
Znakomite nowe promocje na wielo-
funkcyjne testery instalacji Fluke!

Specjalna promocja z okazji 70-lecia
Darmowy głośnik Bluetooth z Fluke 179

Specials
Jesień-zima 2018 r.



Teraz możesz mierzyć napięcie w takim sam sposób, w jaki mierzysz prąd — bez dotykania przewodem pomiarowym punktów 
znajdujących się pod napięciem. Dzięki technologii FieldSense wystarczy nasunąć otwarte cęgi na przewód i odczytać poziom 
napięcia.¹

Testery elektryczne 
Fluke T6 z 
technologią 
FieldSense
Nie można mierzyć 
napięcia bez przewodów  
pomiarowych

Funkcje/opcje T6-600 T6-1000
Napięcie AC FieldSense 
(zakres)

od 16 V do 600 V od 16 V do 1000 V

Prąd AC FieldSense (zakres) od 0,1 do 200 A od 0,1 do 200 A
Napięcie AC/DC od 1 V do 600 V od 1 V do 1000 V
Rezystancja 2000 Ω 100 kΩ
Rozwarcie cęgów 17,8 mm 17,8 mm
Podwójny wyświetlacz — 
napięcie i prąd

•

Pomiar częstotliwości 45–66 Hz
Kategoria bezpieczeństwa CAT III 600 V CAT III 1000 V/  

CAT IV 600 V
Cena w € 219 279
P/N 4910322 4910257

Jak działa technologia 
FieldSense? 
Korzyści:
 • Bezpieczniejsze pomiary napięcia 
bez konieczności podłączania 
miernika równolegle do obwodu

 • Szybsze wyszukiwanie i usuwanie 
awarii dzięki możliwości pomiaru 
za pomocą cęgów nałożonych 
bezpośrednio na przewód

 • Możliwość jednoczesnego odczytu 
wartości napięcia i prądu
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 • Bezpieczniej: mierz 
napięcie AC do 1000 V 
za pomocą otwartych 
cęgów, bez przewodów 
pomiarowych.

 • Szybciej: nie musisz 
otwierać pokryw ani 
zdejmować złączek 
nakręcanych.

 • Efektywniej: możesz 
mierzyć jednocześnie 
napięcie i prąd.

 • Wszędzie:  
cęgi o najszerszym w branży 
rozwarciu 17,8 mm pozwalają 
mierzyć prąd do 200 A na 
przewodach 120 mm².

¹Do pomiaru napięcia wymagana jest ścieżka pojemnościowa do ziemi, którą w przypadku większości zastosowań zapewnia sam użytkownik. W niektórych sytuacjach może być konieczne 
połączenie uziemiające poprzez przewód pomiarowy.

Wykorzystaj w pełni 
możliwości swojego 
testera elektrycznego
Kup tester T6-1000, 
a dostaniesz etui Fluke 
(H-T6) oraz zestaw zacisków 
krokodylkowych  
(AC285) ZA  
DARMO!

T6-1000 KIT

€279 
P/N 5003409

Promocja!

Nie można mierzyć napięcia 
bez przewodów pomiarowych 

Odwiedź stronę www.fluke.pl/T6, aby uzyskać więcej informacji 
i bezpłatną aplikację TestGuide



Niezależnie od tego, co chcesz zmierzyć, 
pomożemy Ci w tym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie  
www.fluke.pl/budowa.

Jesteś dekarzem, 
brukarzem, hydraulikiem 
lub elektrykiem?
Fluke pomoże Ci wykonać 
wszystkie zadania —  
dokładnie i na czas!

Krzyżowa 
poziomica 
laserowa Fluke 180LG
Nasz zielony laser odznacza 
się najwyraźniejszą wiązką 
w branży — bez zanikania.

Dalmierz 
laserowy 
Fluke 419D
Wystarczy 
wycelować i nacisnąć 
przycisk, aby natychmiast 
uzyskać precyzyjny pomiar 
odległości do 80 m.

Kamera 
termowizyjna 
Fluke TiS20
Dobrze 
wyposażony 
i przydatny przyrząd 
dla elektryków, 
techników 
instalacji 
HVAC, dekarzy, 
hydraulików 
i inspektorów.

