
Forår–Sommer 2017

Flukes laserværktøjer:
Det handler om præcision

NYHED

Attraktive kampagnetilbud 
på alle multifunktion 
installationstestere

+ +

Specials



Fluke 110 Serie
Kompakt design til ergonomisk 
enhåndsbetjening

 • Fem digitale multimetre med sand
RMS, til hver sin specifikke bruger

 • Den økonomiske investering i
præcision og enkel betjening for
nemme og hurtige målinger

Fluke 170 Serie
Alsidige multimetre til arbejde i 
marken eller reparation på værkstedet

 • Digitale multimetre med sand RMS
 • Disse multimetre har de funktioner,
der er nødvendige til at finde de
fleste elektriske, elektromekaniske
og varme- og ventilationsproblemer.

Fluke 3000 FC
Til avanceret fejlfinding i komplekse 
miljøer

 • Maksimal sikkerhed: Placer
værktøjerne, og ikke din krop,
i nærheden af strømførende eltavler

 • Nem logning for at fange
periodiske fejl.

Fluke digitale multimetre: 
Når oppetid er vigtigt

* (med ir3000FC konnektor, sælges separat)

Flere og flere Fluke instrumenter er klar til brug med den 
GRATIS Fluke Connect mobil app til din smartphone. Den 
gør det nemt at gemme målinger i skyen og dele data med 
dit team, når som helst og hvor som helst.

Fluke Connect® er den største samling af forbundne værktøjer, der kan fås:

Hent din GRATIS app i dag!

Se hele udvalget af værktøjer du kan bruge sammen med Fluke Connect på www.flukeconnect.dk

3 år
Garanti

Begrænset
Livsvarig
Garanti

3 år
Garanti

Begrænset
Livsvarig
Garanti

Begrænset Livsvarig Garanti er defineret som 7 år efter at Fluke standser produktionen af produktet,
men garantiperioden skal vare mindst ti år fra købsdatoen.

Kompakt Generelt Avanceret

113 114 115 116 117 175 177 179 3000 FC 287 289 279 FC 87V

Sand RMS udlæsninger AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC/DC AC/DC AC AC

Baggrundsbelyst display • • • • • • • • • • • •

Båndbredde 1 kHz 100 kHz 100 kHz 1 kHz 1 kHz

Indbygget termometer/ 
termisk kamera •/- •/- •/- •/- •/• •/-

LoZ (lav indgangsimpedans) • • •

Frekvens/kapacitans/ 
diodetest -/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Kategoriklassificering
KAT III 600 V • • • • •

KAT III/1000 V, KAT IV/600 V • • • • • • •

Fluke Connect* • •* •* •

LM nr: 7898100209  7898100212 7898100225 7898100238 7898100241 7898100283 7898100296 7898100306 7898105576 7898100199 7898100186 7898105770 7898100364



Fluke 279 FC
Et fuldt udstyret digitalt multimeter 
med indbygget termisk billeddannelse

 • Find, reparer, valider og rapporter
hurtigt en lang række elektriske
problemer

 • Hukommelseslagring via Fluke
Connect® mobil app

Fluke 280 Serie
Avanceret diagnosticering og 
logningsfunktionalitet for maksimal 
produktivitet

 • Logningsfunktion med TrendCapture
giver nem adgang til visning af
loggede data

 • Mulighed for at gennemgå målinger
grafisk på skærmen

Fluke 87V
Ydeevne og nøjagtighed, der giver 
maksimal produktivitet 

 • Præcise målinger på justerbare
motordrev og andet elektrisk
støjende udstyr

 • Designet til at identificere komplekse
signalproblemer hurtigt, og med
indbygget termometer

Vidste du, at Fluke har et komplet sortiment af tilbehør? 
Nedenfor finder du tre ting, som enhver tekniker “ikke kan leve uden"...

...Se meget mere på www.fluke.dk/tilbehør

PROMOKIT - Fluke TiS10

Nu med ekstra genopladeligt batteri gratis! 
 • "Peg og skyd" enkelhed med 80 x 60 opløsning 
 • Se detaljer med D:S på 128:1
 • Galleri, til gennemsyn af billeder, der betjenes med et enkelt tryk
 • WiFi upload til Fluke Cloud™ lager

Specialpris!

