Zvláštní akce u příležitosti oslav výročí 70 let
K přístroji Fluke 179 získáte nyní zdarma reproduktor
s Bluetooth

Specials
Podzim – zima 2018

Skvělé nové akční nabídky na
multifunkční testery instalací Fluke

Elektrické
zkoušečky
Fluke T6
s technologií
FieldSense
Napětí nemůžete měřit
bez měřicích kabelů
Nyní můžete měřit napětí stejným způsobem jako proud, bez nutnosti kontaktu měřicího kabelu s vedením pod
napětím. Díky technologii FieldSense stačí umístit vidlici kolem vodiče a hned uvidíte úroveň napětí.¹
•• Testujte bezpečněji:
Měřte napětí až do
1 000 V AC pomocí
vidlice, bez nutnosti
měřicích kabelů.

•• Testujte rychleji: Není
třeba otevírat kryty ani
demontovat matice na
vodičích.

•• Testujte efektivněji:
Měřte napětí i proud
současně.

•• Testujte kdekoli:
17,8mm vidlice je nejširší
v oboru; měřte až do
200 A na vodičích
o průřezu 120 mm².

¹Vyžaduje kapacitní trasu k uzemnění, která ve většině případů prochází samotným uživatelem. V některých případech může být vyžadováno zemnicí spojení prostřednictvím měřicího kabelu.

Jak funguje FieldSense?

Display turns
green to
indicate a valid
measurement
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•• Bezpečnější měření napětí, aniž by
bylo třeba připojovat měřicí přístroj
paralelně
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•• Rychlejší řešení problémů, protože
pomocí vidlice lze provádět měření
přímo kolem vodiče

To Earth

•• Možnost současně změřit hodnotu
napětí i proudu

Funkce/vlastnosti
FieldSense napětí AC (rozsah)
FieldSense proud AC (rozsah)
Volty AC/DC
Odpor
Rozvor vidlice
Duální displej – volty
a ampéry
Měření frekvence
Bezpečnostní kategorie
měření
Cena €
P/N

Napětí nemůžete měřit
bez měřicích kabelů

T6-600
16 V až 600 V
0,1 A až 200 A
1 V až 600 V
2 000 Ω
17,8 mm

CAT III 600 V
219
4910322

T6-1000
16 V až 1 000 V
0,1 A až 200 A
1 V až 1 000 V
100 kΩ
17,8 mm
•
45–66 Hz
CAT III 1 000 V /
CAT IV 600 V
279
4910257

Akční nabídka!
Získejte maximum
ze své elektrické
zkoušečky
Pořiďte si model T6-1000
a získejte pouzdro
Fluke (H-T6) a sadu
krokosvorek
(AC285)
ZDARMA!

T6-1000 KIT

€279
P/N 5003409

Navštivte stránku www.fluke.cz/T6, kde získáte více informací a aplikaci
TestGuide zdarma

Jste pokrývač,
zedník, instalatér
nebo elektrikář?
Fluke vám pomůže zvládnout
každou práci – přesně a včas!
Řešení pro každé použití
V náročném a často
nebezpečném prostředí stavenišť
potřebujete vysoce kvalitní,
odolné a spolehlivé přístroje.

Akční nabídka!
Prohlédněte si naše speciální
nástroje pro stavebníky, které
vám zajistí dokonalou přesnost!
Kupte si kterýkoli z níže
uvedených přístrojů a získejte
opasek na nářadí ZDARMA!

Termokamera
Fluke TiS20
Tento funkcemi
nabitý model je
nepostradatelným
nástrojem pro
elektrikáře,
techniky topení,
větrání a klimatizací, pokrývače,
instalatéry
a inspektory.

TiS20-TBELT

€1 399
P/N 5003482

Teploměr
s vlhkoměrem
Fluke 971
Měřte vlhkost
a teplotu rychle,
pohodlně
a s vysokou
přesností.

Laserový
dálkoměr
Fluke 419D
Jednoduše jej
namiřte, klikněte a okamžitě
dostanete přesnou hodnotu
naměřené vzdálenosti až do
80 metrů.

Křížový
nivelační
laser Fluke 180LG
Náš zelený laser nabízí
nejzřetelnější paprsky
v oboru – bez poklesu
intenzity svícení.

971-TBELT

419D-TBELT

180LG-TBELT

€251

€256

€319

P/N 5003494

P/N 5003502

P/N 5003516

Ať již je vaše specializace jakákoli, při
měření se na nás můžete spolehnout.

Více informací naleznete na stránce www.fluke.cz

+16028850646

Klešťové
přístroje Fluke
Když robustní
znamená spolehlivý
Kabely ve stísněných prostorech. Nedostupné rozvaděče. Extra velké vodiče. Známe vaše pracovní
prostředí a vyvinuli jsme přístroje zaručující spolehlivé odečty bez šumu. Řada pokročilých klešťových
přístrojů Fluke je snadno použitelná a bez zbytečných funkcí.