419D-TBELT

€256 
P/N 5003502

180LG-TBELT

€319 
P/N 5003516

971-TBELT

€251 
P/N 5003494

TiS20-TBELT

€1399 
P/N 5003482

Miernik 
temperatury  
i wilgotności 
Fluke 971
Szybkie i wygodne  
odczyty wartości 
wilgotności 
i temperatury.

Rozwiązania do 
wszelkich zastosowań
W wymagających, a często także 
niebezpiecznych, warunkach 
panujących na terenie budowy 
potrzebujesz wytrzymałych 
i niezawodnych przyrządów 
o wysokiej jakości.

Promocja!

Zapoznaj się z naszymi specjalnymi 
przyrządami budowlanymi, które  
zapewniają niezrównaną precyzję! 
Kup jeden z poniższych przyrządów,  
a dostaniesz pas narzędziowy ZA DARMO!



Mierniki 
cęgowe Fluke
Wytrzymałe 
i niezawodne

Przewody w ciasnych przestrzeniach. Szafy i tablice poza zasięgiem. Bardzo grube przewody. Ponieważ 
rozumiemy Twoje miejsce pracy, opracowujemy przyrządy, które zapewniają bezproblemowe i niezawodne 
wykonywanie pomiarów. Dzięki zaawansowanej funkcjonalności linia mierników cęgowych firmy Fluke jest 
prosta w użyciu i bezproblemowa.

Mierniki cęgowe prądu upływu Fluke 
368/369 FC True-RMS
Wyszukaj szkodliwy prąd upływu 
bez wyłączania zasilania
 • Pomiary prawdziwej wartości 
skutecznej zapewniające 
dokładność podczas pomiaru 
złożonych, niesinusoidalnych 
przebiegów

 • Funkcja wyboru filtra 
umożliwiająca eliminację zakłóceń

 • Odczyt wartości maksymalnej/
minimalnej/średniej oraz funkcja 
wstrzymania odczytu

 • Skierowane do przodu oświetlenie 
LED ułatwiające pracę w ciemnych 
szafach rozdzielczych

Miernik cęgowy Fluke 325 True-RMS
Najlepszy uniwersalny przyrząd do wyszukiwania 
i usuwania usterek w komercyjnych 
i mieszkaniowych instalacjach 
elektrycznych.
 • Precyzyjne pomiary prawdziwej 
wartości skutecznej napięcia 
i prądu AC/DC

 • Pomiar prądu AC/DC do  
400 A i pomiar napięcia  
AC/DC do 600 V

 • Pomiar rezystancji do 40 kΩ 
oraz ciągłości obwodu

323 324 325 373 374 FC 375 FC 376 FC 368/369FC
Rozwarcie szczęk (mm) 30 30 30 32 34 34 34 40/61
Prąd AC True-RMS / 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/ 

rozdz.: 1 µA
Napięcie AC/DC 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V
Ciągłość obwodu/
rezystancja

•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Pojemność/
częstotliwość/
temperatura

-/-/- •/-/• •/•/• -/-/- •/-/- •/•/- •/•/-

Cena w €  133 174 236 262  367  439 499  699
P/N 4152628 4152637 4152643 3790564 4696001 4695932 4695861 4709907/ 

4709934

+16028850646

Wypróbuj teraz nasze narzędzie 
wyboru...

Odwiedź stronę www.fluke.pl/mierniki-cegowe i sprawdź, 
który miernik cęgowy pasuje do Twojego zastosowania



1662 1663 1664 FC
Funkcje bezpieczeństwa Insulation PreTest™ •
Izolacja na wejściach L-N, L-PE, N-PE •
Sekwencja testu automatycznego •
Zgodność z Fluke Connect® •

Test wyłączników RCD reagujących na wygładzony prąd 
stały (typu B/B+)

• •

Rezystancja uziemienia • •
Wszystkie podstawowe funkcje testowania instalacji • • •
Cena w € 999 1299 1649
P/N 4546944 4546980 4547054

1664 SCH-CLAMP/D

€1649 
P/N 4911848

1663 SCH-CLAMP/D

€1299 
P/N 4911809

1662

€999 
P/N 4546944

Fluke 1662
Fluke 1662 zapewnia 
niezawodność, prostą 
obsługę i możliwości 
testowania potrzebne do 
wszelkiego rodzaju badań 
instalacji.

