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NOWOŚĆ

NOWE testery elektryczne Fluke T6 
z technologią FieldSense
Mierz napięcie… bez przewodów pomiarowych

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

 • 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 napięcie  
i prąd jednocześnie.

 • Wszędzie — cęgi o najszerszym w branży 
rozwarciu 17,8 mm pozwalają mierzyć prąd 
do 200 A na przewodach120 mm2.

1 Do 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. 

Pomiar sygnału napięcia w odniesieniu do ziemi 
poprzez rękę użytkownika jest wykonywany za 
pośrednictwem w pełni odizolowanego czujnika 
pojemnościowego bez żadnego styku elektrycz-
nego ani połączenia galwanicznego!

Obszar czujnikowy testera należy przyłożyć jak 
najbliżej mierzonego sygnału przewodu pod 
napięciem. Ręka i ciało użytkownika zapew-
niają wtedy połączenie z ziemią.

Wykrywane jest pole elektryczne (napięcie) oraz magnetyczne (prąd). 
Gdy brakuje połączeni z ziemią, na wyświetlaczu T6 pojawia się symbol 
uziemienia. 

W niektórych przypadkach może być konieczne użycie  
przewodów pomiarowych:
Gdy ręka lub ciało ludzkie jest odizolowane od uziemienia (np. rękawi-
cami ochronnymi) lub ciało ludzkie nie ma potencjału uziemienia (np. 
górne piętra w drewnianych budynkach), punkt uziemienia odniesienia 
musi zostać zapewniony poprzez podłączenie czarnego przewodu pomia-
rowego (COM) do uziemienia.

Jak działa technologia FieldSense?

* Ten przyrząd zapewnia szybką, bezpieczną i niezawodną funkcję symulacji napięcia źródłowego umożliwiającą weryfikację prawidłowego działania testera przed przejściem do właściwych testów.

Cechy szczególne T5-600 T5-1000 T6-600 T6-1000 PRV240FS*

Technologia FieldSense do pomiaru napięcia AC    NOWOŚĆ 16–600 V 16–1000 V Źródło bezkontaktowe: 
240 V AC

Napięcie AC/DC 1–600 V 1–1000 V 1–600 V 1–1000 V Źródło kontaktowe: 
240 V AC, DC

Poszerzony zakres pomiarowy prądu AC    NOWOŚĆ 0,1–100 A 0,1–100 A 0,1–200 A 0,1–200 A

Prawdziwa wartość skuteczna    NOWOŚĆ • •

Rezystancja 1000 Ω 1000 Ω 2000 Ω 100 kΩ

Ciągłość < 25 Ω • • • •

Zgodność z TPAK    NOWOŚĆ • •

Podświetlenie wyświetlacza    NOWOŚĆ • •

Szersze rozwarcie cęgów    NOWOŚĆ 12,9 mm 12,9 mm 17,8 mm 17,8 mm

Jedno wskazanie — napięcie lub prąd (przełączane) • • •

Dwa wskazania — napięcie i prąd    NOWOŚĆ •

Pomiar częstotliwości    NOWOŚĆ 45–66 Hz

Kategoria pomiarowa CAT III 600 V CAT III 1000 V / 
CAT IV 600 V CAT III 600 V CAT III 1000 V / 

CAT IV 600 V

Cena w € 159 179 189 249 159

P/N 659612 659570 4910322 4910257 4910310



Pierwsze         lat firmy Fluke

Multimetry cyfrowe i mierniki 
cęgowe —  
nasze podstawowe przyrządy
Stale rozwijamy multimetry cyfrowe i 
mierniki cęgowe dla elektryków, które 
stanowią główny przedmiot naszej dzia-
łalności. Multimetr cyfrowy Fluke 279 FC 
wyposażyliśmy w kamerę termowizyjną, 
aby użytkownik mógł z bezpiecznej odle-
głości zobaczyć, na czym polega problem, 
a następnie wykonać pomiar. Multimetr 
cyfrowy idealnie współdziała z naszymi 
elastycznymi cęgami prądowymi iFlex®, 
które pozwalają mierzyć prądy w ciasnych, 
trudno dostępnych miejscach. 

Kamery termowizyjne — 
usterki widoczne natychmiast
Do najefektywniejszych działań  
w zakresie sprawności energetycznej 
należy obchód budynku lub instalacji  
z kamerą termowizyjną. Ułatwia to nasze 
pionierskie rozwiązanie IR-Fusion®, 
które pomaga błyskawicznie wykrywać 
lokalizację usterek. Wyskakują one prak-
tycznie same na wyświetlaczu kamery 
termowizyjnej. 