Klešťový přístroj Fluke 325 True-RMS
Nejlepší nástroj pro vyhledávání běžných
problémů pro elektrikáře
pracující v komerčních
a obytných budovách
•• Přesné měření střídavého
a stejnosměrného napětí
a proudu metodou true-RMS

Klešťové přístroje na měření
unikajícího proudu Fluke 368/369
FC True-RMS
Odhalte destruktivní unikající
proud i bez odpojování elektřiny
•• Měření skutečné efektivní
hodnoty (true-RMS) zajišťuje
přesnost při měření složitých
nesinusoidních křivek

•• Měření proudu až do 400 A
AC/DC a měření napětí až do
600 V AC/DC

•• Volitelná funkce filtru eliminuje
nežádoucí šum

•• Měření odporu až do 40 kΩ
s detekcí spojitosti

•• Odečty maximálních, minimálních
a průměrných hodnot a funkce
Hold (podržet)
•• Dopředu směřující pracovní
svítilna LED pro použití v rozvaděčích
s nedostatkem světla

Rozevření čelistí (mm)
Proud AC True-RMS/DC
Napětí AC/DC
Spojitost / odpor
Kapacita/frekvence/
teplota
Cena €
P/N

323
30
400 A AC

324
30
400 A AC

325
30
400 A AC/DC

373
32
600 A AC

600 V
•/•
-/-/-

600 V
•/•
•/-/•

600 V
•/•
•/•/•

600 V
•/•
-/-/-

1 000 V
•/•
•/-/-

133
4152628

174
4152637

236
4152643

262
3790564

367
4696001

Vyzkoušejte náš nástroj pro výběr...

374 FC
375 FC
34
34
600 A AC/DC 600 A AC/DC

368/369FC
40/61
60 A AC
zbyt.: 1 µA

1 000 V
•/•
•/•/-

376 FC
34
1 000 A
AC/DC
1 000 V
•/•
•/•/-

439
4695932

499
4695861

699
4709907/
4709934

Přejděte na webovou stránku www.fluke.cz/klestove-pristroje
a zjistěte, který klešťový přístroj je pro vás nejvhodnější

Multifunkční
testery instalací
Fluke
Testujte bezpečněji,
testujte rychleji,
buďte vždy připojeni

Přístroje řady 1660 jsou nejnovějším příspěvkem do kolekce multifunkčních testerů značky Fluke
určených k testování elektroinstalací s pevnou kabeláží v souladu s normou HD 60364-6 a 18.
vydáním britského předpisu BS767.
• Funkce Insulation PreTest: Ochraňte elektroinstalaci a vyhněte se drahým chybám
• Funkce Auto Test: Zkraťte dobu testování až o 40 %
• Systém Fluke Connect a úložiště FlukeCloud™: Sdílejte a načítejte uložené výsledky odkudkoli

Fluke 1662
Model 1662 se vyznačuje
pověstnou spolehlivostí
značky Fluke, jednoduchým
ovládáním a veškerými
funkcemi pro testování
instalací v běžném denním
provozu.

Akční
nabídka!

Nové sady z limitované edice značky Fluke

K testeru instalací nyní software a klešťový přístroj ZDARMA!

Fluke 1663

Fluke 1664 FC

Ideální tester pro profesionální uživatele –
špičkové a vyspělé funkce měření
+ ZDARMA klešťový přístroj 324
+ ZDARMA software DMS

Ochrana spotřebičů, bezdrátové přenosy
výsledků, provádění sedmi testů jedním
stisknutím tlačítka
+ ZDARMA klešťový přístroj 325
+ ZDARMA software DMS

1662

1663 SCH-CLAMP/D

1664 SCH-CLAMP/D

€999

€1 299

€1 649

P/N 4546944

P/N 4911809

P/N 4911848

1662

1663

1664 FC
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

999
4546944

1 299
4546980

1 649
4547054

Bezpečnostní funkce Insulation PreTest™
Izolace na vstupech L-N, L-PE a N-PE
Automatická testovací sekvence
Kompatibilita se systémem Fluke Connect®
Zkouška chráničů citlivých na vyhlazený stejnosměrný
proud (typ B/B+)
Zemní odpor
Zahrnuje všechny základní funkce pro testování instalací
Cena €
P/N

Stáhněte si zdarma aplikaci TestGuide

a navštivte stránku www.fluke.cz/1660, kde získáte další
informace

Digitální
multimetry
Fluke
Pracujte
bezpečněji
a chytřeji

Digitální multimetry Fluke patří k výbavě mnoha elektrikářů a jsou schopny odhalit více problémů než jakékoli jiné
srovnatelné měřicí přístroje. Každá konstrukce se testuje, zda bude odolávat extrémním podmínkám: pádu, nárazu,
vlhkosti, zkrátka všem důležitým vlivům. Každý digitální multimetr Fluke nabízí přesně to, co potřebujete: přesná měření,
konzistentní a spolehlivý výkon, bezpečnost a tu nejlepší dostupnou záruku.

Termomultimetr Fluke 279FC True-RMS

Akční nabídka!

Vyhledávání horkých míst v topných systémech
a elektrických instalacích

Nová
nižší
cena!