Wielofunkcyjne 
testery instalacji  
Fluke
Pracuj bezpieczniej, 
pracuj szybciej, 
bądź w kontakcie 

Przyrządy z serii 1660 to najnowsze wielofunkcyjne testery Fluke do testowania stacjonarnych instalacji 
elektrycznych zgodnie z normą HD 60364-6, w tym z wymogami obowiązującej w Wielkiej Brytanii 18. 
edycji normy BS767.

• Test wstępny izolacji: ochrona instalacji i unikanie kosztownych błędów 
• Test automatyczny: skraca czas testu nawet o 40% 
• Zapis za pomocą Fluke Connect i FlukeCloud™: udostępnianie i pobieranie zapisanych wyników z dowolnego miejsca

Fluke 1663
Idealny tester dla zawodowców — 
funkcjonalność wysokiej klasy 
i zaawansowane pomiary
+ BEZPŁATNY miernik cęgowy 324
+ BEZPŁATNE oprogramowanie DMS

Fluke 1664 FC
Ochrona urządzeń, bezprzewodowe 
udostępnianie wyników, przeprowadzanie 
7 testów za 1 dotknięciem
+ BEZPŁATNY miernik cęgowy 325
+ BEZPŁATNE oprogramowanie DMS

Promocja!

Pobierz darmową aplikację 
Fluke TestGuide

lub wejdź na stronę www.fluke.pl/1660, aby uzyskać 
więcej informacji.

Nowa limitowana edycja zestawów Fluke
Tester instalacji plus oprogramowanie i miernik cęgowy 
GRATIS!



Promocja!

113 114 115 116 117 175 177 179 279FC
Pomiar True-RMS AC AC AC AC AC AC AC AC AC
Podświetlenie wyświetlacza • • • • • • • •

Wbudowany termometr/kamera termowizyjna •/- •/- •/•
LoZ (niska impedancja wejściowa) • • •

Częstotliwość/pojemność/test diody -/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
CAT III/600 V • • • • •

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V • • • •

Cena w € 130 172 199  238 249  238 290 342 999
P/N 3088053 2583552 2583583 2583601 2583647 1592901 1592874 1592842 4684050

Multimetry cyfrowe Fluke można znaleźć w pasach narzędziowych częściej niż jakiekolwiek inne porównywalne przyrządy 
pomiarowe i pozwalają one wykrywać więcej problemów. Każda konstrukcja jest testowana w ekstremalnych warunkach: 
upadki, wstrząsy, wilgotność i wiele innych. Wszystkie multimetry cyfrowe firmy Fluke oferują dokładne pomiary, spójne 
i niezawodne działanie, bezpieczeństwo oraz najlepszą ochronę gwarancyjną.

Multimetr z kamerą termowizyjną Fluke 279FC 
True-RMS
Wyszukiwanie gorących punktów w instalacjach grzewczych 
i elektrycznych

Specjalna 
promocja  
z okazji 70-lecia!
Kup multimetr cyfrowy 
Fluke 179, a dostaniesz 
głośnik Bluetooth 
ZA DARMO!

Multimetry 
cyfrowe Fluke
Pracuj bezpieczniej  
i efektywniej

FLK-179EGFID/SP

€342 
P/N 5003411

279 FC/iFlex

€999 
P/N 4684050

Który multimetr cyfrowy jest odpowiedni 
dla Ciebie?

Więcej informacji można znaleźć na stronie  
www.fluke.pl/multimetr.

 • W pełni funkcjonalny 
multimetr cyfrowy  
z wbudowaną kamerą 
termowizyjną

 • Obsługa sond iFlex®  
i systemu Fluke 
Connect®

Nowa  
niższa  
cena!



Przewody pomiarowe Fluke 
TL175 TwistGuard™

Wysokiej jakości przewody pomiarowe 
z możliwością regulacji długości 
końcówek pomiarowych, zapewniające 
zwiększone bezpieczeństwo w różnych 
środowiskach pomiarowych. 

