Specials

Fluke 115

sikkerhetspakke

høst–vinter 2017

kampanje

Spar tid

og øk presisjonen.

Fluke laservatre

Bla om for å se flere
kampanjer!

Hvilket digitalt multimeter passer for deg?
Fluke digitale multimetre: Jobb tryggere og smartere.
Fluke har en lang historie med å lage de
fineste test- og måleverktøyene på markedet, og Fluke digitale multimetre finnes på
flere verktøybelter enn noen sammenlignbare
produkter. Hvert digitale multimeter er laget for
å fungere feilfritt selv under de mest ekstreme
forhold: fall, støt, fuktighet, hva som helst. Men
hvordan velger du rett multimeter for jobben?
Fluke har utviklet et helt nytt valgverktøy som
tilbyr følgende:
•• råd med færre enn fire, enkle trinn
•• de mest relevante produktene
•• markerte nøkkelegenskaper
•• videoer

Gå til www.fluke.no/multimeter og få gratisråd nå!
Beste treff

Med sin enkle betjening, kompakte design
og brukervennlighet
er det digitale sann
RMS-multimeteret
Fluke 115 det rette
svaret på generelle
krav til elektro- og
elektronikktesting.

Fluke 115

Beste treff

Med sin nøyaktighet, pålitelighet og
brukervennlighet
er Fluke 175 den
foretrukne løsningen for profesjonelle
teknikere over hele
verden. Den har alle
egenskapene du
trenger for feilsøking
og reparasjon av
elektriske og elektroniske systemer.

Gå til
www.fluke.no/
multimeter

og få gratisråd nå!

Fluke 175

Visste du at Fluke har et komplett utvalg av tilbehør?

Her er fire ting alle teknikere må ha:

TL175E Twistguard™
testledninger (4 mm)

Klikk for info.>>

AC285 SureGrip™ sett med krokodilleklemmer med stor kjeft

Klikk for info.>>

TL223-1 SureGrip™ ledningspakke for elektrotesting

Klikk for info.>>

TL71-1 førsteklasses
testledningssett

Klikk for info.>>

Du finner mer tilbehør på www.fluke.no/tilbehor

Fluke laservatre

Glem lange og kjedelige monteringer.
Få presisjonen du trenger – og mer til – med Fluke laservatre:
•• Installer veggkontakter, belysning, ledningsrør, maskineri med mer.
•• Spar tid og bryderi: stabiliseres på mindre enn ett sekund.
•• De klareste laserstrålene som er tilgjengelig, uten svekking.
•• Det eneste verktøyet på markedet med 180 graders laserstråler.
•• Mer nøyaktig vatring over lange avstander gjør opplegging
mer nøyaktig og reduserer behovet for omgjøring.
•• Robuste verktøy som opprettholder kalibreringsspesifikasjonene
selv når de faller i gulvet ved uhell.

Se videoen vår på www.fluke.no/Laservatre

trepunktslasere
nye egenskaper
arbeidsområde
nøyaktighet

3PR (rød)

180LR (rød)

laserdetektorer

180LG (grønn)

LDR (rød)

LDG (grønn)

≤ 60 m

≤ 60 m

≤ 30 m

≤ 30 m

≤ 60 m

≤ 60 m

≤ 6 mm ved 30 m

≤ 6 mm ved 30 m

≤ 3 mm ved 9 m

≤ 3 mm ved 9 m

vatringsområde / lyskilde

≤ 6° / halvleder laserdiode

detekteringshøyde
el-nr:

krysslasere

3PG (grønn)

fin: 0,75 mm
middels: 1,75 mm
ikke aktuelt

ikke aktuelt
80 912 00

80 912 01

80 912 02

≤ 50 mm
80 912 03

80 912 06

Vi introduserer
det nye IR-termometeret Fluke 64 MAX.
Tåler varme, støv, vann og fall fra tre meter. Nå med
internminne og ubemannet overvåking.
•• presis laserteknologi for mer nøyaktige og repeterbare
målinger
•• temperaturnøyaktighet på opp til ± 1 °C eller ± 1 % av
avlesingen (den høyeste verdien) med avstand-til-punktforhold 20 : 1.
•• logging av 99 datapunkter
•• 30 timers batterilevetid, så verktøyet kan jobbe så lenge
det er behov for det
64 MAX

Klikk for info.>>

80 912 07

Spesialtilbud på Flukes
multifunksjons installasjonstestpakker
De eneste installasjonstesterne som bidrar til å forhindre skade på tilkoblede apparater og
lar brukerne sende testresultater trådløst via smarttelefonen rett fra felten.

