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Onlangs heeft Fluke een tweetal nieuwe energieloggers uitgebracht die ons in eerste instantie zeer 
bekend voorkwamen. De naam en de vorm van de kastjes hadden we eerder gezien en dus zijn we  
eens nader gaan kijken wat er achter de 1732 en 1734 schuil gaat.

3-fasen energieloggers
Maken	energiegebruik	inzichtelijk

Qua uiterlijk komen de nieuwe energieloggers 1732 en 1734 
overeen met de loggers 1736 en 1738 en ook de 1730 is in 
eenzelfde kastje ondergebracht. Daarnaast zijn het allemaal 
loggers voor stroom- en spanninggerelateerde grootheden en 
dat alles maakt dat het verwarrend is wat nu welk apparaat 
doet en waar de nieuwe exemplaren gepositioneerd moeten 
worden. 
Laten we onderaan beginnen, bij de 1730. Deze energie-
logger is uit productie genomen en wordt opgevolgd door 
de 1732 en 1734. Daarbij is de 1732 de simpelste versie en 
heeft de 1734 net iets meer functionaliteit aan boord. Daar 
komt nog bij dat de prijs van de 1732 lager ligt dan die van 
de 1734.
Aan de bovenkant zijn het de 1736 en 1738, die ook nog 
niet zo lang geleden uitgebracht zijn. Dit zijn loggers die nog 
meer functies aan boord hebben en tevens voor meer ver-
schillende metingen inzetbaar zijn. Zo kunnen de eerste twee 
slechts de stroom in de drie fasen van een installatie meten 
terwijl de 1736 en 1738 ook nog eens de stroom in de nul 
kunnen meten.

Waarom	energie	loggen
Weten waar de energie naar toe gaat, begint met meten van 
het gebruik over een langere tijd. Alleen dan ontstaat er een 
beeld wanneer er wat aan energie gebruikt wordt. Vervolgens 
kan dit verloop geanalyseerd worden, eventueel met nog aan-
vullende meetresultaten van het gebruik in bepaalde groe-
pen van de installatie. Uiteindelijk is zo een totaalplaatje te 
maken van het gebruiken van de energie en waar eventuele 
besparingen zijn te behalen.
Om het energiegebruik over langere tijd te kunnen volgen, 
heeft u een meetinstrument nodig dat stroom en spanning 
in de installatie over langere tijd registreert. Om in elke situ-
atie het instrument te kunnen inzetten, moet hij tegelijker-
tijd drie stromen kunnen meten en over een groot geheugen 
beschikken om dagen achtereen onafgebroken te kunnen 
loggen.
De loggers uit de serie 173x voldoen allemaal aan deze eer-
ste twee eisen en zijn dus allemaal geschikt voor het loggen 
van het energiegebruik. Allemaal stellen zij u in staat om in 
combinatie met het nieuwe Energy Analyze-softwarepakket 
meerdere gegevenspunten over een langere tijd te vergelij-
ken, zodat u zich een volledig beeld kunt vormen van het 

energiegebruik - de eerste stap op weg naar 
het verlagen van de energierekening.

Overeenkomsten	en	verschillen
Alle vier de modellen loggen stroom en 
spanning en zijn daardoor geschikt voor 
energieanalyse en het verkrijgen van infor-
matie over de belasting van de totale instal-
latie of afzonderlijke groepen. Zoals al 
gezegd beschikken de 1732 en 1734 over 
drie ingangen voor het meten van de stroom 
in een driefase-installatie terwijl de 1736 
en 1738 een vierde ingang hebben voor het 
meten van de stroom in de nul. Deze twee 
kunnen daarnaast ook nog harmonischen 
meten en spanningsveranderingen vastleg-
gen wat maakt dat ze meer richting power 
quality meters gaan. De 1738 heeft daarbij 
de meeste meetfuncties al dan niet optioneel 
aan boord.
Voor het uitlezen van de meetresultaten 
beschikken alle instrumenten over een USB-
poort. De 1734 en 1738 beschikken ver-
volgens standaard ook over Fluke Connect, 
Wifi en Bluetooth terwijl dit bij de andere 
twee als optie beschikbaar is.
Met Fluke Connect kunt u met een App op 
uw smartphone of tablet op gemakkelijke 
wijze toegang krijgen tot de loggegevens en 
samen met een installatieverantwoordelijke 
bepalen of er directe maatregelen getrof-
fen moeten worden. Het is hiermee tevens 
mogelijk de meetwaarden te bekijken op een 
veilige manier, zonder gebruik te maken van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is 
ook mogelijk om twee andere meetinstru-
menten via Fluke Connect met de loggers 
te verbinden zodat extra grootheden gevolgd 
kunnen worden.

En	nog	meer
Meer dan 20 afzonderlijke log-sessies kun-
nen op de instrumenten worden opgesla-

gen. Alle gemeten waarden worden zelfs automatisch gere-
gistreerd zodat u nooit meettrends verliest. Alle metingen 
kunnen tijdens een registratiesessies worden geraadpleegd. 
Dit kan zelfs voordat u ze downloadt voor analyse op een 
PC. Daarvoor beschikken de instrumenten over een helder 
touchscreen waarop in kleur de metingen zichtbaar gemaakt 
kunnen worden. Het touchscreen maakt ook dat de instru-
menten gemakkelijk te bedienen zijn. 

Opties
Kijk je naar de specificaties, dan is te zien dat de 1732 en 
1734 sterk op elkaar lijken en dat dit ook geldt voor de 1736 
en 1738. Men heeft de instrumenten zo ontworpen dat de 
1732 met upgradepakket geheel is om te vormen in een 
1734, hetgeen ook geldt voor de 1736 en de 1738. Wel moet 
hierbij duidelijk aangegeven worden dat het niet mogelijk is 
om van een 1734 een 1736 of 1738 te maken. Daarvoor zijn 
ze echt te verschillend.

Tot	slot
Met de loggers uit de 173x-serie zijn alle basis logfunties voor 
energie en power-metingen op een zeer goede manier uit te 
voeren. En het zijn dan ook de perfecte instrumenten voor 
het inzichtelijk maken van het energiegebruik. Power quality 
meters zouden dit ook kunnen, maar die zijn daar weer net 
even te uitgebreid, te ingewikkeld en te duur voor.             •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “3-fasen energieloggers”.
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