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INFORMACJE O FIRMIE FLUKE
Dbamy o Twoje bezpieczeństwo, kierujemy 
się Twoimi sukcesami
W firmie Fluke pracujemy nieustannie, by zapewnić Ci możliwość wykonywania zasadniczych zadań w niezawodny 
sposób. Chcemy zapewnić Ci bezpieczeństwo, pomagać w osiąganiu sukcesów i dostarczać wyposażenie pozwalające 
najlepiej wykonywać pracę w Twojej branży. Nasz nowoczesny, zaawansowany technologicznie świat funkcjonuje, 
ponieważ ludzie tacy jak Ty dbają o utrzymanie jego elementów składowych, mierzą je, testują i ulepszają — właśnie 
w tej chwili.

Przyszłość firmy Fluke
Założyciel naszej firmy, John Fluke Senior, przywiązywał dużą wagę do dobrego wykonywania swojej pracy. Jego wizja 
koncentrowała się na doskonaleniu sposobu funkcjonowania otaczającego nas świata, a testy i pomiary stanowiły dla 
niego najpewniejsze i najskuteczniejsze środki pozwalające na jej realizację.

Obecnie rozszerzamy naszą gamę produktów poza fizyczne narzędzia i przyrządy, które definiowały naszą wczesną 
historię. W firmie Fluke jest jednak jedna rzecz, która nigdy się nie zmienia — jest to nasze zaangażowanie na rzecz 
Ciebie i innych osób używających naszych przyrządów.

Działalność firmy Fluke na świecie
Firma Fluke nieustannie organizuje lub współorganizuje wydarzenia zbliżające do siebie społeczności na całym świecie, 
które razem mogą osiągnąć więcej. Jednym z przykładów takich wydarzeń jest konkurs WorldSkills. W ramach tego 
wiodącego wydarzenia z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego dla studentów i specjalistów z całego świata 
firma Fluke dzieli się najlepszymi praktykami branżowymi i pokazuje, jak może pomóc wypełnić krytyczne luki 
w zakresie umiejętności we wszystkich branżach.

Większe zaangażowanie
Wsparcie ze strony firmy Fluke nie zaczyna się ani nie kończy na przyrządzie. W naszej witrynie internetowej dostępna 
jest cała masa przydatnych zasobów, takich jak wpisy na blogu, filmy i przewodniki, dzięki którym będziesz cały czas 
na bieżąco. Odwiedź witrynę firmy Fluke pod adresem www.fluke.pl

Informacje o firmie Fluke

Najlepszy 
produkt

Najlepszy 
wybór

Najlepsza firma 
pod względem 

bezpieczeństwa

Innowacje Jakość Wartość

Produkt roku 2018
Magazyn Plant  
Engineering

Nagroda „2019 Engineer’s  
Choice Award” Magazyn  

Control Engineering
Nagroda „2018 Innovation 
Award” (w 2 kategoriach)
Portal Pro Tools Review

Nagroda „2019 New Product 
Competition Award”

w kategorii „Protective tools,  
hardware and equipment”

Targi MCEE

Nagroda „2018 
Breakthrough 

Product Award”
Magazyn Processing 

Magazine

Najlepsza firma 
pod względem 

innowacji

Najlepsza firma 
pod względem 
przełomowych 

technologii

*Badanie „International Brand Equity Study” firmy IMI, 2019

Pierwsze miejsce w rankingu*
Firma Fluke na szczycie
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MULTIMETRY CYFROWE
Gdy istotne jest zminimalizowanie przestojów 
Multimetry cyfrowe Fluke są częściej używane przez techników i umożliwiają wykrywanie szerszej 
gamy usterek niż wszystkie inne porównywalne przyrządy testujące. Każdy multimetr przemysłowy jest 
testowany w ekstremalnych warunkach: upadki, wstrząsy, wilgoć itp. Wszystkie multimetry cyfrowe 
firmy Fluke oferują dokładne pomiary, spójne i niezawodne działanie, bezpieczeństwo oraz najlepszą 
ochronę gwarancyjną.

Firma Fluke oferuje pełną gamę multimetrów cyfrowych. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się obsługą 
techniczną budynków mieszkalnych lub komercyjnych, urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych czy instalacji elektrycznych, na pewno znajdziesz multimetr cyfrowy Fluke odpowiedni 
do swoich potrzeb.
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Multimetr przemysłowy Fluke 87V
Model Fluke 87V pozwala szybko identyfikować złożone problemy z sygnałami
Multimetr przemysłowy Fluke 87V zapewnia rozdzielczość i dokładność umożliwiające skuteczne 
wyszukiwanie i usuwanie awarii w napędach silnikowych, automatyce instalacji przemysłowych, 
systemach dystrybucji zasilania oraz urządzeniach elektromechanicznych. Filtr dolnoprzepustowy 
pozwala wyszukiwać i usuwać awarie w przetwornicach częstotliwości oraz rejestrować zdarzenia 
występujące sporadycznie o czasie trwania wynoszącym zaledwie 250 µs.

Funkcje przyrządu obejmują pomiar częstotliwości do 200 kHz, współczynnika wypełnienia (w %), 
rezystancji i ciągłości, a także test diod. Model ten ma również wbudowany termometr umożliwiający 
wykonywanie pomiarów temperatury, więc nie ma potrzeby zabierania ze sobą dodatkowego przyrządu.

Prawidłowy pomiar sygnałów z modulacją szerokości impulsu pochodzących 
z falowników
Multimetr Fluke 87V oferuje unikatową funkcję dokładnego pomiaru zakłócanych sygnałów 
z falowników. Specjalne ekranowanie blokuje zakłócenia o wysokiej częstotliwości i wysokim 
poziomie energii generowane przez duże systemy napędowe.

Bezpieczeństwo pomiarów elektrycznych
Wszystkie wejścia przyrządu 87V są zgodne z kategorią przepięciową CAT III 1000 V / CAT IV 600 V. 
Zostały one zaprojektowane tak, by wytrzymywały skoki napięcia przekraczające 8000 V.

Multimetry cyfrowe prawdziwej wartości RMS 
firmy Fluke z serii 11x
Seria Fluke 11x obejmuje pięć multimetrów cyfrowych prawdziwej wartości RMS. Każdy z nich 
przeznaczony jest dla innej grupy użytkowników. Małe wymiary przyrządów umożliwiają wygodną 
obsługę jedną ręką, a podświetlany wyświetlacz z dużymi cyframi ułatwia odczyt.

• Multimetr dla elektryków Fluke 117 doskonale nadaje się do pracy w obiektach komercyjnych 
i niekomercyjnych. Bezkontaktowy próbnik napięcia pozwala wykonywać pracę szybciej 
i bezpieczniej. 

• Multimetr Fluke 116 z funkcjami pomiaru temperatury i natężenia prądu w 
mikroamperach został zaprojektowany specjalnie pod kątem specjalistów z zakresu instalacji 
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

• Multimetr Fluke 115 do obsługi serwisowej w terenie jest przeznaczony do szerokiego 
zakresu zastosowań przy testowaniu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

• Multimetr Fluke 114 do zastosowań elektrycznych to najlepszy przyrząd do wykonywania 
testów typu „działa / nie działa” w obiektach mieszkalnych i komercyjnych.

• Multimetr Fluke 113 jest przeznaczony do wykonywania podstawowych pomiarów 
elektrycznych i usuwania większości usterek w instalacjach elektrycznych.

Multimetr cyfrowy Fluke 179 True-RMS
Przyrząd Fluke 179 to preferowane rozwiązanie dla techników na całym świecie. Oferuje on 
potrzebne każdego dnia funkcje diagnostyczne, a ponadto jest wyposażony w wyświetlacz cyfrowy, 
analogowy bargraf oraz zintegrowaną funkcję pomiaru temperatury.

Gotowy do pracy w każdym miejscu, gdy tylko jest potrzebny
Multimetr Fluke 179 oferuje możliwość pomiaru prawdziwej wartości RMS. Został on przetestowany 
przez niezależne laboratoria pod względem bezpieczeństwa użytkowania w środowiskach CAT III 
1000 V / CAT IV 600 V. Ponadto jest on objęty wieczystą gwarancją. Do modelu 179 dołączony jest 
ergonomiczny futerał ze zintegrowanym holsterem.

POLECANE PRODUKTY

Multimetry cyfrowe
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Modele

Mierniki zaawansowane Ogólnego przeznaczenia

289/287 87V 175/177 179 233
Funkcje podstawowe
Maksymalne wskazanie przed zmianą zakresu 50000 20000 6000 6000 6000

Pomiar prawdziwej wartości RMS AC+DC AC AC AC AC
Dokładność podstawowa DC 0,025% 0,05% 0,15%, 0,09% 0,09% 0,25%
Duża szerokość pasma 100 kHz 20 kHz
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów •/• •/• •/• •/• •/•
Cyfry 4 1/2 4 1/2 3 1/2 3 1/2 3 1/2
Iskrobezpieczny, certyfikat bezpieczeństwa ATEX

Pomiary
Napięcie AC/DC 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Prąd AC/DC 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Rezystancja 500 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 40 MΩ
Częstotliwość 1 MHz 200 kHz 100 kHz 100 kHz 50 kHz
Pojemność 100 000 µF 10 000 µF 10 000 µF 10 000 µF 10 000 µF
Temperatura (+) 1350°C (+) 1090°C (+) 400°C (+) 400°C

Przewodność / dB 50 nS / 60 dB 50 nS / -
Współczynnik wypełnienia / szerokość impulsu •/• •/–

Test ciągłości obwodu/diody • • • • •

Pomiary napędów falownikowych (przetwornic częstotliwości) • (289) •

VoltAlert™, bezkontaktowe wykrywanie napięcia

VCHECKTM

Pomiar małych rezystancji (Lo Ohms) • (289)
LoZ: Niska impedancja wejściowa • (289)
Natężenie prądu w mikroamperach • •

Wyświetlacz
Zgodność z systemem Fluke Connect® •*

Podświetlenie Dwa poziomy Dwa poziomy • • •

Graficzne wyświetlanie trendów • • •/– •

Diagnostyka i dane 

Rejestracja wartości min./maks. ze znacznikami czasu •/• •/– •/– •/– •/–

Zatrzymanie wskazań / zatrzymanie automatyczne (dotykowe) •/• •/• •/• •/• •/•

Wartość odniesienia do pomiarów względnych • •

Rejestrowanie autonomiczne •

Rejestrowanie trendów •

Pamięć do zapisu odczytów 10 000
Interfejs USB •

Inne funkcje

Automatyczny wybór, napięcie AC/DC
Rozdzielczość kamery termowizyjnej
Zakres kamery termowizyjnej

Zgodność z sondami iFlex
Napięcia do testu izolacji

Test zmian współczynnika PI/DAR w czasie
Pełna hermetyczność/wodoszczelność
Gwarancja i bezpieczeństwo elektryczne
Gwarancja (lata) Wieczysta Wieczysta Wieczysta Wieczysta 3
Alarm wejścia • •

Klasa szczelności IP30
EN61010-1 CAT III 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
EN61010-1 CAT IV 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V

Multimetry cyfrowe

PORADNIK WYBORU MULTIMETRÓW CYFROWYCH
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Multimetry cyfrowe

Modele

Mierniki zaawansowane Ogólnego przeznaczenia

289/287 87V 175/177 179 233
Funkcje podstawowe
Maksymalne wskazanie przed zmianą zakresu 50000 20000 6000 6000 6000

Pomiar prawdziwej wartości RMS AC+DC AC AC AC AC
Dokładność podstawowa DC 0,025% 0,05% 0,15%, 0,09% 0,09% 0,25%
Duża szerokość pasma 100 kHz 20 kHz
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów •/• •/• •/• •/• •/•
Cyfry 4 1/2 4 1/2 3 1/2 3 1/2 3 1/2
Iskrobezpieczny, certyfikat bezpieczeństwa ATEX

Pomiary
Napięcie AC/DC 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Prąd AC/DC 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Rezystancja 500 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 40 MΩ
Częstotliwość 1 MHz 200 kHz 100 kHz 100 kHz 50 kHz
Pojemność 100 000 µF 10 000 µF 10 000 µF 10 000 µF 10 000 µF
Temperatura (+) 1350°C (+) 1090°C (+) 400°C (+) 400°C

Przewodność / dB 50 nS / 60 dB 50 nS / -
Współczynnik wypełnienia / szerokość impulsu •/• •/–

Test ciągłości obwodu/diody • • • • •

Pomiary napędów falownikowych (przetwornic częstotliwości) • (289) •

VoltAlert™, bezkontaktowe wykrywanie napięcia

VCHECKTM

Pomiar małych rezystancji (Lo Ohms) • (289)
LoZ: Niska impedancja wejściowa • (289)
Natężenie prądu w mikroamperach • •

Wyświetlacz
Zgodność z systemem Fluke Connect® •*

Podświetlenie Dwa poziomy Dwa poziomy • • •

Graficzne wyświetlanie trendów • • •/– •

Diagnostyka i dane 

Rejestracja wartości min./maks. ze znacznikami czasu •/• •/– •/– •/– •/–

Zatrzymanie wskazań / zatrzymanie automatyczne (dotykowe) •/• •/• •/• •/• •/•

Wartość odniesienia do pomiarów względnych • •

Rejestrowanie autonomiczne •

Rejestrowanie trendów •

Pamięć do zapisu odczytów 10 000
Interfejs USB •

Inne funkcje

Automatyczny wybór, napięcie AC/DC
Rozdzielczość kamery termowizyjnej
Zakres kamery termowizyjnej

Zgodność z sondami iFlex
Napięcia do testu izolacji

Test zmian współczynnika PI/DAR w czasie
Pełna hermetyczność/wodoszczelność
Gwarancja i bezpieczeństwo elektryczne
Gwarancja (lata) Wieczysta Wieczysta Wieczysta Wieczysta 3
Alarm wejścia • •

Klasa szczelności IP30
EN61010-1 CAT III 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
EN61010-1 CAT IV 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V

Modele

Mierniki kompaktowe Mierniki specjalistyczne

117/115 116 114/113 279 FC 1587 FC 28 II/28 II Ex 27 II
Funkcje podstawowe
Maksymalne wskazanie przed zmianą 
zakresu

6000 6000 6000 6000 6000 20 000 6000

Pomiar prawdziwej wartości RMS AC AC AC AC AC AC
Dokładność podstawowa DC 0,5% 0,5% 0,5% 0,09% 0,09% 0,05% 0,1%
Duża szerokość pasma 20 kHz 30 kHz
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Cyfry 3 1/2 3 1/2 3 1/2 3 1/2 4 1/2 4 1/2 / 3 1/2 3 1/2
Iskrobezpieczny, certyfikat 
bezpieczeństwa ATEX 

28 II Ex

Pomiary
Napięcie AC/DC 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Prąd AC/DC 10 A 600 µA 2500 A AC  

(z sondą iFlex)
400 mA 10 A 10 A

Rezystancja 40 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ
Częstotliwość 100 kHz 100 kHz 100 kHz 100 kHz 200 kHz 200 kHz
Pojemność 10 000 µF 10 000 µF 10 000 µF 10 000 µF 10 000 µF 10 000 µF
Temperatura +400°C Kamera 

termowizyjna od 
-10°C do +200°C

+537°C +1090°C 

Przewodność / dB 60 nS / - 60 nS / -
Współczynnik wypełnienia / 
szerokość impulsu

•/– •/–

Test ciągłości obwodu/diody • • • • • • •

Pomiary napędów falownikowych 
(przetwornic częstotliwości)

• • •

VoltAlert™, bezkontaktowe 
wykrywanie napięcia

• (117)

VCHECKTM •

Pomiar małych rezystancji (Lo Ohms)
LoZ: Niska impedancja wejściowa • (117) • •

Natężenie prądu w mikroamperach • • •

Wyświetlacz
Zgodność z systemem Fluke Connect® • •

Podświetlenie • • • • • Dwa poziomy Dwa poziomy
Graficzne wyświetlanie trendów

Diagnostyka i dane 
Rejestracja wartości min./maks. 
ze znacznikami czasu

•/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–

Zatrzymanie wskazań / zatrzymanie 
automatyczne (dotykowe)

•/– •/– •/– •/• •/• •/• •/•

Wartość odniesienia do pomiarów 
względnych

• •

Rejestrowanie autonomiczne
Rejestrowanie trendów
Pamięć do zapisu odczytów (z aplikacją FC) (z aplikacją FC)
Interfejs USB
Inne funkcje
Automatyczny wybór, napięcie AC/DC • (117) • •

Rozdzielczość kamery termowizyjnej 80 x 60
Zakres kamery termowizyjnej od -10°C do 

+200°C
Zgodność z sondami iFlex •

Napięcia do testu izolacji 500 V, 100 V, 250 V, 
500 V, 1000 V

Test zmian współczynnika PI/DAR w czasie •

Pełna hermetyczność/wodoszczelność • •

Gwarancja i bezpieczeństwo elektryczne
Gwarancja (lata) 3 3 3 3 3 Wieczysta/3 Wieczysta
Alarm wejścia • • •

Klasa szczelności IP42 IP42 IP42 IP40 IP40 IP67 IP67
EN61010-1 CAT III 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
EN61010-1 CAT IV 600 V (113) 600 V 600 V 600 V 600 V



MIERNIKI CĘGOWE
Niezawodne odczyty 
Przewody w ciasnych przestrzeniach. Tablice rozdzielcze poza zasięgiem. Przewody o bardzo 
dużej średnicy. Ponieważ rozumiemy Twoje miejsce pracy, opracowujemy przyrządy, które 
zapewniają bezproblemowe i niezawodne wykonywanie pomiarów. Cyfrowe mierniki cęgowe 
zaprojektowane przez firmę Fluke oferują zaawansowane możliwości i są znane z niezawodności. 
Amperomierze cęgowe z naszej gamy są proste w użyciu i pozbawione niepotrzebnych funkcji.
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M
IERNIKI CĘGOW

E

Mierniki cęgowe

POLECANE PRODUKTY

Miernik cęgowy prawdziwej wartości  
RMS  Fluke 376 FC
Rejestrowanie pomiarów oraz określanie ich trendów w celu lokalizacji 
sporadycznie występujących usterek
Miernik cęgowy Fluke 376 FC True-RMS to przyrząd pierwszego wyboru do bardzo szerokiego 
zakresu pomiarów elektrycznych. 
• Możliwość połączenia miernika ze 

smartfonem za pomocą aplikacji 
Fluke Connect™ Measurements

• Możliwość odczytywania wyników 
pomiarów z wyświetlacza telefonu pozwala 
na zachowanie bezpiecznej odległości, 
wymagającej mniej restrykcyjnych środków 
ochrony osobistej

• Zapisywanie pomiarów bezpośrednio 
w pamięci telefonu i w chmurze

• Wykrywanie sporadycznie występujących 
usterek podczas wykonywania innych 
zadań dzięki funkcjom rejestracji 
oferowanym przed przyrząd Fluke 376 FC

• Możliwość tworzenia i udostępniania raportów 
z miejsca pracy w terenie za pomocą poczty 
e-mail lub komunikacji w czasie rzeczywistym 
dzięki funkcji rozmów wideo ShareLive™

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

• Pasek z wieszakiem magnetycznym TPAK  
(w zestawie)

• Wbudowany filtr dolnoprzepustowy do 
falowników umożliwiający wykonywanie 
dokładnych pomiarów napędów falownikowych

• Opatentowana technologia pomiaru parametrów 
rozruchu umożliwia odfiltrowanie zakłóceń 
oraz rejestrowanie dokładnie takiej wartości 
prądu rozruchowego, jaką rejestruje układ 
zabezpieczający obwód

• Klasa bezpieczeństwa CAT IV 600 V,  
CAT III 1000 V

• Trzyletnia gwarancja
• Miękki futerał

Miernik cęgowy Fluke 325 True-RMS 
Wiele pomiarów AC/DC w niewielkim przyrządzie
Miernik cęgowy Fluke 325 został zaprojektowany pod kątem działania w najtrudniejszych warunkach 
oraz zapewniania rzetelnych wyników bez zakłóceń. Miernik 325 to przyrząd, na którym można 
polegać. Pomoże on rzetelnie diagnozować wszystkie rodzaje problemów elektrycznych.

• Wytrzymały, niezawodny miernik cęgowy 
prawdziwej wartości RMS z funkcjami pomiaru 
prądu DC i częstotliwości zapewnia dokładne 
pomiary sygnałów o przebiegu nieliniowym

• Pomiar natężenia prądu AC i DC do 400 A
• Pomiar napięcia AC i DC do 600 V
• Pomiar rezystancji do 40 kΩ z kontrolą 

ciągłości
• Pomiar częstotliwości do 500 Hz
• Funkcja min./maks.

• Pomiar temperatury od -10,0°C do 400,0°C
• Pomiar pojemności do 1000 µF
• Funkcja zatrzymania wskazań na wyświetlaczu
• Klasa bezpieczeństwa CAT III 600 V,  

CAT IV 300 V
• Dwuletnia gwarancja

Miernik cęgowy Fluke 902 FC True-RMS 
do instalacji HVAC
Pomaga technikom instalacji HVAC pracować wydajniej na obiekcie
Miernik cęgowy Fluke 902 FC, wyposażony w funkcję łączności bezprzewodowej Fluke Connect, 
może pomóc technikom instalacji HVAC zwiększyć wydajność pracy w terenie. Ten wytrzymały 
miernik, spełniający zarówno wymagania kategorii CAT III 600 V, jak i CAT IV 300 V, oferuje możliwość 
wykonywania wielu niezbędnych pomiarów instalacji HVAC: natężenia prądu w mikroamperach  
(np. do testowania czujników kontrolek), rezystancji do 60 kΩ, napięcia AC/DC i natężenia prądu AC, 
pojemności oraz kontaktowego pomiaru temperatury — wszystko to za pomocą jednego przyrządu. 
• Bezprzewodowy miernik cęgowy 

zgodny z systemem Fluke Connect, 
zaprojektowany specjalnie na potrzeby 
techników instalacji HVAC

• Pomiary natężenia prądu o wartości 
do 200 µA DC w detektorach płomienia

• Rozszerzony zakres rezystancji do 
pomiaru termistorów — do 60 kΩ

• Pomiar temperatury spalin

• Pomiar kondensatorów rozruchowych 
i kondensatorów pracy silników

• Pomiar parametrów falowników
• Zestaw obejmuje pasek z wieszakiem 

magnetycznym TPAK, baterie, miękki futerał 
oraz trzyletnią gwarancję

• Pomiar natężenia prądu AC do 600 A, napięcia 
AC i DC do 600 V oraz rezystancji do 60 kΩ

• Pomiar temperatury od -10°C do 400°C



12 Mierniki cęgowe

PORADNIK WYBORU MIERNIKÓW CĘGOWYCH

Modele

Do instalacji elektrycznych w obiektach 
mieszkalnych/komercyjnych

Ogólnego przeznaczenia
Do instalacji elektrycznych  

w obiektach przemysłowych
Do instalacji 

HVAC/R

323 324 325 374 FC 375 FC 365 376 FC 381 902 FC

Pomiary

Natężenie prądu AC • • • • • • • • •

Napięcie AC • • • • • • • • •

Rezystancja • • • • • • • • •

Ciągłość obwodu • • • • • • • • •

Napięcie DC • • • • • • • • •

Natężenie prądu DC • • • • • • •

Prawdziwa wartość RMS • • • • • • • • •

Częstotliwość • • • •

Napięcie AC + DC

Natężenie prądu AC + DC

Wartość min./maks./śr. -/-/- -/-/- •/•/- •/•/- •/•/- -/-/- •/•/- •/•/• •/•/-

Temperatura • • •

Pojemność • • • • • •

Funkcje specjalne

Zgodność z systemem 
Fluke Connect™

• • • •

Tryb prądu rozruchowego • • • •

Filtr dolnoprzepustowy • •

Harmoniczne, zasilanie, 
rejestrowanie danych

Elastyczna sonda 
prądowa iFlex, 18 cali

Opcjonalnie Opcjonalnie W zestawie W zestawie

Elastyczna sonda 
prądowa iFlex, 10 cali

Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Wyświetlacz zdalny Odłączany, 
z kablem

Odłączany, 
magnetyczny

Latarka •

Wyświetlacz

Zatrzymanie wskazań 
wyświetlacza

• • • • • • • • •

Podświetlenie • • • • • • • •

Dane techniczne 

Rozwarcie szczęk 30 mm 30 mm 30 mm 34 mm 34 mm 18 mm 34 mm 34 mm 30,5 mm

Zakres prądowy AC RMS 0–400,0 A 0–400,0 A 0–400,0 A 0–600,0 A 0–600,0 A 0–200,0 A 0–999,9 A 0–999,9 A 0–600,0 A

Dokładność dla prądu AC 
(50/60 Hz)

2% ±5 2% ±5 2% ±5 2% ±5 2% ±5 2% ±5 2% ±5 2% ±5 2% ±5

Odpowiedź prądowa AC Prawdziwa 
wartość RMS

Prawdziwa 
wartość RMS

Prawdziwa 
wartość RMS

Prawdziwa 
wartość RMS

Prawdziwa 
wartość RMS

Prawdziwa 
wartość RMS

Prawdziwa 
wartość RMS

Prawdziwa 
wartość RMS

Prawdziwa 
wartość RMS

Zakres prądowy DC 0–400,0 A 0–400,0 A 0–600,0 A 0–600,0 A 0–200,0 A 0–999,9 A 0–999,9 A 0–200 μA

Dokładność dla prądu DC 2% ±5 2% ±5 2% ±5 2% ±5 2% ±5 2% ±5 2% ±5 1% ±5

Zakres napięcia AC 0–600,0 V 0–600,0 V 0–600,0 V 0–600,0 V 0–1000 V 600,0 V 0–1000 V 0–1000 V 0–1000 V

Dokładność dla napięcia AC 1,5% ±5 1,5% ±5 1,5% ±5 1,5% ±5 1,5% ±5 1,5% ±5 1,5% ±5 1,5% ±5 1,5% ±5

Zakres napięcia DC 0–600,0 V 0–600,0 V 0–600,0 V 0–1000 V 0–1000 V 600,0 V 0–1000 V 0–1000 V 0–600,0 V

Dokładność dla napięcia DC 1% ±5 1% ±5 1% ±5 1% ±5 1% ±5 1,5% ±5 1% ±5 1% ±5 1% ±5

Zakres rezystancji 0–4000 Ω 0–4000 Ω 0–40,00 kΩ 0–6000 Ω 0–60 kΩ 0–6000 Ω 0–60 kΩ 0–60 kΩ 0–60 kΩ

Zakres pomiarów 
częstotliwości

500 Hz 500 Hz 500 Hz 500 Hz

Zasilanie przyrządu

Automatyczne wyłączanie • • • • • • • • •

Gwarancja i bezpieczeństwo

Gwarancja (lata) 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Klasy bezpieczeństwa 
(EN61010-1)

CAT III 600 V, 
CAT IV 300 V

CAT III 600 V, 
CAT IV 300 V

CAT III 600 V, 
CAT IV 300 V

CAT III 1000 V, 
CAT IV 600 V

CAT III 1000 V, 
CAT IV 600 V

CAT III 600 V CAT III 1000 V, 
CAT IV 600 V

CAT III 1000 V, 
CAT IV 600 V

CAT III 600 V, 
CAT IV 300 V



13

M
IERNIKI CĘGOW

E

Mierniki cęgowe

Modele

Mierniki wysokiej klasy do zastosowań w obiektach 
przemysłowych / obiektach użyteczności publicznej

Sonda iFlex 
(akcesorium)* Prąd upływu

345 353 355
i2500-10/
i2500-18

368 FC 369 FC

Pomiary

Natężenie prądu AC • • • • • •

Napięcie AC • •

Rezystancja •

Ciągłość obwodu •

Napięcie DC • •

Natężenie prądu DC • • •

Prawdziwa wartość RMS • • • • • •

Częstotliwość • • • •

Napięcie AC + DC •

Natężenie prądu AC + DC • •

Wartość min./maks./śr. • • • • •

Temperatura

Pojemność

Funkcje specjalne

Zgodność z systemem 
Fluke Connect™

• •

Tryb prądu rozruchowego • • • •

Filtr dolnoprzepustowy • •

Harmoniczne, zasilanie, 
rejestrowanie danych

•

Elastyczna sonda 
prądowa iFlex, 18 cali

Elastyczna sonda 
prądowa iFlex, 10 cali

Wyświetlacz zdalny

Latarka • •

Wyświetlacz

Zatrzymanie wskazań 
wyświetlacza

• • • •

Podświetlenie • • • • •

Dane techniczne 

Rozwarcie szczęk 60 mm 58 mm 58 mm 7,5 mm (cewka) 40 mm 61 mm

Zakres prądowy AC RMS 0–1400 A 0–1400 A 0–1400 A 0–2500 A 0–60 A 0–60 A

Dokładność dla prądu AC 
(50/60 Hz)

3% ±5 1,5% ±5 1,5% ±5 3% ±5 1% ±5 1% ±5

Odpowiedź prądowa AC Prawdziwa 
wartość RMS

Prawdziwa 
wartość RMS

Prawdziwa 
wartość RMS

Prawdziwa 
wartość RMS

Prawdziwa 
wartość RMS

Prawdziwa 
wartość RMS

Zakres prądowy DC 0–2000 A 0–2000 A 0–2000 A

Dokładność dla prądu DC 1,5% ±5 1,5% ±5 1,5% ±5

Zakres napięcia AC 0–825 V 0–600,0 V

Dokładność dla napięcia AC 3% ±5 1% ±5

Zakres napięcia DC 0–825 V 0–1000 V

Dokładność dla napięcia DC 1% ±5 1% ±5

Zakres rezystancji 0–400 kΩ

Zakres pomiarów 
częstotliwości

od 15 Hz  
do 1 kHz

od 5 Hz  
do 1000 Hz

od 5 Hz  
do 1000 Hz

500 Hz

Zasilanie przyrządu

Automatyczne wyłączanie • • • •

Gwarancja i bezpieczeństwo

Gwarancja (lata) 1 3 3 3 1 1

Klasy bezpieczeństwa 
(EN61010-1)

CAT IV 600 V CAT III 1000 V, 
CAT IV 600 V

CAT III 1000 V, 
CAT IV 600 V

CAT III 1000 V, 
CAT IV 600 V

CAT III 600 V CAT III 600 V

*Cęgi nie wchodzą w skład zestawu



MONITOROWANIE STANU TECHNICZNEGO
Krok w kierunku niezawodnych połączeń
W każdym środowisku pracy można znaleźć wiele przykładów maszyn z elementami obrotowymi, 
takich jak silniki, pompy, sprężarki i wentylatory. W przypadku wszystkich tych urządzeń wraz 
z upływem czasu występują podobne problemy oraz spadki wydajności, co ostatecznie prowadzi 
do awarii. Przed awarią dochodzi do pewnych zmian, które wskazują nadchodzący problem. 
Monitorowanie tych zmian pozwala zespołom na wczesne zidentyfikowanie podstawowej 
przyczyny problemu.
 
