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Specials
Przyrządy laserowe 
Fluke: najważniejsza  
jest precyzja

NOWOŚĆ

Atrakcyjne promocje na 
wszystkie wielofunkcyjne 
testery instalacji

+ +



Seria Fluke 110
Małe wymiary multimetru umożliwiają 
ergonomiczną obsługę jedną ręką

 • Pięć multimetrów cyfrowych z 
prawdziwą wartością RMS, każdy dla 
określonej grupy użytkowników

 • Ekonomiczna inwestycja w dokładność 
i prostotę obsługi, zapewniające proste 
i szybkie pomiary

Seria Fluke 170
Uniwersalne mierniki do zastosowań w 
terenie lub podczas napraw warsztatowych

 • Multimetry cyfrowe z prawdziwą 
wartością RMS

 • Ich funkcje umożliwiają wykrywanie 
większości usterek elektrycznych, 
elektromechanicznych oraz awarii w 
systemach grzewczych i wentylacyjnych

Fluke 3000 FC
Do zaawansowanego wyszukiwania i usu-
wania awarii w złożonych środowiskach

 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa: 
zwiększ dystans dzielący Cię od paneli 
elektrycznych pod napięciem, 
umieszczając w ich pobliżu przyrząd, a 
nie swoje ciało

 • Łatwe rejestrowanie sporadycznych 
usterek

Multimetry cyfrowe Fluke:  
gdy liczy się maksymalny czas pracy

* (ze złączem ir3000FC, sprzedawanym oddzielnie)

Coraz więcej przyrządów Fluke jest przystosowanych do pracy 
z BEZPŁATNĄ aplikacją mobilną Fluke Connect na smartfony. 
Zapewnia to możliwość łatwego zapisywania pomiarów w chmu-
rze i dzielenia się danymi z zespołem w każdym miejscu i czasie.

Fluke Connect® to największy dostępny zbiór połączonych przyrządów:

Pobierz BEZPŁATNĄ aplikację już dziś!

Zapoznaj się z pełną ofertę przyrządów, których możesz używać z aplikacją Fluke Connect, na stronie  
www.flukeconnect.pl

3 letnia
Gwarancja!

Dożywotnia
Gwarancja!

3 letnia
Gwarancja!

Kompaktowe Do zastosowań ogólnych Zaawansowane

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

Odczyty prawdziwej wartości RMS AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC/DC AC/DC AC AC

Podświetlenie wyświetlacza • • • • • • • • • • • •
Częstotliwość próbkowania 
(bandwidth) 1 kHz 100 kHz 100 kHz 1 kHz 1 kHz

Wbudowany termometr**/ 
kamera termowizyjna •/- •/- •/- •/- •/• •/-

LoZ (niska impedancja wejściowa) • • •

Częstotliwość/pojemność/ 
test diody -/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Kategoria

CAT III/600 V • • • • •

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

Fluke Connect* • •* •* •

Cena € 119 159 189 219 229 229 279 329 279 579 629 999 449

P/N 3088053 2583552 2583583 2583601 2583647 1592901 1592874 1592842 4401595 3947781 3947801 4684050 3947858

** Wbudowany termometr (pomiar sondą zewnętrzną)



Zaoszczędź 10 %

Fluke 279 FC
Pełna wersja multimetru cyfrowego ze zin-
tegrowaną funkcją obrazowania termicznego

 • Szybkie wykrywanie, naprawa  
i raportowanie wielu usterek elektrycznych

 • Przechowywanie pomiarów w pamięci 
dzięki aplikacji do pomiarów Fluke 
Connect®

Seria Fluke 280
Zaawansowane funkcje z zakresu diagno-
styki i rejestracji danych zapewniające 
maksymalną produktywność

 • Funkcja rejestracji danych z opcją 
TrendCapture do wyświetlania zapisanych 
przebiegów

 • Możliwość graficznej prezentacji pomiarów 
na ekranie

Fluke 87V
Wydajność i dokładność zapewniające 
maksymalną produktywność przemysłową 

