất 
CABLE REEL 25M BL Cuộn cáp nối đất/tiếp đất dài 25 m (81,25 ft)
CABLE REEL 25M GR Cuộn cáp nối đất/tiếp đất dài 25 m (81,25 ft)
CABLE REEL 50M RD Cuộn cáp nối đất/tiếp đất dài 50 m (162,5 ft)
EI-162BN  Kìm biến dòng chia lõi đường kính 320 mm 
 (12,6 in)
EI-162X  Kìm biến dòng kẹp vào (Cảm biến)  
 với bộ dây cáp được bảo vệ
EI-162AC  Kìm biến dòng kẹp vào (Cảm ứng)

Hướng dẫn chọn cho người dùng
Kỹ thuật viên hiện 

trường
Kỹ thuật viên bảo trì 

công nghiệp
Nhà máy điện và viễn 

thông
Fluke 1623-2 • •
Fluke 1625-2 • •

Các phương pháp kiểm tra điện trở nối đất tiêu chuẩn
Sụt thế Chọn lọc Không dùng cọc

3 cực 4 cực/nối đất 1 kìm 2 kìm
Fluke 1623-2 • • • •
Fluke 1625-2 • • • •
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