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Więcej wspaniałych 
promocji w środku!

Wielofunkcyjny tester instalacji Fluke jest teraz dostępny wraz 
z BEZPŁATNYM testerem ciągłości obwodu!

Najbardziej 
wytrzymałe 
dwubiegunowe 
testery napięcia 
i ciągłości 
obwodu firmy 
Fluke.

www.tespol.com.pl



Dla firmy Fluke bezpieczeństwo użytkownika stoi zawsze na pierwszym miejscu. 
Testery dwubiegunowe są często wykorzystywane do sprawdzania, czy można bezpiecznie pracować przy instalacji 
elektrycznej, muszą więc same być na tyle wytrzymałe, aby sprostać wyzwaniom codziennej pracy bez narażania użyt-
kownika na niebezpieczeństwo z powodu zniszczonych przewodów. Nasze najnowsze przewody, zaprojektowane z myślą 
o testerach dwubiegunowych, przechodzą testy zaginania pod kątem 150° w każdym kierunku, czyli ponad 3 razy większym, 
niż wymaga tego norma.

Klienci otrzymają również wydłużoną o 1 rok, z 2 do 3 lat, gwarancję na testery, obowiązującą po dokonaniu ich 
rejestracji, a także BEZPŁATNE świadectwo wzorcowania (w opakowaniu).

Nasze najbardziej 
wytrzymałe dwubieg-
unowe testery napięcia  
i ciągłości obwodu

T90 T110 T130 T150

Cena w € 61 87 128 148

P/N 4016945 4016950 4016961 4016977

Testery dwubiegunowe napięcia i ciągłości obwodu z 
BEZPŁATNYM izolowanym wkrętakiem i futerałem

Dwubiegunowe testery 
napięcia i ciągłości 
obwodu z BEZPŁATNYM 
miękkim pokrowcem
Kup przyrząd Fluke T110, T130 
lub T150, a otrzymasz BEZ-
PŁATNIE miękki pokrowiec 
Fluke, aby chronić tester i prze-
wody przed uszkodzeniem.

Kup przyrząd T110,  
a otrzymasz BEZPŁATNIE  
1 izolowany wkrętak

T110/SD 
P/N 5100929

Kup przyrząd T130,  
a otrzymasz BEZPŁATNIE  
2 izolowane wkrętaki

T130/SD 
P/N 5100934

Kup przyrząd T150,  
a otrzymasz BEZPŁATNIE  
3 izolowane wkrętaki  
i zwijany futerał

T150/SD 
P/N 5100941

T110/C150 
P/N 5100983

T130/C150 
P/N 5100990

T150/C150 
P/N 5101006

Dostępność 3 promocji umożliwia wybór rozwiązania dopasowanego do indywidualnych potrzeb*.

Kup nowy tester dwubiegunowy i uzyskaj zwrot pieniędzy

Zakup przyrządu T110 – €9 zwrotu, oszczędność 10%

Zakup przyrządu T130 – €13 zwrotu, oszczędność 10%

Zakup przyrządu T150 – €22 zwrotu, oszczędność 15%

1 2

3

*Proszę wybrać jedną promocję; promocje nie łączą się.

Odwiedź stronę www.fluke.pl/tptW celu uzyskania dodatkowych informacji na temat 
testerów dwubiegunowych napięcia i ciągłości 
obwodu Fluke lub uzyskania zwrotu pieniędzy.



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

Tester instalacji oraz dwubiegunowy 
tester napięcia i ciągłości obwodu 
dostępne BEZPŁATNIE!

Fluke 1662
Fluke 1662 zapewnia niezawod-
ność, prostą obsługę i możliwości 
testowania potrzebne do wszel-
kiego rodzaju badań instalacji.

Wielofunkcyjne testery instalacji oraz dwubiegunowe testery napięcia i ciągło-
ści obwodu marki Fluke są teraz dostępne w specjalnym zestawie! 
Przyrządy z serii 1660 to najnowsze wielofunkcyjne testery marki Fluke do testowania instalacji  
elektrycznych zgodnie z normą HD 60364-6, w tym z wymogami obowiązującej w Wielkiej Brytanii 18. 
edycji normy BS767.

Pracuj bezpieczniej, pracuj szybciej, bądź w kontakcie!

1662

€999 
P/N 4546944

Fluke 1663
Idealny tester dla zawodowców — 
funkcjonalność wysokiej klasy  
i zaawansowane pomiary
+ BEZPŁATNY T130
+ BEZPŁATNE oprogramowanie 
DMS

Fluke 1664 FC
Ochrona urządzeń, bezprzewodowe udo-
stępnianie wyników, przeprowadzanie 
siedmiu testów za jednym dotknięciem
+ BEZPŁATNY T150
+ BEZPŁATNE oprogramowanie DMS

Doskonała 
niezawodność  
w pracy.