Analizatory jakości energii  
elektrycznej —  
eliminowanie zakłóceń zasilania
Nasz analizator jakości energii elektrycznej 
43x serii II to jedyny tego rodzaju przyrząd 
na świecie, który potrafi wyliczyć koszty 
finansowe strat energii wynikających z jej 
niskiej jakości. Ponadto nasze analizatory 
zawierają w sobie takie przyrządy, jak:
 • miernik cęgowy
 • oscyloskop oraz 
 • rejestrator danych. 

Poziomice laserowe —  
zielone światło dla lepszej  
widoczności 
Opracowujemy innowacyjne rozwiąza-
nia także dla nowych branż takich jak: 
budownictwo, usługi komunalne, wydoby-
cie ropy i gazu oraz centra przetwarzania 
danych. Stosowane zazwyczaj w budow-
nictwie poziomice laserowe emitują 
czerwone światło lasera, chociaż oko 
ludzkie najlepiej widzi światło zielone. 
Nasz zielony laser odznacza się najwy-
raźniejszą wiązką w branży budowlanej. 
Ponadto poziomice laserowe nie wymagają 
ponownej kalibracji nawet po upadku z 
wysokości 1 m. 

Testery elektryczne —  
pomiar napięcia i prądu za jednym 
zamachem 
Kolejna innowacja: nasze najnowsze 
testery elektryczne T6 pozwalają na 
jednoczesny pomiar napięcia i prądu. 
Wykrywają pole elektryczne w otwartych 
cęgach, aby umożliwić szybkie i bezpiecz-
nie badanie urządzeń.

Fluke Connect  
— wszystko w jednym miejscu 
Wiele naszych przyrządów, np. wielofunk-
cyjny tester instalacji 1664 FC, jest teraz 
wyposażonych w funkcję Fluke Connect®, 
która pozwala na szybkie zapisanie wyni-
ków pomiarów w chmurze. Umożliwia to 
obserwację trendów i monitorowanie spo-
radycznych problemów oraz udostępnianie 
ich poprzez połączenia wideo i wiadomości 
e-mail. 

Edukacja i szkolenia 
Zawsze staramy się jak najlepiej pomagać 
w podnoszeniu kwalifikacji poprzez:  
 • filmy szkoleniowe
 • seminaria i webinaria 
 • prezentacje wirtualne do pobrania 
 • aplikację pokazującą sposób 
wykonywania typowych pomiarów 
elektrycznych oraz Fluke Academy. 

Wsparcie techniczne
Zorganizowaliśmy specjalne centra rozwią-
zań, które pomagają ulepszać procedury 
związane ze sprawnością energetyczną, 
konserwacją zapobiegawczą i bezpie-
czeństwem. Wszystko po to, aby w Twoim 
świecie wszystko działało bez zarzutu.   

Keeping your world up and running.
Od 1948 roku, kiedy pojawił się na rynku nasz pierwszy miernik, technologie Fluke cały czas 

wyznaczają metody pomiarów elektrycznych i diagnostyki.  
Nasze przyrządy mają zawsze przy sobie fachowcy na całym świecie — ludzie, których reputacja 

zależy od wykonywanych pomiarów.
Siedemdziesiąt lat innowacji przyniosło nam renomę dostawcy solidnych, bezpiecznych, prostych 

w użyciu przyrządów o najwyższej jakości wykonania: 

 • Myślimy długofalowo • 

70 lat innowacji

2011 20152013 201620042003 20091982 19881979 1991 19971993 1998 2000



Który miernik cęgowy Fluke jest odpowiedni dla Ciebie?

Korzystając z naszego narzędzia doboru, 
otrzymasz:
 • Odpowiednią poradę po mniej niż czterech pytaniach
 • Informacje o najlepszych powiązanych produktach
 • Najważniejsze cechy każdego z urządzeń
 • Instrukcje wideo

Kamery termowizyjne to bogate w funkcje przy-
rządy, które są niezbędne w pracy elektryków, 
techników instalacji HVAC, dekarzy (do spraw-
dzania izolacji), hydraulików i inspektorów.

Mierniki cęgowe Fluke odznaczają się elastycznością, prostą 
obsługą i dużymi wyświetlaczami. Cyfrowe mierniki cęgowe 
Fluke są dostępne w szerokiej gamie modeli. Od bardzo małych 
po mocniejsze i solidniejsze przyrządy do zastosowań przemy-
słowych i użytkowych. 

Podstawowe funkcje termogra-
ficzne do przeglądów budynków

Wytrzymałe 
przyrządy Fluke 
gwarantują 
szybkie, pewne 
wyniki na terenie 
budowy

W wymagających, a często także niebezpiecznych, warunkach panujących na terenie budowy potrzebujesz 
wytrzymałych i niezawodnych przyrządów o wysokiej jakości. Niezależnie od tego, czy jesteś elektrykiem, 
technikiem instalacji HVAC, geodetą, dekarzem, murarzem, hydraulikiem czy inspektorem, firma Fluke 
pomoże Ci dobrze wykonać Twoją pracę — dokładnie i na czas.