•• Plně vybavený
digitální multimetr
s integrovaným
termálním
zobrazováním

Zvláštní akce
u příležitosti oslav
výročí 70 let!
Kupte si digitální
multimetr Fluke 179
a získejte ZDARMA
reproduktor s Bluetooth!

•• Funkce iFlex® a
Fluke Connect®

Měření true-RMS (skutečná efektivní hodnota)
Podsvícený displej

279 FC/iFlex

FLK-179EGFID/SP

€999

€342

P/N 4684050

P/N 5003411

113

114

115

116

117

175

177

179

279FC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

•

•

•

•

•

•

•

•

•/-

•/•

•/•/•

•/•/•

•/-

Vestavěný teploměr/termokamera
•

LoZ (nízká vstupní impedance)
Frekvence/kapacita/test diod
CAT III/600 V

-/•/•

•

•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•

•

•

•

•

130

172

199

238

249

CAT III/1 000 V, CAT IV/600 V
Cena €
P/N

Který digitální multimetr potřebujete?

•/•/•

•/•/•

•

•

•

•

238

290

342

999

3088053 2583552 2583583 2583601 2583647 1592901 1592874 1592842 4684050

Více informací naleznete na stránce
www.fluke.cz/multimetr

Věděli jste, že
společnost Fluke
nabízí kompletní
sortiment originálního
příslušenství?
Níže uvedené věci by
neměly chybět žádnému
technikovi
Magnetický závěs
přístrojů Fluke
TPAK ToolPak™

Profesionální batoh na nářadí
Fluke Pack30

Nabízí různé způsoby
zavěšení měřicího
přístroje, čímž vám uvolní
ruce a zajistí tak větší
pohodlí při práci.

•• Odolné a nepromokavé provedení

Mějte vše potřebné vždy u sebe, ať jste kdekoli.
•• Více než 30 kapes v 6 úložných prostorech
•• Optimální pohodlí při nošení

TPAK

€41

Novinka

P/N 1281997

Kufřík na multimetr a příslušenství
Fluke C1600
Odolné pouzdro z lisovaného plastu
určené k přenášení veškerého
příslušenství Fluke.
C1600

Fluke Pack30

€41

€169

P/N 2091049

P/N: 4983088

Měřicí kabely Fluke TL175
TwistGuard™
Kvalitní měřicí kabely s nastavitelnou
délkou měřicích hrotů pro větší
bezpečnost a měření v nejrůznějším
prostředí.
TL175

€29
P/N 3521976

Chcete si prohlédnout další
příslušenství Fluke?

Sada příslušenství
Fluke TLK-225-1
SureGrip™ Master
Obsahuje veškeré kabely
a sondy SureGrip™, včetně
měřicích kabelů TL224,
to vše v praktickém
rolovacím pouzdře se
šesti kapsami.

TLK-225-1

€157
P/N 3971234

Přejděte na stránky www.fluke.cz/prilusenstvi

Atraktivní akční sady!
Akční nabídka!

Akční nabídka!

Akční nabídka!

Výkonné přístroje pro
vyhledávání problémů

Zvláštní akce u příležitosti
oslav výročí 70 let!

Tester izolace Fluke 1507 nyní
s klešťovým přístrojem Fluke 323
ZDARMA!

Kupte si digitální multimetr
Fluke 179 a získejte ZDARMA
reproduktor s Bluetooth!

Získejte maximum ze své
elektrické
zkoušečky!

FLK-1507/323 KIT

FLK-179EGFID/SP

€515

€342

P/N 4864866

P/N 5003411

Fluke 1630-2 FC

Pořiďte si model
T6-1000 a
získejte elegantní pouzdro
Fluke (H-T6) a
sadu krokosvorek (AC285)
ZDARMA!

T6-1000 Kit

€279
P/N 5003409

Průmyslová sada
Fluke 289 / FVF /
IR3000

Kleště pro testování
uzemnění k rychlému
a bezpečnému měření
odporu uzemnění
a střídavéh unikajícího
proudu v interiérech
i exteriérech.

Obsahuje:
•• průmyslový multimetr
Fluke 289
•• adapter ir3000 FC komunikace Fluke
Connect®
1630-2 FC

€1441

Fluke 289/FVF/IR3000

•• software Fluke View Forms

€848

•• Užitečné příslušenství

P/N: 4829532

P/N: 4699325

Dvoupólové zkoušečky napětí a spojitosti
Tyto zkoušečky poskytují
nejlepší kombinaci
bezpečnosti, snadného
ovládání a rychlých
výsledků, ať už jste kdekoli.

Displej
Proud/napětí AC/DC
Ostatní
Cena €
P/N

T90
LED
12 V – 690 V
61
4016945

T110
LED
12 V – 690 V
LoZ*
87
4016950

T130
LED / LCD
6 V – 690 V
LoZ*
128
4016961

T150
LED / LCD
6 V – 690 V
LoZ*/Ω
148
4016977

*Nízká vstupní impedance nebo spínatelná zátěž

Další informace o produktech a akčních
nabídkách Fluke naleznete na adrese
www.fluke.cz/akce

Všechny ceny v tomto letáku představují doporučené maloobchodní ceny bez DPH.
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