Główny zestaw 
akcesoriów Fluke 
TLK-225-1 SureGrip™

Zawiera wszystkie 
przewody pomiarowe 
i sondy SureGrip™ 
w poręcznym 
sześciokieszeniowym, 
zwijanym futerale oraz 
przewody pomiarowe  
z serii TL224.

Magnetyczny 
wieszak do 
mierników Fluke 
TPAK ToolPak™

Zawieś miernik na wiele 
sposobów, aby zapewnić 
sobie wygodną obsługę 
i wolne ręce. 

Skrzynka Fluke C1600 na miernik 
i akcesoria

TLK-225-1

€157 
P/N 3971234

C1600

€41 
P/N 2091049

TPAK

€41 
P/N 1281997

TL175

€29 
P/N 3521976

Fluke Pack30

€169 
P/N: 4983088

Czy wiesz, że firma 
Fluke dysponuje pełną 
ofertą oryginalnych 
akcesoriów?
Poniżej przedstawiono 
„niezbędnik” każdego 
technika

Chcesz zobaczyć więcej akcesoriów 
firmy Fluke? Odwiedź stronę www.fluke.pl/akcesoria

Plecak na narzędzia  
Fluke Pack30 Professional 
Wszystko, co jest potrzebne.

 • Wytrzymała i wodoodporna konstrukcja
 • Ponad 30 kieszeni w 6 schowkach 
 • Optymalny komfort noszenia

Wytrzymała, odlewana obudowa 
z tworzywa sztucznego zaprojektowana 
do przenoszenia wszystkich 
akcesoriów marki Fluke.

Nowość



Dwubiegunowe testery napięcia i ciągłości obwodu

T90 T110 T130 T150
Wyświetlacz LED LED LED/LCD LED/LCD
Prąd/napięcie AC/DC 12–690 V 12–690 V 6–690 V 6–690 V
Inne LoZ* LoZ* LoZ*/Ω
Cena w € 61 87 128 148
P/N 4016945 4016950 4016961 4016977

* Niska impedancja wejściowa lub przełączane obciążenie

Wszechstronne przyrządy  
do rozwiązywania 
problemów
Tester izolacji Fluke 1507 teraz 
z miernikiem cęgowym Fluke 323  
ZA DARMO

Wykorzystaj w pełni  
możliwości  
swojego testera  
elektrycznego!
Kup T6-1000,  
a dostaniesz  
atrakcyjne etui  
Fluke (H-T6) oraz  
zestaw zacisków  
krokodylkowych  
(AC285) ZA  
DARMO!

Wszystkie ceny w niniejszej ulotce to ceny sugerowane bez podatku VAT.
©2018 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą ulec 
zmianie bez powiadomienia. Wszystkie akcje promocyjne są ważne do 31.12.2018. 
Wydanie jesienne 2018 r.  
Wydrukowano w Holandii. 6010772a-pl

Atrakcyjne zestawy promocyjne!

FLK-1507/323 KIT

€515 
P/N 4864866

T6-1000 KIT

€279 
P/N 5003409 

Promocja!Promocja! Promocja!

Specjalna promocja  
z okazji 70-lecia!
Kup multimetr cyfrowy Fluke 
179, a dostaniesz głośnik 
Bluetooth ZA DARMO!

FLK-179EGFID/SP

€342 
P/N 5003411

Więcej informacji na temat produktów 
i specjalnych promocji firmy Fluke można 
znaleźć na stronie www.fluke.pl/promocje

Oferują najlepsze połączenie 
bezpieczeństwa, prostoty 
użytkowania i szybkości 
działania

Fluke 1630-2 FC
Cęgi do badania 
uziemienia 
zapewniające szybki 
i bezpieczny pomiar 
rezystancji pętli 
uziemienia  
i prądu  
upływu AC  
wewnątrz  
i na zewnątrz 
pomieszczeń.

Zestaw przemysłowy 
Fluke 289/FVF/
IR3000
Zawiera:

 • Multimetr przemysłowy 
Fluke 289

 • Przystawka ir3000 FC – 
komunikacja Fluke 
Connect®

 • Oprogramowanie Fluke View Forms
 • Przydatne akcesoria

1630-2 FC

€1441 
P/N: 4829532

Fluke 289/FVF/IR3000

€848 
P/N: 4699325