Specjalna 
cena

FLK-TiS20 9Hz

Cena €1495 obniżona na 

€1395
P/N 4697049

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

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

Zwróć się po bezpłatną poradę... Więcej informacji można znaleźć na stronie  
www.fluke.pl/mierniki-cegowe

PLS-20513

€180
P/N 4791765

180LG

€319
P/N 4811491

Fluke 180LG Poziomnica z zielonym laserem krzyżowym 
 • Oczszędź czas: stabilizacja w mniej niż 1 sekundę 
 • Jedyne narzędzie na rynku z prawdziwym zasięgiem 180°
 • Także dostępny czerwony laser (Fluke 180LR)

Poznaj nasze narzędzia przeznaczone  
do budownictwa

PLS-20513 Tripod
 • Dostosuj wysokość do pracy wewnątrz 
budynków



Fluke 805FC/805 ES

€2295 
P/N 4918373

Jedyne testery instalacji, które pomagają chronić urządzenia podłączone do testowanej instalacji i pozwalają 
bezprzewodowo udostępniać wyniki testów za pomocą smartfona bezpośrednio z miejsca pomiaru.

Zwiększ funkcjonalność swojego przyrządu Fluke 805 lub 
805 FC dzięki zewnętrznemu czujnikowi wibracji Fluke 
805ES. Ten poręczny przyrząd przydaje się w sytuacji, gdy 
użycie wbudowanej końcówki czujnika wibracji modelu 
805 jest utrudnione. Stanowi on doskonałe wyposażenie 
dodatkowe — umożliwia wykrywanie usterek w miejscach, 
do których dostęp jest utrudniony przez osłony lub obu-
dowy maszyn.

Specjalne promocje na zestawy wielofunkcyjnych 
testerów instalacji Fluke

Określ odpowiedni czas na przegląd swoich maszyn

Cechy 1662 1663 1664 FC

Funkcja bezpieczeństwa Insulation PreTest™ •

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

Sekwencja testów automatycznych •

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

Pamięć Z Max • •

Prawdziwa wartość skuteczna napięcia (AC i DC) oraz częstotliwość • • •

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

Wytrzymały przewód zasilający z pojedynczym złączem wejściowym • • •

Cena € 999 1299 1649

P/N 4546944 4546980 4547054

Fluke 1663
Idealny tester dla profesjonalnych użytkowników — 
funkcjonalność wysokiej klasy i zaawansowane 
pomiary

Fluke 1664FC
Ochrona urządzeń, bezprzewodowe udostępnianie  
wyników, przeprowadzanie 7 testów za jednym 
dotknięciem

Kup jeden z poniższych zestawów i oszczędź do 35%!

Kup teraz oba przyrządy, 
aby otrzymać atrakcyjną  
zniżkę na czujnik wibracji.

Pro-
mocja

1664-SCH-TPL KIT/D

€1649
P/N 4864811

1663-SCH-TPL KIT/D

€1299
P/N 4864750

Fluke 1663
+ BEZPŁATNY tester T130
+ BEZPŁATNE oprogramowanie DMS

Fluke 1664
+ BEZPŁATNY tester T150
+ BEZPŁATNE oprogramowanie DMS



Tester napięcia i ciągłości obwo-
du Fluke T150
Do testowania obecności lub braku 
napięcia zgodnie z normą IEC-EN 
61243 i wykrywania przerw  
w obwodach.
 • Kontrolka LED, jasny cyfrowy 
wyświetlacz wartości pomiaru, 
sygnał dźwiękowy ciągłości obwodu 
oraz wibracyjne przekazywanie 
informacji zwrotnych

 • Funkcja RCD

Krzyżowa poziomnica  
laserowa Fluke 180LR 
Samopoziomujące 2-liniowe  
poziomice laserowe pomagają  
ustalić punkty odniesienia  
szybko, dokładnie i niezawodnie
 • Wytrzymała konstrukcja odporna na surowe  
traktowanie w miejscu pracy – testowana  
na wypadek upadku z wysokości 1 metra 

 • Samopoziomująca się krzyżowa poziomica 
laserowa z linią poziomą i pionową do szybkiego  
i dokładnego poziomowania oraz trasowania

 • Precyzja do 3 mm na  
odległości 10 m 

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

Miernik cęgowy prądu upływu 
Fluke 368 FC True-rms

Wykrywanie prądu upływu bez 
wyłączania sprzętu
 • Duże rozwarcie szczęk — 40 mm 
 • Najwyższa rozdzielczość — 1 μA, 
pomiar do 60 A 