Funkcja monitorowania stanu gromadzi i rejestruje dane dotyczące urządzeń na przestrzeni czasu. 
Zrozumienie sposobu funkcjonowania urządzeń pomaga ustalić priorytety działań, zaplanować 
konserwację i wydłużyć okres eksploatacji.
 
Monitorowanie wibracji i monitorowanie mocy to dwa tryby testowania dostępne w ramach funkcji 
monitorowania stanu, które świetnie sprawdzają się we wczesnym wykrywaniu problemów. 
Monitorowanie wibracji pozwala wykryć niewyważenie, luzy, niewspółosiowość i zużycie łożysk, 
a monitorowanie mocy umożliwia pomiar zmiennych parametrów w celu znalezienia przyczyny 
problemów elektrycznych i mechanicznych. Oba te tryby zapewniają specjalistom zajmującym się 
konserwacją przejrzyste i wymierne wskaźniki pozwalające określić aktualny stan maszyny oraz 
wymagane działania.
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MONITOROWANIE STANU TECHNICZNEGO

Monitorowanie stanu technicznego

Fluke 3561 FC — czujniki wibracji z bramą dostępową
Zminimalizowanie tras wymaganych do przebycia podczas obchodów 
konserwacyjnych i wydłużenie okresu eksploatacji urządzeń poprzez obserwację 
wyników pomiarów trójosiowych z czujników wibracji Fluke 3561 FC za pomocą 
oprogramowania Fluke Connect™ do monitorowania stanu.
• Bezprzewodowe, kompaktowe czujniki przeznaczone do skalowalnego rozwiązania w zakresie 

zdalnego monitoringu
• Alarmy na podstawie progów zdefiniowanych przez użytkownika lub progów opartych na skali 

istotności drgań całkowitych firmy Fluke (FOVS — Fluke Overall Vibration Severity)
• Szybkość rejestracji: Jeden punkt danych co 90 sekund
• Wizualizacja danych za pomocą oprogramowania do określania trendów i tworzenia wykresów
• Zdalny podgląd danych dotyczących drgań trójosiowych oraz danych dotyczących temperatury 

powierzchni (dane w czasie rzeczywistym i historyczne)
• Możliwość wyboru rocznych lub trzyletnich licencji na oprogramowanie (w stosownych przypadkach)
• Czas pracy baterii: trzy lata (zależy od sposobu użytkowania)
• Wymiary: 
 – Czujnik: (wys. x szer.) 61,5 mm x 24 mm
 – Brama: (wys. x szer. x dł.) 57,3 mm x 39,3 mm x 46,5 mm
• Zakres charakterystyki częstotliwościowej: od 10 Hz do 1000 Hz
• Typ modułu Bluetooth: Low Energy 4.1
• Klasa szczelności: IP67

Zestaw przyrządu do monitorowania jakości 
zasilania trójfazowego Fluke 3540 FC
Monitorowanie urządzeń pod kątem zmian w kluczowych parametrach elektrycznych. 
Natężenie prądu, napięcie, częstotliwość i zużycie energii podlegają wahaniom, 
gdy urządzenia są poddawane nadmiernym obciążeniom.
• Pomiary:
 – Obciążenia w obwodach jednofazowych, trójfazowych oraz obwodach z fazą pomocniczą
 – Napięcie, natężenie prądu, częstotliwość
 – Moc czynna, moc nieaktywna i współczynnik mocy
 – Całkowite zniekształcenia harmoniczne
• Bezprzewodowe gromadzenie danych oraz pamięć wewnętrzna wystarczająca na tydzień 

rejestracji z jednosekundowymi odstępami między pomiarami
• Zdalne monitorowanie zmiennych parametrów zasilania (dane w czasie rzeczywistym i historyczne)
• Wizualizacja danych za pomocą oprogramowania do określania trendów, tworzenia wykresów 

i definiowania ram czasowych
• Automatyczne generowanie alarmów, gdy zmienne parametry zasilania odbiegają 

od ustawionych progów
• Opcje zasilania: Akumulator, zasilacz lub zasilanie z badanego obwodu
• Wymiary: (wys. x szer. x głęb.): 19,8 cm x 16,7 cm x 5,5 cm
• Klasa szczelności: IP50; IEC 60529

POLECANE PRODUKTY
M

ONITOROW
ANIE STANU TECHNICZNEGO



MULTIMETRY WARSZTATOWE
Warsztatowe multimetry kalibracyjne Fluke charakteryzują się dużą precyzją i 
wszechstronnością, dzięki czemu pozwalają na wykonywanie nawet najtrudniejszych 
pomiarów w zastosowaniach warsztatowych lub systemowych. Te warsztatowe 
multimetry cyfrowe są łatwe w użyciu i cechują się bardzo dobrym stosunkiem 
możliwości do ceny, co sprawia, że stanowią doskonałe rozwiązanie do wielu 
zastosowań. Gama standardowych laboratoryjnych multimetrów cyfrowych obejmuje: 
multimetry referencyjne, precyzyjne multimetry cyfrowe oraz multimetry warsztatowe.
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Precyzyjne warsztatowe multimetry kalibracyjne 
Fluke 8845A/8846A z wyświetlaczem 
6,5-cyfrowym
Wyświetlacz 6,5-cyfrowy zapewnia precyzję i wszechstronność idealną 
do zastosowań warsztatowych i systemowych
• Wyświetlacz 6,5-cyfrowy
• Podstawowa dokładność pomiaru napięcia DC do 0,0024%
• Podwójny wyświetlacz
• Zakres prądowy od 100 μA do 10 A, z rozdzielczością do 100 pA
• Szeroki zakres pomiaru rezystancji — od 10 Ω do 1 GΩ z rozdzielczością do 10 μΩ
• Technika czteroprzewodowego pomiaru rezystancji 2 x 4
• Oba modele pozwalają na pomiar częstotliwości i okresu
• Model 8846A umożliwia również wykonywanie pomiarów pojemności i temperatury
• Port pamięci USB (w modelu 8846A)
• Emulacja: Fluke 45 oraz Agilent 34401A
• Wyświetlacz graficzny
• Tryb rejestratora elektronicznego TrendPlot™, statystyki i histogram
• CAT I 1000 V, CAT II 600 V
• Trzyletnia gwarancja

Multimetr kalibracyjny Fluke 8808A 
z wyświetlaczem 5,5-cyfrowym
Uniwersalny multimetr 5,5-cyfrowy do zastosowań w produkcji, 
pracach badawczo-rozwojowych oraz serwisowych
• Rozdzielczość: 5,5 cyfry
• Podstawowa dokładność pomiaru napięcia DC: 0,015%
• Podwójny wyświetlacz
• Specjalny tryb pomiaru prądu upływu DC
• Technika czteroprzewodowego pomiaru rezystancji 2 x 4
• Sześć specjalnych przycisków umożliwiających uzyskanie szybkiego dostępu do ustawień przyrządu
• Porównywanie do górnej/dolnej wartości granicznej podczas testów typu wynik pozytywny/negatywny
• Trzyletnia gwarancja

POLECANE PRODUKTY I PORADNIK WYBORU

Modele 8808 A 8845 A 8846 A
Dane techniczne
Wyświetlacz podwójny podwójny, graficzny
Rozdzielczość (liczba cyfr) 5,5 6,5
Pomiary U AC, U DC, I DC, I AC, R, ciągłość 

obwodu, test diod
U AC, U DC, I DC, I AC, R, ciągłość obwodu, test diod

Dokładność podstawowa pomiaru 
napięcia DC (% odczytu + % zakresu)

0,015 + 0,003 0,0035 + 0,0005 0,0024 + 0,0005

Zaawansowane pomiary/funkcje Przewody do pomiaru rezystancji 
2x4, pomiar częstotliwości, pomiar 
małego prądu upływu (i-Leakage), 
dedykowane klawisze funkcyjne

Przewody do pomiaru rezystancji 2x4, 
pomiar częstotliwości, pomiar okresu

Przewody do pomiaru rezystancji 
2x4, pomiar częstotliwości, pomiar 
okresu, pomiar pojemności, pomiar 

temperatury (RTD)
Obliczenia Zero, dBm, dB, min., maks. Zero, dBm, dB, min., maks., wartość średnia, odchylenie standardowe, MX+B
Analiza Porównanie do wartości granicznych Porównanie do wartości granicznych, TrendPlot, histogram, statystyki
Port pamięci USB •

Interfejsy RS-232, USB przy użyciu 
opcjonalnego adaptera RS-232, IEEE-488.2, LAN, USB przy użyciu opcjonalnego adaptera

Informacje potrzebne przy zamawianiu
Akcesoria w zestawie Przewód zasilający, zestaw przewodów 

pomiarowych, podręcznik programisty / 
podręcznik użytkownika na płycie CD, 

FVF-BASIC, oprogramowanie FlukeView 
Forms w wersji podstawowej

Przewód zasilający, zestaw przewodów 
pomiarowych, podręcznik programisty / 
podręcznik użytkownika na płycie CD, 

FVF-BASIC, oprogramowanie FlukeView 
Forms w wersji podstawowej

Przewody pomiarowe, przewód 
zasilający, skrócona instrukcja obsługi, 
podręcznik użytkownika na płycie CD

Multimetry warsztatowe
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WYZNACZANIE WYMIARÓW POMIESZCZEŃ I POMIAR ODLEGŁOŚCI

Level. Layout. Build.™ 
Poziomice laserowe PLS i dalmierze laserowe Fluke to preferowane przez profesjonalnych 
wykonawców przyrządy do dokładnego wyznaczania wymiarów pomieszczeń i wykonywania 
pomiarów odległości w miejscu wykonywania prac. Wytrzymałe, przenośne i dokładne przyrządy 
PLS i Fluke pozwalają oszczędzać czas i pieniądze w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiaru 
przy użyciu taśm mierniczych, libelli rurkowych i pionów ciężarkowych oraz skomplikowanymi 
metodami z wykorzystaniem obliczeń.

Poziomice laserowe PLS wyświetlają jasne, cienkie i wyraźne linie i punkty o najwyższej jakości, 
co pozwala na dokładne wyznaczanie linii odniesienia i wymiarów pomieszczeń. Aby sprostać 
wymogom miejsca pracy, poziomice laserowe PLS są testowane pod kątem odporności na upadek 
z wysokości 1 metra, mają klasę szczelności IP54 i są objęte najlepszą w tej klasie przyrządów 
trzyletnią gwarancją. Samopoziomujące się poziomice laserowe PLS zostały zaprojektowane z myślą 
o profesjonalnych wykonawcach.

Poziomica laserowa PLS w połączeniu z kompaktowym, prostym w użyciu dalmierzem laserowym 
Fluke zapewni większą wydajność pracy, jakość oraz wyższy zysk w całym okresie eksploatacji. 
Przyrządy te pozwalają wykonać pracę prawidłowo już za pierwszym podejściem, dzięki czemu 
unika się kosztownych przeróbek i ponownych wezwań.
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Wyznaczanie wymiarów pomieszczeń i pomiar odległości

PLS 180G KIT — poziomica laserowa z zielonym 
laserem krzyżowym 
Szybkie i dokładne wyznaczanie poziomu i pionu w zastosowaniach budowlanych

Linie odniesienia, których nie trzeba rysować kredą
Ta profesjonalna, samopoziomująca się poziomica laserowa z zielonym laserem krzyżowym wyświetla 
poziome i pionowe linie z dokładnością do 3 mm na 10 m, umożliwiając szybkie i precyzyjne 
wyznaczanie poziomych i pionowych linii odniesienia wykorzystywanych przy montażu opraw 
oświetleniowych, sufitów akustycznych, instalowaniu przewodów i kanałów, kładzeniu glazury, 
stawianiu ścian oraz w ogólnych zastosowaniach w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym.

Pomiary większych odległości i możliwość stosowania w jasnym świetle
Światło dzienne i jaśniejsze oświetlenie wnętrz mogą zmniejszyć widoczność linii laserowych. 
W przypadku warunków zewnętrznych lub pomieszczeń o jasnym oświetleniu górnym należy użyć 
poziomicy laserowej z opcjonalnym odbiornikiem laserowym w celu zwiększenia widzialnego zasięgu 
światła laserowego. Laser zielony poziomicy PLS 180G emituje wiązkę nawet trzy razy jaśniejszą niż 
wiązka lasera czerwonego poziomicy PLS 180R, dzięki czemu doskonale nadaje się do projekcji na 
duże odległości lub przy słabym oświetleniu. 

Wytrzymałość odpowiednia do pracy na budowie
Poziomice laserowe PLS są objęte wiodącą w branży trzyletnią gwarancją. Zostały one zaprojektowane 
z myślą o profesjonalnych wykonawcach. Poziomice laserowe PLS są odporne na upadek z wysokości 
1 m, a ponadto są wyposażone w blokadę wahadła zapobiegającą uszkodzeniom podczas transportu. 
Klasa szczelności IP54 gwarantuje odporność na działanie wody i pyłu.

PLS 3G KIT — poziomica laserowa z zielonym 
laserem 3-punktowym
Szybkie i dokładne wyznaczanie wymiarów pomieszczeń oraz punktów odniesienia

Dokładne punkty odniesienia
Ta profesjonalna, samopoziomująca się poziomica laserowa z zielonym laserem 3-punktowym 
wyświetla punkty odniesienia z dokładnością do 3 mm na 10 m, umożliwiając szybkie i precyzyjne 
wyznaczanie punktów odniesienia wykorzystywanych przy montażu stalowych ram szkieletowych, 
budowie instalacji HVAC i instalacji elektrycznych, a także przy pracach związanych z budownictwem 
mieszkaniowym.

Laser zielony a laser czerwony
Laser zielony PLS 3G emituje wiązkę nawet trzy razy jaśniejszą niż wiązka lasera czerwonego 
PLS 3R, dzięki czemu doskonale nadaje się do projekcji na duże odległości lub w niekorzystnych 
warunkach oświetleniowych. 

Wytrzymałość odpowiednia do pracy na budowie
Poziomice laserowe PLS są objęte wiodącą w branży trzyletnią gwarancją. Zostały one zaprojektowane 
z myślą o profesjonalnych wykonawcach. Poziomice laserowe PLS są odporne na upadek z wysokości 
1 m, a ponadto są wyposażone w blokadę wahadła zapobiegającą uszkodzeniom podczas transportu. 
Klasa szczelności IP54 gwarantuje odporność na działanie wody i pyłu.

Dalmierz laserowy Fluke 424D
Mierz dalej z większą dokładnością, w różnych warunkach

Zwiększ zasięg, zachowując dużą dokładność
Za pomocą dalmierza laserowego Fluke 424D można wykonywać pomiary odległości do 100 m 
z dokładnością do +/- 1 mm. Brak podziałek stwarzających okazję do popełnienia błędów. Bardzo 
jasna wiązka lasera ułatwia celowanie nawet na duże odległości, a podświetlany wyświetlacz 
ułatwia odczytywanie wyników. Model 424D pomaga oszczędzać czas i redukować liczbę 
popełnianych błędów dzięki ulepszonym funkcjom, takim jak pamięć na 20 pełnych wyników 
i pośrednie obliczanie odległości za pomocą twierdzenia Pitagorasa. Oferuje on także możliwość 
mocowania na statywie w celu stabilnego wykonywania pomiarów na duże odległości. Niezależnie 
od rodzaju zadania dalmierz laserowy 424D zapewnia dokładne pomiary na duże odległości 
i pozwala samodzielnie wykonać pracę, do której zwykle potrzeba dwóch osób.

POLECANE PRODUKTY
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PORADNIK WYBORU POZIOMIC LASEROWYCH PLS

Modele PLS 3G KIT PLS 3R KIT PLS 180G KIT PLS 180R KIT
Funkcje poziomicy laserowej

Typ lasera 3-punktowy 3-punktowy Krzyżowy Krzyżowy
Kolor lasera Zielony Czerwony Zielony Czerwony
Dokładność ≤ 3 mm przy odległości 10 m ≤ 3 mm przy odległości 10 m ≤ 3 mm przy odległości 10 m ≤ 3 mm przy odległości 10 m
Baterie (3) AA alkaliczne (3) AA alkaliczne (3) AA alkaliczne (3) AA alkaliczne

W zestawie

Poziomica laserowa PLS 3G Z PLS 3R Z PLS 180G Z PLS 180R Z
Futerał tekstylny • • • •

Zestaw baterii alkalicznych 
PLS BP5

• • • •

Statyw PLS FS • • • •

Uchwyt ścienny PLS MLB • • • •

Tarcza odblaskowa • • • •

Walizka PLS C18 • • • •

Uchwyt sufitowo-ścienny 
PLS UB9

• •

Opis zastosowań

Instalacje elektryczne • • • •

Instalacje HVAC • • • •

Elementy ramowe • • • •

Stolarka wykończeniowa • • • •

Fundamenty • •

Podłogi i płytki • •

Sufity akustyczne • •

Malowanie • •

Okna i szyby • • • •

Inne konfiguracje

Tylko przyrządy i futerał PLS 3G Z PLS 3R Z PLS 180G Z PLS 180R Z
Zestaw z odbiornikiem lasera PLS 180G SYS PLS 180R SYS
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PORADNIK WYBORU DALMIERZY
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Modele Fluke 424D Fluke 419D Fluke 417D
Maksymalna odległość 
pomiaru

100 m 80 m 40 m

Dokładność ±1 mm ±1 mm ±2 mm
Czas pracy baterii 
(liczba pomiarów)

5000 5000 3000

Odporność na upadek 1 m

Pomiar powierzchni • • •

Pomiar objętości • •

Obliczenia Pitagorasa Pełne Pełne

Obliczenia plus i minus • •

Zapis wyników pomiarów 20 pełnych wskazań 20 pełnych wskazań

Wartość min./maks. • •

Mocowanie na statywie • •

Pomiar kąta narożnika • •

Klasa szczelności IP54 IP54 IP54

Czujnik nachylenia •

Wyświetlacz 4 linie 3 linie 2 linie

Automatyczna korekcja 
punktu końcowego

• •

EN 60825-1: 2007 
(zgodność z klasą II)

• • •

W zestawie

Dalmierz Fluke 424D Fluke 419D Fluke 414D
Dwie baterie AAA • • •

Winylowa torba do 
przenoszenia przyrządu

• • •

Inne konfiguracje

Zestaw z termometrem 
bezkontaktowym

Zestaw Fluke 414D/62 Max+



TESTERY UZIEMIENIA
Niezwykle istotne jest, by obiekty były wyposażone w instalacje elektryczne z 
uziemieniem zabezpieczającym przed uderzeniami piorunów lub przepięciami, 
dzięki którym prąd znajduje bezpieczną ścieżkę do ziemi. Aby zapewnić 
niezawodne połączenie uziemiające, zaleca się testowanie elektrod uziemiających 
w regularnych odstępach czasu.

Gama testerów uziemienia firmy Fluke została opracowana tak, by można było 
korzystać z całego spektrum metod testowania uziemienia — od podstawowych 
po najbardziej zaawansowane. Nasze testery zostały zaprojektowane w taki 
sposób, by były dokładne, bezpieczne i proste w użyciu. Oferują one możliwość 
prowadzenia szybkich i dokładnych pomiarów rezystancji przy użyciu kilku 
metod testowania: trzy i czterobiegunowy pomiar spadku potencjału, pomiar 
selektywny, pomiar bezelektrodowy i pomiar dwubiegunowy.
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Cęgi do uziemienia Fluke 1630-2 FC
Pomiar prądu upływu uziemienia AC
• Określanie prądu upływu AC bez odłączania elektrod uziemiających od systemu uziemienia
• Oszczędność czasu dzięki zastosowaniu funkcji automatycznego zapisywania danych w 

ustawionych odstępach czasu. Możliwość zapisania do 32 760 pomiarów w ustawionych 
odstępach czasu rejestracji

• Udostępnianie zapisanych danych za pomocą systemu Fluke Connect™
• Definiowane przez użytkownika limity alarmowe maks./min. zapewniają szybką ocenę pomiaru
• Filtr środkowoprzepustowy — funkcję tę można wybrać w celu wyeliminowania niepożądanych 

zakłóceń podczas pomiaru prądu upływu AC

Tester uziemienia GEO Fluke 1625-2
Szybkie i dokładne testowanie uziemienia przy użyciu wszystkich czterech 
metod testowania
• Specjalny tester uziemienia, który umożliwia testowanie z użyciem elektrod uziemiających 

i bez nich
• Trójbiegunowy i czterobiegunowy pomiar spadku potencjału oraz czterobiegunowy pomiar 

rezystywności gleby (przy użyciu elektrod)
• Pomiar selektywny rezystancji prętów uziemiających (przy użyciu jednej pary cęgów oraz elektrod)
• Bezelektrodowy pomiar rezystancji prętów uziemiających (przy użyciu dwóch par cęgów)
• Automatyczna regulacja częstotliwości (AFC) minimalizująca wpływ zakłóceń

POLECANE PRODUKTY I PORADNIK WYBORU
TESTERY UZIEM

IENIA

Testery uziemienia

Modele 21623-2 1625-2 1630-2 FC

Dane techniczne
Spadek 
potencjału

3-biegunowy • •

4-biegunowy / grunt • •

Selektywny 1 para cęgów • •

Bezelektrodowy 2 pary cęgów • • •

Metoda 
2-biegunowa

2-biegunowy • •

Automatyczna regulacja częstotliwości (AFC), od 94 Hz do 128 Hz •

Pomiar R* (55 Hz) •

Regulowane limity •

Pamięć • • •

Prąd upływu AC •



WIELOFUNKCYJNE TESTERY INSTALACJI
Wielofunkcyjne testery instalacji Fluke służą do testowania stałych instalacji kablowych w 
oparciu o normę IEC 60364-6 oraz wszystkie lokalne normy równoważne. Nowe testery instalacji 
z serii Fluke 1660 to jedyne testery izolacji, które pomagają chronić urządzenia podłączone 
do testowanej instalacji, a ponadto pozwalają bezprzewodowo udostępniać wyniki testów 
za pomocą smartfona bezpośrednio z miejsca pomiaru.

Wstępne testowanie izolacji (tylko model 1664 FC)
Ochrona instalacji i unikanie kosztownych błędów. W przypadku wykrycia urządzeń podłączonych 
do testowanego układu proces testowania izolacji ulega przerwaniu i generowane jest ostrzeżenie 
wizualne i dźwiękowe.

Testowanie automatyczne (tylko model 1664 FC)
Skrócenie czasu trwania testu nawet o 40%, mniejsza liczba korekt ręcznych i zmniejszenie 
ryzyka błędu dzięki funkcji testu automatycznego. Wykonuj wszystkie wymagane testy instalacji 
w JEDNEJ sekwencji, zapewniając zgodność z lokalnymi przepisami w zakresie instalacji.

Zgodność z systemem Fluke Connect™ (tylko model 1664 FC)
Oszczędność czasu bez strat danych. Wyeliminuj potrzebę wprowadzania danych dzięki 
bezprzewodowej synchronizacji pomiarów bezpośrednio z testera instalacji. Pobieraj zapisane 
wyniki z biura lub z terenu, aby móc podejmować decyzje na bieżąco. 
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POLECANE PRODUKTY

Wielofunkcyjny tester instalacji Fluke 1664 FC
Tester instalacji o doskonałych możliwościach. Jedyny tester z funkcją wstępnego testowania izolacji, 
która zapobiega rozpoczęciu testów w przypadku wykrycia obecności urządzeń podłączonych do 
badanego układu. Pomaga to wyeliminować ryzyko przypadkowego uszkodzenia urządzeń i uniknąć 
niezadowolenia klientów. Ponadto przyrząd ten jest zgodny z systemem Fluke Connect i oferuje 
funkcję automatycznego testowania.

Tester 1664 FC zapewnia zaawansowane możliwości — pozwala szybko i wydajnie przeprowadzać 
testy zgodnie z wszelkimi przepisami lokalnymi, chroniąc urządzenia, które mogłyby zostać przez 
nieuwagę podłączone do testowanego systemu, i ułatwiając udostępnianie wyników testów za 
pomocą smartfona.

Wielofunkcyjny tester instalacji Fluke 1663
Doskonałe rozwiązanie dla specjalistów ds. usuwania awarii. Obsługa jest intuicyjna i łatwa 
do opanowania przez wszystkich techników przeprowadzających kontrole w terenie. Jest to 
doskonały tester dla profesjonalistów — wysokiej klasy funkcje, zaawansowane możliwości 
pomiarowe, a przy tym prosta obsługa.

Tester Fluke 1663 oferuje użytkownikowi zaawansowane możliwości oraz pozwala na szybkie 
i skuteczne testowanie instalacji zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnie regulacjami.

Wielofunkcyjny tester instalacji Fluke 1662
Solidny, podstawowy tester instalacji. Niezawodność Fluke, prosta obsługa i możliwości testowania 
potrzebne do wszelkiego rodzaju badań instalacji. Przyrząd ten umożliwia wykonywanie testów 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnie regulacjami, a przy tym cechuje się prostą i intuicyjną 
obsługą. Dodatkowo dostępne są różne użyteczne funkcje, takie jak funkcja włączania/wyłączania 
automatycznego rozpoczynania testów wyłączników różnicowoprądowych i pomiarów pętli oraz 
funkcja autotestu, które pozwalają oszczędzać czas i zapewniają większą wiarygodność wyników. 