 • Dokładne pomiary napędów silnikowych o 
regulowanej prędkości i innego 
wyposażenia elektrycznego generującego 
duże zakłócenia

 • Zaprojektowane z myślą o szybkiej 
identyfikacji złożonych problemów  
z sygnałami i wyposażone we wbudowany 
termometr

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

...Znacznie więcej znajdziesz na stronie www.fluke.pl/akcesoria

ZESTAW PROMOCYJNY – Fluke TiS10

Teraz z dodatkowym akumulatorem za darmo! 
 • Prostota technologii „wyceluj i rejestruj” oraz rozdzielczość 80 × 60 
 • Obrazowanie szczegółów dzięki współczynnikowi D:S równemu 128:1
 • Wyświetlanie galerii obrazów dzięki jednemu dotknięciu
 • Przesyłanie danych z użyciem Wi-Fi do chmury Fluke Cloud™

Promocyjna 
cena!

3 letnia
Gwarancja!

Dożywotnia
Gwarancja!

Dożywotnia
Gwarancja!

€39

Zestaw do  
zawieszania (TPAK) 

P/N 1281997

€27

Przewody pomiarowe 
TL175 TwistGuard™  

P/N 3521976 

€149

Cęgi prądowe 
AC i400 

P/N 2277225

P/N 4684050

Teraz z BEZPŁATNĄ 
elastyczną sondą  
prądową iFlex®!

 €1199  €999
Fluke 87V

 €499 €449

€1099

FLK-TIS10-9HZ-
battery

P/N 4865212 



Oszczędź do 45%

Specjalne promocje na zestawy wielo-
funkcyjnych testerów instalacji Fluke
Jedyne testery instalacji, które pomagają zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem urządzenia podłączonego do testowanego układu  
i które pozwalają bezprzewodowo, za pomocą smartfona, udostępniać 
wyniki testów bezpośrednio z miejsca przeprowadzania inspekcji. 

Szybkie i wydajne testowanie zgodnie z wszystkimi lokalnymi 
przepisami:
 • Krótszy do 40% czas testowania przy pomocy testu automatycznego  
– wykonanie 5 kluczowych testów poprzez naciśnięcie 1 przycisku

 • Test wstępny izolacji – ochrona urządzeń, które mogą być 
przypadkowo podłączone do obwodu; pozwala uniknąć kosztownych 
pomyłek

 • Fluke Connect®, połączenia ShareLive™ i pamięć Fluke Cloud™ – 
prostsze udostępnianie wyników testów z użyciem smartfona

Kup jeden z poniższych zestawów i zyskaj rabat do 45%!
Skompletuj swój pas z narzędziami już dziś!

Fluke 1662
+ BEZPŁATNY T110
+ BEZPŁATNE oprogramowanie   
   DMS

Fluke 1663
+ BEZPŁATNY T130
+ BEZPŁATNE oprogramowanie 
   DMS

Fluke 1664 FC
+ BEZPŁATNY T150
+ BEZPŁATNE oprogramowanie 
   DMS

Nowe funkcje 1662 1663 1664 FC

Funkcja bezpieczeństwa Insulation PreTest™ •

Zgodność z Fluke Connect®, połączeniami ShareLive™ i pamięcią masową FlukeCloud™ •

Sekwencja testu automatycznego •

Izolacja i ciągłość na wejściach L-N i N-PE / L-PE -/• •/•

Pamięć Z Max • •

Prawdziwa wartość RMS napięcia prądu zmiennego i prądu stałego • • •

Włączana/wyłączana opcja automatycznego uruchamiania testu różnicówek i testu pętli • • •

Wytrzymały przewód zasilający z pojedynczym złączem wejściowym • • •

Cena € 999 1299 1649

P/N 4864723 4864750 4864811

€999
1662 SCH-TPL KIT/D

P/N 4864723

€1299
1663 SCH-TPL KIT/D

P/N 4864750

€1649
1664 SCH-TPL KIT/D

P/N 4864811



 Zaoszczędź 20 %

€4799
1738/EU

P/N 4563577

Rejestratory zasilania trójfazowego 
1736 i 1738 są idealne do 
wykonywania podstawowych badań 
w zakresie jakości zasilania i poboru 
energii.
 • Pomiar i rejestrowanie napięcia, prądu, parametrów 
mocy, harmonicznych oraz powiązanych wartości 
jakości zasilania