 • Funkcja wyboru filtra umożliwiająca 
eliminację zakłóceń 

Fluke: Rozwiązania do wszelkich zastosowań
Kamera termowizyjna Fluke TiS20 
Wyszukiwanie gorących punktów  
w instalacjach elektrycznych  
i fotowoltaicznych
 • IR-Fusion® – dane w świetle widzialnym 
i podczerwonym na jednym obrazie 

 • Przesyłanie obrazów e-mailem  
i ich udostępnianie w czasie 
rzeczywistym dzięki funkcji  
Fluke Connect®

€144 
P/N 4016977

specjalna cena

€1395 
P/N 4697049

€689 
P/N 4709907

€259 
P/N 4811504

€229 
P/N 4152643



Wielofunkcyjny tester instalacji 
Fluke 1664 FC
Kompletne rozwiązanie na potrzeby 
oddawania instalacji elektrycznych 
do użytku oraz wyszukiwania i usu-
wania awarii
 • Skrócenie czasu testowania nawet 
do 40% dzięki sekwencji testów 
automatycznych

 • Test wstępny izolacji (PreTest)
 • Fluke Connect®: udostępnianie 
wyników pomiarów ze smartfona

Tester elektryczny Fluke T6-1000
Mierz napięcie bez przewodów 
pomiarowych
 • Technologia FieldSense pomiaru 
napięcia AC

 • Dwa wskazania — napięcie i prąd 
RÓWNOCZEŚNIE

 • Prawdziwa wartość skuteczna

Bezprzewodowy  
multimetr  
Fluke 3000 FC True-rms
Zmniejsz ryzyko wystąpienia  
łuku elektrycznego i zachowaj  
bezpieczeństwo

 • Wyświetlaj pomiar z miernika oraz 
odczyty z maksymalnie trzech 
modułów bezprzewodowych

 • Zmieniaj i dobieraj moduły, aby 
idealnie pasowały do Twoich potrzeb.

Multimetr do testowania izolacji  
Fluke 1587 FC
Zaawansowany multimetr cyfrowy do izolacji 
łączy w sobie funkcje cyfrowego testera izolacji 
oraz w pełni funkcjonalnego multimetru prawdzi-
wej wartości skutecznej.
 • Testy zmian współczynnika PI/DAR w czasie  
z wykresami TrendIt™

 • Test izolacji (1587 FC: od 0,01 MΩ do 2 GΩ) 
 • Napięcie AC/DC, napięcie DC w miliwoltach, prąd 
AC/DC w miliamperach, rezystancja (Ω), ciągłość 

 • Pojemność, test diod, temperatura,  
min./maks., częstotliwość (Hz)

Multimetr z kamerą  
termowizyjną Fluke 279FC 
True-rms
Wyszukiwanie gorących punktów  
w instalacjach grzewczych  
i elektrycznych
 • W pełni funkcjonalny multimetr 
cyfrowy z wbudowaną kamerą 
termowizyjną

 • Z obsługą sond iFlex®  
i systemu Fluke Connect®

NOWE

€249 
P/N 4910257

€999 
P/N 4755570

Zobacz nasze  
zestawy promcyjne 

na stronie 5

€1649 
P/N 4547054

€764 
P/N 4691215

€285 
P/N 4401595



T90 T110 T130 T150

Wyświetlacz LED LED LED/LCD LED/LCD

Prąd/napięcie AC/DC 12 V–690 V 12 V–690 V 6 V–690 V 6–690 V

Inne LoZ* LoZ* LoZ*/Ω

Cena € 59 84 124 144

P/N 4016945 4016950 4016961 4016977

*  Niska impedancja wejściowa lub przełączane obciążenie.

Wszystkie ceny w niniejszej ulotce to ceny sugerowane bez podatku VAT.
®2018 Fluke Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opis przyrządu może ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Wszystkie akcje promocyjne są ważne do 30.06.2018.

Wydanie wiosna/lato 2018. Wydrukowano w Holandii. 6009898-pl

Dwubiegunowe testery napięcia  
i ciągłości obwodu

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

Kup multimetr Fluke 175, a otrzymasz BEZPŁATNIE  
miękki pokrowiec C25 CAMO.

Promocja!

FLK-175EGFID/C25WD

€229 
P/N 4960395

Pakiet bezpieczeństwa zawierający multimetr  
cyfrowy Fluke 115 i uniwersalny zestaw  
akcesoriów Fluke TLK-225 SureGrip™.

Promocja!

FLK-115/TLK-225-1

€199 
P/N 4759465

Oszczędź
43%Oszczędź

14%

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

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

Przewody pomiarowe  
TL175E Twistguard™ (4mm)

€30
P/N 3565554

Zestaw dużych zacisków „krokodyl-
kowych” AC285 SureGrip™

€22
P/N 1610159

Zestaw przewodów pomia-
rowych TL223-1 SureGrip™

€70
P/N 3971184

Zestaw przewodów pomia-
rowych wysokiej jakości TL71-1

€28
P/N 3971207