Wielofunkcyjne testery instalacji

W
IELOFUNKCYJNE TESTERY INSTALACJI
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Modele 1664 FC 21663 1662
Funkcje podstawowe

Funkcja bezpieczeństwa Insulation-PreTest™ •

Izolacja na wejściach L-N, L-PE, N-PE •

Sekwencja testu automatycznego •

Rezystancja pętli i linii elektrycznej — rozdzielczość na poziomie mΩ •

Kontrola ciągłości na wejściach L-N, L-PE, N-PE • •

Test wyłączników różnicowoprądowych reagujących na wygładzony prąd stały 
(typ B/B+)

• •

Rezystancja uziemienia • •

Pomiar prawdziwej wartości RMS napięcia AC i DC oraz częstotliwości • • •

Testowanie biegunowości okablowania z wykrywaniem przerw w przewodach PE oraz N • • •

Rezystancja izolacji • • •

Ciągłość i rezystancja • • •

Pomiar uzwojeń silników z testowaniem ciągłości (10 mA) • • •

Rezystancja pętli i linii elektrycznej • • •

Spodziewany prąd zwarcia doziemnego (PEFC/IK) • • •

Spodziewany prąd zwarcia (PSC/IK) • • •

Czas wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego • • •

Prąd wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego (test prądem narastającym) • • •

Pomiar czasu i prądu wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych typu A oraz AC 
w ramach jednego testu

• • •

Regulowany prąd testowania wyłączników różnicowoprądowych • • •

Automatyczna sekwencja pomiarowa wyłączników różnicowoprądowych • • •

Test kolejności faz • • •

Pamięć Z Max • •

Pamięć • • •

Interfejs IR-USB i BLE (do stosowania z opcjonalnym oprogramowaniem Fluke DMS i FVF) IR-USE/BLE IR-USB IR-USB

PORADNIK WYBORU WIELOFUNKCYJNYCH TESTERÓW INSTALACJI



TESTERY URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH
TESTERY URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH
Modele Fluke 6500-2 i 6200-2 umożliwiają szybszą pracę bez pogarszania bezpieczeństwa -—  
Twojego, Twoich współpracowników i klientów. Wykonuj pomiary zgodnie z lokalnymi 
normami. Przenośne testery urządzeń (testery PAT) mają kluczowe znaczenie dla utrzymania 
bezpieczeństwa elektrycznego w każdym środowisku pracy. Potrzeba ich stosowania może wynikać 
z przepisów dotyczących bezpieczeństwa lub ochrony zdrowia bądź być narzucana przez instytucje 
ubezpieczeniowe. Wszyscy pracodawcy mają obowiązek dbać o swoich pracowników.

Testowanie za pomocą jednego przycisku
Łatwiejsze testowanie urządzeń elektrycznych bez potrzeby ustanawiania procedur testów. 
Wstępnie ustawione procedury testowe są uruchamiane za pomocą jednego przycisku, co 
sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie do zastosowań w zakresie serwisu i naprawy. 

Sekwencja testu automatycznego (tylko model 6500-2)
Szybsze i sprawniejsze przeprowadzanie okresowych testów urządzeń elektrycznych — większa 
wygoda dla użytkownika. Dzięki wstępnie zdefiniowanym sekwencjom testowym oraz wstępnie 
ustawionym poziomom wyniku pozytywnego/negatywnego można testować urządzenia rzetelnie 
i bezpiecznie. 

Zoptymalizowany interfejs użytkownika
Testowanie urządzeń elektrycznych nigdy nie było tak proste. Łatwe odczytywanie wyników na 
jasnym, kolorowym wyświetlaczu i szybsze testowanie dzięki pojedynczemu gniazdu zasilającemu. 
To jedne z wielu zalet tego przyrządu, dzięki którym codzienne czynności stają się prostsze. 

PORADNIK WYBORU WIELOFUNKCYJNYCH TESTERÓW INSTALACJI
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Przenośny tester urządzeń Fluke 6200-2
Przenośny tester urządzeń Fluke 6200-2 oferuje obsługę za pomocą jednego przycisku, dzięki czemu 
można łatwiej testować urządzenia bez potrzeby ustanawiania procedur testów. Pozwala to wykonać 
więcej testów urządzeń elektrycznych w ramach jednej sesji. Przyrząd ten doskonale nadaje się do 
zastosowań w zakresie serwisu i naprawy.

Fluke 6200-2 oferuje: 
• Dedykowany klucz do każdego testu, ułatwiający testowanie
• Wstępnie zdefiniowane poziomy wyniku pozytywnego/negatywnego pozwalające oszczędzać czas
• Duży, podświetlany wyświetlacz ułatwiający odczyt
• Pojedyncze gniazdo zasilające do podłączenia urządzenia
• Osobne gniazdo IEC do łatwego testowania przewodów zasilających / przedłużaczy
• Odłączane przewody pomiarowe, które można szybko wymienić w terenie
• Zintegrowany uchwyt
• Port USB do transferu danych

Przenośne testery urządzeń Fluke 6500-2
Przenośny tester urządzeń Fluke 6500-2 oferuje zaawansowane funkcje, takie jak funkcja testu 
automatycznego, które pomagają wykonywać więcej testów urządzeń elektrycznych w ramach jednej 
sesji. Stanowi on kompleksowe rozwiązanie oferujące wszystkie funkcje potrzebne do testowania 
urządzeń elektrycznych.

Fluke 6500-2 oferuje wszystkie możliwości modelu 6200-2, a dodatkowo 
ma następujące cechy: 
• Zintegrowana klawiatura w układzie QWERTY umożliwiająca szybkie wpisywanie danych 
• Obsługa pamięci USB do przechowywania kopii zapasowych oraz przenoszenia danych do komputera
• Duży, podświetlany wyświetlacz graficzny ułatwiający odczyt
• Wstępnie zdefiniowane procedury testowania automatycznego dla wygody użytkownika 
• Zintegrowane kody miejsca, lokalizacji i opisu do szybszego przetwarzania danych
• Możliwość przeglądania zawartości pamięci zapewniająca większy poziom kontroli w terenie 

Walizka 
Kompaktowe przenośne testery urządzeń firmy Fluke są oferowane wraz z walizką, która zapewnia 
nie tylko ochronę w czasie transportu, ale także dodatkowe miejsce na akcesoria i inne przyrządy. 
Przenośne testery urządzeń są niezwykle lekkie (ważą ok. 3 kg bez walizki), a ponadto mają uchwyty 
ułatwiające przenoszenie.

Przenośne testery urządzeń

Dostępne wyłącznie w wybranych krajach
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Modele 26200-2 6500-2
Funkcje podstawowe

Napięcie sieciowe LN • •

Wskaźniki limitów zewnętrznych • •

Urządzenie zerujące do przewodów uziemiających • •

Uziemienie ochronne PE (200 mA) • •

Uziemienie ochronne PE (25 mA) • •

Izolacja 500 V DC • •

Izolacja 250 V DC •

Prąd uziemiających styków ochronnych • •

Prąd kontaktowy • •

Testowanie wyłączników różnicowoprądowych •

Zastępczy prąd upływu • •

Moc urządzenia w kVA • •

Prąd urządzenia pod obciążeniem • •

Siedmiosegmentowy wyświetlacz LCD • •

Kolorowy wyświetlacz graficzny •

Podświetlenie • •

Port USB do drukowania • •

Port pamięci USB (do przechowywania i pobierania danych) •

Wyjście do podłączenia zewnętrznej drukarki • •

Klawiatura w układzie QWERTY na panelu przednim •

Test przewodów zgodnie z normą IEC • •

Automatyczne testowanie •

Programowalne wskaźniki poziomów wyników 
pozytywnych/negatywnych

•

Przechowywanie danych •

Ograniczone możliwości przechowywania danych •

Testy biegunowości •

Graficzne menu pomocy online •

Tryb wykonywania programu •

Zegar czasu rzeczywistego •

Zarządzanie wynikami na panelu przednim •

Gniazdo testowe 230 V / wtyczka zasilania sieciowego 230 V • •

Test urządzeń 110 V, zgodny z adapterem przewodu 
pomiarowego

•

Przenośne testery urządzeń

TESTERY URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH



TESTERY ELEKTRYCZNE
Pierwszy przyrząd, po który sięgasz 
Pierwszym przyrządem, po który sięgasz przy rozwiązywaniu problemów elektrycznych, jest często 
tester elektryczny. Tester elektryczny to przyrząd do wyszukiwania i usuwania awarii w terenie, za 
pomocą którego można szybko uzyskać wyniki niezbędne do przywrócenia sprawności urządzeń. 
Pozwala on przeprowadzać kontrole pod kątem obecności napięcia, mierzyć napięcie bez kontaktu z 
elementami metalowymi, wykonywać pomiary natężenia prądu i rezystancji oraz sprawdzać ciągłość 
obwodów. Działa on szybko i niezawodnie, a ponadto jest prosty w użyciu. Tester elektryczny ma 
kompaktową konstrukcję, dzięki czemu można nosić go przy sobie, np. w kieszeni koszuli lub spodni 
albo w pasie narzędziowym, aby mieć do niego szybki dostęp.

W połączeniu z akcesoriami, takimi jak przyrząd weryfikujący, futerał, kabura na pasek, zaciski 
krokodylkowe lub zapasowy zestaw przewodów pomiarowych, tester elektryczny będzie przyrządem 
pierwszego wyboru do każdego rodzaju pracy.
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Tester elektryczny Fluke T6-1000
Mierz napięcie — bez przewodów pomiarowych
Mierz napięcie do 1000 V AC przy użyciu otwartych cęgów pomiarowych — bez kontaktu między 
przewodem pomiarowym i obwodem pod napięciem. Model T6-1000 jest wyposażony w rewolucyjną 
technologię FieldSense, dzięki której można wykonywać pomiary prawdziwej wartości RMS napięcia 
AC poprzez umieszczenie badanego przewodu w otwartych cęgach. Możliwość jednoczesnego pomiaru 
napięcia do 1000 V AC i natężenia prądu do 200 A w przewodach o przekroju do 120 mm2 sprawia, 
że tester T6-1000 jest niezwykle wszechstronnym przyrządem do wyszukiwania i usuwania awarii 
podczas prowadzenia prac na obiekcie. Funkcja pomiaru częstotliwości za pomocą otwartych cęgów 
sprawia, że masz jeszcze więcej informacji na wyciągnięcie ręki — wystarczy tylko nacisnąć przycisk.

Dołączone przewody pomiarowe pozwalają na pomiar napięcia AC lub DC do 1000 V lub 
rezystancji do 100 kΩ metodą klasyczną.

Powiązane produkty i akcesoria
• Zaciski krokodylkowe Fluke AC285 SureGrip™
• Futerał Fluke H-T6
• Zestaw magnetyczny do zawieszania mierników Fluke TPAK

Dwubiegunowe testery napięcia i ciągłości 
obwodu Fluke T150/T130/T110/T90
Te cztery dwubiegunowe testery napięcia i ciągłości obwodu firmy Fluke 
stworzono tak, aby zapewnić Ci wsparcie bez względu na charakterystykę 
Twojej pracy. Oferują najlepsze połączenie bezpieczeństwa, prostoty 
użytkowania i szybkości działania.
Zaprojektowane zgodnie z przepisami HSE GS 38 (osłony końcówek) oraz normą IEC EN  
61243-3:2014 w celu weryfikacji braku napięcia — nawet przy rozładowanych bateriach.
Klasa bezpieczeństwa CAT IV 600 V, CAT III 690 V

Cztery sposoby wskazywania obecności napięcia — wskaźnik diodowy, wyświetlacz LCD, sygnał 
dźwiękowy lub wibracje, dzięki którym zawsze wiadomo, czy występuje niebezpieczne napięcie 
(wyświetlacz cyfrowy w modelach T130, T150, wskaźnik wibracyjny w modelach T110, T130, T150)
• Tester napięcia i ciągłości obwodu Fluke T150 z podświetlanym wyświetlaczem LCD 

i dodatkowym pomiarem rezystancji 
• Tester napięcia i ciągłości obwodu Fluke T130 z podświetlanym wyświetlaczem LCD
• Tester napięcia i ciągłości obwodu Fluke T110 z przełączanym obciążeniem
• Podstawowy tester napięcia i ciągłości obwodu Fluke T90

Tester elektryczny Fluke 1AC II VoltAlertTM

Tester elektryczny 1AC II VoltAlert jest prosty użyciu i wystarczająco mały, by zmieścić się w kieszeni 
koszuli. Pozwala on elektrykom, konserwatorom, serwisantom oraz personelowi BHP szybko 
wykrywać obwody pod napięciem. Model 1AC II ma klasę bezpieczeństwa CAT IV 1000 V. W 
przypadku wykrycia obecności napięcia AC z zakresu od 90 do 1000 V świeci się on na czerwono 
i emituje alarm dźwiękowy. Jest on wyposażony w technologię VoltbeatTM oraz funkcję ciągłego 
autotestu, dzięki której zawsze wiadomo, że działa sprawnie. Wygodny klips pozwala łatwo 
przenosić przyrząd w kieszeni koszuli, mając go jednocześnie zawsze pod ręką w przypadku 
potrzeby sprawdzenia obecności napięcia. Tester ten jest dostępny również w wersji 20–90 V AC 
odpowiedniej do obwodów sterowania.

Testery elektryczne

TESTERY ELEKTRYCZNE
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Modele

Testery z otwartymi cęgami 
i technologią FieldSense Klasyczne testery z otwartymi cęgami Wskaźnik  

rotacji faz
T6-1000 2T6-6009 T5-1000 T5-600 9040

Funkcje podstawowe
Technologia pomiaru napięcia FieldSense • •

Otwarte cęgi • • • •

Pomiar prawdziwej wartości RMS • •

Wskazywanie zakresu częstotliwości / 
kierunku wirowania faz

15–400 Hz/•

Pomiary
Napięcie AC/DC 1000 V 600 V 1000 V 600 V 40–700 V AC

Natężenie prądu AC 200 A 200 A 100 A 100 A

Rezystancja/częstotliwość 100 kΩ / 45–66 Hz 2000 Ω/– 1000 Ω/– 1000 Ω/–
Test ciągłości • • • •

Wskaźnik polaryzacji DC • • • •
Wyświetlacz 
Wyświetlacz LCD • • • • •
Podświetlenie • •
Wyświetlacz dwuwierszowy — jednoczesne 
wyświetlanie U+I, Hz

•

Inne funkcje
Wskaźnik świetlny ostrzegający o niebezpiecznym 
napięciu • • • •

Gwarancja i bezpieczeństwo elektryczne

Gwarancja (lata) 2 2 2 2 2

Klasa bezpieczeństwa (EN 61010) CAT III 1000 V 600 V 1000 V 600 V 600 V

Klasa bezpieczeństwa (EN 61010) CAT IV 600 V 600 V 300 V

Modele

Gama przyrządów Fluke VoltAlert™
1AC II 2AC LVD2 LVD1A

Funkcje podstawowe
Zakres napięcia od 90 V AC do 1000 V AC od 90 V AC do 1000 V AC od 90 V AC do 600 V AC od 40 V AC do 300 V AC

Wł./wył. • Zawsze włączony • •

Alarm dźwiękowy •

Latarka • •

Podwójna czułość • •

Gwarancja (lata) 2 2 2 1

Klasa bezpieczeństwa CAT IV 1000 V CAT IV 1000 V CAT IV 600 V

Testery elektryczne

Modele

Dwubiegunowe testery napięcia i ciągłości obwodu

T90 2T1109 T130 T150
Napięcie AC/DC od 12 V do 690 V od 6 V do 690 V

Ciągłość/częstotliwość 0–400 kΩ/ 0/40 – 400 Hz
Rotacja faz – od 100 V do 690 V

Pomiar rezystancji – – – do 1999 Ω

Czas reakcji (sygnalizacja LED – drabinka) < 0,5 s

200 kΩ impedancji wejściowej Pobór prądu 3,5 mA przy napięciu 690 V
Pobór prądu 1,15 mA przy napięciu 230 V

Impedancja wejściowa 7 kΩ (przy wciśniętych 
przyciskach obciążenia)

Pobór prądu 30 mA przy napięciu 230 V

Klasa bezpieczeństwa CAT II 690 V
CAT III 600 V

CAT III 690 V
CAT IV 600 V

Klasa szczelności IP54 IP64

Gwarancja (lata) 2



PORADNIK WYBORU TESTERÓW ELEKTRYCZNYCH JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

Monitorowanie i mierzenie jakości 
powietrza w pomieszczeniach 
Przyrządy Fluke do pomiaru jakości powietrza w pomieszczeniach są wybierane przez 
profesjonalistów do wyszukiwania i usuwania awarii oraz konserwacji i regulacji systemów 
ogrzewania i klimatyzacji w biurach, szkołach, szpitalach, zakładach produkcyjnych, centrach 
danych i innych obiektach. Wykrywanie potencjalnych czynników drażniących i innych zagrożeń w 
otoczeniu pozwala na dokonanie odpowiednich regulacji i wprowadzenie środków zaradczych w celu 
rozwiązania problemów takich jak syndrom chorego budynku lub zapobieżenia ich wystąpieniu. 

Przy regulacji i konserwacji instalacji HVAC wykorzystywana jest diagnostyka powietrza w 
pomieszczeniach, a także pomiary temperatury, wilgotności, przepływu powietrza, koncentracji 
cząstek i innych parametrów. Dzięki wysokiej jakości i dokładności pomiarów przyrządy Fluke 
pozwalają szybko zdiagnozować i zidentyfikować problemy związane z jakością powietrza 
w pomieszczeniach i rozpocząć ich rozwiązywanie.

Profesjonalne przyrządy do diagnostyki powietrza w pomieszczeniach, takie jak licznik cząstek w 
powietrzu Fluke 985, są nieodzowne zarówno dla każdego technika zajmującego się instalacjami 
HVAC, jak i kierownika ds. konserwacji obiektu. Za pomocą przyrządu Fluke 985 można mierzyć 
koncentrację cząstek w czasie rzeczywistym, co pozwala zdiagnozować i zidentyfikować źródła 
zanieczyszczenia powietrza. 

JAKOŚĆ POW
IETRZA W

 POM
IESZCZENIACH
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Jakość powietrza w pomieszczeniach

Licznik cząstek w powietrzu Fluke 985
Przenośny, ręczny przyrząd do pomiaru cząstek 

Przyjrzyj się na nowo jakości powietrza w pomieszczeniach.
Licznik cząstek w powietrzu Fluke 985 to najczęściej wybierany przyrząd przez specjalistów w 
zakresie instalacji HVAC i jakości powietrza w pomieszczeniach. Fluke 985 to przenośne rozwiązanie 
służące do określania koncentracji cząstek unoszących się w powietrzu w zastosowaniach takich 
jak testowanie filtrów czy badanie jakości powietrza w pomieszczeniach. Używaj licznika Fluke 985, 
aby błyskawicznie reagować na skargi mieszkańców, lub włącz go do kompleksowego programu 
konserwacji zapobiegawczej.

Licznik cząstek Fluke 985 pozwala:
• Mierzyć wydajność filtrów
• Monitorować sterylne pomieszczenia w przemyśle
• Samodzielnie monitorować jakość powietrza w pomieszczeniach i współpracować ze specjalistami 

w tym zakresie
• Lokalizować źródła cząsteczek w danym miejscu w celu ich usunięcia
• Raportować skuteczność napraw klientom
• Uzyskiwać kolejne zlecenia poprzez wykazanie konieczności przeprowadzenia prac 

konserwacyjnych i napraw

Przyrząd Fluke 985 jest lekki i prosty w użyciu. Dane można wyeksportować za pomocą kabla USB 
lub pamięci USB, aby następnie móc je łatwo przeglądać i analizować w dowolnym miejscu i czasie.

Miernik temperatury i wilgotności Fluke 971
Szybkie, dokładne pomiary temperatury i wilgotności otoczenia

Monitorowanie temperatury i wilgotności
Temperatura i wilgotność to dwa bardzo istotne czynniki pozwalające utrzymać optymalny komfort 
i dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. Przyrząd Fluke 971 umożliwia szybkie, wygodne 
i dokładne wykonywanie pomiarów wilgotności i temperatury. 

Wytrzymałość i przenośność
Miernik Fluke 971 jest nieoceniony w pracy techników zajmujących się konserwacją obiektów 
przemysłowych i komunalnych, wykonawców usług HVAC oraz specjalistów oceniających jakość 
powietrza w pomieszczeniach. Lekki i poręczny miernik Fluke 971 jest doskonałym przyrządem 
do monitorowania obszarów, w których mogą występować problemy. 

Fluke 975 AirMeter™
Proste, kompleksowe badanie jakości powietrza

Przyrząd, który poszerzy Twoje możliwości.
Fluke 975 AirMeter to solidny i prosty w użyciu ręczny przyrząd testujący, który znacznie zwiększa 
możliwości w zakresie monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach, oferując zaawansowane 
funkcje pięciu różnych mierników. Przyrząd Fluke 975 może być używany do optymalizacji ustawień 
wentylacji w instalacjach HVAC zgodnie z zaleceniami ASHRAE 62, aktywnego monitorowania warunków 
sprzyjających produktywnemu otoczeniu, a także do szybkiego i dokładnego reagowania na skargi 
dotyczące komfortu ze strony osób znajdujących się w budynku. Fluke 975 oferuje funkcje pomiaru:
• Temperatury
• Prędkości powietrza
• Wilgotności
• CO2

• CO

Przyrząd testujący Fluke 975 AirMeter pozwala:
• Reagować na zgłoszenia związane z komfortem ze strony osób znajdujących się w budynku
• Weryfikować działanie systemów sterujących instalacjami HVAC w budynku
• Określać, czy istniejąca wentylacja zapewnia odpowiedni obieg powietrza
• Monitorować przepływ i prędkość powietrza
• Wykonywać testy pod kątem niebezpiecznych wycieków tlenku węgla
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Modele Fluke 971 Fluke 922 i 
Fluke 922/Kit

Fluke 975 i Fluke 975V Fluke 985 Fluke 
CO-220

Liczba zapisów 99 99 25 000 zapisów (ciągłych),  
99 zapisów (nieciągłych)

10 000

Pobieranie danych Nie Nie Tak USB lub Ethernet Nie
Typ baterii 4 baterie AAA 4 baterie AA Akumulator litowo-jonowy 

(zasilanie podstawowe), 3 baterie 
AA (zasilanie rezerwowe)

Akumulator litowo-jonowy 7,4 V, 
2600 mAh

1 bateria 9V

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata 1 rok 1 rok

Zastosowania z zakresu badania jakości powietrza w pomieszczeniach
Prędkość powietrza • •

Ciśnienie powietrza •

Przepływ powietrza 
(objętość)

• •

Dwutlenek węgla •

Tlenek węgla • •

Temperatura • • •

Wilgotność • • •

Punkt rosy / temperatura 
termometru mokrego

• •

Zliczanie koncentracji 
cząstek

•

Ciśnienie powietrza / prędkość powietrza / przepływ powietrza
Zakres pomiaru ciśnienia 
powietrza

±4000 Pa / ±400 mm H20 /  
±40 mbarów

Dokładność pomiaru 
ciśnienia powietrza

±1% + 1 Pa / ±1% +  
0,1 mm H2O / ±1% + 0,01 mbara

Zakres pomiaru prędkości 
powietrza

1–80 m/s 0,25–15 m/s

Dokładność pomiaru 
prędkości powietrza

±2,5% odczytu przy 10,00 m/s ±4,0 % odczytu powyżej 
wartości 0,25 m/s

Zakres pomiaru 
przepływu powietrza 
(objętość)

od 0 do 99 999 cfm

Dokładność pomiaru 
przepływu powietrza 
(objętość)

Dokładność jest funkcją prędkości 
powietrza i rozmiaru kanału

Temperatura, wilgotność względna
Zakres temperatur od -20°C do 60°C od 0°C do 50°C od -20°C do +50°C
Dokładność pomiaru 
temperatury

od 0°C do 45°C: ±0,5°C /  
od -20°C do 0°C oraz od 45°C 

do 60°C: ±1,0°C

 od 0°C do 50°C: ±0,01°C od 40°C do 60°C: ±0,9°C /  
od 5°C do 40°C: ±0,5°C / 
od -20°C do 5°C: ±1,1°C

Zakres wilgotności 
względnej

od 5% do 95% od 0% do 90% od 10% do 90%

Dokładność pomiaru 
wilgotności względnej

od 10% do 90% (w temp. 23°C): 
±2,5% <10%, >90%  

(w temp. 23°C): ±5,0%

od 0% do 90% (w temp. 23°C): 
±2,0%

od 10% do 90% (w temp. 23°C): 
±2,0%

Dwutlenek węgla / tlenek węgla
Zakres pomiaru zawartości 
dwutlenku węgla

od 0 do 5000 ppm

Dokładność pomiaru 
zawartości dwutlenku 
węgla

2,75% + 75 ppm

Zakres pomiaru 
zawartości tlenku węgla

od 0 do 500 ppm od 0 do 
1000 ppm

Dokładność pomiaru 
zawartości tlenku węgla

±5% lub ±3 ppm (większa z 
tych wartości), przy 20°C i 50% 

wilgotności względnej

5% lub  
±2 ppm

Licznik cząstek
Natężenie przepływu 2,83 l/min
Zakres wielkości cząstek od 0,3 µm do 10,0 µm (6 kanałów)
Tryby pomiaru Pomiary pierwotne: #/m3, #/ft3,  

#/l — w trybie zbiorczym 
i różnicowym

Skuteczność zliczania 50% dla cząstek o wielkości 0,3 
μm; 100% dla cząstek > 0,45 μm 

(zgodnie z normą ISO 21501)
Limity stężenia  10% przy 4 000 000 cząstek 

na stopę sześcienną  
(zgodnie z normą ISO 21501)

JAKOŚĆ POW
IETRZA W

 POM
IESZCZENIACH

PORADNIK WYBORU MIERNIKÓW JAKOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

Jakość powietrza w pomieszczeniach



TESTERY IZOLACJI
Szybkie i bezpieczne wykonywanie 
najważniejszych pomiarów
Niezależnie od tego, czy pracuje się przy silnikach, generatorach, kablach czy 
rozdzielnicach, testery rezystancji izolacji Fluke zapewniają rzetelne wyniki bez 
żadnych zakłóceń. Gama testerów izolacji została zaprojektowana tak, by przyrządy 
te były bezpieczne, proste w użyciu, pozbawione niepotrzebnych funkcji oraz 
cechowały się zaawansowaną wydajnością. Stanowią one doskonałe rozwiązanie 
do zastosowań z zakresu wyszukiwania i usuwania awarii, przekazywania 
do eksploatacji oraz konserwacji zapobiegawczej.
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Testery izolacji

TESTERY IZOLACJI

Multimetr do testowania izolacji Fluke 1587 FC
Dbaj o swoje bezpieczeństwo. Znajduj szybciej ukryte problemy. Nie zajmuj 
się papierkową robotą.
System Fluke Connect™ w połączeniu z multimetrem do testowania izolacji Fluke 1587 FC ułatwia 
identyfikowanie trudnych problemów oraz ich rozwiązywanie, a także umożliwia przesyłanie 
wyników za pomocą smartfona — wszystko to w bezpiecznej odległości od niebezpiecznych obszarów.

Testy zmian współczynnika PI/DAR w czasie z wykresami TrendIt™ pozwalają szybko 
identyfikować problemy związane z zanieczyszczoną lub zawilgoconą izolacją. System Fluke 
Connect zapisuje pomiary, eliminuje potrzebę zapisywania wyników, ogranicza błędy i zachowuje 
dane na potrzeby śledzenia danych historycznych. Kompensacja temperatury pomaga dokładnie 
ustalać wartości odniesienia. Przyrząd jest wyposażony w funkcję wykrywania obwodów pod 
napięciem zapobiegającą testowaniu izolacji w przypadku wykrycia napięcia >30 V oraz filtr 
dolnoprzepustowy do falowników.

Tester izolacji Fluke 1550C
Ocena trendów i eliminacja wątpliwości.
Zestaw do testowania rezystancji izolacji Fluke 1550C z obsługą systemu Fluke Connect umożliwia 
wykonywanie cyfrowych pomiarów rezystancji izolacji napięciem do 5 kV. Korzystająca z łączności 
bezprzewodowej aplikacja Fluke Connect umożliwia wykonywanie pomiarów i zbieranie danych z 
bezpiecznej odległości. Za pomocą tej aplikacji można w szybki sposób zdalnie skonfigurować tester 
1550C oraz rozpocząć i zakończyć testowanie, pozostając w bezpiecznej odległości od wszelkich 
działających urządzeń pod napięciem. Funkcja zdalnego gromadzenia danych zapisuje wyniki testów 
w chmurze, co umożliwia ich wykorzystanie do analiz oraz do celów konserwacji zapobiegawczej.

Tester rezystancji izolacji Fluke 1507
Uniwersalny, kompaktowy ręczny tester izolacji
Testy izolacji: od 10 kΩ do 10 GΩ; funkcja wykrywania obwodów pod napięciem zapobiegającą 
testowaniu izolacji w przypadku wykrycia napięcia >30 V. Pomiar małych rezystancji / ciągłości 
obwodu uziemiającego (200 mA). 