1663 SCH-TPL KIT/D

€1299 
P/N 4864750

1664 SCH-TPL KIT/D

€1649 
P/N 4864811

Zestawy

Wspa-
niałe

Promocja!

Odwiedź stronę www.fluke.pl/tpt Czy chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat 
wielofunkcyjnych testerów instalacji?

Odwiedź stronę www.fluke.pl/1660



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.

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 z pomiarem 
prawdziwej wartości 
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 € 138 180 244 271 380 455 517 724
P/N 4152628 4152637 4152643 3790564 4696001 4695932 4695861 4709907/ 

4709934

Mierniki cęgowe Fluke
Wytrzymałe i niezawodne

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 napięcia AC/DC do  
600 V

 • Pomiar rezystancji do 40 kΩ  
oraz ciągłości obwodu

Fluke 376 FC True-RMS
Fluke 376 FC należy do rodziny bezprzewodowych  
przyrządów diagnostycznych Fluke Connect. Teraz możesz:
 • Rejestrować pomiary oraz określać ich trendy w celu 
lokalizacji przejściowych, sporadycznych usterek

 • Bezprzewodowo przesyłać wyniki za pośrednictwem  
aplikacji Fluke Connect TM Measurements

 • Sonda prądowa iFlex poszerza zakres pomiarów  
do 2500 A AC oraz umożliwia dostęp do  
przewodów o dużej średnicy zlokalizowanych  
w ciasnych przestrzeniach (w zestawie)

 • Zachować bezpieczną odległość od  
strefy występowania łuku  
elektrycznego dzięki komunikacji  
Bluetooth z urządzeniami Apple®  
i z systemem Android

376FC

€517
P/N 4695861

325

€244
P/N 4152643

Który miernik cęgowy jest najlepszy  
dla Ciebie…

Więcej informacji można znaleźć na stronie  
www.fluke.pl/mierniki-cegowe



Promocja! Promocja!

Bezpieczeństwo, jakość i wydajność: trzy słowa, które najlepiej oddają zalety naszego szerokiego asortymentu 
multimetrów cyfrowych. Ułatwiają szybsze, efektywniejsze i dokładniejsze wykonanie wszystkich zadań, a zarazem są na tyle 
zróżnicowane, że pasują na każdą kieszeń i do każdego zastosowania. Wybierz spośród ręcznych przyrządów do wyszukiwania 
i usuwania usterek oraz z superinteligentnych przyrządów wyposażonych w funkcje takie jak np. możliwość rejestracji 
danych i tworzenia z nich wykresów, a także opcja wysyłania danych do smartfona za pomocą aplikacji Fluke Connect™.

Multimetr cyfrowy  
Fluke 179 z pomiarem  
prawdziwej wartości  
RMS i odczytami  
temperatury
Wytrzymały i  
niezawodny przyrząd  
Fluke 179 doskonale  
sprawdza się  
w trudnych warunkach  
pracy.  
Został zaprojektowany  
dla przemysłu.   

Dostępny teraz z głównym  
zestawem  
akcesoriów  
TLK225-1  
SureGrip™  
W PREZENCIE! 

179EGFID/TLK225-1

€354 
P/N 5101061

Multimetry  
cyfrowe Fluke
Bezpieczeństwo, jakość  
i wydajność

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

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

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

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V • • • •

Cena w € 135 178 206 247 258 247 300 354 999
P/N 3088053 2583552 2583583 2583601 2583647 1592901 1592874 1592842 4684050

Multimetr cyfrowy Fluke 87V
 • Dokładne pomiary przemienników  
częstotliwości i innych urządzeń  
generujących zakłócenia elektryczne

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

Dostępny teraz w specjalnym zestawie!
Zestaw obejmuje cyfrowy multimetr 87V  
oraz dwa następujące elementy:

+ BEZPŁATNE cęgi prądowe  
i410 ac/dc

+ BEZPŁATNY zestaw L215  
SureGrip™ z latarką na sondę  
i przedłużeniami sondy

87V/I410/L215

€499 
P/N 5101113

Oszczędź

43%

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

Który multimetr cyfrowy jest odpowiedni  
dla Ciebie?



 • Bezpieczniej: mierz napięcie AC do 1000 V za 
pomocą otwartych cęgów, bez przewodów 
pomiarowych.

 • Szybciej: nie musisz otwierać zabezpieczeń 
przewodów i zacisków.

 • Efektywniej: możesz mierzyć jednocześnie 
napięcie i prąd.

 • Wszędzie: otwarte 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.