3 år
Garanti

Begrænset
Livsvarig
Garanti

Begrænset
Livsvarig
Garanti

LM nr. 7898103989

ToolPak (TPAK)  
Ophængningsløsning i400 AC strømtang 

FLK-TiS10-9HZ-battery

TL175 TwistGuard™ 
Testledninger  

Nu med GRATIS iFlex® 
fleksibel strømprobe!

LM nr. 7898105767

Fluke 87V

LM nr. 7898100364

LM nr. 7898103206 LM nr. 7898104328

LM nr. 7898106012



Specielle kampagnetilbud på Flukes 
multifunktions installationstestersæt
De eneste installationstestere, som hjælper med at undgå 
skade på tilsluttede apparater, og gør det muligt for brugere 
at sende testresultater trådløst via en smartphone, direkte 
fra marken. 
Hurtigt og effektiv testning i henhold til alle lokale bestemmelser:
 • Reducerer testtiden med op til 40% med auto test, som udfører 5
nøgletests ved blot at trykke på én knap

 • Insulation PreTest - beskytter apparater, som uforsætligt er
tilsluttet systemet. Undgå dyre fejltagelser

 • Fluke Connect®, ShareLive™ opkald og Fluke Cloud™ lager -
gør det nemt at dele testresultater via din smartphone

Køb et af nedenstående sæt og spar op til 27 %

Fluke 1662
+ GRATIS T110
+ GRATIS FlukeView software

Fluke 1663
+ GRATIS T130
+ GRATIS FlukeView software

Fluke 1664 FC
+ GRATIS T150
+ GRATIS FlukeView software

Nye funktioner 1662 1663 1664 FC

Sikkerhedsfunktionen Insulation PreTest™ •

Fluke Connect® kompatibilitet ShareLive™ opkald, FlukeCloud™  lager •

Auto Test sekvens •

Isolation og gennemgang ved L-N, L-PE, N-PE indgangene -/• •/•

Z Max hukommelse • •

AC spænding, sand RMS og DC • • •

Automatisk start, som kan ind- eller udkobles, af fejlstrømsafbryder og sløjfetest • • •

Ekstra kraftig netledning med enkelt indgangsstik • • •

1662 ITDK-TPL-KIT 1663 ITDK-TPL-KIT 1664 ITDK-TPL KIT

LM nr. 7898105961 LM nr. 7898105974 LM nr. 7898105987



1736 og 1738 3-fase power 
loggere, som er perfekte til 
udførelse af undersøgelser af 
effektkvalitet og energi.
 • Fang og log spænding, strøm, effekt,
harmoniske og tilhørende effektkvalitetsværdier

 • Adgang til håndtering og analyse
af store datasæt

 • Fuldt integreret logning (1738)
 • Få adgang til og del oplysninger via
Fluke Connect® mobil app

Omfattende undersøgelser af 
effektkvalitet og energi

Tilbuddet gælder så længe lager haves

Nu 
med gratis 

magnetprobe og 
ophæng!

PROMOTION Fluke 1730 Energilogger

1738/EUS

1736/EUS

FLUKE-1730/EU-
ACTION

LM nr. 7898105958



Vi præsenterer 
De nye Fluke laservaterpas

Robust præcisionsværktøj 
til effektivt layout
 • Hurtigere og mere præcis nivellering over lange
afstande, bedre layoutnøjagtighed og mindre
korrigering

 • Brug Flukes laserværktøjer til montering af
stikkontakter, belysning, rør, maskiner og mere

 • Robuste værktøjer med hurtig stabilisering, som
bibeholder kalibreringsspecifikationerne, selvom
de bliver tabt ved et uheld

Vi præsenterer 
Den nye Fluke 1630-2 FC Jordtang
Spydfri jord- og lækstrømstang for hurtige  
og sikre jord- og lækstrømtests indendørs/
udendørs
 • Identificer jordsløjfeimpedansen uden at frakoble
jordingssystemet

 • Nyt og robust kæbedesign forbliver justeret og
kalibreret, også ved en hård medfart på jobbet