Modele 1587 FC 1587 1577 1503 1507 1550C 1555
Funkcje

Napięcia testowe od 50 V do 1000 V od 50 V do 1000 V od 500 V do 1000 V od 500 V do 1000 V od 50 V do 1000 V od 250 V do 5000 V od 250 V do 
10 000 V

Zakres rezystancji izolacji 0,01 MΩ 
do 2 GΩ

0,01 MΩ 
do 2 GΩ

0,01 MΩ 
do 600 MΩ

0,01 MΩ 
do 2 GΩ

0,01 MΩ 
do 10 GΩ

od 200 kΩ  
do 1 TΩ

od 200 kΩ  
do 2 TΩ

PI/DAR • • • • Tak, plus system 
Fluke Connect*

Tak, plus system 
Fluke Connect*

Automatyczne rozładowanie • • • • • • •

Test prądem narastającym 
(na przebicie)

• •

Porównanie wynik pozytywny/
negatywny

• • •

Pamięć Za pomocą systemu 
Fluke Connect

Tak, plus system 
Fluke Connect*

Tak, plus system 
Fluke Connect*

Sonda do zdalnych pomiarów • • • • •

Zdalne uruchamianie 
i konfigurowanie

Tak, za pomocą 
systemu Fluke 

Connect*

Tak, za pomocą 
systemu Fluke 

Connect*
Pomiar małych rezystancji / 
ciągłości obwodu uziemiającego

źródło 200 mA  
(rozdzielczość 10 mΩ)

źródło 200 mA  
(rozdzielczość 10 mΩ)

Podświetlenie • • • • •
Funkcje multimetru • • •

Gwarancja (lata) 3 3 3 1 1 3 3

*W przypadku zastosowania adaptera Fluke ir3000 FC do modeli z serii 155x, które są zgodne z systemem Fluke Connect
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Niezależnie od tego, czy pracuje się w zakładzie przemysłowym, przedsiębiorstwie użyteczności 
publicznej czy innym dużym obiekcie, przyrządy firmy Fluke do analizy jakości zasilania i energii 
elektrycznej pomagają uzyskać dane potrzebne do utrzymania najwyższego poziomu sprawności 
i niezawodności. Przyrządy te umożliwiają łatwe i efektywne rejestrowanie oraz analizowanie 
informacji dotyczących jakości energii i sprawności energetycznej.

Rejestratory parametrów zasilania
Rejestratory parametrów zasilania są używane do prowadzenia badań energii i obciążenia w celu 
ustalenia, gdzie możliwe są oszczędności. Za pomocą oprogramowania Fluke Energy Analyze Plus 
można tworzyć szczegółowe raporty pozwalające skupić się na problematycznych obszarach.

Przyrządy do wyszukiwania i usuwania awarii oraz analizy jakości zasilania
Trójfazowe analizatory jakości zasilania doskonale nadają się do wyszukiwania i usuwania awarii, 
rejestrowania parametrów oraz tworzenia szczegółowych raportów w połączeniu z prostym w użyciu 
oprogramowaniem PowerLog. Jednofazowe mierniki jakości zasilania firmy Fluke mogą mierzyć 
i rejestrować parametry systemów zasilania AC lub DC — w zależności od danego modelu. Te 
jednofazowe i trójfazowe przyrządy pozwalają szybko wykryć miejsce występowania potencjalnych 
problemów w instalacji elektrycznej.

Rejestratory jakości zasilania 
Rejestratory jakości zasilania rejestrują bardzo szczegółowe dane umożliwiające wykrycie 
najtrudniejszych do znalezienia problemów. W przypadku korzystania z oprogramowania pomocniczego 
rejestrator może pomóc w uzyskaniu pełnego obrazu sytuacji, który pozwoli rozwiązać problemy.

Analizatory jakości zasilania o wysokiej dokładności
Nasze przyrządy charakteryzują się najwyższą dokładnością i radzą sobie nawet z najtrudniejszymi 
przebiegami. Doskonale nadają się do sprawdzania działania transformatorów, instalacji 
oświetleniowych oraz elektronicznych urządzeń impulsowych, takich jak falowniki lub 
zasilacze. W przypadku bardzo niskiego współczynnika mocy lub obciążeń impulsowych o dużej 
częstotliwości firma Fluke oferuje rozwiązania pomiarowe, które mogą być stosowane w systemach 
jednofazowych, trójfazowych lub sześciofazowych.
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Analizator jakości zasilania i energii elektrycznej 
Fluke 435-II
Przyrząd Fluke 435-II jest przeznaczony dla użytkowników, którzy muszą jak 
najszybciej znaleźć rozwiązanie problemu związanego z jakością zasilania. 
• Możliwość utworzenia na jednym ekranie kompletnego podsumowania danych dotyczących 

jakości zasilania, które szybko wskaże problematyczne obszary, pozwalając skrócić czas 
potrzebny na określenie przyczyn problemów

• Obliczanie kosztu strat energii wynikających z niskiej jakości zasilania, zapobieganie przestojom 
i rozwiązywanie problemów związanych z jakością zasilania lub sprawnością silników

Analizator jakości zasilania i parametrów silników 
elektrycznych Fluke 438-II
Przyrząd pomiarowy umożliwiający szybką i łatwą ocenę parametrów 
elektrycznych i mechanicznych silników elektrycznych oraz analizę 
jakości zasilania.
Analizator Fluke 438-II oferuje wszystkie funkcje analizatora jakości zasilania Fluke 435-II, 
a ponadto umożliwia:
• Wykonywanie pomiarów najważniejszych parametrów potrzebnych do analizy pracy silnika, 

takich jak moment obrotowy, prędkość obrotowa, moc mechaniczna i sprawność — bez użycia 
czujników mechanicznych

• Wykonywanie pomiarów parametrów zasilania elektrycznego wpływających na sprawność 
silnika, takich jak napięcie, natężenie prądu, moc, moc pozorna, współczynnik mocy, 
zniekształcenie harmoniczne i asymetria zasilania

• Wykrywanie problemów z jakością energii elektrycznej, takich jak chwilowe spadki lub wzrosty 
napięcia, stany nieustalone, harmoniczne i asymetria zasilania

Trójfazowy rejestrator jakości zasilania Fluke 1748
Jeszcze prostsze wyszukiwanie i usuwanie awarii, mierzenie zużycia energii 
oraz przeprowadzanie badań jakości zasilania.
Trójfazowy rejestrator jakości zasilania Fluke 1748 zapewnia szybki i łatwy dostęp do kompleksowych 
danych potrzebnych do tego, by na bieżąco podejmować newralgiczne decyzje dotyczące jakości 
zasilania i innych parametrów energii. Dołączony pakiet oprogramowania Energy Analyze Plus pozwala 
łatwo tworzyć szczegółowe raporty za pomocą jednego przycisku.
• Funkcja automatycznej kontroli konfiguracji gwarantuje, że każda seria pomiarów będzie prawidłowo 

przeprowadzona już za pierwszym razem 
• Szczegółowe pomiary parametrów zasilania i jakości energii elektrycznej — rejestracja ponad 

500 różnych parametrów w każdym okresie uśredniania
• Tworzenie kompleksowych raportów zgodnych z najpopularniejszymi standardami w zakresie 

jakości zasilania w ciągu kilku sekund
• Dogodne zasilanie przyrządu bezpośrednio z mierzonego obwodu

Zaawansowany rejestrator parametrów zasilania 
Fluke 1738
Większa przejrzystość, zmniejszona niepewność i lepsze decyzje co do 
jakości zasilania oraz zużycia energii.
Zaawansowany trójfazowy rejestrator parametrów zasilania Fluke 1738 jest zgodny z aplikacją 
mobilną i oprogramowaniem komputerowym Fluke Connect™. Przyrząd ten doskonale nadaje się 
do prowadzenia badań energii i jakości zasilania.
• Automatyczny pomiar i rejestracja napięcia, natężenia prądu, parametrów mocy, harmonicznych 

oraz powiązanych parametrów jakości zasilania
• Rejestracja chwilowych spadków i wzrostów napięcia oraz prądu rozruchowego: obraz przebiegu 

zdarzenia oraz profil RMS o wysokiej rozdzielczości pozwalają sprawdzić jakość zasilania w instalacji 
elektrycznej i dowiedzieć się, gdzie i kiedy występują straty energii

• Dogodne zasilanie przyrządu bezpośrednio z mierzonego obwodu

POLECANE PRODUKTY
ANALIZA JAKOŚCI ZASILANIA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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PORADNIK WYBORU PRZYRZĄDÓW DO ANALIZY JAKOŚCI ZASILANIA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zastosowanie

Jednofazowe Trójfazowe

VR1710 2345 1732/17341 1736/17382 1742 1746 1748
Badania energii

Pomiar wartości: U, I, kW,  
Cos/DPF, kWh

Szczegółowe profile mocy i zużycia energii 
podczas audytów energetycznych oraz 
dokładne określenie możliwości zmniejszenia 
zużycia energii

• • • • • •

Pomiar wartości minimalnych/
maksymalnych i średnich • • • • • •

Rejestracja danych przez 10 dni • • • • • •
Obliczanie wartości pieniężnej 
strat energii
Podstawowe pomiary harmonicznych
Pomiar całkowitych 
zniekształceń harmonicznych 
(napięcia i natężenia prądu)

Możliwość wykrycia źródła zniekształceń 
harmonicznych w instalacji, dzięki czemu 
możliwe jest odfiltrowanie tych obciążeń lub 
przeniesienie ich do osobnych obwodów

• • • • • • •

Pomiary harmonicznych  
od 1 do 25 dla U i I • (tylko U) • • • •

Zaawansowane pomiary harmonicznych

Pełne widmo harmonicznych Jeśli w instalacji pracują odbiorniki 
powodujące zniekształcenia, potrzebne są 
kompleksowe dane pozwalające określić źródło 
zakłóceń i znaleźć rozwiązanie problemu

• • • •

Harmoniczne mocy •

Podstawowa diagnostyka jakości energii elektrycznej w przemyśle
Funkcja oscyloskopu Podczas wyszukiwania i usuwania awarii 

na obiekcie dane przedstawione w formie 
graficznej pozwalają na bezpośrednie 
wyśledzenie źródła problemu

• •

Chwilowe spadki i skoki napięcia • • • • •

Zaawansowana diagnostyka jakości energii elektrycznej w przemyśle
Kompleksowa funkcja rejestrowania Rozbudowane instalacje przemysłowe 

często wymagają głębszego wglądu w dane 
pomiarowe. Na pojedynczy problem wpływ 
może mieć wiele obciążeń oddziałujących 
na siebie w sposób losowy

• • • • •

Funkcje zaawansowane
Prąd rozruchowy Wykrywanie prądu szczytowego podczas 

przełączania obciążeń 17382 •

Migotanie Pomiar wpływu zakłócających urządzeń 
impulsowych • • • •

Stany nieustalone Przechwytywanie szybkozmiennych przebiegów 
napięcia spowodowanych przełączaniem 
obciążeń lub zakłóceniami w sieci

• •3

Sygnały sieciowe Monitorowanie sygnałów w sieci, które służą 
do sterowania urządzeniami w całej sieci • •

Rejestracja przebiegu zasilania Rejestrowanie przebiegów napięcia i natężenia 
w zdefiniowanych okresach w celu poznania 
skutków rozruchów oraz wyłączeń silników 
i generatorów

Rejestrowanie przebiegów 
dla zdarzeń

Wizualizacja chwilowych spadków i skoków 
napięcia w celu identyfikowania przyczyny 
zdarzeń

• 17382 •

400 Hz Pomiary w układach awioniki oraz układach 
okrętowych

Okrętowe sieci zasilające Ocena okrętowych sieci zasilających w 
oparciu o określone normy międzynarodowe

Sprawność falowników Pomiar mocy wejściowej i wyjściowej falow-
ników w celu optymalizacji działania systemu

Analiza pracy silnika
Prędkość obrotowa, moment 
obrotowy, moc mechaniczna, 
sprawność

Dynamiczna analiza pracy silnika poprzez 
wykreślanie współczynnika obniżenia 
mocy w zależności od obciążenia według 
wytycznych NEMA/IEC dotyczących silników 
elektrycznych z rozruchem bezpośrednim oraz 
silników z przetwornicami częstotliwości

Komunikacja
USB • • • • • • •
Ethernet • • •
Bezprzewodowe pobieranie danych 17341 • • • •
Aplikacja Fluke Connect 17341 • • • •
Bezpieczeństwo
CAT IV / 600 V • • • • • •
CAT II / 300 V •
Zasilanie z badanego obwodu • • • • • •
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Zastosowanie

Trójfazowe (ciąg dalszy)

434-II 435-II 437-II 438-II 17504 1760
Badania energii
Pomiar wartości: U, I, kW,  
Cos/DPF, kWh

Szczegółowe profile mocy i zużycia energii 
podczas audytów energetycznych oraz 
dokładne określenie możliwości zmniejszenia 
zużycia energii

• • • • • •

Pomiar wartości minimalnych/
maksymalnych i średnich • • • • • •

Rejestracja danych przez 10 dni • • • • • •
Obliczanie wartości pieniężnej 
strat energii • • • •

Podstawowe pomiary harmonicznych
Pomiar całkowitych 
zniekształceń harmonicznych 
(napięcia i natężenia prądu)

Możliwość wykrycia źródła zniekształceń 
harmonicznych w instalacji, dzięki czemu 
możliwe jest odfiltrowanie tych obciążeń lub 
przeniesienie ich do osobnych obwodów

• • • • • •

Pomiary harmonicznych  
od 1 do 25 dla U i I • • • • • •

Zaawansowane pomiary harmonicznych

Pełne widmo harmonicznych Jeśli w instalacji pracują odbiorniki powodujące 
zniekształcenia, potrzebne są kompleksowe 
dane pozwalające określić źródło zakłóceń 
i znaleźć rozwiązanie problemu

• • • • • •

Harmoniczne mocy • • • • • •

Podstawowa diagnostyka jakości energii elektrycznej w przemyśle
Funkcja oscyloskopu Podczas wyszukiwania i usuwania awarii 

na obiekcie dane przedstawione w formie 
graficznej pozwalają na bezpośrednie 
wyśledzenie źródła problemu

• • • • • •

Chwilowe spadki i skoki napięcia • • • • • •

Zaawansowana diagnostyka jakości energii elektrycznej w przemyśle
Kompleksowa funkcja rejestrowania Rozbudowane instalacje przemysłowe 

często wymagają głębszego wglądu w dane 
pomiarowe. Na pojedynczy problem wpływ 
może mieć wiele obciążeń oddziałujących 
na siebie w sposób losowy

• • • • • •

Funkcje zaawansowane
Prąd rozruchowy Wykrywanie prądu szczytowego podczas 

przełączania obciążeń • • • • • •

Migotanie Pomiar wpływu zakłócających urządzeń 
impulsowych • • • • • •

Stany nieustalone Przechwytywanie szybkozmiennych przebiegów 
napięcia spowodowanych przełączaniem 
obciążeń lub zakłóceniami w sieci

• • • • •

Sygnały sieciowe Monitorowanie sygnałów w sieci, które służą 
do sterowania urządzeniami w całej sieci • • • • •

Rejestracja przebiegu zasilania Rejestrowanie przebiegów napięcia i natężenia 
w zdefiniowanych okresach w celu poznania 
skutków rozruchów oraz wyłączeń silników 
i generatorów

• • •

Rejestrowanie przebiegów 
dla zdarzeń

Wizualizacja chwilowych spadków i skoków 
napięcia w celu identyfikowania przyczyny 
zdarzeń

• • • • •

400 Hz Pomiary w układach awioniki oraz układach 
okrętowych •

Okrętowe sieci zasilające Ocena okrętowych sieci zasilających w oparciu 
o określone normy międzynarodowe •

Sprawność falowników Pomiar mocy wejściowej i wyjściowej falowników 
w celu optymalizacji działania systemu • • • •

Analiza pracy silnika
Prędkość obrotowa, moment 
obrotowy, moc mechaniczna, 
sprawność

Dynamiczna analiza pracy silnika poprzez 
wykreślanie współczynnika obniżenia mocy w 
zależności od obciążenia według wytycznych 
NEMA/IEC dotyczących silników elektrycznych 
z rozruchem bezpośrednim oraz silników 
z przetwornicami częstotliwości

Dostępna 
jest opcja 

rozszerzenia 
funkcji

Dostępna 
jest opcja 

rozszerzenia 
funkcji

Dostępna 
jest opcja 

rozszerzenia 
funkcji

•

Komunikacja
USB • • • • •
Ethernet • •
Bezprzewodowe pobieranie danych • • • •
Aplikacja Fluke Connect • • • •
Bezpieczeństwo
CAT IV / 600 V • • • • • •
CAT II / 300 V

Zasilanie z badanego obwodu
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ANALIZATORY AKUMULATORÓW
Analizatory akumulatorów firmy Fluke to doskonałe przyrządy testujące do konserwacji, 
rozwiązywania problemów i przeprowadzania testów wydajności pojedynczych akumulatorów 
stacjonarnych oraz baterii akumulatorów wykorzystywanych jako systemy zasilania awaryjnego 
w centrach danych, sieciach telekomunikacyjnych, systemach dystrybucji zasilania oraz wielu 
innych zastosowaniach. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, niewielkim wymiarom oraz 
wytrzymałej konstrukcji analizatory akumulatorów firmy Fluke zapewniają optymalną wydajność 
pracy, rzetelne wyniki testów oraz niezawodność.

Analizatory akumulatorów Fluke z serii 500 oferują szeroki zakres funkcji testowania 
akumulatorów — od pomiaru napięcia tętnień po tryb pomiaru wielu parametrów, który pozwala 
skrócić czas testowania poprzez jednoczesne wykonywanie trzech pomiarów: pomiaru napięcia DC, 
rezystancji wewnętrznej oraz pomiaru temperatury przy użyciu podczerwieni.
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POLECANE PRODUKTY

Analizatory akumulatorów

ANALIZATORY AKUM
ULATORÓW

Analizatory akumulatorów firmy Fluke
Dzięki mniejszej złożoności sposobu wykonywania pomiarów, prostszej 
procedurze testowania i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika podstawowy 
analizator akumulatorów Fluke BT510, analizator akumulatorów BT520 i 
zaawansowany analizator akumulatorów BT521 wyznaczają nowe standardy 
w zakresie łatwości testowania akumulatorów stacjonarnych wszystkich typów.
• Najważniejsze pomiary: Rezystancja wewnętrzna, napięcie AC i DC, natężenie prądu AC i DC, 

napięcie tętnień, częstotliwość i temperatura akumulatora
• Tryb pomiarów sekwencyjnych: Automatyczne lub ręczne testowanie sekwencyjne baterii 

akumulatorów z automatycznym zapisem wyników pomiarów, w tym napięcia, rezystancji 
i temperatury (z inteligentną sondą pomiarową BTL21), eliminujące potrzebę naciskania 
przycisku za każdym razem, gdy konieczne jest zapisanie wyniku pomiaru

• Wszechstronne możliwości rejestracji: Wszystkie zmierzone wartości są automatycznie 
zapisywane podczas testowania i można je przejrzeć na przyrządzie przed pobraniem danych 
do bieżącej analizy

• Zoptymalizowany interfejs użytkownika: Szybki proces konfiguracji i tworzenia profilów 
(z podpowiedziami) gwarantuje, że za każdym razem zostaną zarejestrowane właściwe dane, 
a wskazówki wizualne i dźwiękowe minimalizują ryzyko błędów podczas pomiarów

• Klasa bezpieczeństwa: CAT III 600 V

Funkcje Zakres Rozdzielczość Dokładność BT510 BT520 BT521

Rezystancja akumulatora1

3 mΩ
30 mΩ
300 mΩ
3000 mΩ

0,001 mΩ
0,01 mΩ
0,1 mΩ
1 mΩ

1% + 8
0,8% + 6
0,8% + 6
0,8% + 6

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

V DC

6 V
60 V

600 V
1000 V

0,001 V
0,01 V
0,1 V
1 V

0,9% + 5
0,9% + 5
0,9% + 5
0,9% + 5

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

V AC (od 45 Hz do 500 Hz z filtrem 800 Hz) 600 V 0,1 V 2% + 10 • • •

Częstotliwość (wyświetlana wraz z wartością 
napięcia lub natężenia prądu AC)2

500 Hz 0,1 Hz 0,5% + 8 • • •

Napięcie tętnień AC (maks. 20 kHz) 600 mV
6000 mV

0,1 mV
1 mV

3% + 20
3% + 10

•
•

•
•

•

Natężenie prądu DC/AC (z cęgami Fluke i410 
dostępnymi jako akcesorium)

400 A 1 A 3,5% + 2 •

Temperatura od 0°C do 60°C 1°C 2°C •

Zestaw interaktywnej sondy pomiarowej 
z przedłużaczem

• •

Tryb miernika 999 pomiarów dla każdej pozycji pomiarowej ze znacznikiem czasu

Tryb sekwencyjny Do 100 profilów i 100 szablonów profilów ze znacznikiem czasu (w każdym profilu można zapisać maks. 
450 akumulatorów)

1Pomiary są realizowane metodą wprowadzania sygnału AC. Parametry wprowadzanego sygnału źródłowego: 100 mA, 925 Hz.
2Poziom wyzwalania (napięcie AC): 10 mV, A AC: 10 A.



PRZYRZĄDY DO KALIBRACJI PROCESÓW
Praca w środowisku procesowym, takim jak przemysł farmaceutyczny czy petrochemiczny, może 
stanowić wyzwanie. Aparatura procesowa jest często instalowana w trudnych środowiskach pracy, 
które wraz z upływem czasu mogą powodować zmiany w sposobie jej działania, a także zmiany 
w sposobie działania podłączonych do niej czujników. Aparatura ta dostarcza wyniki pomiarów do 
systemu sterowania instalacją technologiczną, a jej sprawne działanie ma newralgiczne znaczenie 
dla funkcjonowania i bezpieczeństwa instalacji. Do konserwacji, budowy i kalibracji systemów 
procesowych wymagane jest jednak wyjątkowe doświadczenie.

Niezależnie od tego, czy pracuje się w warsztacie, na obiekcie czy w terenie, potrzebne są 
precyzyjne przyrządy, na których można polegać. Przyrządy Fluke do kalibracji procesów obejmują 
pełną gamę kalibratorów oraz przyrządów do wyszukiwania i usuwania awarii dla operatorów 
procesów przemysłowych, które pomagają zagwarantować, że przyrządy pomiarowe będą 
pracować w oczekiwanych granicach.

Gama kalibratorów procesowych obejmuje: dokumentujące kalibratory procesów, wielofunkcyjne 
kalibratory procesowe, jednofunkcyjne i wielofunkcyjne kalibratory temperatury oraz różne kalibratory 
pętli mA. Firma Fluke, jako lider w dziedzinie kalibracji procesów, zaprojektowała przyrządy pomocne 
w rozwiązywaniu konkretnych problemów, którym stawia się czoła każdego dnia.
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POLECANE KALIBRATORY PĘTLI mA
PRZYRZĄDY DO KALIBRACJI PROCESÓW

Kalibratory pętli to przyrządy niezbędne do pracy z pętlami prądowymi 4–20 mA. Kalibratory 
pętli Fluke oferują funkcje generowania, mierzenia i symulacji prądu w zakresie mA oraz zasilania 
pętli 24 V. Odczyty pomiarów są podawane w mA i % zakresu. Przyrządy te cechują się prostą 
obsługą oraz dokładnością, na której można polegać. Nasze kalibratory pętli z obsługą komunikacji 
HART pomagają w pełni wykorzystać możliwości kalibracji inteligentnych nadajników, dodając 
przydatne opcje konfiguracyjne oraz zapewniając lepszy dostęp do testowanych urządzeń HART 
i więcej informacji na ich temat.

Cęgowy miliamperomierz procesowy Fluke 773
Cęgowy miliamperomierz procesowy Fluke 773 mA to dokładny i wszechstronny przyrząd, 
który umożliwia pomiar sygnałów wyjściowych bez przerywania pętli. Doskonale nadaje się 
do wyszukiwania i usuwania awarii sterowników PLC, przetworników i zaworów w instalacjach 
technologicznych. Model 773 umożliwia rozwiązywanie problemów z urządzeniem pod napięciem 
bez konieczności wyłączania zasilania. Jest to istotne, gdyż wyłączenie zasilania mogłoby 
spowodować przeoczenie innych problemów występujących w procesie.
• Pomiar napięcia DC w celu weryfikacji zasilania 24 V lub sygnałów napięciowych We/Wy
• Generowanie sygnałów napięcia DC z zakresu 0–10 V oraz 1–5 V w celu testowania 

urządzeń wejściowych
• Rejestrowanie sygnałów 4–20 mA bez przerywania pętli przy użyciu rejestrującego 

multimetru cyfrowego oraz skalowanego sygnału wyjściowego mA

Miernik procesowy Fluke 789 ProcessMeter™
Miernik procesowy Fluke 789 ProcessMeter oferuje dwukrotnie większe możliwości w zakresie 
wyszukiwania i usuwania awarii. Jest to kompaktowy przyrząd testujący, który stanowi połączenie 
zaawansowanego multimetru cyfrowego o określonej kategorii bezpieczeństwa pomiarowego z 
kalibratorem pętli mA. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zasilacza pętli 24 V czy źródła prądowego 
lub symulacji obciążenia na poziomie miliamperów, przyrząd 789 został zaprojektowany tak, aby 
spełnić wszystkie Twoje oczekiwania. Po dodaniu obsługi bezprzewodowego rejestrowania danych 
poprzez system Fluke Connect™ oraz funkcji rozmów wideo ShareLive™ technicy procesowi zyskają 
dużo większe możliwości, a jednocześnie nie będą musieli nosić przy sobie dodatkowego wyposażenia.
• Przyrząd ten łączy w sobie funkcje kalibratora pętli z zaawansowanymi możliwościami 

dokładnego multimetru cyfrowego prawdziwej wartości RMS (1000 V) o klasie bezpieczeństwa 
CAT IV 600 V

• Moduł kalibracji urządzeń HART z zasilaniem pętli (z wbudowanym opornikiem 250 omów)
• Jednoczesny odczyt zmierzonych wartości w mA oraz w postaci % zakresu pomiarowego na 

wyjściu 4–20 mA

Tester pętli prądowej zaworów Fluke 710 mA
Tester pętli prądowej zaworów Fluke 710 mA to kompaktowy przyrząd z obsługą komunikacji 
HART, który oferuje zaawansowane funkcje, pozwala oszczędzać czas i uzyskiwać wyniki 
wysokiej jakości. Kalibrator 710 nie tylko zapewnia wszystkie funkcje kalibracji pętli oferowane 
przez precyzyjny kalibrator pętli 709H z komunikacją HART, ale także skraca czas pomiaru, 
generowania napięcia lub prądu oraz czas potrzebny do zasilenia pętli, umożliwiając jednocześnie 
szybkie i proste testowanie inteligentnych zaworów sterujących z obsługą komunikacji HART.
• Najważniejsze funkcje testowania zaworów obejmują: wstępnie skonfigurowany test sygnatury 

zaworu, test prędkości, test krokowy, test ręczny oraz test udarowy i test częściowego skoku
• Najistotniejsze funkcje kalibratora pętli prądowej mA to: źródło mA, symulacja mA, odczyt mA, 

odczyt/zasilanie pętli mA i odczyt napięcia
• Obsługa komunikacji HART umożliwiająca testowanie i podstawową konfigurację nadajników HART
• Przesyłanie zarejestrowanych w terenie wyników testów zaworów, pomiarów oraz ustawień 

konfiguracji urządzeń HART za pomocą dołączonego oprogramowania komputerowego ValveTrack™
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POLECANE KALIBRATORY WIELOFUNKCYJNE

Wielofunkcyjne przyrządy do kalibracji firmy Fluke są zaprojektowane tak, by można było za 
ich pomocą kalibrować prawie wszystko. Te przyrządy do kalibracji mogą pracować w trybie 
źródła, mierzyć niemal wszystkie parametry procesów, a wersje z opcją tworzenia dokumentacji 
pozwalają nawet dokumentować wyniki.