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

Testery  
elektryczne  
Fluke T6 
Mierz napięcie 
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

Średnica szczeliny 
pomiarowej

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 nasunięcia końcówki 
miernika na przewód

 • Możliwość jednoczesnego odczytu 
wartości napięcia i prądu

120 V Panel

To Earth
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LD200 A

CAT 1000 V
CAT 600 V

H
z

10
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Display turns 
green to 
indicate a valid 
measurement
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LD

200 A

CAT 
1000 V
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600 V

Hz

10
0K

Promocja!

T6-1000 Kit2

€279 
P/N 5101108

Wykorzystaj w 
pełni możliwości 
swojego testera 
elektrycznego
Kup tester T6-1000, 
a otrzymasz 
BEZPŁATNIE 
miękki pokrowiec 
Fluke (C150) oraz 
zestaw zacisków 
krokodylkowych 
(AC285)!

Mierz napięcie bez przewodów pomiarowych Więcej informacji można znaleźć na stronie  
www.fluke.pl/T6



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

Fluke Pack30

€169 
P/N: 4983088

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

 • Wytrzymała i wodoodporna konstrukcja
 • Ponad 30 kieszeni w sześciu komorach do przechowywania 
 • Optymalny komfort noszenia

Przewody pomiarowe 
Fluke TL175 TwistGuard™

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

TL175

€30 
P/N 3521976

Najlepszą praktykę stanowi praca przy urządze-
niach odłączonych od źródła zasilania. Nie zawsze 
jest to jednak możliwe.
Wprowadzone przez inne osoby zmiany w oka-
blowaniu mogą tworzyć nieplanowany przepływ 
energii do miejsca wykonywania pracy. 
Upadki narzędzi są nieuniknione. Należy 
jednak stosować wszelkie możliwe 
środki bezpieczeństwa. Oznacza to 
również używanie izolowanych narzędzi 
ręcznych o wysokiej jakości.
 • Zostały one opracowane z myślą  
o odizolowaniu użytkownika od 
potencjalnie niebezpiecznych źródeł 
napięcia

 • Narzędzia przeszły badanie 
wytrzymałości dielektrycznej 
napięciem 10 000 V w celu 
potwierdzenia skuteczności ochrony

 • Produkt oznaczony i zatwierdzony do 
zastosowań o kategorii 1000 V, 
testowany w niezależnym laboratorium 
firmy zewnętrznej.

Izolowany wkrętak krzyżakowy 
IPHS1, nr 1, 75 mm, 1000 V  
P/N 5067306 €18 
Izolowany wkrętak krzyżakowy 
IPHS2, nr 2, 100 mm, 1000 V  
P/N 5067314 €23 
Izolowany wkrętak płaski ISLS8, 
6 mm x 125 mm, 1000 V 
P/N 5067298 €23

Izolowane narzędzia  
ręczne Fluke 1000 VNOWOŚĆ

Chcesz zobaczyć więcej akcesoriów firmy 
Fluke?

Odwiedź stronę www.fluke.pl/akcesoria



Wszystkie ceny w niniejszej ulotce to ceny sugerowane bez podatku VAT.
©2019 Fluke Corporation. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  

Wszystkie akcje promocyjne są ważne do 31.12.2019.
Wydanie jesienno-zimowe 2019 r. Wydrukowano w Holandii. 6012179a-pl

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

Promocja!

1507

€415 
P/N 2427890

Testery izolacji Fluke
Teraz model Fluke 1507 
jest dostępny w cenie 
modelu Fluke 1503!

Teraz 
€515

Możliwość wyszukiwania i usuwania awarii jest 
zawsze na wyciągnięcie ręki. 

Nowość!  
Kieszonkowa 
kamera  
termowizyjna 
Fluke PTi120

PTi120

€749 
P/N 5074148

Zaawansowane możliwości 
profesjonalnej kamery termowi-
zyjnej w obudowie, która łatwo 
mieści się w kieszeni.

 • Automatyczne organizowanie  
i porządkowanie termogramów 
dzięki funkcji oznaczania 
zasobów Fluke ConnectTM

 • W pełni radiometryczna 
kamera termowizyjna 
dostarcza danych pomiarowych 
dla każdego piksela przy 

rozdzielczości 120 x 90 
(10 800 pikseli) w zakresie 
podczerwieni

 • 3,5-calowy wyświetlacz LCD  
z ekranem dotykowym ułatwia 
wyszukiwanie i usuwanie 
awarii

 • Odporność na upadek  
z wysokości 1 m

 • Stopień ochrony IP54
 • Zakres pomiaru temperatury: 
od -20°C do +150°C

NOWOŚĆ

Promocja!

1630-2/BP

€1493 
P/N 5101045

Cęgi do pomiaru  
uziemienia  
Fluke 1630-2 FC
Pomiar prądu upływu  
uziemienia AC
Zmierz prąd upływu AC bez 
odłączania elektrody uzie-
miającej — jest to doskonałe 
rozwiązanie do wyszukiwania  
i usuwania awarii  
w instalacjach.