 • Dostęp do funkcji zarządzania i analizy dużych 
zbiorów danych

 • W pełni zintegrowane rejestrowanie (1738)
 • Zdalny dostęp oraz zdalne udostępnianie danych za 
pośrednictwem aplikacji mobilnej Fluke Connect®

Kompleksowe badania jakości 
zasilania i poboru energii

Oferta ważna do  
wyczerpania zapasów

Teraz z sondą 
magnetyczną i 

wieszakiem gratis!
 • Łatwa identyfikacja miejsc i przedziałów 
czasowych, w których zużywana jest energia

 • Porównuj liczne punkty danych w czasie
 • BEZPŁATNE Magnetyczne sondy napięciowe 
MP1 (komplet 4szt.) zapewniające większą 
stabilność połączenia 

 • BEZPŁATNY Zestaw wieszaków magnetycznych, 
na których można powiesić przyrząd na czas 
wykonywania testu 

PROMOCJA Rejestrator energii Fluke 1730

€3999
1736/EU

P/N 4534519

€2145

FLUKE-1730/EU-
ACTION

P/N 4863462



Przedstawiamy 
nowe poziomice laserowe Fluke

Wytrzymałe, precyzyjne przyrządy 
umożliwiające efektywne określenie 
pozycji
 • Szybsze i bardziej dokładne wyznaczanie poziomu 
przy większych odległościach, poprawa w zakresie 
dokładności pozycjonowania i zmniejszenie liczby 
powtórnych testów

 • Użyj przyrządów laserowych Fluke do instalacji 
gniazd ściennych, oświetlenia, kanałów, maszyn i 
wielu innych zadań

 • Solidne przyrządy z krótkim czasem stabilizacji, 
zachowujące parametry kalibracji nawet po 
przypadkowym upuszczeniu

Przedstawiamy  
nowe cęgi do uziemienia Fluke 1630-2 FC
Miernik cęgowy do pomiaru prądu upływu i uzie-
mienia, umożliwiający szybkie  
i bezpieczne przeprowadzenie testów uziemienia  
i prądu upływu wewnątrz i na zewnątrz

 • Identyfikacja impedancji pętli uziemienia bez 
odłączania od systemu uziemienia

 • Nowa, solidna konstrukcja cęgów sprawia, że nie 
przemieszczają się one i pozostają skalibrowane 
nawet podczas nieostrożnej obsługi

 • Przeprowadzanie testów bez wprowadzania sond 
uziemienia do gruntu

 • Zapisywanie i udostępnianie danych za pomocą 
aplikacji Fluke Connect

Nowe funkcje 3PR 3PG 180LR 180LG LDR LDG

Zasięg pracy ≤ 30 m ≤ 30 m ≤ 60 m ≤ 60 m ≤ 60 m ≤ 60 m

Dokładność ≤ 6 mm przy 
odległości 30 m

≤ 6 mm przy 
odległości 30 m

≤ 3 mm przy 
odległości 9 m

≤ 3 mm przy 
odległości 9 m

Wysoka: 0,75 mm
Średnia: 1,75 mm

Zakres poziomu ≤ 6° nie dotyczy

Wysokość detekcji nie dotyczy ≤ 50 mm

Źródło światła Półprzewodnikowa dioda laserowa nie dotyczy

Cena € 269 329 379 479 89 99

P/N 4811457 4811469 4811504 4811491 4811543 4819919

€1399
1630-2 FC

P/N 4829532 



 Zaoszczędź 10%

Bezprzewodowy miernik 
cęgowy Fluke 376 FC 
z prawdziwą wartością 
RMS AC/DC 
 • Wyszukiwanie i usuwanie 
sporadycznych awarii dzięki 
funkcjom bezprzewodowego 
rejestrowania i przesyłania 
danych