Dokumentujący kalibrator procesów Fluke 753
Fluke 753 to zaawansowany wielofunkcyjny kalibrator dokumentujący, który umożliwia pobieranie 
procedur, list i instrukcji utworzonych za pomocą oprogramowania, a także przesyłanie danych 
w celu ich drukowania, archiwizowania oraz analizowania. Ten wytrzymały kalibrator przenośny 
oferuje tryb źródła i symulacji, a także możliwość wykonywania pomiarów ciśnienia, temperatury 
oraz sygnałów elektrycznych. Ponadto pozwala on automatyzować procedury kalibracji i rejestrować 
dane na potrzeby dokumentacji, a także pomaga spełnić rygorystyczne wymagania norm, takich 
jak ISO 9000, FDA, EPA i OSHA.
• Pomiary napięcia, natężenia prądu w mA, temperatury (sondy RTD i termopary), częstotliwości oraz 

rezystancji w celu testowania czujników, nadajników i innych elementów aparatury pomiarowej
• Generowanie i symulacja napięcia, natężenia prądu w mA, temperatury (termopary i sondy RTD), 

częstotliwości, rezystancji i ciśnienia w celu kalibracji nadajników
• Zasilanie nadajników podczas testów za pomocą zasilacza pętli z jednoczesnym pomiarem 

natężenia prądu w mA
• Zarządzanie procedurami kalibracji, przesyłanie i drukowanie wyników oraz planowanie 

kalibracji za pomocą opcjonalnego oprogramowania do zarządzania kalibracją DPCTrack2

Fluke 754 — dokumentujący kalibrator 
procesów z obsługą komunikacji HART
Kalibracja przyrządów, wyszukiwanie i usuwanie awarii, rutynowe czynności konserwacyjne — 
wszystkie te działania można wykonywać szybciej, korzystając z kalibratora procesowego Fluke 
754 z obsługą komunikacji HART®. Wykonuje on wiele różnych zadań tak szybko i doskonale, że 
z powodzeniem zastępuje wszystkie inne kalibratory procesowe. Ten wytrzymały i niezawodny 
kalibrator o zintegrowanych funkcjach komunikacyjnych oferuje wszystkie możliwości przyrządu 
Fluke 753. Stanowi on doskonałe rozwiązanie do kalibracji i konserwacji oprzyrządowania HART 
oraz innej aparatury pomiarowej, które pozwala także wyszukiwać i usuwać awarie.
• Bogaty w funkcje dokumentujący kalibrator procesów z obsługą komunikacji HART, 

przeznaczony do kalibracji oprzyrządowania HART oraz wyszukiwania i usuwania w nim awarii
• Pomiary napięcia, natężenia prądu w mA, temperatury (sondy RTD i termopary), częstotliwości 

oraz rezystancji w celu testowania czujników, nadajników i innych elementów
• Generowanie/symulowanie napięcia, natężenia prądu w mA, temperatury (termopary i sondy 

RTD), częstotliwości, rezystancji i ciśnienia w celu kalibracji nadajników
• Zasilanie nadajników podczas testów za pomocą zasilacza pętli z jednoczesnym pomiarem 

natężenia prądu w mA

Precyzyjny wielofunkcyjny kalibrator procesowy 
Fluke 726
Fluke 726 to precyzyjny kalibrator przeznaczony do prac w terenie, który oferuje zaawansowane 
funkcje, a jednocześnie jest prosty w użyciu. Charakteryzuje się on szerokim zakresem obciążeń 
roboczych, zaawansowanymi możliwościami kalibracji i niezrównaną dokładnością wymaganą 
przez specjalistów zajmujących się obsługą procesów. Może pracować w trybie źródła, mierzyć 
prawie wszystkie parametry procesów, a także kalibrować niemal wszystkie urządzenia. Jest 
przeznaczony do testowania czujników i zaworów oraz testowania i kalibracji nadajników.
• Precyzyjne pomiary i działanie źródła kalibracji — dokładność rzędu 0,01%.
• Możliwość zachowania w pamięci do ośmiu wyników kalibracji na potrzeby późniejszej analizy.
• Tryb HART wykorzystujący opornik 250 Ω do pomiarów i generowania prądu w zakresie mA 

w celu zapewnienia zgodności z oprzyrządowaniem HART.

Przyrządy do kalibracji procesów
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POLECANE KALIBRATORY TEMPERATURY

Kalibratory temperatury Fluke symulują czujniki procesowe w celu testowania oprzyrządowania 
do pomiaru temperatury. Te lekkie przyrządy o niewielkich wymiarach zostały zaprojektowane 
specjalnie do używania w terenie. Są one odporne na zakłócenia elektromagnetyczne, pył i 
rozpryski wody, a ponadto mają jednakowy, prosty w użyciu interfejs z przyciskami. W połączeniu 
z czujnikiem temperatury umożliwiają wykonywanie pomiarów temperatury z wysoką dokładnością 
w celu weryfikowania temperatur procesu. Ponadto zapewnia to najwyższą jakość produktu 
i bezpieczeństwo.

Kalibrator temperatury Fluke 724
Fluke 724 to zaawansowany, ale prosty w użyciu kalibrator temperatury, który obsługuje pomiary 
i generowanie temperatury (10 typów termopar i 7 typów sond RTD) oraz napięcia i rezystancji. 
Umożliwia on również pomiar prądu w zakresie mA podczas zasilania pętli. Można go używać do 
testowania i kalibracji prawie każdego przyrządu do pomiaru temperatury. Wystarczy więc mieć 
przy sobie tylko ten jeden przyrząd, by móc fachowo testować wszystkie czujniki i przetworniki 
temperatury w zakładzie.
• Jednoczesny odczyt danych wejściowych i wyjściowych na czytelnym podwójnym wyświetlaczu
• Pomiary temperatury (sondy RTD i termopary), rezystancji i napięcia w celu testowania 

czujników i nadajników
• Kalibracja nadajników przy użyciu trybu źródła/symulacji: temperatura (termopary i sondy RTD), 

napięcie i rezystancja

Kalibrator sond RTD Fluke 712B
Fluke 712B to ręczny, zasilany bateryjnie kalibrator, który mierzy i generuje temperaturę (różne 
typy sond RTD) oraz rezystancję. Zapewnia on także izolowany kanał do pomiaru natężenia prądu 
w zakresie 4–20 mA przy jednoczesnym generowaniu sygnału temperaturowego. Umożliwia 
konfigurowanie ustawień źródła (0% i 100%) w celu szybkiego sprawdzania liniowości ze 
skokiem 25%. Oferuje również narastanie liniowe i automatyczne narastanie skokowe ze skokiem 
25% przy ustawieniach 0% i 100%.
• Precyzyjny, bogaty w funkcje i prosty w użyciu jednofunkcyjny kalibrator temperatury do sond RTD
• Pomiar i symulacja temperatury (14 różnych typów sond RTD) oraz rezystancji
• Pomiar sygnałów w zakresie od 4 mA do 20 mA z jednoczesnym generowaniem sygnału 

temperaturowego

Kalibrator termopar Fluke 714B
Fluke 714B to ręczny, zasilany bateryjnie kalibrator, który mierzy i generuje temperaturę (różne 
typy termopar) oraz napięcie (w zakresie mV). Umożliwia kalibrację liniowego przetwornika 
termoelektrycznego (termopary) dzięki funkcji źródła mV, a ponadto pozwala mierzyć natężenie prądu 
w zakresie mA przy jednoczesnym generowaniu sygnału temperaturowego. Oferuje również narastanie 
liniowe i automatyczne narastanie skokowe ze skokiem 25% przy ustawieniach 0% i 100%.
• Precyzyjny, bogaty w funkcje i prosty w użyciu jednofunkcyjny kalibrator temperatury do termopar
• Pomiar i symulacja temperatury (17 różnych typów termopar) oraz napięcia w mV
• Pomiar sygnałów w zakresie od 4 mA do 20 mA z jednoczesnym generowaniem sygnału 

temperaturowego

Przyrządy do kalibracji procesów

PRZYRZĄDY DO KALIBRACJI PROCESÓW
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POLECANE KALIBRATORY CIŚNIENIA

Przyrządy do kalibracji procesów

Aparatura pomiarowa do pomiaru ciśnienia jest obecna w prawie każdej instalacji technologicznej. 
Okresowa kalibracja takiej aparatury pomiarowej jest niezbędna do zapewnienia wydajnego i 
bezpiecznego działania instalacji. Firma Fluke oferuje szeroką gamę przyrządów do kalibracji ciśnienia, 
zapewniających możliwość precyzyjnego pomiaru ciśnienia w zakresie od 2,5 mbarów do 690 barów 
z dokładnością wynoszącą 0,025% pełnej skali, które pozwalają na szybką i niezawodną kalibrację 
aparatury pomiarowej do pomiaru ciśnienia.

Gama ta obejmuje wszystkie przyrządy — od prostych wskaźników diagnostycznych po kalibratory 
z wbudowanymi automatycznymi pompami elektrycznymi do testów. Prosta obsługa, wytrzymała 
i niezawodna konstrukcja oraz najlepsza w branży trzyletnia gwarancja.

Automatyczny kalibrator ciśnienia Fluke 729
Automatyczny kalibrator ciśnienia Fluke 729 został zaprojektowany z myślą o technikach obsługujących 
procesy w celu uproszczenia kalibracji ciśnienia oraz zapewnienia szybszych i dokładniejszych 
wyników testów. Technicy wiedzą, że kalibracja ciśnienia może być czasochłonna. Kalibrator 729 
to przenośny przyrząd o wytrzymałej konstrukcji, który usprawnia ten proces dzięki zastosowaniu 
wewnętrznej pompy elektrycznej zapewniającej automatyczne generowanie i regulowanie ciśnienia.
• Automatyczne generowanie i regulowanie ciśnienia do 300 psi
• Łatwe dokumentowanie procesu za pomocą wbudowanych szablonów testów
• Automatyczna, precyzyjna regulacja wewnętrzna ciśnienia
• Mierzenie, generowanie i symulacja sygnałów z zakresu od 4 mA do 20 mA
• Zgodność z oprogramowaniem do zarządzania kalibracją DPCTrack2

Elektryczny kalibrator ciśnienia Fluke 719Pro
Model 719Pro obejmuje w pełni funkcjonalny kalibrator pętli, który generuje, symuluje i mierzy 
sygnały prądowe w mA oraz oferuje inne funkcje. Sprawia to, że jest on doskonałym przyrządem 
testującym do kalibrowania przetworników, przełączników ciśnieniowych oraz manometrów 
o wysokiej dokładności. Najwyższa elastyczność pomiarowa dzięki zastosowaniu dużego 
wyświetlacza z podświetleniem, który pokazuje naraz trzy parametry: wartość pomiaru ciśnienia z 
czujnika wewnętrznego lub zewnętrznego, generowane/symulowane lub mierzone wartości prądu 
w mA oraz temperaturę mierzoną przez opcjonalną sondę RTD.
• Unikatowa zintegrowana pompa elektryczna do kalibracji ciśnienia jedną ręką — do 300 psi
• Łatwe testowanie przełączników ciśnieniowych za pomocą prostej w użyciu funkcji testowania
• Precyzyjna podziałka mikrometryczna do łatwej i dokładnej kalibracji ciśnienia

Precyzyjne diagnostyczne wskaźniki ciśnienia 
Fluke 700G
Precyzyjne diagnostyczne wskaźniki ciśnienia Fluke 700G oferują dokładność oraz właściwości 
pomiarowe najlepsze w swojej klasie, dzięki czemu są one odpowiednie do wszystkich zastosowań 
w zakresie kalibracji ciśnienia. Wskaźniki ciśnienia z serii 700G są trwałe i proste w użyciu. 
Obejmują 23 modele o zakresach od ±25 mbarów do 690 barów, łącznie z zakresami ciśnienia 
bezwzględnego. Wskaźniki ciśnienia z serii 700G można połączyć z zestawami pomp 700PTPK 
lub 700HTPK w celu uzyskania kompleksowego rozwiązania do testowania ciśnienia w zakresie 
do 40 barów z pompą pneumatyczną PTP-1 oraz do 690 barów z pompą hydrauliczną HTP-2.
• Wytrzymały kalibrator wskaźników ciśnienia charakteryzujący się wysoką jakością 

i umożliwiający szybkie uzyskiwanie dokładnych wyników testów
• Precyzyjny pomiar ciśnienia w 23 zakresach: od ±20 mbarów do 690 barów
• Wysoka dokładność — całkowita niepewność pomiaru rzędu 0,05% przez jeden rok
• Rejestrowanie pomiarów ciśnienia w terenie i przesyłanie danych za pomocą opcjonalnego 

oprogramowania 700GTrack
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PORADNIK WYBORU PRZYRZĄDÓW DO KALIBRACJI PROCESÓW
PRZYRZĄDY DO KALIBRACJI PROCESÓW

Modele

Kalibratory pętli prądowej (mA)

Kalibratory pętli to kompaktowe, proste w użyciu przyrządy, które zapewniają szereg opcji dla techników zajmujących 
się przekazywaniem do eksploatacji, kalibracją lub oceną stanu obwodów sterowania 4–20 mA.

715 2707EX 709 709H 710
Dane techniczne
Pomiar natężenia prądu w 
mA (zakres i dokładność)

0–24 mA, 0,01% 0–24 mA, 0,015% 0–24 mA, 0,01% 0–24 mA, 0,01% 0–24 mA, 0,01%

źródło/symulacja prądu (mA) 0–24 mA, 0,01% 0–24 mA, 0,015% 0–24 mA, 0,01% 0–24 mA, 0,01% 0–24 mA, 0,01%
Pomiar napięcia DC 0–25 V, 0,01% 0–28 V, 0,015% 0-30 V, 0,01% 0-30 V, 0,01% 0-30 V, 0,01%
Źródło napięcia DC 0–25 V, 0,01%
Pomiar napięcia AC
Cechy
Zasilanie pętli 24 V • • • • •

Automatyczne ustawianie 
skoku/narastania • • • • •

Dokumentowanie i 
rejestrowanie danych

Opcja •

Komunikacja HART • •

Konstrukcja iskrobezpieczna •

Testowanie zaworów Analogowe Analogowe Analogowe Analogowe Analogowe/HART
Cęgi do pomiaru 
bezkontaktowego
Fluke Connect

Modele

Kalibratory procesowe

Mierniki procesowe to zaawansowane multimetry cyfrowe przeznaczone do zastosowań 
procesowych z zakresu przekazywania do eksploatacji i weryfikacji pętli sterowania 4–20 mA 
oraz wyszukiwania i usuwania w nich awarii.

787B 789 771 773
Dane techniczne
Pomiar natężenia prądu w 
mA (zakres i dokładność)

0-30 mA, 0,05% 0-30 mA, 0,05% 0–20,99 mA, 0,2%; 
21,0–99,9 mA, 1%

0–20,99 mA, 0,2%; 
21,0–99,9 mA, 1%

Źródło/symulacja prądu (mA) 0–24 mA, 0,05% 0–24 mA, 0,05% 0–24 mA, 0,2%
Pomiar napięcia DC CAT IV 600 V /  

CAT III 1000 V
CAT IV 600 V /  
CAT III 1000 V

0–30 V, 0,2%

Źródło napięcia DC 0-10 V, 0,01%
Pomiar napięcia AC CAT IV 600 V /  

CAT III 1000 V
CAT IV 600 V /  
CAT III 1000 V

Cechy
Zasilanie pętli 24 V • •

Automatyczne ustawianie 
skoku/narastania • • •

Dokumentowanie i 
rejestrowanie danych
Komunikacja HART
Konstrukcja iskrobezpieczna
Testowanie zaworów Analogowe Analogowe Analogowe
Cęgi do pomiaru 
bezkontaktowego

• •

Fluke Connect Opcja Opcja
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Modele

Kalibratory wielofunkcyjne Komunikatory

725 725EX* 726 753 754 154
Dane techniczne
Pomiar natężenia 
prądu w mA 
(zakres i dokładność)

0–24 mA, 0,02% 0–24 mA, 0,02% 0–24 mA, 0,01% 0-100 mA, 0,01% 0-100 mA, 0,01%

źródło/symulacja 
prądu (mA)

0–24 mA, 0,02% 0–24 mA, 0,02% 0–24 mA, 0,01% 0-22 mA, 0,01% 0-22 mA, 0,01%

Pomiar napięcia DC 0–30 V, 0,02% 0–30 V, 0,02% 0–30 V, 0,01% 0-300 V, 0,02% 0-300 V, 0,02%
Źródło napięcia DC 0-10 V, 0,02% 0-10 V, 0,02% 0-20 V, 0,01% 0-15 V, 0,01% 0-15 V, 0,01%
Pomiar napięcia AC 0-300 V, 0,5% 0-300 V, 0,5%
Pomiar rezystancji 0–3,2 kΩ 0–3,2 kΩ 0-4 kΩ 0-10 kΩ 0-10 kΩ
Źródło rezystancji 0–3,2 kΩ 0–3,2 kΩ 0-4 kΩ 0-10 kΩ 0-10 kΩ
Pomiar częstotliwości 1–10 kHz 1–10 kHz 1-15 kHz 1-50 kHz 1-50 kHz
Źródło częstotliwości 1–10 kHz 1–10 kHz 1-15 kHz 1-50 kHz 1-50 kHz
Zgodność z modułem 
ciśnieniowym 750P

50 modeli Modele 8 EX 50 modeli 50 modeli 50 modeli

Pomiar i generowanie 
temperatury

12 rodzajów 
termopar,  

7 rodzajów sond RTD

12 rodzajów 
termopar, 

7 rodzajów sond RTD

13 rodzajów 
termopar, 

8 rodzajów sond RTD

13 rodzajów 
termopar, 

8 rodzajów sond RTD

13 rodzajów 
termopar, 

8 rodzajów sond RTD
Cechy
Zasilanie pętli 24 V • 12 V • • •

Dokumentowanie • •

Zdalne sterowanie 
poprzez złącze 
szeregowe

• • •

Źródło (automatyczny 
skok, automatyczne 
narastanie)

• • • • •

Testowanie 
przełączników

• • • • •

Fluke Connect™
Komunikacja HART • Pełna biblioteka DD
Oprogramowanie DPCTrack2 (opcja) DPCTrack2 (opcja) Aplikacja FlukeHART
Konstrukcja 
iskrobezpieczna

•

* Dostępny wyłącznie w wybranych krajach
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PRZYRZĄDY DO KALIBRACJI PROCESÓW
PORADNIK WYBORU PRZYRZĄDÓW DO KALIBRACJI PROCESÓW

Modele

Kalibratory ciśnienia Kalibratory temperatury

Kalibratory ciśnienia zapewniają właściwe działanie urządzeń, aparatury pomiarowej i innych zasobów 
w zastosowaniach, w których utrzymanie ciśnienia ma newralgiczne znaczenie dla sterowania 
procesem lub dla samego procesu.

Przyrządy kalibracyjne używane w połączeniu 
ze źródłem temperatury (np. suchym otworem 
pomiarowym) do weryfikacji i regulacji 
czujników temperatury.

700G 2718EX 719Pro 721 721EX 729 724 714B 712B
Dane techniczne

Pomiar natężenia 
prądu w mA  
(zakres i dokładność)

0–24 mA, 
0,02%

0–24 mA, 
0,015%

0–24 mA, 
0,015%

0–24 mA, 
0,015%

0–24 mA, 
0,01%

0–24 mA, 
0,02%

0–24 mA, 
0,01%

0–24 mA, 
0,01%

źródło/symulacja 
prądu (mA)

0–24 mA, 
0,015%

0–24 mA, 
0,01%

Pomiar napięcia DC 0–30 V, 
0,015%

0–30 V, 
0,015%

0–30 V, 0,01% 0–30 V, 0,02%

Źródło napięcia DC 0-10 V, 0,02%

Zakresy ciśnienia 
modeli

23 typy 
od 10 cali 

słupa wody do 
10 000 psi

0–30 psi
0-100 psi
0-300 psi

0–30 psi
0-100 psi
0-300 psi

14 zakresów 
dwóch 

czujników

14 zakresów 
dwóch 

czujników

0–30 psi
0-100 psi
0-300 psi

Zgodność z modułem 
ciśnieniowym 750P

Modele 8 EX 50 modeli 50 modeli Modele 8 EX 50 modeli

Pomiar i generowanie 
temperatury

PT100, tylko 
pomiar

PT100, tylko 
pomiar

PT100, tylko 
pomiar

PT100, tylko 
pomiar

12 rodzajów 
termopar

7 rodzajów 
sond RTD

17 rodzajów 
termopar

14 rodzajów 
sond RTD

Cechy

Zasilanie pętli 24 V • • • •

Wbudowane źródło 
ciśnienia

Ręczne Elektryczne Elektryczne

Automatyczne 
generowanie ciśnienia 
i kompensacja 
nieszczelności

•

Dokumentowanie •

Zdalne sterowanie 
poprzez złącze 
szeregowe

• • •

Źródło (automatyczny 
skok, automatyczne 
narastanie)

• •

Testowanie 
przełączników

• • • • •

Fluke Connect™ •

Komunikacja HART •

Oprogramowanie 700GTrack DPCTrack2 
(opcja)

Konstrukcja 
iskrobezpieczna

• • •
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Produkty iskrobezpieczne

Produkty Fluke zaprojektowane zgodnie z normami w zakresie iskrobezpieczeństwa
Konstrukcja urządzeń posiadających certyfikat iskrobezpieczeństwa nie pozwala im wytworzyć, 
ani za pomocą środków termicznych, ani elektrycznych, energii wystarczającej do zapalenia 
materiałów łatwopalnych (gazu, kurzu / cząstek stałych), co stanowi metodę zapobiegania 
niebezpiecznym sytuacjom w obszarach zagrożonych wybuchem.

Nie istnieją żadne globalne 
normy ani certyfikaty w 
zakresie iskrobezpieczeństwa, 
ale istnieją organizacje, które 
mają wpływ na dyrektywy 
w różnych częściach świata.

Factory Mutual

Factory Mutual to naukowo-
badawcza organizacja 
non-profit z siedzibą w 
Stanach Zjednoczonych, 
która jest zarządzana przez 
firmę Factory Mutual (FM) 
Global. Organizacja ta 
przetestowała i certyfikowała 
ponad 40 000 produktów 
w ciągu ostatnich 165 lat. 
Ustaliła ona także wytyczne 
do certyfikacji urządzeń 
stosowanych w obszarach 
zagrożonych wybuchem.

Kanadyjskie 
Stowarzyszenie 
Normalizacyjne  
(Canadian Standards 
Association — CSA)

Centrum akredytacji 
dla rynku 
północnoamerykańskiego 
z siedzibą w Toronto, 
w Kanadzie.

ATEX

Ten symbol oznacza zgodność 
z europejską dyrektywą 
2014/34/UE, która reguluje 
wymagania dotyczące 
urządzeń przeznaczonych 
do użytku w obszarach 
zagrożonych wybuchem.

ETL

Edison Testing Laboratories 
(ETL) to centrum 
akredytacji w zakresie 
zgodności z normami 
północnoamerykańskimi, 
takimi jak NEC-500/
NEC-505.

UL

Underwriters Laboratories 
(UL) to globalna firma 
z siedzibą w Stanach 
Zjednoczonych wydająca 
certyfikaty bezpieczeństwa. 
Oznaczenia klasyfikacji 
UL są umieszczane na 
reprezentatywnych próbkach 
produktów, które firma 
UL oceniła pod kątem 
określonych właściwości, 
ograniczonego zakresu 
zagrożeń albo przydatności 
do użytku w ograniczonych 
lub specjalnych warunkach.

Produkty Fluke Certyfikat ATEX Certyfikacja dla rynku 
północnoamerykańskiego

28 II Ex: iskrobezpieczny 
multimetr cyfrowy True-RMS

II 2G Ex ia IIC T4 Gb
I M1 Ex ia I Ma 

Klasa I, dział 1, grupy A, B, C, D T4
Klasa I, strefa 1, AEx ia IIC T4
Ex ia IIC T4
IP67

707Ex: iskrobezpieczny kalibrator 
pętli prądowej mA

II 2G Ex ia IIC T4 N.I. Klasa I, dział 2, grupy A, B, C, D

718Ex: iskrobezpieczny 
kalibrator ciśnienia

II 1G Ex ia IIC T4 I.S. Klasa I, dział 1, grupy A, B, C, D T4

721Ex: iskrobezpieczny precyzyjny 
kalibrator ciśnienia

II 2G Ex ia IIB T3 Gb IECEx: Ex ia IIB T3 Gb

725Ex*: iskrobezpieczny 
kalibrator wielofunkcyjny

I.S. Klasa I, dział 1, grupy B, C, D, 
171°C

750PEx: iskrobezpieczne 
moduły ciśnieniowe

II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia llC T4 Ga

568Ex: iskrobezpieczny 
termometr na podczerwień

II 2G Ex ia IIC T4 Gb Klasa I, dział 1, grupy A, B, C, D, T4
Klasa I, dział 2, grupy A, B, C, D, T4
Klasa I, strefa 1, AEx ia IIC T4 Gb

Seria 700G: iskrobezpieczne 
manometry

II 3G Ex ic IIB T6 Gc Klasa CSA I, dział 2, grupy A, B, C, D

1551A Ex/1552A Ex:  
iskrobezpieczne 
termometry na podczerwień „Stik”

II 2G Ex ib IIB T4 Gb

Fluke FL-45 Ex: latarka 
iskrobezpieczna

II 1G Ex ia IIC T5 Ga
I M1 Ex ia I Ma

Klasa I, działy 1 i 2, grupy A, B, C, D
Klasa II, działy 1 i 2, grupy E, F, G
Klasa III T5 
IP67

Fluke FL-120 Ex: latarka 
iskrobezpieczna

II 1G Ex ia IIC T4 Ga
I M1 Ex ia I Ma

Klasa I, działy 1 i 2, grupy A, B, C, D
Klasa II, działy 1 i 2, grupy E, F, G
Klasa III T4 
IP6X

Fluke FL-150 Ex: latarka 
iskrobezpieczna

II 1G Ex ia IIC T4 Ga
I M1 Ex ia I Ma

Klasa I, działy 1 i 2, grupy A, B, C, D
Klasa II, działy 1 i 2, grupy E, F, G
Klasa III T4 
IP67

Fluke HL-200 Ex: latarka czołowa 
iskrobezpieczna

II 1G Ex ia IIC T4 Ga Klasa I, działy 1 i 2, grupy A, B, C, D
Klasa II, działy 1 i 2, grupy E, F, G
Klasa III T4 
IP67

* Dostępny wyłącznie w wybranych krajach



OSCYLOSKOPY PRZENOŚNE
Oscyloskopy przenośne ScopeMeter™ umożliwiają pracę w miejscach, w których nie można korzystać 
ze zwykłego oscyloskopu laboratoryjnego — w trudnych, niebezpiecznych i zanieczyszczonych 
warunkach przemysłowych. Te przenośne przyrządy łączą w sobie wydajność oscyloskopu 
laboratoryjnego z funkcjami multimetru i rejestratora elektronicznego, umożliwiając instalację, rozruch 
i konserwację sprzętu przemysłowego i elektronicznego w terenie. Każda seria przyrządów posiada 
unikatowe funkcje, takie jak tryb Connect-and-View™, technologia IntellaSet™ oraz profile pomiarów 
napędów falownikowych ze wskazówkami przedstawianymi krok po kroku, które upraszczają proces 
wyszukiwania i usuwania awarii.

Funkcja wyzwalania Connect-and-View™
Funkcja wyzwalania Connect-and-View w przyrządach z serii 190, 120B i MDA-500 działa 
praktycznie z każdym sygnałem i pozwala automatycznie skonfigurować oscyloskop. Nie ma 
potrzeby regulowania parametrów ani nawet dotykania przycisku.

IntellaSet™ / technologia automatycznych odczytów
Funkcja automatycznych odczytów używająca technologii IntellaSet™ firmy Fluke stosowana w 
oscyloskopach z serii 120B wykorzystuje opatentowane algorytmy do analizowania zmierzonego 
przebiegu i automatycznie wyświetla najbardziej odpowiednie pomiary numeryczne, dzięki czemu 
dostęp do potrzebnych danych jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Profile pomiarów napędów falownikowych (ze wskazówkami)
Wstępnie skonfigurowane profile pomiarowe w przyrządach z serii MDA-500 pozwalają na 
wykonywanie pomiarów obwodu wejściowego napędu falownikowego, szyny DC, obwodu 
wyjściowego napędu, obwodu wejściowego silnika oraz parametrów pracy wału. W ramach tych 
profili wyświetlane są krok po kroku graficzne schematy połączeń napięciowych i prądowych.