 • Beskyt værdifuldt udstyr
 • Udfør tests uden at skulle tvinge jordspyd i jorden
 • Gem og del data via Fluke Connect

Nye funktioner 3PR 3PG 180LR 180LG LDR LDG

Funktionsområde ≤ 30 m ≤ 30 m ≤ 60 m ≤ 60 m ≤ 60 m ≤ 60 m

Nøjagtighed ≤6 mm ved 30 m ≤6 mm ved 30 m ≤ 3 mm ved 9 m ≤ 3 mm ved 9 m Fin: 0,75 mm
Medium: 1,75 mm

Nivellingsniveau ≤ 6° ikke relevant

Registreringshøjde ikke relevant ≤ 50 mm

Lyskilde Halvlederlaserdiode ikke relevant

LM nr: 7898990189 7898990192 7898990215 7898990202 7898990244 7898990257

1630-2 FC



LM nr. 7898105466

Fluke 376 FC Trådløst 
AC/DC tangmeter med 
sand rms 
 • Udfør fejlfinding af periodiske
fejl med dens
logningsfunktioner og overfør
data trådløst

 • Opretter og sender rapporter
direkte fra marken

 • Med den fleksible iFlex®

strømprobe er det muligt at
foretage målinger rundt om
ledninger under trange
pladsforhold

 • Holder dig på sikker afstand af
lysbuezonen via Fluke
Connect®

Fluke 902 FC HVAC 
tangmeter med sand 
rms
 • 200 µA DC strømmålinger til
måling af flammesensor

 • Udvidet modstandsområde
til måling af termistorer op
til 60 kΩ

 • Aflæs målinger på telefonen
på sikker afstand

Specialpris!  
Fluke 376FC

Fluke tangmetre:  
Hvor robusthed møder pålidelighed

323 324 325 373 374 FC 375 FC 376 FC 368 FC 369 FC 902 FC

Kæbeåbning 30 mm 30 mm 30 mm 32 mm 34 mm 34 mm 34 mm 41 mm 60 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

60 A AC/ 
res: 1μA

60 A AC/ 
res: 1μA

600 A AC/ 
200μA DC

Spænding AC/DC 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V

Gennemgang/modstand •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Kapacitans/frekvens • •/- •/• •/- •/• •/• •/-

Kontakttemperatur -10 til
400 °C

-10 til
400 °C

-10 til
400 °C

Startstrøm • • • •

i-Flex (18�/10�) Ekstraudstyr Ekstraudstyr Medfølger 
18�

Fluke Connect® • • • • • •

Min., maks., gns. • •

LM nr. 7898104483 7898104496 7898104506 7898101091 7898105440 7898105453 7898105466 7898105880 7898105945 7898105877



Du kan få flere oplysninger om produkter og 
særtilbud ved at besøge www.fluke.dk/tilbud

*  Lav indgangsimpedans eller omskiftelig belastning.

Eltestere

Køb en T5-1000 og få et 
T5-KIT1 Tilbehørsstartsæt 
GRATIS! 

Nu med 
GRATIS H15 

hylster

Hurtige resultater med 
Fluke T150 2 polet tester

Kraftfulde værktøjer til fejlfinding

Få mest muligt ud af din 
eltesterFå 15% rabat og få en GRATIS C550 taske

Det ideelle elektriske startsæt

(Sættet indeholder: T150 2 polet tester, 
325 tangmeter)

Fluke 1507 Isolationstester nu med et 
Fluke 323 Tangmeter GRATIS

Attraktive kampagnesæt!

325/T150/C550 KIT T5-1000 KIT

T90 T110 T130 T150 T5-600 T5-1000

Display LED�er LED�er LED�er/LCD LED�er/LCD LCD display LCD display

Strøm/Spænding AC/DC 12-690 V 12-690 V 6-690 V 6-690 V 100 A/1-600 V 100 A/1-1000 V

Andet LoZ* LoZ* LoZ*/Ω Ω Ω

EAN nr: 7898104755 7898104726 7898104739 7898104742 7898101062 7898101075

FLUKE-T150/H15 FLK-1507/323 KIT

LM nr. 7898105932 LM nr. 7898105990

LM nr. 7898106009 LM nr. 7898105521