 • Twórz i przesyłaj raporty 
bezpośrednio z terenu

 • Elastyczna sonda prądowa iFlex® 
umożliwia łatwe podłączanie do 
przewodów, które znajdują się w 
ograniczonej przestrzeni

 • Ochrona przed wejściem w strefę 
łuku elektrycznego dzięki 
aplikacji Fluke Connect®

Miernik cęgowy Fluke 
902 FC z prawdziwą 
wartością RMS do 
instalacji HVAC
 • Pomiary prądu o wartości do 
200 µA DC w rurowych 
detektorach płomienia

 • Rozszerzony zakres rezystancji 
do pomiaru termistorów o 
wartości do 60 kΩ 

 • Odczyt pomiarów z bezpiecznej 
odległości na telefonie

Promocyjna  
cena!  
Fluke 376FC

Mierniki cęgowe Fluke:  
wytrzymałe i niezawodne

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

Rozwarcie szczęk 30 mm 30 mm 30 mm 32 mm 34 mm 34 mm 34 mm 41 mm 60 mm 34 mm

Prawdziwa wartość RMS prądu  
zmiennego/prądu stałego

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
roz.: 1 μA

60 A AC
roz.: 1 μA

600 A AC
200 μA DC

Napięcie prądu zmiennego/stałego 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V

Ciągłość obwodu/rezystancja •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Pojemność/częstotliwość • •/- •/• •/- •/• •/• •/-

Dotykowy pomiar temperatury  
(sonda zewnętrzna)

 Od -10 do  
400°C

 Od -10 do  
400°C

Od -10 do  
400°C

Rozruch • • • •

i-Flex (18�/10�) Opcjonalnie Opcjonalnie
W zestawie 

18�

Fluke Connect® • • • • • •

Odczyt min./maks./śred. • •

Cena € 129 169 229 249 349 419 429 689 689 279

P/N 4152628 4152637 4152643 3790564 4696001 4695932 4695861 4709907 4709934 4695814

Teraz za:

€479 €429
P/N 4695861



 Zaoszczędź 17 %  Zaoszczędź 21 %

 Zaoszczędź 37 %  Zaoszczędź 21 %

Aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach i 
ofertach, odwiedź stronę www.fluke.pl/promocje

*  Niska impedancja wejściowa lub przełączane obciążenie.

Wszystkie ceny w niniejszej ulotce to ceny sugerowane bez podatku VAT.
®2016 Fluke Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opisy przyrządów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie akcje promocyjne są ważne do 30.06.2017.
Wydanie wiosna/lato 2017. Wydrukowano w Holandii. 6008590-pl

Testery 
elektryczne

Kup model T5-1000 i zyskaj 
zestaw startowy akcesoriów 
T5-KIT1 ZA DARMO! 

Teraz z 
BEZPŁATNYM 

etui H15

Szybkie wyniki testów z użyciem 
testera dwubiegunowego Fluke 
T150

Wszechstronne przyrządy do rozwiązywania 
problemów

Wykorzystaj wszystkie możliwości 
swojego testera elektrycznegoUzyskaj 15% rabatu oraz BEZPŁATNĄ torbę 

C550

Idealny zestaw startowy każdego elektryka

(Zestaw zawiera: tester dwubiegunowy 
T150, miernik cęgowy 325)

Tester izolacji Fluke 1507 teraz z miernikiem 
cęgowym Fluke 323 ZA DARMO

Atrakcyjne zestawy promocyjne!

€139
FLUKE-T150/H15

P/N 4609716

€499
FLK-1507/323 KIT

P/N 4864866

€312
325/T150/C550 KIT

P/N 4864918

€179
T5-1000 KIT

P/N 3449405

T90 T110 T130 T150 T5-600 T5-1000

Wyświetlacz LED LED LED/LCD LED/LCD LCD LCD

Natężenie/napięcie prądu zmiennego/stałego 12–690 V 12–690 V 6–690 V 6–690 V 100 A/1–600 V 100 A/1–1000 V

Inne LoZ* LoZ* LoZ*/Ω Ω Ω

Cena € 54 79 119 139 159 179

P/N 4016945 4016950 4016961 4016977 659612 659570