Oscyloskopy przenośne
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POLECANE PRODUKTY

Przyrządy testujące Fluke ScopeMeter™ 
z serii 190 II
Zaawansowane oscyloskopy do pracy w trudnych warunkach przemysłowych
Przyrządy Fluke ScopeMeter z serii 190 II łączą w sobie najwyższy poziom bezpieczeństwa, 
wytrzymałość i przenośność z zaawansowanymi funkcjami oferowanymi przez oscyloskopy 
laboratoryjne. Zaprojektowano je do prac w trudnych, zanieczyszczonych i niebezpiecznych 
warunkach przemysłowych z myślą o inżynierach oraz technikach zajmujących się konserwacją. 
Pozwalają one sprawdzić wszystko — od układów mikroelektronicznych po systemy 
energoelektroniczne. Dostępne są modele o szerokości pasma 60, 100, 200 i 500 MHz.
• Automatyczne rejestrowanie i odtwarzanie 100 ostatnich ekranów w formie dynamicznych 

animacji, dzięki którym można łatwo znaleźć i ocenić anomalie
• Zintegrowany tryb ScopeRecord umożliwia rejestrację przebiegów zdarzeń — np. profili ruchu, 

problemów z zasilaczami UPS, zasilaniem oraz rozruchem silników — przez maksymalnie 48 godzin
• Wykrywanie sporadycznie występujących usterek za pomocą technologii rejestratora 

elektronicznego TrendPlot™, która pozwala dokładnie określić, kiedy wystąpiła dana usterka

Analizatory napędów falownikowych Fluke  
z serii MDA-500
Uprość skomplikowane procesy wyszukiwania i usuwania usterek w napędach 
falownikowych 
Analizatory napędów falownikowych Fluke MDA-510 i MDA-550 upraszczają proces 
wyszukiwania i usuwania usterek w przemiennikach częstotliwości. Przedstawiane krok po 
kroku wskazówki do pomiarów informują, gdzie należy wykonać połączenia do pomiaru napięcia 
i natężenia prądu, a zaprogramowane profile pomiarowe zapewniają rejestrację wszystkich 
wymaganych danych dotyczących każdej newralgicznej sekcji napędu silnikowego — od wejścia 
zasilania do wyjścia, szyny DC i samego silnika elektrycznego. 
• Pomiary najważniejszych parametrów napędu falownikowego oraz rozszerzone pomiary 

harmonicznych
• Łatwe i szybkie tworzenie raportów bardzo przydatnych do dokumentowania prac w zakresie 

wyszukiwania i usuwania usterek oraz współpracy z innymi działami
• Rejestracja dodatkowych parametrów za pomocą oscyloskopu o pełnym zakresie do 500 MHz, 

miernika i funkcji rejestracji 

Przemysłowe przyrządy testujące ScopeMeter™ 
z serii Fluke 120B
Prostota rozwiązania „trzy w jednym” do wyszukiwania i usuwania awarii 
urządzeń elektromechanicznych w terenie
Kompaktowy skopometr ScopeMeter z serii 120B to wzmocniony oscyloskop do wyszukiwania 
i usuwania awarii urządzeń elektrycznych i elektromechanicznych oraz wykonywania prac 
konserwacyjnych w warunkach przemysłowych. Jest to prawdziwie zintegrowany, prosty w użyciu 
przyrząd testujący, zawierający oscyloskop, multimetr oraz rejestrator pracujący z dużą prędkością.
• Przebiegi napięcia, natężenia prądu i mocy wraz z liczbowymi wartościami parametrów, w tym 

pomiary harmonicznych, rezystancji, diod, ciągłości i pojemności
• Funkcja wyzwalania Fluke Connect-and-View™ automatycznie wyświetla przebiegi bez 

konieczności dostosowywania amplitudy, podstawy czasu i ustawień wyzwalania
• Technologia IntellaSet™ analizuje sygnał i automatycznie wyświetla liczbowe odczyty 

newralgicznych parametrów
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PORADNIK WYBORU SKOPOMETRÓW ScopeMeter™

Oscyloskopy przenośne

Oscyloskopy przenośne

Modele

Seria 120B Seria 190 II Seria MDA-500

123B 2124B9 125B 190-062 190-102 190-202 190-104 190-204 190-502 190-504 MDA-510 MDA-550
Szerokość pasma 20 MHz 40 MHz 40 MHz 60 MHz 100 MHz 200 MHz 100 MHz 200 MHz 500 MHz 500 MHz 500 MHz 500 MHz

Kanały wejściowe

2 kanały skopometru / 
multimetru cyfrowego

• • •

2 kanały skopometru + 
1 kanał multimetru cyfrowego

• • • •

4 kanały • • • • •

Izolowane wejścia • • • • • • • • •

Wyzwalanie

Connect-and-View™ • • • • • • • • • • • •

Technologia IntellaSet™ • • •

Zaawansowane 
wyzwalanie

• • • • • • • • •

Zaawansowane funkcje pomiarowe 
Kursory • • • • • • • • • • •

TrendPlot™ • • • • • • • • • • • •

ScopeRecord™ • • • • • • • • • • • •

Odtwarzanie 100 ekranów • • • • • • • • •

Stan magistrali 
przemysłowych

•

Harmoniczne • •

Szybka transformacja 
Fouriera (FFT)

• • • • • • • • •

Pomiary parametrów 
zasilania

• • • • • • • • • •

Obliczenia na przebiegach • • • • • • • • • •

Analiza napędów falownikowych (ze wskazówkami)

Wejście napędu silnika 
(U, I, asymetria)

• •

Harmoniczne na wejściu 
napędu silnika (od 2 do 150) •

Szyna DC napędu 
silnikowego

• •

Regulacja PWM na wyjściu 
napędu silnika (U, I, dU/dt, 
przeregulowanie)

• •

Regulacja PWM na wejściu 
napędu silnika (U, I, dU/dt, 
przeregulowanie)

• •

Wyładowania napięciowe 
na wale silnika

•

Norma bezpieczeństwa EN61010-1

CAT III 1000 V • • • • • • • • •

CAT IV 600 V • • • • • • • • • • • •

Interfejs

Interfejs optyczny RS-232 • • •

Interfejs USB do połączenia 
z komputerem

Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie • • • • • • • • •

Opcjonalny adapter Wi-Fi • • •

Gniazdo pamięci USB • • • • • • • • •

Karta pamięci SD • •

Zasilanie

Akumulator litowo-jonowy • • • • • • • • • • • •

Akumulator (godziny pracy) 7 7 7 4 (do 8) 4 (do 8) 4 (do 8) 7 7 7 7 7 7

Ogólne dane techniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 259 mm x 132 mm x 55 mm 270 mm x 190 mm x 70 mm

Masa 1,4 kg 2,2 kg

Fluke Connect™

Aplikacja Fluke Connect • • •



OBRAZOWANIE PRZEMYSŁOWE
Przy przeprowadzaniu inspekcji z wykorzystaniem metod obrazowania 
przemysłowego niezbędny jest profesjonalizm oraz wysokiej jakości obrazy 
pozwalające na lepszą analizę i prezentację wyników. Przyrządy Fluke do 
obrazowania przemysłowego są przeznaczone do codziennego użytkowania w 
najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Umożliwiają one przeprowadzanie 
gruntownych i dokładnych inspekcji. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz 
inspekcje przenośników taśmowych i sprężarek w hali fabrycznej, kontrolujesz 
zewnętrzne stacje elektroenergetyczne czy przeprowadzasz audyt energetyczny 
w budynku komercyjnym, musisz szybko zidentyfikować potencjalne problemy, 
zapobiec nieplanowanym przestojom i wyeliminować potencjalne zagrożenia 
dla bezpieczeństwa.

Obrazowanie dźwiękowe
Obrazowanie dźwiękowe pozwala zespołom ds. konserwacji szybko i dokładnie 
lokalizować nieszczelności w instalacjach sprężonego powietrza oraz instalacjach 
parowych, gazowych i podciśnieniowych. Dzięki tej nowej technologii technicy mogą 
wyizolować częstotliwość dźwięku w celu odfiltrowania szumu tła i przeprowadzać 
inspekcje całych instalacji nawet w otoczeniu o dużym poziomie hałasu.

Technologia SoundSight™ szybko wskazuje lokalizację nieszczelności. Obraz 
SoundMap™ jest nakładany na obraz w paśmie światła widzialnego, aby szybko 
przedstawić kontekst wizualny danej lokalizacji. Zredukuj czas poświęcany na 
wykrywanie nieszczelności, zmaksymalizuj stopień wykorzystania sprężarek 
i przeprowadzaj inspekcje całych instalacji nawet w godzinach szczytu.

Wideoskopy diagnostyczne o wysokiej rozdzielczości
Inspekcje obiektów przemysłowych wymagają zastosowania zaawansowanego 
wideoskopu diagnostycznego zaprojektowanego tak, by sprostał najtrudniejszym 
warunkom o wysokim poziomie zanieczyszczenia. Wideoskopy diagnostyczne 
Fluke pozwalają rejestrować obrazy o wysokiej rozdzielczości, a jednocześnie 
cechują się łatwością przenoszenia.

Termografia
Kamery termowizyjne oferują najwyższą jakość obrazu przy doskonałej rozdzielczości 
i czułości termicznej. Nasza oferta obejmuje usprawnione rozwiązania zapewniające 
optymalną rozdzielczość, wysoką wydajność pracy i wiarygodne wyniki.
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POLECANE PRODUKTY DO OBRAZOWANIA PRZEMYSŁOWEGO

Przemysłowa kamera dźwiękowa Fluke ii900
Szybkie i dokładne znajdowanie lokalizacji nieszczelności
Przemysłowa kamera dźwiękowa Fluke ii900 z technologią SoundSight™ pozwala szybko 
znajdować nieszczelności w instalacjach sprężonego powietrza, parowych, gazowych i 
podciśnieniowych, które mogą być przyczyną przestojów i wpływać na wyniki finansowe.

Na 7-calowym ekranie dotykowym LCD nakładany jest obraz SoundMap™ pozwalający szybko 
wykrywać nieszczelności. Wystarczy minimalne przeszkolenie, aby zakładowi pracownicy 
utrzymania ruchu mogli szukać nieszczelności w ramach rutynowych czynności konserwacyjnych — 
nawet w godzinach szczytu.

Przemysłowa kamera dźwiękowa ii900 pozwala technikom wizualizować dźwięki podczas 
skanowania przewodów elastycznych, złączy i połączeń pod kątem występowania nieszczelności. 
Wbudowana matryca akustyczna składająca się z bardzo małych mikrofonów o wysokiej czułości 
generuje dźwięki o określonym zakresie poziomów decybeli na każdej częstotliwości. W oparciu 
o uzyskane wyniki algorytm przeprowadza obliczenia w celu utworzenia obrazu dźwiękowego 
(SoundMap™), który jest nakładany na obraz w paśmie światła widzialnego. Obraz dźwiękowy 
SoundMap jest automatycznie dostosowywany w zależności od wybranego poziomu częstotliwości, 
dzięki czemu szum tła jest odfiltrowywany.

Najważniejsze zalety:
• Szybkie i proste znajdowanie lokalizacji nieszczelności
• Optymalizacja działania sprężarek powietrza — opóźnienie nakładów inwestycyjnych 

związanych z instalacją dodatkowych sprężarek
• Zapewnienie prawidłowego ciśnienia powietrza urządzeń pneumatycznych 
• Niższe koszty energii i gazu 
• Poprawa niezawodności linii produkcyjnej 
• Włączenie wykrywania nieszczelności do rutynowych czynności konserwacyjnych 
• Błyskawiczna weryfikacja napraw

Wideoskopy diagnostyczne o wysokiej 
rozdzielczości Fluke DS701 i DS703 FC
Wideoskopy diagnostyczne Fluke pozwalają rejestrować obrazy o wysokiej 
rozdzielczości, a jednocześnie cechują się łatwością przenoszenia.
• Sonda o wysokiej rozdzielczości z kamerą o polu widzenia przednim i bocznym
• Szybkości przetwarzania zapewniające uzyskanie płynnych, wyraźnych i spójnych obrazów
• Ekran LCD o przekątnej 7” umożliwia przeprowadzanie dokładnej diagnostyki w trudno 

dostępnych miejscach
• Funkcja makro- i mikro-zoom
• Regulowane oświetlenie LED i cyfrowy zoom zapewniają wysoką jakość obrazów 

Wideoskop diagnostyczny Fluke DS701
Wytrzymały wideoskop diagnostyczny do zastosowań przemysłowych o rozdzielczości 800 x 600 
pikseli, który jest wyposażony w sondę o polu widzenia przednim i bocznym. Technologia Up is Up® 
obraca ekran wyświetlacza, aby umożliwić odpowiednie wyświetlanie obrazu niezależnie od 
orientacji sondy (tylko sonda 8,5 mm o długości 1,2 m). Intuicyjny interfejs użytkownika z prostymi 
w obsłudze przyciskami.

Wideoskop diagnostyczny o wysokiej rozdzielczości Fluke DS703 FC zgodny 
z systemem Fluke Connect™
Wytrzymały wideoskop diagnostyczny o wysokiej rozdzielczości (1280 x 720 pikseli), z obsługą 
technologii Wi-Fi, przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Kamera inspekcyjna nagrywająca 
obraz wideo w rozdzielczości 720p. Technologia Up is Up® obraca ekran wyświetlacza, aby 
umożliwić odpowiednie wyświetlanie obrazu niezależnie od orientacji sondy (tylko sonda 8,5 mm 
o długości 1,2 m).

Oszczędność czasu: Możliwość bezprzewodowej synchronizacji obrazów z systemem Fluke Connect™ 
bezpośrednio z poziomu wideoskopu oraz dołączania ich do rejestrów urządzeń i zleceń prac. 
Jednoczesny dostęp do rejestrów konserwacyjnych na miejscu inspekcji i z biura albo z innych 
lokalizacji pozwala na szybsze podejmowanie decyzji i współpracę pomiędzy członkami zespołu 
w czasie rzeczywistym. Istnieje także możliwość strumieniowego przesyłania na żywo obrazów lub 
filmów z wideoskopu do smartfona albo komputera.

Obrazowanie przemysłowe
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POLECANE PRODUKTY DO TERMOGRAFII

Kamera termowizyjna Fluke Ti401 PRO
Ostre obrazy o rozdzielczości 640 x 480 pikseli
Kamera Fluke Ti401 PRO oferuje solidną konstrukcję i prostą obsługę, czyli cechy, jakich można się 
spodziewać po wszystkich przyrządach firmy Fluke. Ostre i wyraźne obrazy o rozdzielczości 640 x 480 
pikseli. Przenośna konstrukcja uwzględniająca prosty w użyciu uchwyt pistoletowy umożliwia obsługę 
jedną ręką. Dzięki zastosowaniu 3,5-calowego (poziomego) ekranu dotykowego LCD problemy będą 
zawsze dobrze widoczne. Możliwość korzystania z danych termograficznych oraz zdalnego sterowania 
kamerą w oprogramowaniu komputerowym Fluke Connect. 

Kamera termowizyjna Fluke Ti480 PRO
Ostre obrazy o rozdzielczości 640 x 480 pikseli oraz ulepszone funkcje
Ti480 PRO to najlepsza w swojej klasie ręczna kamera termowizyjna, oferująca rozdzielczość 
640 x 480 pikseli. Zapewnia ona odpowiedni poziom szczegółowości podczas prowadzenia 
inspekcji elektrycznych, mechanicznych oraz związanych z ochroną środowiska. Funkcje ulepszania 
obrazu: funkcja MultiSharp™ ustawiająca ostrość bliżej i dalej w całym polu widzenia oraz funkcja 
automatycznego ustawiania ostrości LaserSharp™ zapewniająca zawsze ostre obrazy. Możliwość 
strumieniowego przesyłania danych termograficznych oraz zdalnego sterowania kamerą za pomocą 
oprogramowania systemowego Fluke Connect™. 

Kamera termowizyjna Fluke TiX501
Kamera z przegubowym ekranem o rozdzielczości 640 x 480 pikseli
Kamera termowizyjna Fluke TiX501 jest wyposażona w przegubowy ekran o 240-stopniowym 
zakresie obrotu i rozdzielczości 640 x 480 pikseli, który ułatwia pracę w trudno dostępnych 
miejscach. Dzięki ergonomicznej konstrukcji można wygodnie trzymać kamerę nawet podczas 
wykonywania zdjęć nad głową oraz wokół trudno dostępnych obiektów. Wykonuj analizy i twórz 
raporty, korzystając z oprogramowania oferującego funkcje strumieniowego przesyłania danych 
termograficznych, analizowania trendów i zdalnego sterowania kamerą. 

Kamera termowizyjna Fluke TiX580
Ergonomiczna kamera o rozdzielczości 640 x 480 oferująca ulepszone funkcje
Kamera termowizyjna Fluke TiX580 jest wyposażona w przegubowy ekran o 240-stopniowym 
zakresie obrotu i rozdzielczości 640 x 480 pikseli, który ułatwia rejestrację w trudno dostępnych 
miejscach. Doskonała rozdzielczość, przenośna konstrukcja i prosta obsługa. Funkcje ulepszania 
obrazu opracowane przez firmę Fluke, takie jak funkcja MultiSharp™ ustawiająca ostrość bliżej 
i dalej w całym polu widzenia oraz funkcja automatycznego ustawiania ostrości LaserSharp™ 
zapewniająca zawsze ostre obrazy. Monitorowanie procesów przy użyciu funkcji nagrywania 
wideo, strumieniowego przesyłania obrazu wideo na żywo, zdalnego sterowania i automatycznego 
rejestrowania. Wykrywanie niewielkich różnic temperatur dzięki zwiększonej czułości termicznej.

Obrazowanie przemysłowe
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Kieszonkowa kamera termowizyjna Fluke PTi120
Zaawansowane możliwości profesjonalnej kamery termowizyjnej w obudowie, 
która łatwo mieści się w kieszeni

Solidna przenośna kamera termowizyjna do przeprowadzania inspekcji przemysłowych

Kieszonkowy format umożliwia bezproblemowe przenoszenie. Zawsze pod ręką. Odporna na 
zanieczyszczenia i działanie wody. Poszerzone przeglądy termowizyjne są teraz zawsze na wycią-
gnięcie ręki — możliwość szybkiego skanowania temperatury urządzeń elektrycznych, maszyn 
i innych zasobów.
• Automatyczne organizowanie i porządkowanie termogramów dzięki funkcji oznaczania zasobów 

Fluke Connect
• W pełni radiometryczna kamera termowizyjna 
• Rozdzielczość obrazów w podczerwieni: 120 x 90 (10 800 pikseli)
• 3,5-calowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym ułatwia wyszukiwanie i usuwanie awarii
• Odporność na upadek z wysokości 1 m
• Klasa szczelności obudowy: IP54
• Zakres pomiaru temperatury: od -20°C do +150°C
• Funkcja IR Fusion obsługiwana za pomocą ekranu dotykowego umożliwia nakładanie na siebie 

obrazów wykonanych w paśmie światła widzialnego i podczerwieni

Obrazowanie przemysłowe
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POLECANE OKNA PODCZERWIENI

Okna podczerwieni Fluke
CV400/401/300/301/200/201
CLKT100/50
Przyspiesz inspekcje instalacji elektrycznych prowadzone metodą podczerwieni 
i zwiększ bezpieczeństwo pracy
Największą inwestycją w firmie nie jest wyposażenie znajdujące się za drzwiczkami tablicy 
rozdzielczej. Najważniejsi są elektrycy, inżynierowie i inspektorzy, którzy codziennie ryzykują 
życie, wykonując swoją pracę.
• Najwyższy stopień bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia wyładowań łukowych — 63 kA*
• Czas instalacji przez 1 osobę to mniej niż 5 minut; nie trzeba zdejmować drzwiczek tablicy 

rozdzielczej
• Możliwość dokładnego sprawdzenia sprzętu, wzrokowo i termicznie, przy jednoczesnym 

zabezpieczeniu optyki dzięki powłoce ClirVu®

• Powierzchnia odporna na korozję i działanie promieni UV, idealna do zastosowań na zewnątrz 
budynków — wysoka klasa szczelności: IP67*

*Tylko seria CV

Modele CV400 CV401 CV300 CV301 CV200 CV201 FLK-100-CLKT FLK-050-CLKT
Opis Okna 

podczerwieni 
95 mm, ręczne 

odkręcanie, 
zasuwa 

drzwiowa

Okna  
podczerwieni  
95 mm, klucz 
bezpieczeń-

stwa, zasuwa 
drzwiowa

Okna 
podczerwieni 

75 mm, ręczne 
odkręcanie, 

zasuwa 
drzwiowa

Okna 
podczerwieni 
75 mm, klucz 

bezpieczeństwa, 
zasuwa 

drzwiowa

Okna 
podczerwieni 

50 mm, ręczne 
odkręcanie, 

zasuwa 
drzwiowa

Okna 
podczerwieni 
50 mm, klucz 

bezpieczeństwa, 
zasuwa 

drzwiowa

Okna 
podczerwieni 

z serii C,  
100 mm,  

Kwik Twist

Okna 
podczerwieni z 
serii C, 50 mm, 

Kwik Twist

Akcesoria 
w zestawie

Okna podczerwieni Fluke są kompletne, złożone i gotowe do instalacji. Poza oknami podczerwieni każdy 
karton zawiera gwarancję oraz klucz bezpieczeństwa, jeśli taka opcja została zamówiona.

Okna podczerwieni Fluke są 
kompletne, złożone i gotowe 
do instalacji. Poza oknami 
podczerwieni każdy karton 
zawiera gwarancję.
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PRZEWODNIK WYBORU PRZYRZĄDÓW DO OBRAZOWANIA AKUSTYCZNEGO

Model ii900
Czujniki Definicja

Liczba mikrofonów 64 mikrofony cyfrowe MEMS Układy mikroelektromechaniczne (Micro-Electro-Mechanical 
Systems, MEMS) to zminiaturyzowane części mechaniczne 
i elektromechaniczne.

Pasmo częstotliwości Od 2 kHz do 52 kHz

Czułość ciśnienia akustycznego  Wykrywa nieszczelności od 2,5 cm3/s przy ciśnieniu 7 barów 
z odległości do 10 m*

Zasięg działania od 0,5 m do ponad 50 m*

Pole widzenia 63°±5°

Minimalna liczba klatek na sekundę 12,5 kl./s Liczba klatek na sekundę to częstotliwość odświeżania obrazu 
na ekranie w każdej sekundzie

Wbudowana kamera cyfrowa (rejestracja w paśmie światła widzialnego)
Pole widzenia 63°±5°
Ostrość Obiektyw stałoogniskowy

Wyświetlacz LCD 7" z podświetleniem, czytelność w słońcu
Rozdzielczość 1280 x 800 (1 024 000 pikseli)
Ekran dotykowy Pojemnościowy Niesamowicie precyzyjny i o krótkim czasie reakcji
Obraz akustyczny Tak, obraz SoundMap™ SoundMap™ to wizualna mapa źródeł dźwięku wykorzystująca 

matrycę czujników akustycznych.
Pamięć obrazów 
Pojemność pamięci Pamięć wewnętrzna o pojemności 999 plików obrazu lub 20 plików wideo
Format obrazu Połączenie obrazu i technologii SoundMap™, JPG lub PNG
Format filmu wideo Połączenie obrazu i technologii SoundMap™, MP4
Długość filmu wideo 30 s
Eksport cyfrowy Złącze USB-C do przesyłania danych
Pomiary akustyczne

Zakres pomiarowy
od 29,3 dB do 119,6 dB SPL (±2 dB) przy 2 kHz 
od 21,9 dB do 112,2 dB SPL (±2 dB) przy 19 kHz 
od 36,6 dB do 126,9 dB SPL (±2 dB) przy 52 kHz

Poziom ciśnienia akustycznego (dB SPL) to miejscowe odchylenie 
ciśnienia w stosunku do ciśnienia akustycznego tła.

Automatyczne maks./min. wzmocnienie dB Automatyczne lub ręczne, z możliwością wyboru przez użytkownika

Wybór pasma częstotliwości Możliwość wyboru przez użytkownika poprzez zaprogramowane 
przez niego ustawienia lub ręczne wprowadzanie danych

Oprogramowanie
Łatwość użytkowania Intuicyjny interfejs użytkownika

Wykresy trendów Skala częstotliwości i dB

Wskaźniki punktowe Odczyt poziomu dB w centralnym punkcie obrazu

Akumulator

Akumulatory (z możliwością wymiany 
na obiekcie)

Akumulator litowo-jonowy, Fluke BP291

Czas pracy na akumulatorze  6 godz. (w zestawie znajduje się dodatkowy akumulator)

Czas ładowania akumulatora 3 h

System ładowania akumulatora Zewnętrzna ładowarka dwukanałowa, EDBC 290

Ogólne dane techniczne

Palety standardowe 3: skala szarości, metaliczny łuk, niebiesko-czerwona

Temperatura eksploatacji od 0°C do 40°C

Temperatura przechowywania Od -20 do 70°C

Wilgotność względna Od 10% do 95%, bez kondensacji

Wymiary (wys. x szer. x dł.) 186 mm x 322 mm x 68 mm

Masa (z akumulatorem) 1,7 kg

Stopień ochrony jednostki głównej IP40, ochrona przed cząstkami stałymi o wymiarach co najmniej  
1 mm oraz przed kapiącą wodą

Stopień ochrony głowicy czujnika IP51

Gwarancja 2 lata

Powiadomienie autodiagnostyczne Kontrola stanu matrycy mikrofonów

Obsługiwane języki angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, fiński, francuski, 
hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, 

portugalski, rosyjski, szwedzki, włoski
Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

Bezpieczeństwo

Ogólne normy bezpieczeństwa  IEC 61010-1

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)  
Normy międzynarodowe

IEC 61326-1: Urządzenie przenośne, środowisko elektromagnetyczne 
IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupa 1, klasa A

Korea (KCC) Sprzęt klasy A (sprzęt do nadawania i komunikacji  
w zastosowaniach przemysłowych)

USA (FCC) Na mocy przepisów 47 CFR 15 subpart B to urządzenie jest uznawane 
za zwolnione z klauzuli 15.103

*W zależności od warunków otoczenia

Obrazowanie przemysłowe



62

PORADNIK WYBORU WIDEOSKOPÓW DIAGNOSTYCZNYCH

Model DS701 DS703 FC

Sonda wideoskopu

Długość 1,2 metra

Rodzaj Odłączana, półsztywna, wodoodporna, możliwość zanurzenia na głębokość 1 metra lub większą

Średnica 8,5 mm, opcjonalnie dostępne są sondy o średnicy 3,8, 5,5 oraz 9 mm

Materiał Stal powlekana elastomerem

Oświetlenie Regulowane oświetlenie LED — przednie i boczne

Natężenie oświetlenia 53 luksy

Technologia Up is Up™ Odpowiednie wyświetlanie obrazu niezależnie od orientacji sondy —– funkcja dostępna tylko w sondzie 8,5 mm o długości 1,2 m

Kamera Kamera o polu widzenia przednim i bocznym

Rozdzielczość 800 × 600 (480 000 pikseli) 1200 × 720 (864 000 pikseli)

Format zdjęć JPG

Format nagrywania wideo AVI

Format wyjściowy wideo Kompresja MPEG

Zoom cyfrowy Regulowany w zakresie od 1x do 8x

Pole widzenia 68°

Głębia ostrości Od 25 mm do nieskończoności

Rozdzielczość wideo Standardowa 720p

Minimalna odległość ogniskowania 10 mm

Rodzaj ogniskowej Stała ogniskowa

Obrót 180°

Przesyłanie strumieniowe obrazu wideo Poprzez złącze HDMI i system Fluke Connect™

Wyświetlacz LCD

Ekran dotykowy Pojemnościowy ekran dotykowy
Rozmiar 7 cali (17,79 cm)

Częstotliwość odświeżania 30 Hz

Technologia Up is Up™ Regulacja pionowa obrazu w czasie rzeczywistym

Podświetlenie LED Możliwość dostosowania jasności wyświetlacza w celu uzyskania optymalnego obrazu

Łączność

Interfejs bezprzewodowy WiFi 802.11b/g/n, zasięg: 10,06 m
Przesyłanie danych USB Kabel USB i kabel micro HDMI
Fluke ConnectTM* Możliwość zapisywania i udostępniania obrazów bezpośrednio 

z poziomu wideoskopu diagnostycznego.  
Dołączanie zdjęć lub filmów do rejestrów urządzeń i zleceń prac.