Dostępne teraz z  
BEZPŁATNYM plecakiem 
Fluke.

Oszczędź

10%

Wszystkie ceny w niniejszej ulotce to ceny sugerowane bez podatku VAT.
©2019 Fluke Corporation. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  

Wszystkie akcje promocyjne są ważne do 31.12.2019.
Wydanie jesienno-zimowe 2019 r. Wydrukowano w Holandii. 6012179a-pl

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

Promocja!
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jest dostępny w cenie 
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Fluke PTi120
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Zaawansowane możliwości 
profesjonalnej kamery termowi-
zyjnej w obudowie, która łatwo 
mieści się w kieszeni.
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i porządkowanie termogramów 
dzięki funkcji oznaczania 
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Promocja!

1630-2/BP

€1493 
P/N 5101045
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odłączania elektrody uzie-
miającej — jest to doskonałe 
rozwiązanie do wyszukiwania  
i usuwania awarii  
w instalacjach.

Dostępne teraz z  
BEZPŁATNYM plecakiem 
Fluke.

Oszczędź

10%

Wszystkie ceny w niniejszej ulotce to ceny sugerowane bez podatku VAT.
©2019 Fluke Corporation. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
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www.fluke.pl/promocje
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Zaawansowane możliwości 
profesjonalnej kamery termowi-
zyjnej w obudowie, która łatwo 
mieści się w kieszeni.

 • Automatyczne organizowanie  
i porządkowanie termogramów 
dzięki funkcji oznaczania 
zasobów Fluke ConnectTM

 • W pełni radiometryczna 
kamera termowizyjna 
dostarcza danych pomiarowych 
dla każdego piksela przy 

rozdzielczości 120 x 90 
(10 800 pikseli) w zakresie 
podczerwieni

 • 3,5-calowy wyświetlacz LCD  
z ekranem dotykowym ułatwia 
wyszukiwanie i usuwanie 
awarii

 • Odporność na upadek  
z wysokości 1 m

 • Stopień ochrony IP54
 • Zakres pomiaru temperatury: 
od -20°C do +150°C

NOWOŚĆ

Promocja!

1630-2/BP

€1493 
P/N 5101045

Cęgi do pomiaru  
uziemienia  
Fluke 1630-2 FC
Pomiar prądu upływu  
uziemienia AC
Zmierz prąd upływu AC bez 
odłączania elektrody uzie-
miającej — jest to doskonałe 
rozwiązanie do wyszukiwania  
i usuwania awarii  
w instalacjach.

Dostępne teraz z  
BEZPŁATNYM plecakiem 
Fluke.

Oszczędź

10%

Wszystkie ceny w niniejszej ulotce to ceny sugerowane bez podatku VAT.
©2019 Fluke Corporation. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  

Wszystkie akcje promocyjne są ważne do 31.12.2019.
Wydanie jesienno-zimowe 2019 r. Wydrukowano w Holandii. 6012179a-pl

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

Promocja!

1507

€415 
P/N 2427890

Testery izolacji Fluke
Teraz model Fluke 1507 
jest dostępny w cenie 
modelu Fluke 1503!

Teraz 
€515

Możliwość wyszukiwania i usuwania awarii jest 
zawsze na wyciągnięcie ręki. 

Nowość!  
Kieszonkowa 
kamera  
termowizyjna 
Fluke PTi120

PTi120

€749 
P/N 5074148

Zaawansowane możliwości 
profesjonalnej kamery termowi-
zyjnej w obudowie, która łatwo 
mieści się w kieszeni.

 • Automatyczne organizowanie  
i porządkowanie termogramów 
dzięki funkcji oznaczania 
zasobów Fluke ConnectTM

 • W pełni radiometryczna 
kamera termowizyjna 
dostarcza danych pomiarowych 
dla każdego piksela przy 

rozdzielczości 120 x 90 
(10 800 pikseli) w zakresie 
podczerwieni

 • 3,5-calowy wyświetlacz LCD  
z ekranem dotykowym ułatwia 
wyszukiwanie i usuwanie 
awarii

 • Odporność na upadek  
z wysokości 1 m

 • Stopień ochrony IP54
 • Zakres pomiaru temperatury: 
od -20°C do +150°C

NOWOŚĆ

Promocja!

1630-2/BP

€1493 
P/N 5101045

Cęgi do pomiaru  
uziemienia  
Fluke 1630-2 FC
Pomiar prądu upływu  
uziemienia AC
Zmierz prąd upływu AC bez 
odłączania elektrody uzie-
miającej — jest to doskonałe 
rozwiązanie do wyszukiwania  
i usuwania awarii  
w instalacjach.

Dostępne teraz z  
BEZPŁATNYM plecakiem 
Fluke.

Oszczędź

10%
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