Fluke 1662
En solid, standard installasjonstester. Fluke 1662 gir deg Flukes
pålitelighet, enkel betjening og all
den testkraften du trenger for daglig
installasjonstesting. Alt dette til en
god pris.

Fluke 1663

Fluke 1664FC

•• 114 digitalt multimeter
•• FVF-SC2-programvare
1662

på
kjøpet

1663 SCH-DMM/F

Klikk for info.>>

Insulation

på
kjøpet

1664 SCH-DMM/F

Klikk for info.>>

Egenskaper
PreTest™

•• 115 digitalt multimeter
•• FVF-SC2-programvare

Klikk for info.>>

1662

1663

1664 FC

•

sikkerhetsfunksjon

Fluke Connect®-kompatibilitet, ShareLive™-samtaler og FlukeCloud™-lagring

•

autotestsekvens

•
-/•

isolasjon og kontinuitet ved L-N-, L-PE- og N-PE-innganger
Z Max-minne

•/•

•

•

vekselspenning med sann RMS og likespenning

•

•

•

automatisk start for jordfeilbryter- og sløyfetest, som kan slås på/av

•

•

•

kraftig strømledning med én inngangskontakt

•

•

•

80 919 20

80 912 34

80 912 35

el-nr:

Fluke 1736 og 1738 effektloggere for trefase
ideelle for standard nettkvalitets- og energistudier
•• Registrer og logg spenning, strøm,
effekt, harmoniske oversvingninger
og tilhørende nettkvalitetsverdier.
•• Få tilgang til håndtering og analyse
av store datasett.
•• Logging er integrert (1738).
•• Få tilgang til og del data eksternt via
Fluke Connect®-appen.

Fluke-1736/EUS

Klikk for info.>>
Fluke-1738/EUS

Klikk for info.>>

Fluke strømtenger: Avlesninger du kan stole på.
Ledninger på trange og tettpakkede steder, paneler utenfor rekkevidde,
ekstra store ledere: Vi forstår arbeidsplassen din og har utformet produkter
for støyfrie, pålitelige avlesninger. Flukes strømtenger har avansert ytelse og
er konstruert for å være brukervennlige og uten duppeditter.
Strømtenger med sann RMS i
Fluke 320-serien
•• Alle tre modellene måler spenning, strøm,
kontinuitet og resistans.
•• De er kompakte og robuste – perfekte for
målinger i trange installasjoner.

Fluke 376FC AC/DC strømtang
med sann RMS

Kraftige feilsøkingsverktøy
Fluke 1507 isolasjonstester,
nå med en Fluke 323 strømtang på kjøpet!

•• Konstruert for industrivedlikehold og for å lagre målingene dine på
smarttelefonen via Fluke Connect-appen.
•• Registrer oppstartstrøm opp til 2500 A AC med iFlex-proben.

på
kjøpet

FLK-1507/323 KIT

Klikk for info.>>

323

324

325

373

374 FC

375 FC

kjeftåpning

30 mm

30 mm

30 mm

32 mm

34 mm

34 mm

34 mm

strøm, AC TRMS / DC

400 A AC

400 A AC

400 A AC/DC

600 A AC

600 A AC/DC

600 A AC/DC

1000 A AC/DC

spenning, AC/DC

376 FC

600 V

600 V

600 V

600 V

1000 V

1000 V

1000 V

kontinuitet/resistans

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

kapasitans/frekvens/
temperatur

-/-/-

•/-/•

•/•/•

-/-/-

•/-/-

•/•/-

•/•/-

80 917 30

80 917 31

80 917 32

80 909 54

80 918 81

80 918 82

80 918 83

el-nr:

Fluke: en løsning for alle bruksområder
Fluke TiS20 termokamera
Finne varmgang i el-installasjoner
og fotoelektriske systemer
•• IR-Fusion – visuelle og infrarøde
detaljer i ett
•• Send bilder på e-post og del i
sanntid med Fluke Connect®.