Natychmiastowe przesyłanie do chmury Tak, za pomocą systemu Fluke Connect™

Cechy ogólne 

Palety kolorów Światło widzialne, skala szarości lub negatyw
Pamięć wewnętrzna 6 GB
Przyciski fizyczne Intuicyjne, proste w obsłudze przyciski: 4 przyciski funkcyjne, 4 przyciski nawigacyjne, 1 przycisk rejestracji lub wyboru
Torba Futerał ochronny z tworzywa EVA
Pasek Pasek na nadgarstek Pasek na nadgarstek i pasek na szyję
Zasilacz Wejście do podłączenia zasilacza sieciowego / ładowarki
Akumulator Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy 3,7 V o pojemności 6400 mAh
Czas pracy akumulatora 3 godziny przy jasności wyświetlacza LED ustawionej na 50%
Wymiary 17,73 x 22,48 cm
Masa 0,88 kg
Klasa szczelności

Tablet IP54, ochrona przed pyłem oraz ochrona przed wodą wyrzucaną z dyszy
Sonda IP68, pyłoszczelna, możliwość zanurzenia na głębokość 1 metra lub większą

Odporność na upadek 2 metry

Temperatura eksploatacji  od 0°C do 45°C, 50°C przez mniej niż 10 minut

Temperatura przechowywania  od -40°C do 60°C

Wilgotność podczas eksploatacji 90% w temperaturze 35°C
75% w temperaturze 40°C
45% w temperaturze 50°C

Gwarancja 2 lata

*Aplikacja Fluke Connect™ i produkty zgodne z systemem Fluke Connect™ nie są dostępne we wszystkich krajach.

Funkcja Fluke Connect™ będzie wkrótce dostępna dla wideoskopu DS703 FC. To wydajne oprogramowanie umożliwi zapisywanie zdjęć o wysokiej rozdzielczości i udostępnianie ich zespołowi.  
Odwiedź witrynę internetową firmy Fluke, aby sprawdzić, czy jest już dostępna ta aktualizacja oprogramowania sprzętowego, i dodaj funkcję Fluke Connect do wideoskopu DS703 FC.

Obrazowanie przemysłowe



63

PORADNIK WYBORU PRZYRZĄDÓW DO TERMOGRAFII

Model PTi120

Najważniejsze cechy

IFOV (rozdzielczość przestrzenna) 7,6 mrad 

Rozdzielczość obrazów w podczerwieni 120 x 90 (10 800 pikseli)

Pole widzenia 50° w poziomie, 38° w pionie

Stosunek odległości do powierzchni pomiaru 130:1

Zakres pomiarów temperatury 
(niekalibrowany poniżej -10°C)

od -20°C do +150°C

Ustawianie ostrości Stała ogniskowa, minimalna odległość ostrzenia wynosi 50 cm

USB Złącze mini-USB do przesyłania obrazów do komputera

Wi-Fi Tak, (802.11 b/g/n, 2,4 GHz)

Natychmiastowe przesyłanie do systemu 
Fluke Connect™

Tak, podłącz kamerę do sieci Wi-Fi budynku (802.11 b/g/n, 2,4 GHz), a następnie automatycznie prześlij obrazy do systemu Fluke Connect 
lub lokalnego serwera, aby móc przechowywać i przeglądać je na komputerze

Jakość obrazu

Technologia IR-Fusion™ Płynna regulacja ustawień trybu AutoBlend w zakresie od 0% do 100%. Dodawanie do obrazu w podczerwieni kontekstu w postaci obrazu 
zarejestrowanego w paśmie światła widzialnego.

Wyświetlacz z ekranem dotykowym Poziomy 3,5-calowy wyświetlacz LCD 320 x 240

Czułość termiczna (NETD) 60 mK

Szybkość klatek 9 Hz

Przechowywanie danych 
i rejestrowanie obrazu

Pamięć ≥ 2 GB wewnętrznej pamięci flash

Mechanizm rejestrowania, przeglądania 
i zapisywania obrazów

Możliwość rejestrowania, przeglądania i zapisywania obrazów jedną ręką

Formaty plików obrazu Pliki zwykłe (.jpeg) lub w pełni radiometryczne (.is2). Pliki zwykłe (w formacie .jpeg) nie wymagają żadnego oprogramowania do analizy

Oprogramowanie Oprogramowanie komputerowe Fluke Connect — oprogramowanie z dostępem do systemu Fluke Connect służące do przeprowadzania 
kompleksowych analiz i tworzenia raportów

Formaty plików eksportowanych za pomocą 
oprogramowania

JPG, IS2

Akumulator

Akumulator Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy

Czas pracy akumulatora Co najmniej 2 godziny ciągłej pracy (bez Wi-Fi)

Czas ładowania akumulatora ≤ 1,5 godziny

System ładowania akumulatora Port mikro USB

Praca na zasilaniu sieciowym Przy użyciu osobnej ładowarki sieciowej USB. Brak w zestawie

Oszczędzanie energii Automatyczne wyłączenie: 5, 10, 15 i 20 minut lub nigdy

Pomiar temperatury

Zakres pomiarów temperatury 
(niekalibrowany poniżej -10°C) od -20°C do 150°C

Dokładność Przy temperaturze obiektu wynoszącej co najmniej 0°C: Dokładność: ±2°C lub 2% (wyższa z tych wartości)

Korekta emisyjności na wyświetlaczu Tak

Kompensacja odbitej temperatury tła 
na wyświetlaczu

Tak

Temperatura punktu środkowego Tak

Temperatura punktu Znaczniki gorących i zimnych punktów

Palety kolorów

Palety standardowe 6: Metaliczny łuk, niebiesko-czerwona, duży kontrast, bursztyn, gorący metal, skala szarości

Ogólne dane techniczne

Zakres widma podczerwieni od 8 μm do 14 μm (fale długie)

Temperatura pracy od -10°C do +50°C

Temperatura przechowywania od -40°C do +70°C

Wilgotność względna 95%, bez kondensacji

Bezpieczeństwo IEC 61010-1: Stopień zanieczyszczenia 2

Kompatybilność elektromagnetyczna EN 61326-1, CISPR 11: Grupa 1, klasa A

US FCC 47 CFR 15 Subpart C

Wstrząsy i wibracje od 10 Hz do 150 Hz, 0,15 mm, IEC 60068-2-6; 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27

Odporność na upadek 1 m

Wymiary (wys. x szer. x dł.) 8,9 cm x 12,7 cm x 2,5 cm

Masa 0,233 kg

Klasa szczelności obudowy IP54

Gwarancja Dwa lata

Obsługiwane języki angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, fiński, francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, 
portugalski, rosyjski, szwedzki, turecki, węgierski i włoski

Obrazowanie przemysłowe
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Model Ti401 PRO Ti480 PRO TiX501 TiX580
Najważniejsze cechy

Rozdzielczość obrazów w podczerwieni 640 × 480 (307 200 pikseli)

Tryb SuperResolution Nie Tak, w oprogramowaniu. 
Rejestruje i łączy cztery razy 
więcej danych, aby utworzyć 

obraz o rozdzielczości  
1280 x 960 pikseli

Nie Tak, w oprogramowaniu. Rejestruje 
i łączy cztery razy więcej danych, 

aby utworzyć obraz o rozdzielczości 
1280 x 960 pikseli

IFOV (rozdzielczość przestrzenna) 
przy standardowym obiektywie

0,93 mrad, D:S 1065:1

Pole widzenia 34° w poziomie, 24° w pionie
Minimalna odległość ogniskowania 15 cm
Funkcja regulacji ostrości MultiSharp Nie Tak, ostrość ustawiana bliżej 

i dalej, w całym polu widzenia
Nie Tak, ostrość ustawiana bliżej 

i dalej, w całym polu widzenia
Funkcja automatycznego ustawiania 
ostrości LaserSharp™

Tak, aby zagwarantować zawsze ostre obrazy. Za każdym razem.

Dalmierz laserowy Tak, oblicza odległość od obiektu, aby zapewnić maksymalną ostrość obrazu, i wyświetla zmierzoną wartość na ekranie
Zaawansowana ręczna regulacja ostrości Tak
Łączność bezprzewodowa Tak, z komputerem PC, telefonem iPhone®, urządzeniem iPad® (system operacyjny iOS 4s lub nowszy), urządzeniami z systemem 

Android™ 4.3 i nowszym, a także poprzez połączenie sieci Wi-Fi z siecią LAN (zależnie od dostępności)
Zgodność z aplikacją Fluke Connect™ Tak*, po podłączeniu kamery do smartfona zarejestrowane obrazy zostaną automatycznie przekazane do aplikacji Fluke Connect, 

aby można było je zapisać i udostępnić
Oprogramowanie Fluke Connect Assets Przypisywanie obrazów do zasobów, łatwe porównywanie 

różnego rodzaju pomiarów w jednym miejscu oraz tworzenie 
raportów przy użyciu komputera

Dostępne w przyszłości** Automatyczne przypisywanie obrazów do 
zasobów, łatwe porównywanie różnego rodzaju pomiarów w jednym 

miejscu oraz tworzenie raportów przy użyciu systemu opartego na chmurze
Natychmiastowe przesyłanie do chmury 
w systemie Fluke Connect

Tak*, podłącz kamerę do sieci Wi-Fi budynku, a następnie automatycznie załaduj obrazy do systemu Fluke Connect,  
aby przeglądać je na smartfonie lub komputerze

Natychmiastowe przesyłanie do serwera 
w systemie Fluke Connect

Tak**

Technologia IR-Fusion™ Tak, dodawanie do obrazu w podczerwieni kontekstu w postaci obrazu zarejestrowanego w paśmie światła widzialnego
Solidny ekran dotykowy Poziomy 3,5-calowy wyświetlacz LCD 640 x 480 Poziomy 5,7-calowy wyświetlacz LCD 640 x 480
Ergonomiczna konstrukcja Uchwyt pistoletowy umożliwiający obsługę jedną ręką Obiektyw (przegubowy) z funkcją obrotu o 240°
Czułość termiczna (NETD)** ≤0,075°C przy temperaturze 

obiektu wynoszącej 30°C
≤0,05°C przy temperaturze 
obiektu wynoszącej 30°C

≤0,075°C przy temperaturze 
obiektu wynoszącej 30°C

≤0,05°C przy temperaturze obiektu 
wynoszącej 30°C

Poziom i zakres Płynne skalowanie automatyczne i ręczne
Regulacja poziomu/zakresu na ekranie dotykowym Tak. Zakres i poziom można łatwo i szybko ustawić, dotykając ekranu
Szybkie automatyczne przełączanie między 
trybem automatycznym i ręcznym

Tak

Szybkie automatyczne skalowanie  
w trybie ręcznym

Tak

Zakres minimalny (w trybie ręcznym) 2,0°C
Zakres minimalny (w trybie automatycznym) 3,0°C
Wbudowana kamera cyfrowa  
(rejestracja w paśmie światła widzialnego)

5 MP

Szybkość klatek 60 Hz lub 9 Hz — zależnie od wersji
Wskaźnik laserowy Tak
Dioda LED (latarka) Tak
Zoom cyfrowy Nie 2x i 4x 2x 2x, 4x, 8x
Przechowywanie danych i rejestrowanie obrazu
Rozbudowane opcje pamięci Obsługa karty micro SD 4 GB, 4 GB wewnętrznej pamięci flash, możliwość zapisywania danych na nośniku USB,  

przesyłanie danych do chmury w celu stałego przechowywania
Mechanizm rejestrowania, przeglądania 
i zapisywania obrazów

Możliwość rejestrowania, przeglądania i zapisywania 
obrazów jedną ręką

Tak, edytowanie i analizowanie zarejestrowanych 
obrazów w kamerze

Formaty plików obrazu bmp, jpeg, is2 bmp, jpeg, is2, is3, AVI bmp, jpeg, is2, is3, AVI bmp, jpeg, is2, is3, AVI

Możliwość przeglądania zawartości pamięci Wyświetlanie miniatur i obrazu na pełnym ekranie

Oprogramowanie Oprogramowanie do przeprowadzania kompleksowych analiz i tworzenia raportów z dostępem do systemu Fluke Connect

Możliwość analizowania i przechowywania 
danych radiometrycznych na komputerze

Tak

Formaty plików eksportowanych za pomocą 
oprogramowania Fluke Connect

Bitmapy (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF

Notatki głosowe Maksymalna długość nagrania: 60 s do każdego obrazu; możliwość ponownego odsłuchania na kamerze;  
dostępny opcjonalny zestaw słuchawkowy Bluetooth, który jednak nie jest wymagany

Notatki fotograficzne IR-PhotoNotes™ Tak — 2 obrazy Tak — 5 obrazów Tak — 2 obrazy Tak — 5 obrazów

Adnotacje tekstowe Tak. W tym standardowe skróty oraz opcje programowane przez użytkownika

Nagrywanie wideo i obsługiwane formaty Nie Standardowe i radiometryczne Standardowe Standardowe i radiometryczne

Zdalne sterowanie Zdalne wyświetlanie za 
pomocą systemu Fluke Connect

Zdalne wyświetlanie i sterowanie 
za pomocą systemu Fluke Connect

Zdalne wyświetlanie za 
pomocą systemu Fluke Connect

Zdalne wyświetlanie i sterowanie 
za pomocą systemu Fluke Connect

Automatyczne rejestrowanie  
(temperatura i interwał)

Nie Tak Nie Tak

Zestawy narzędzi MATLAB® i LabVIEW® – Integracja danych z kamery oraz filmów i obrazów w podczerwieni w oprogramowaniu umożliwia 
przeprowadzanie analiz na potrzeby prac badawczo-rozwojowych

PORADNIK WYBORU PRZYRZĄDÓW DO TERMOGRAFII (CD.)
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PORADNIK WYBORU PRZYRZĄDÓW DO TERMOGRAFII (CD.)

Model Ti401 PRO Ti480 PRO TiX501 TiX580
Akumulator

Akumulatory (z możliwością wymiany na obiekcie) Dwa zestawy inteligentnych akumulatorów litowo-jonowych ze wskaźnikiem poziomu naładowania (5 diod LED)

Czas pracy na akumulatorze 2–3 godziny (rzeczywisty czas pracy zależy od ustawień i sposobu eksploatacji)

Czas ładowania akumulatorów 2,5 godziny do pełnego naładowania

System ładowania akumulatorów Ładowarka na dwa akumulatory lub ładowanie akumulatorów w kamerze. Opcjonalna ładowarka samochodowa 12 V

Praca na zasilaniu sieciowym Praca na zasilaniu sieciowym — z wykorzystaniem zasilacza dołączonego do zestawu (100–240 V AC, 50/60 Hz)

Oszczędzanie energii Możliwość wyboru trybów uśpienia i wyłączania zasilania
Pomiar temperatury

Zakres pomiarów temperatury 
(niekalibrowany poniżej -10°C)

 od -20°C do +650°C  od -20°C do +1000°C  od -20°C do +650°C od -20°C do +1000°C

Dokładność ±2°C lub 2% (większa z tych wartości) przy temperaturze otoczenia 25°C

Korekta emisyjności na wyświetlaczu Tak (za pomocą wartości i tabeli)
Kompensacja odbitej temperatury tła 
na wyświetlaczu

Tak

Korekta współczynnika przenoszenia 
na wyświetlaczu

Tak

Liniowy wykres temperatury Nie Tak Nie Tak
Palety kolorów

Palety standardowe 9: tęcza, metaliczny łuk, niebiesko-czerwona, duży kontrast, 
bursztyn, negatyw bursztynu, gorący metal, skala szarości, 

negatyw skali szarości

8: metaliczny łuk, niebiesko-czerwona, duży kontrast, bursztyn, 
negatyw bursztynu, gorący metal, skala szarości, negatyw skali szarości

Palety Ultra Contrast 9: tęcza, metaliczny łuk, niebiesko-czerwona, duży kontrast, 
bursztyn, negatyw bursztynu, gorący metal, skala szarości, 

negatyw skali szarości

8: metaliczny łuk Ultra, niebiesko-czerwona Ultra, duży kontrast 
Ultra, bursztyn Ultra, negatyw bursztynu Ultra, gorący metal Ultra, 

skala szarości Ultra, negatyw skali szarości Ultra
Obiektywy inteligentne

Obiektyw makro 25 mikronów: 25 MAC2 Tak

Teleobiektyw 2x: TELE 2 Tak

Teleobiektyw 4x: TELE4 Tak

Obiektyw szerokokątny: WIDE 2 Tak

Ogólne dane techniczne

Alarmy wskazywane kolorami (alarmy temperatury) Wysoka temperatura, niska temperatura i izotermy (w określonym zakresie)

Zakres widma podczerwieni od 7,5 μm do 14 μm (fale długie)

Temperatura eksploatacji od -10°C do +50°C

Temperatura przechowywania od -20°C do +50°C bez akumulatorów

Wilgotność względna od 10% do 95%, bez kondensacji

Pomiar temperatury w punkcie środkowym Tak

Temperatura punktu Znaczniki gorących i zimnych punktów Znaczniki punktów zimnych i gorących, z możliwością 
indywidualnego włączania

Znaczniki punktów definiowane 
przez użytkownika

Nie 3 definiowane przez 
użytkownika znaczniki punktów

2 definiowane przez 
użytkownika znaczniki punktów

3 definiowane przez użytkownika 
znaczniki punktów

Pola pomiarowe definiowane przez 
użytkownika

1 pole pomiarowe ze 
wskazaniem wartości 

temperatury minimalnej, 
maksymalnej i średniej, które 

można powiększać i zmniejszać

Do 3 pól pomiarowych 
ze wskazaniem wartości 
temperatury minimalnej, 

maksymalnej i średniej, które 
można powiększać i zmniejszać

1 pole pomiarowe ze 
wskazaniem wartości 

temperatury minimalnej, 
maksymalnej i średniej, które 

można powiększać i zmniejszać

3 pola pomiarowe ze wskazaniem 
wartości temperatury minimalnej, 

maksymalnej i średniej, które 
można powiększać i zmniejszać

Walizka Solidna walizka; torba do 
przenoszenia przyrządu

Solidna hermetyczna walizka o klasie szczelności IP67 z dopasowaną wkładką z pianki

Bezpieczeństwo IEC 61010-1: Kategoria przepięciowa II, stopień zanieczyszczenia 2

Kompatybilność elektromagnetyczna IEC 61326-1: Podstawowe środowisko elektromagnetyczne. CISPR 11: Grupa 1, klasa A

Australijska norma RCM IEC 61326-1

US FCC CFR 47, część 15, podczęść B

Wibracje 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g, IEC 60068-2-6

Odporność na wstrząsy 25 g, IEC 68-2-29

Odporność na upadek Konstrukcja zaprojektowana tak, by wytrzymała upadek 
z wysokości 2 metrów (ze standardowym obiektywem)

Konstrukcja zaprojektowana tak, by wytrzymała upadek  
z wysokości 1 metra (ze standardowym obiektywem)

Wymiary (wys. x szer. x dł.) 27,7 cm x 12,2 cm x 16,7 cm 27,3 cm x 15,9 cm x 9,7 cm

Masa (z akumulatorami) 1,04 kg 1,54 kg

Klasa szczelności obudowy IEC 60529: IP54 (ochrona przed pyłem — ograniczone wnikanie; odporność na strumienie wody z każdej strony)

Gwarancja Dwuletnia (standardowo), możliwość przedłużenia

Zalecany cykl kalibracji Co dwa lata (przy normalnym użytkowaniu i zużyciu)

Obsługiwane języki angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, fiński, francuski, hiszpański, holenderski, japoński,  
koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, turecki, węgierski i włoski

Zgodność z dyrektywą RoHS Tak

Uwaga: Oprogramowanie Fluke Connect do wykonywania analiz i tworzenia raportów jest dostępne we wszystkich krajach, ale nie dotyczy to systemu Fluke Connect. Sprawdź dostępność u autoryzowanego dystrybutora firmy Fluke. 
**Wskazuje funkcje systemu Fluke Connect™, które zostaną udostępnione w niedalekiej przyszłości. Sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania sprzętowego w witrynie Fluke.

OBRAZOW
ANIE PRZEM

YSŁOW
E



PRZYRZĄDY DO MIERZENIA WIBRACJI I USTAWIANIA WSPÓŁOSIOWOŚCI

Uzyskaj odpowiedzi natychmiast 
Dla konserwatorów urządzeń mechanicznych wibracje są jednym z najszybciej dostępnych 
wskaźników informujących o stanie maszyny. Czy jest to stukot zużytego łożyska, czy wstrząsy 
i uderzenia poluzowanych, przemieszczonych lub asymetrycznie ułożonych elementów — maszyny 
zawsze mają coś do opowiedzenia. Przez lata zespoły zajmujące się konserwacją mechaniczną 
musiały dokonywać trudnego wyboru w zakresie pomiarów wibracji i ustawiania współosiowości: 
czy korzystać ze złożonych systemów analizy wibracji, kosztownych usług konsultantów, czy też 
zaufać wyszkolonemu słuchowi doświadczonych techników i stosować metody testowe o niskiej 
rozdzielczości lub wykonywać skomplikowane obliczenia matematyczne. 

Rewolucyjne przyrządy do mierzenia wibracji i ustawiania współosiowości firmy Fluke pozwalają 
teraz szybko uzyskiwać dokładne i użyteczne dane. Przyrządy te wyznaczają na nowo standardy 
testowania przy wyszukiwaniu i usuwaniu awarii mechanicznych oraz prowadzeniu konserwacji 
prognostycznej. Ich zalety to:
• Szybka i rzetelna ocena stanu maszyn
• Zwiększenie wydajności pracy dzięki wykonywaniu czynności według listy problemów 

zgodnie z ich priorytetami
• Obniżenie kosztów przestojów dzięki wcześniejszemu diagnozowaniu problemów 

i identyfikowaniu podstawowych przyczyn powtarzających się usterek
• Możliwość kontroli wibracji i współosiowości oraz dokonywanie profesjonalnych korekt przy 

minimalnym poziomie przeszkolenia
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Przyrządy do mierzenia wibracji i ustawiania współosiowości

POLECANE PRODUKTY

Wibrometr Fluke 805 FC
Podejmuj trafne decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu danej maszyny 
do eksploatacji
Szybki, prosty w użyciu wibrometr Fluke 805 FC eliminuje nieścisłości w pomiarach wibracji, 
dzięki czemu umożliwia podejmowanie trafnych decyzji o dopuszczeniu danej maszyny do 
eksploatacji. Możliwość błyskawicznego przesyłania danych do aplikacji Fluke Connect™ i 
udostępniania w czasie rzeczywistym wyników pomiarów wibracji zespołowi ds. utrzymania 
ruchu — bez potrzeby opuszczania miejsca prowadzenia prac*.
• Innowacyjna konstrukcja czujnika i końcówki pomiarowej pozwala wykonywać precyzyjne 

pomiary ogólnego poziomu wibracji oraz określać stan łożysk i stan całej maszyny
• Czteropoziomowa skala pozwala szybko ustalić istotność problemu
• Aplikacja mobilna Fluke Connect umożliwia konfigurowanie profili maszyn, tworzenie zleceń 

prac i wysyłanie tras obchodów konserwacyjnych technikom pracującym w terenie
*System Fluke Connect nie jest dostępny we wszystkich krajach. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Fluke.

Wibrometr Fluke 810
Zabierz ze sobą eksperta od wibracji
Wibrometr Fluke 810 jest najbardziej zaawansowanym przyrządem do diagnostyki maszyn 
przeznaczonym dla zespołów ds. konserwacji mechanicznej, które muszą szybko reagować. 
Przyrząd ten wykorzystuje prostą procedurę, aby krok po kroku identyfikować i zgłaszać usterki 
maszyn już przy pierwszym pomiarze, bez historii wcześniejszych pomiarów.
• Unikatowa, automatyczna technologia diagnostyczna pomaga w wykrywaniu i lokalizowaniu 

najczęstszych usterek mechanicznych, takich jak uszkodzenia łożysk, niewspółosiowość, 
niewyważenie i luzy

• Zalecenia naprawcze sugerują technikom konkretne działania zaradcze
• Zintegrowany system pomocy kontekstowej z udzielanymi na bieżąco wskazówkami, 

które są przydatne zwłaszcza dla nowych użytkowników

Przyrząd do laserowego ustawiania 
współosiowości wałów Fluke 830
Łatwy sposób na precyzyjne ustawianie współosiowości wałów
Przyrząd do laserowego ustawiania współosiowości wałów Fluke 830 doskonale nadaje się do 
precyzyjnego osiowania obracających się wałów w zakładach przemysłowych. Nieprawidłowe 
skorygowanie współosiowości za pomocą linijek i czujników zegarowych może doprowadzić 
do poważnych strat finansowych płynących z kosztów wymiany łożysk, czasu poświęcanego na 
naprawy oraz nieprzewidzianych przestojów, nie wspominając już o znacznym skróceniu okresu 
eksploatacji maszyn.
• Technologia pomiaru za pomocą jednego lasera zapewnia większą dokładność danych
• Intuicyjny interfejs użytkownika ze wskazówkami pomaga szybko i łatwo ustawić współosiowość
• Zintegrowany pochyłomierz elektroniczny zapewnia elastyczne, wiarygodne i powtarzalne pomiary
• Dynamiczna kontrola tolerancji maszyny umożliwia stałą ocenę korekt współosiowości, 

pozwalając na proste określenie momentu, w którym ustawienia są poprawne

Miernik stroboskopowy Fluke 820-2 LED
Wytrzymały, kompaktowy i prosty w użyciu przyrząd do diagnostyki 
urządzeń w bezruchu bez ich zatrzymywania
Miernik stroboskopowy Fluke 820-2 LED pozwala badać i obserwować różne urządzenia pod 
kątem potencjalnych awarii bez fizycznego kontaktu z badanym sprzętem. Miernik stroboskopowy 
Fluke 820-2 LED to niezawodny, kompaktowy przyrząd przenośny do diagnostyki urządzeń w 
bezruchu bez ich zatrzymywania, wyszukiwania i usuwania awarii mechanicznych oraz badania 
i opracowywania procesów lub produktów.
• Określanie prędkości obrotowej urządzeń bez ich zatrzymywania i dotykania
• Diagnostyka w bezruchu: oscylacje pasożytnicze, usterki, poślizgi i niepożądane zniekształcenia
• Pomiary prędkości obrotowej lub częstotliwości wałów i innych części mechanicznych
• Odczytywanie numerów części i innych oznaczeń



ELEKTROIZOLACYJNE NARZĘDZIA RĘCZNE
Bezpieczne. Wytrzymałe. Fluke. 
Elektroizolacyjne narzędzia ręczne  
do 1000 V. Wieczysta gwarancja.
Fluke jest światowym liderem na rynku ręcznych przyrządów pomiarowych. Wszystkie cechy, 
z którymi kojarzysz multimetry, mierniki cęgowe i testery elektryczne marki Fluke, odnoszą się 
również do naszych elektroizolacyjnych narzędzi ręcznych.

Te solidne narzędzia ręczne skonstruowano tak, aby zapewnić ich dożywotnią trwałość. Właśnie 
dlatego mają wieczystą gwarancję*. Jeśli elektroizolacyjne narzędzie ręczne firmy Fluke jest uszkodzone, 
należy dostarczyć je dystrybutorowi w celu wymiany.

Ręczne narzędzia elektroizolacyjne Fluke zawsze dobrze leżą w dłoni. Od momentu gdy chwycisz 
je po raz pierwszy, możesz ruszać do pracy. Szczypce oferują płynny, ale solidny ruch bez potrzeby 
dociskania. Wkrętaki zapewniają maksymalny moment dokręcania, oferując równocześnie wygodny 
uchwyt zmniejszający zmęczenie. 

Wszystko, co sprawia, że przyrządy pomiarowe firmy Fluke są takie wspaniałe, przekłada się również 
na elektroizolacyjne narzędzia ręczne. Właśnie taką jakość będziesz nosić w swoim pasie narzędziowym.