Klikk for info.>>

Fluke 64MAX IR-termometer
Kontroller settpunkt og temperaturforskjeller i varmesystemet ditt.
•• temperaturnøyaktighet på opp til
± 1 °C eller ± 1 % av avlesingen
(den høyeste verdien) med
avstand-til-punkt-forhold 20 : 1

Klikk for info.>>

Fluke T150 spennings- og
kontinuitetstester
Sjekk om det fins spenning i
henhold til IEC-EN 61243 og test
forbindelser for brudd.
•• LED-indikator, tydelig digital
visning av måleverdien, hørbar
kontinuitetstest og vibrasjon som
gir følbar tilbakemelding
•• RCD-funksjonalitet

Klikk for info.>>

Fluke 414D laseravstandsmåler

Fluke 324 strømtang med sann RMS

Romstørrelse og volumer
beregnes raskt og enkelt.

Mål strømforbruket til det elektriske
utstyret ditt.

•• umiddelbare målinger på inntil
50 m hold med én tast
•• lasernøyaktighet på ± 2 mm

•• AC-spenning og -strøm med sann RMS for
nøyaktige målinger av ikke-lineære signaler
•• strømmålinger opp til 400 A AC

Klikk for info.>>

Klikk for info.>>

Fluke 1507
isolasjonsmotstandstester
Unngå feil på fotoelektriske systemer ved
å kontrollere kvaliteten på isolasjon og
forbindelser.
•• isolasjonstester med testspenninger opp til
1000 V
•• sammenligningsfunksjon (bestått /
ikke bestått) for raske gjentatte tester

nå med strømtang
på kjøpet

Klikk for info.>>

Fluke T5-600
elektrotester
Brukervennlig feilsøking av
husholdningsapparater.
•• automatisk måling av V AC/DC
med presis digital oppløsning
•• enkel og nøyaktig OpenJaw™
strømmåling

Klikk for info.>>

Fluke 117 digitalt multimeter
Kan feilsøke alle moderne
apparater i husholdningen.
•• måling av spenning og strøm
med sann RMS
•• min./maks./gj.snitt med
tidsmarkering for å registrere
signalsvariasjoner
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Klikk for info.>>

Fluke 1664FC multifunksjonell
installasjonstester

Fluke 279FC termomultimeter med sann RMS

Komplett sluttkontroll og
feilsøking av elektriske installasjoner.

Finn varmgang i varmesystemer
og el-installasjoner.

•• inntil 40 % redusert
testtid med autotestsekvens
•• forhåndstest av isolasjon
•• Fluke Connect: del testresultater
fra smarttelefonen

•• digitalt multimeter med alle
funksjoner og integrert termografi
•• iFlex® og Fluke Connect®funksjonalitet

Se kampanjepakkene våre
på side 4.

Klikk for info.>>

Spesialtilbud

Klikk for info.>>

Spesialtilbud!
Fluke 279FC termomultimeter med sann RMS
er nå tilgjengelig til
spesialpris.

Kampanje!

VoltAlert™

Fluke 115 sikkerhetspakke
Sikkerhetspakken beståer av Fluke 115 digitalt multimeter og Fluke TLK-225 SureGrip™
Master tilbehørssett.

Når enden av Fluke VoltAlert™
AC spenningsdetektor gløder
rødt og enheten piper, vet du
at det er spenning på linjen.

FLK-279FC PROMO

FLK-115/TLK-225-1

2AC

Klikk for info.>>

Klikk for info.>>

Klikk for info.>>

Kjøp en Fluke 179/MAG2 kombinasjonspakke for industri
med rabatt, og få en Maglite med PÅ KJØPET!
Pakken består av:
•• Fluke 179 multimeter med sann RMS
•• TL224 SureGrip™
silikontestledningssett
•• AC220 SureGrip™
krokodilleklemmesett
•• Testprober med lanternespiss, sett
•• TPAK magnetisk oppheng
•• C35 instrumentveske
+ Maglite lommelykt PÅ KJØPET

FLUKE-179/MAG2 KIT

Klikk for info.>>

Elektrotestere

display
strøm/spenning, AC/DC

T90

T110

T130

T150

T5-600

T5-1000

LED

LED

LED/LCD

LED/LCD

LCD

LCD

12–690 V

12–690 V

6–690 V

6–690 V

100 A / 1–600 V

100 A / 1–1000 V

LoZ*

LoZ*

LoZ*/Ω

Ω

Ω

80 031 74

80 031 75

80 031 76

80 910 38

80 910 39

annet
el-nr:

80 031 73

*lav inngangsimpedans eller variabel last

Du finner mer informasjon om
Fluke-produkter og spesialkampanjer på
www.fluke.no/tilbud
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