Dostępne wyłącznie w wybranych krajach 

* Ograniczona gwarancja wieczysta na produkty przemysłowe
Każde elektroizolacyjne narzędzie ręczne firmy Fluke będzie wolne od wad materiałowych i wad wykonania przez cały okres użytkowania. 
Określenie „cały okres użytkowania” oznacza siedem lat od momentu zaprzestania wytwarzania narzędzia przez firmę Fluke, jednak okres 
gwarancyjny obejmuje przynajmniej piętnaście lat od daty zakupu narzędzia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem, 
nieprawidłowym użytkowaniem, zanieczyszczeniem, modyfikacjami, wypadkiem lub nieprawidłowymi warunkami pracy i użytkowania, wliczając 
w to uszkodzenia wynikające z użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancja jest udzielana wyłącznie pierwszemu 
właścicielowi i nie można jej przenosić na inne osoby. Aby można było ustalić pierwszego właściciela produktu, należy przedstawić dowód zakupu.
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POLECANE PRODUKTY

Elektroizolacyjne narzędzia ręczne

Wkrętaki elektroizolacyjne Fluke
Praca nie jest zakończona, dopóki wszystkiego się nie dokręci. Te precyzyjne narzędzia elektroizolacyjne 
doskonale pasują do śrub i wkrętów oraz pozwalają uzyskać maksymalny moment dokręcania bez 
uszkadzania łba śruby lub wkręta. Końcówki wykonane z hartowanej stali chromowo-molibdenowo-
wanadowej minimalizują zużycie. Jedną z najgorszych sytuacji w pracy elektryka jest ześlizgnięcie się 
wkrętaka z łba wkręta, które może skutkować zetknięciem wkrętaka ze znajdującym się w pobliżu 
przewodem pod napięciem.

Fluke oferuje trzy rodzaje wkrętaków w wielu rozmiarach, co daje łącznie siedem modeli. Wszystkie 
wkrętaki są certyfikowane do napięć wynoszących maksymalnie 1000 V AC oraz 1500 V DC. Każdy 
wkrętak jest indywidualnie testowany napięciami do 10 000 V. 
• Ergonomiczny uchwyt, który dopasowuje się do dłoni użytkownika, zmniejsza wysiłek i zmęczenie 

oraz zapewnia maksymalny moment dokręcania
• Udaroodporny rdzeń rękojeści przebiegający przez całą jej długość jest pokryty miękkim materiałem 

zewnętrznym, otwór do zawieszania zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, a konstrukcja rękojeści 
zapobiega toczeniu się wkrętaka

• Cienki, izolowany trzonek ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
• Wszystkie końcówki są wykonane z niemieckiej stali chromowo-molibdenowo-wanadowej 

w celu zapewnienia doskonałej wytrzymałości

Szczypce elektroizolacyjne Fluke
Czasami trzeba uciąć przewody, wyciągnąć kable lub wykręcić zaślepkę, a czasami trzeba po prostu 
coś przytrzymać. Elektroizolacyjne szczypce firmy Fluke oferują wiele możliwości przy wykonywaniu 
prac, które wymagają mocnych szczęk. Wszystkie te narzędzia są wykonane z niemieckiej stali 
chromowo-molibdenowo-wanadowej. 

Elektroizolacyjne szczypce szpiczaste z funkcją cięcia bocznego i strefami 
ułatwiającymi chwytanie
• Strefy chwytu z unikatowym frezowaniem o falistym kształcie
• Specjalnie wyprofilowane półokrągłe szczęki radełkowane o dużej długości i małej szerokości
• Boczna krawędź tnąca do cięcia drutu

Wytrzymałe szczypce tnące boczne o dużym przełożeniu dźwigni
• Cięcie twardych materiałów, w tym stali i drutu fortepianowego
• Mocny przegub i precyzyjne krawędzie tnące

Szczypce nastawne z szybką regulacją
• Dzięki 27 stopniom regulacji szczęk szczypce te umożliwiają dokładniejsze chwytanie elementów 

przy mniejszym poślizgu w porównaniu z innymi konstrukcjami
• Szczypce zaciskają się samoczynnie na rurach i nakrętkach bez ześlizgiwania się z chwytanego 

elementu, a do ich zaciśnięcia wymagana jest niewielka siła
• Powierzchnie chwytające mają utwardzone zęby (HRC61) w celu zmniejszenia ich zużycia 

i zapewnienia pewnego chwytu
• Przegub przestawny i podwójna prowadnica zapewniająca dużą stabilność
• Osłona palców zapobiegająca ich przytrzaśnięciu

Wytrzymałe szczypce uniwersalne
• Pewne trzymanie dzięki ząbkowanym szczękom i otworowi zapewniającemu czteropunktowy chwyt
• Smukły kształt zapewnia lepszy dostęp do przewodów w miejscach o ograniczonej przestrzeni
• Szczypce mają mocne szczęki chwytające, ale ważą o 20% mniej niż inne konstrukcje

Futerał na narzędzia ręczne z magnetycznym 
systemem zawieszania 
Futerał z magnetycznym systemem zawieszania i wieloma kieszeniami pozwala bezpiecznie przechowywać 
narzędzia, a jednoczenie zapewnia do nich łatwy dostęp podczas pracy. Dzięki tej samej konstrukcji i 
magnesowi ziem rzadkich jak w przypadku zestawu magnetycznego TPAK, którego używasz do zawieszania 
mierników, futerał z magnetycznym systemem zawieszania można zawiesić na tablicach rozdzielczych 
i innych metalowych powierzchniach, aby mieć łatwy dostęp do narzędzi w miejscu wykonywania prac. 

• Wiele kieszeni; miejsce na trzy pary szczypiec i siedem wkrętaków
• Wewnętrzna ochrona
• Pasek z wieszakiem magnetycznym
Uwaga: futerał z magnetycznym systemem zawieszania nie zawiera narzędzi

ELEKTROIZOLACYJNE NARZĘDZIA RĘCZNE
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PORADNIK WYBORU ELEKTROIZOLACYJNYCH NARZĘDZI RĘCZNYCH

Modele

Wkrętaki elektroizolacyjne

ISLS3 2ISLS59 ISLS8 IPHS1 IPHS2 ISQS1 ISQS2
Typ wkrętaka  Płaski  Płaski  Płaski  Krzyżakowy  Krzyżakowy  Kwadratowy  Kwadratowy
Długość końcówki 75 mm 100 mm 125 mm 75 mm 100 mm 100 mm 125 mm
Rozmiar końcówki 2,5 mm 4 mm 6 mm nr 1 nr 2 SQ1 SQ2
Gwarancja Wieczysta gwarancja

Modele

Szczypce elektroizolacyjne

INLP8 INDC8 INPP10 INCP8
Typ szczypiec Szczypce 

szpiczaste
Szczypce tnące 

boczne
Szczypce 
nastawne

Szczypce 
uniwersalne

Długość nominalna 200 mm 200 mm 250 mm 200 mm
Gwarancja Wieczysta gwarancja

Modele

Zestawy i komplety Akcesoria

IKSC7 IKPL3 IKST7 IKPK7 IBT6K IB875K IB117K IB179K RUP8
Opis 7-elemen-

towy zestaw 
wkrętaków 
elektroizolacyj-
nych, 1000 V

3-elemen-
towy zestaw 
szczypiec elek-
troizolacyjnych, 
1000 V

Zestaw 
startowy elek-
troizolacyjnych 
narzędzi ręcz-
nych, 1000 V  

Profesjo-
nalny plecak 
narzędziowy 
Fluke Pack30  
+ zestaw 
startowy 
elektroizolacyj-
nych narzędzi 
ręcznych 

Tester elek-
tryczny Fluke 
T6 + zestaw 
startowy elek-
troizolacyjnych
narzędzi 
ręcznych

Multimetr prze-
mysłowy Fluke 
87V + zestaw 
startowy elek-
troizolacyjnych
narzędzi 
ręcznych

Multimetr dla 
elektryków 
Fluke 117 
+ zestaw 
startowy 
elektroizolacyj-
nych narzędzi 
ręcznych

Multimetr 
cyfrowy Fluke 
179 True-RMS 
+ zestaw 
startowy 
elektroizolacyj-
nych narzędzi 
ręcznych

Zwijany futerał 
na narzędzia. 
Miejsce na 
trzy pary 
szczypiec i pięć 
wkrętaków, 
zwijany, 
zapinany 
na rzepy

W zestawie 3 wkrętaki 
z końcówką 
płaską, 
2 wkrętaki 
z końcówką 
krzyżakową, 
2 wkrętaki 
z końcówką 
kwadratową

Szczypce 
szpiczaste, 
wytrzymałe 
szczypce 
tnące boczne, 
wytrzymałe 
szczypce 
uniwersalne, 
zwijany futerał 
na narzędzia

3 wkrętaki 
z końcówką 
płaską 
2 wkrętaki 
z końcówką 
krzyżakową, 
szczypce 
szpiczaste, 
szczypce 
tnące boczne, 
szczypce 
uniwersalne, 
zwijany futerał 
na narzędzia

Profesjonalny 
plecak 
narzędziowy 
Fluke Pack30, 
3 wkrętaki 
z końcówką 
płaską, 
2 wkrętaki 
z końcówką 
krzyżakową, 
szczypce 
szpiczaste, 
szczypce 
tnące boczne, 
szczypce 
uniwersalne, 
zwijany futerał 
na narzędzia

Tester 
elektryczny 
Fluke T6, 
3 wkrętaki 
z końcówką 
płaską, 
2 wkrętaki 
z końcówką 
krzyżakową, 
szczypce 
szpiczaste, 
szczypce 
tnące boczne, 
szczypce 
uniwersalne, 
zwijany futerał 
na narzędzia

Multimetr 
przemysłowy 
Fluke 87V, 
3 wkrętaki 
z końcówką 
płaską, 
2 wkrętaki 
z końcówką 
krzyżakową, 
szczypce 
szpiczaste, 
szczypce 
tnące boczne, 
szczypce 
uniwersalne, 
zwijany futerał 
na narzędzia

Multimetr dla 
elektryków 
Fluke 117, 
3 wkrętaki 
z końcówką 
płaską, 
2 wkrętaki 
z końcówką 
krzyżakową, 
szczypce 
szpiczaste, 
szczypce 
tnące boczne, 
szczypce 
uniwersalne, 
zwijany futerał 
na narzędzia

Multimetr 
cyfrowy Fluke 
179 True-RMS, 
3 wkrętaki 
z końcówką 
płaską, 
2 wkrętaki 
z końcówką 
krzyżakową, 
szczypce 
szpiczaste, 
szczypce 
tnące boczne, 
szczypce 
uniwersalne, 
zwijany futerał 
na narzędzia

Narzędzia nie 
wchodzą w 
skład zestawu

Gwarancja Wieczysta Wieczysta Wieczysta 1 rok* 2 lata* Wieczysta 3 lata* Wieczysta 1 rok
*Wszystkie narzędzia ręczne w zestawach mają ograniczoną gwarancję wieczystą.
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem www.fluke.co.uk/tools/warranty

Elektroizolacyjne narzędzia ręczne



PORADNIK WYBORU ELEKTROIZOLACYJNYCH NARZĘDZI RĘCZNYCH AKCESORIA
Oryginalne akcesoria Fluke
Masz już przyrząd Fluke. Teraz możesz zwiększyć jego możliwości, kupując 
oryginalne akcesoria Fluke. 

Akcesoria Fluke zwiększają funkcjonalność przyrządów testujących, ułatwiają 
korzystanie z nich i poprawiają bezpieczeństwo. Możesz używać multimetru 
cyfrowego jako termometru, miernika cęgowego, a nawet manometru. 
Oryginalne akcesoria firmy Fluke rozszerzają możliwości pomiarowe w różnych 
zastosowaniach przemysłowych, elektrycznych i elektronicznych.

Kup odpowiedni futerał lub walizkę, aby chronić swoje przyrządy — w naszym 
szerokim asortymencie na pewno znajdziesz coś dla siebie. Wśród innych 
akcesoriów poprawiających bezpieczeństwo i ułatwiających korzystanie z 
przyrządów można wymienić bezpieczniki, sondy prądowe, latarki mocowane na 
kaskach, wieszaki magnetyczne na mierniki i futerały, a także sondy pomiarowe

AKCESORIA
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POLECANE AKCESORIA

Przewody pomiarowe Fluke TL175 TwistGuard™
Przekręć. Testuj. Zapewnij zgodność.
Przewody pomiarowe Fluke TL175 TwistGuard mają końcówki o regulowanej długości na potrzeby 
różnych pomiarów i środowisk pracy. Wystarczy przekręcić przewód pomiarowy, aby zmienić długość 
odsłoniętej części końcówki sondy z 19 mm na 4 mm.

Opatentowana regulowana osłona końcówki TwistGuard spełnia nowe wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa elektrycznego, pozwalając zmniejszyć stopień odsłonięcia końcówki, a jednocześnie 
zapewnia wszechstronność potrzebną do wykonywania większości pomiarów.

Przewody pomiarowe TL175 są wyposażone we wskaźnik zużycia przewodu WearGuard™. Każdy 
przewód pomiarowy jest pokryty dwiema warstwami silikonowej izolacji. Wewnętrzna warstwa 
w kontrastowym kolorze będzie widoczna w przypadku nacięcia, przetarcia lub innego uszkodzenia 
przewodu, co wskazuje na konieczność jego wymiany.
• Sondy są zgodne z wymaganiami normy EN 61010-031
• Klasa bezpieczeństwa CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, maks. 10 A, 

stopień zanieczyszczenia 2
• Warunki otoczenia: od -20°C do +55°C, wysokość (n.p.m.): 2000 m

Zestaw do zawieszania miernika Fluke TPAK
Uwolnij obie ręce, aby zbierać dane pomiarowe
Miernik można zawiesić na różne sposoby, aby wygodnie obsługiwać go bez użycia rąk 
i wyeliminować wszelkie problemy związane z jego zawieszaniem lub ustawianiem. 
• Wieszak magnetyczny z silnym magnesem ziem rzadkich pozwala na zawieszenie miernika na 

dowolnej metalowej powierzchni, dzięki czemu można wykonywać pomiary przy użyciu obu rąk
• Zapinany na rzepy pasek o długości 23 cm można zapiąć wokół rury
• Wieszak z zaczepem do powierzchni niemagnetycznych
• Wieszak uniwersalny umożliwiający zawieszenie miernika na gwoździu, haku i wielu 

innych elementach
Zawsze wymagaj najlepszego: używaj oryginalnego zestawu do zawieszania miernika TPAK z 
unikatowym, niezwykle silnie trzymającym magnesem ziem rzadkich, który gwarantuje, że przyrządy 
nie ześlizgną się ani nie spadną.

Profesjonalny plecak narzędziowy Fluke Pack30
Stworzony z myślą o specjalistach ds. konserwacji
Plecak Fluke Pack30 dla profesjonalistów jest bardzo wytrzymały, ale waży mniej niż 3,5 kg. Jest 
on wykonany z trwałego poliestru o wysokiej jakości i oferuje ponad 30 wytrzymałych kieszeni 
na narzędzia i przyrządy. W komorach głównych można schować przyrządy pomiarowe, narzędzia 
ręczne albo laptopa lub tablet z ekranem o przekątnej 12”, a mniejsza profilowana kieszeń 
zapewnia ochronę drobniejszym przedmiotom Solidna, wodoodporna podstawa z tworzywa 
sztucznego chroni przed działaniem działaniem czynników atmosferycznych i utrzymuje plecak 
w pozycji pionowej, zapewniając wygodny dostęp do przyrządów i narzędzi.
• Niewielka masa — waży mniej niż 3,5 kg, co pozwala odciążyć plecy
• Wytrzymała, wodoodporna podstawa chroni przyrządy i utrzymuje plecak w pozycji pionowej, 

co ułatwia dostęp do przyrządów
• Ponad 30 kieszeni w trzech głównych komorach
• Zaciski, klamry i paski po zewnętrznej stronie plecaka Fluke Pack30 — do często używanych 

przyrządów i narzędzi, takich jak rolki taśmy, miary czy próbniki napięcia
• Umożliwia przechowywanie, uporządkowanie i zabezpieczenie sprzętu pomiarowego, narzędzi 

ręcznych, okularów ochronnych i przedmiotów osobistych, takich jak klucze, portfel czy telefon

Akcesoria
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AKCESORIA
PRZEWODY POMIAROWE I BEZPIECZNIKI

Pomiary ogólne Pomiary napięcia 
na poziomie µV Elektronika, trudno dostępne miejsca

Przewody pomiarowe 
TL175 TwistGuard™

2Zestaw przewodów 
pomiarowych ze sztywną 

końcówką TL75

Zestaw przewodów 
pomiarowych wysokiej 

jakości TL71

Zestaw przewodów 
pomiarowych z chowanymi 

końcówkami TL40

Zestaw sond do pomiarów 
elektronicznych TL910

Opis • Opatentowana regulowana 
osłona końcówki 
TwistGuard™ zmniejsza 
stopień odsłonięcia 
końcówki, zapewniając 
wszechstronność 
potrzebną do 
wykonywania większości 
pomiarów

• Wskaźnik zużycia 
przewodów pomiarowych 
WearGuard™ — 
odsłonięcie białej 
warstwy wewnętrznej 
oznacza, że przewód jest 
uszkodzony lub zużyty 
i wymaga wymiany

Jedna para sond z 
wygodnym uchwytem 
i osłoniętymi kątowymi 
gniazdami bananowymi 
4 mm z izolacją PCV

Jedna para sond (sonda 
czerwona i sonda czarna) 
z wygodnym uchwytem 
i kątowymi przewodami 
pomiarowymi z izolacją 
silikonową

Para elastycznych, 
izolowanych silikonem 
przewodów pomiarowych 
z ostrymi końcówkami 
igiełkowymi o regulowanej 
długości w zakresie od 
0 do 76 mm

• Para czerwonych i 
czarnych przewodów 
z bardzo małymi 
końcówkami 
umożliwiającymi 
pomiary trudno 
dostępnych elementów 
elektronicznych

• W komplecie trzy zestawy 
złotych końcówek 
sprężynowych i dwa 
zestawy końcówek ze stali 
nierdzewnej

Dane techniczne

Długość kabla 122 cm 122 cm 122 cm 122 cm 102 cm

Klasa bezpieczeństwa CAT II 1000 V, CAT III 
1000 V, CAT IV 600 V, maks. 

10 A

Klasa bezpieczeństwa 
CAT II 1000 V, 10 A CAT IV 
600 V, CAT III 1000 V tylko 

z nasadką ochronną

Klasa bezpieczeństwa 
CAT II 1000 V, 10 A CAT IV 
600 V, CAT III 1000 V tylko 

z nasadką ochronną

CAT II 600 V, 3 A CAT II 1000 V, 3 A

Długość końcówki sondy od 19 do 4 mm 19 mm 19 mm od 76 do 5 mm od 33 do 100 mm

Zgodność z zestawem 
zacisków krokodylkowych 
AC175

• • •

Zgodność z zestawem sond 
TP920

• • •

Zestaw zacisków 
krokodylkowych AC175

2Zestaw adapterów do 
sond pomiarowych TP920

Opis Jedna para (czerwony, czarny) 
wsuwanych zacisków 
krokodylkowych

Adaptery testowe do układów 
scalonych, przedłużone 
końcówki sond oraz średnie 
zaciski krokodylkowe

Model Wymagania dotyczące bezpieczników
115, 117, 233 Bezpiecznik 11 A, 1000 V, P/N 803293

175, 177, 179, 83V, 87V, 287, 289, 27II, 28II, 88V, 77IV Bezpiecznik 11 A, 1000 V, P/N 803293
Bezpiecznik 440 mA, 1000 V, P/N 943121

3000 FC, 1577, 1587 FC Bezpiecznik 440 mA, 1000 V, P/N 943121

787, 789 Bezpiecznik 440 mA, 1000 V, P/N 943121 
(2 sztuki)

1503, 1507 Bezpiecznik 315 mA, 1000 V, P/N 2279339

28II EX Bezpiecznik 11 A, 1000 V, P/N 803293
Zespół bezpieczników 440 mA, P/N 4016494

Informacje dotyczące wymiany bezpieczników można znaleźć w sekcji serwisowej witryny internetowej Fluke

Poradnik wyboru bezpieczników

Przewody 
pomiarowe

Informacje dotyczące wymiany bezpieczników można znaleźć w sekcji serwisowej witryny internetowej Fluke

Zestawy 
rozszerzające 
możliwości 
przewodów 
pomiarowych  
TL175, TL75 i TL71 
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MODUŁOWE PRZEWODY POMIAROWE

Modułowe przewody pomiarowe

Zestaw przedłużaczy do 
przewodów pomiarowych 

TL221 SureGrip™

Izolowane silikonem przewody 
pomiarowe TL222 SureGrip™

Izolowane przewody pomiarowe 
TL224 SureGrip™

Zestaw przewodów pomiarowych 
odpowiednich do dużych 

obciążeń TL27

Opis Modułowe przewody pomiarowe zapewniają wygodę dzięki możliwości dołączenia do nich zacisków, haków i chwytaków w razie potrzeby. 
Wszystkie przewody mają końcówki z osłonami i gniazdem bananowym, co zwiększa możliwości ich konfiguracji.

Dane techniczne

Długość kabla 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Klasa bezpieczeństwa CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A CAT III 1000 V, 10 A

Zakończenie Gniazda bananowe 4 mm z osłoną Gniazda bananowe 4 mm z osłoną Gniazda bananowe 4 mm z osłoną Gniazda bananowe 4 mm z osłoną

Złącza Złącza proste na obu końcach Złącza kątowe na obu końcach Złącze kątowe na jednym końcu, 
złącze proste na drugim

Złącza proste na obu końcach

Szeroka gama zacisków i sond umożliwia skonfigurowanie modułowych przewodów pomiarowych 
stosownie do indywidualnych potrzeb.  
Do użytku z zaciskami modułowymi (tabela A) lub modułowymi sondami pomiarowymi (tabela B).

Tabela A Zaciski modułowe

Zaciski krokodylkowe 
AC285 SureGrip™

Zaciski krokodylkowe 
AC220 SureGrip™

Zaciski krokodylkowe 
AC280 SureGrip™ Zaciski cęgowe AC283 SureGrip™

Dane techniczne

Klasa bezpieczeństwa CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 3 A CAT II 600 V, 3 A

Zastosowanie Od cienkich przewodów  
po śruby 20 mm

Główki śrub Przewody i kable Pomiar ciągłości obwodów 
drukowanych (diody)

Modułowe sondy pomiarowe

Tabela B
Sondy pomiarowe 

TP175 TwistGuard™

Przemysłowe 
sondy pomiarowe 
TP220 SureGrip™

Sondy pomiarowe TP1/
TP2/TP4 Slim Reach™

Sondy pomiarowe 
do elektroniki TP80

Sondy pomiarowe 
z końcówkami 

lamelowymi TP74

Sondy pomiarowe 
TP38 Slim Reach™

Dane techniczne

Rozmiar końcówki od 19 do 4 mm 12 mm do 14,7 mm Sonda o 
średnicy 1 mm (TP1), 

2 mm (TP2), 4 mm (TP4)

do 3,9 mm Typu bananowego, 
4 mm, styki sprężynowe
Końcówki z niklowanego 

mosiądzu

24 mm, łącznie z 
izolowaną częścią 

końcówki

Klasa 
bezpieczeństwa

CAT III 1000 V, CAT IV  
600 V, przy czym 
zapewniona jest 

elastyczność wymagana 
przy pomiarach 

spełniających wymagania 
klasy CAT II

CAT II 1000 V (CAT III 
1000 V, CAT IV 600 V z 

nasadką ochronną), 10 A

CAT II 1000 V (CAT III 
1000 V, CAT IV 600 V z 

nasadką ochronną), 10 A

CAT III 1000 V, 1 A CAT II 1000 V (CAT III 
1000 V, CAT IV 600 V z 

nasadką ochronną), 10 A

CAT III 1000 V, CAT IV 
600 V, 10 A

Zastosowanie Pomiary ogólne Obiekty przemysłowe Instalacje elektryczne Elektronika Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne
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MODUŁOWE PRZEWODY POMIAROWE
AKCESORIA

ZESTAWY PRZEWODÓW POMIAROWYCH

Zestawy przewodów pomiarowych 
do zastosowań motoryzacyjnych

TLK281 TLK282

Elementy zestawu
Zestaw zacisków przebijających izolację TP81

Zestaw przewodów pomiarowych TL224 SureGrip

Zestaw sond pomiarowych TP220 SureGrip

Zestaw zacisków krokodylkowych AC220 SureGrip

Zestaw dużych zacisków krokodylkowych AC285 SureGrip

Samochodowe sondy 
szpilkowe TP40 (5 sztuk)
Zestaw izolowanych sond 

pomiarowych TP238 SureGrip
Zwijany futerał z 6 kieszeniami

Motoryzacja
Zestaw przewodów pomiarowych do elektroniki (np. obwody drukowane 

i komponenty), przydatny zarówno w warsztacie, jak i na obiekcie

Podstawowy zestaw 
przewodów pomiarowych 

do elektroniki TL80A

Zestaw Deluxe TL81A — 
 przewody pomiarowe 

do elektroniki

Zestaw uniwersalnych 
przewodów pomiarowych 

do elektroniki TLK287
Elementy zestawu

Zestaw przewodów 
pomiarowych wysokiej 

jakości TL71

Zestaw przewodów 
pomiarowych wysokiej 

jakości TL71

Zestaw sond do pomiarów 
elektronicznych TL910

Średnie zaciski krokodylkowe 
(CAT III 1000 V, 10 A)

Zestaw przewodów 
pomiarowych TL224

Zestaw przewodów 
pomiarowych TL224

Przedłużone końcówki sond
(CAT II 300 V, 3 A)

Izolowane zaciski 
krokodylkowe (10 A)

Modułowe sondy pomiarowe 
(10 A)

Futerał na akcesoria C75 Modułowe zaciski 
krokodylkowe (10 A)

Średnie zaciski 
krokodylkowe (10 A)

Przedłużone izolowane 
końcówki sond (3 A)

Złączki do przewodów 
pomiarowych

Modułowe sondy pomiarowe 
(10 A)

Zapasowe końcówki sond 
do elektroniki precyzyjnej

Modułowe przewody 
pomiarowe z haczykiem 

zaciskowym (5 A)

Zestaw mikrochwytaków 
obrotowych (2 A)

Modułowe przewody 
pomiarowe z zaciskami 

szczypcowymi (5 A)

Zestaw przewodów z gniazdem 
bananowym / gniazdem 

kwadratowym 0,025
Nasuwane końcówki sondy 
do układów scalonych (3 A)

Modułowe przewody 
pomiarowe z haczykiem 

zaciskowym (5 A)
Złączki do przewodów 

pomiarowych
Przejściówki z płaskiej 

końcówki widełkowej na 
końcówkę bananową (10 A)

Przejściówki z płaskiej 
końcówki widełkowej na 

końcówkę bananową (10 A)

Futerał

Futerał

Elektronika

Zestawy przewodów pomiarowych do zastosowań przemysłowych, elektrycznych i ogólnych

Zestaw przewodów 
pomiarowych do 

zastosowań przemysłowych 
TL220 SureGrip™

Zestaw przewodów 
pomiarowych do 

zastosowań przemysłowych 
TLK-220 EUR SureGrip™

Uniwersalny zestaw 
akcesoriów TLK-225-1 

SureGrip™

Zestaw uniwersalnych 
przewodów pomiarowych 

do zastosowań 
przemysłowych TLK289 

EUR SureGrip™

Zestaw przewodów 
pomiarowych do 

zastosowań elektrycznych 
TL223-1 SureGrip™

Elementy zestawu
Zestaw zacisków 
krokodylkowych 
AC220 SureGrip™

• • • • •

Zestaw dużych zacisków 
krokodylkowych 
AC285 SureGrip™

• • •

Haczyki zaciskowe 
AC280 SureGrip™

• •

Zaciski cęgowe 
AC283 SureGrip™

•

Przemysłowe sondy 
pomiarowe TP220 SureGrip™

• •

Izolowane przewody 
pomiarowe TL224 SureGrip™

• • • • •

Sondy pomiarowe TP175 
TwistGuard™

• •

Sondy pomiarowe TP1 Slim 
Reach (z płaskimi końcówkami)

•

Sonda temperatury 80BK-A 
do multimetrów cyfrowych

•

Futerał Futerał winylowy z zamkiem 
błyskawicznym C116

Futerał z 6 kieszeniami Futerał winylowy z zamkiem 
błyskawicznym C116, zestaw 
magnetyczny TPAK ToolPak™

Klasa bezpieczeństwa Wszystkie elementy: CAT IV 
600 V, CAT III 1000 V

CAT II 1000 V (CAT III 1000 
V, CAT IV 600 V z nasadką 

ochronną), 10 A

Wszystkie elementy:  
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 
(AC283: CAT II 600 V, 3 A)

CAT II 1000 V (CAT III 1000 
V, CAT IV 600 V z nasadką 

ochronną), 10 A

CAT II 1000 V, 10 A  
(CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 

z nasadką ochronną)

Pomiary w 
zastosowaniach 
przemysłowych, 
elektrycznych 
i ogólnych
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AKCESORIA DO POMIARÓW TEMPERATURY

Akcesoria

Paciorkowa Paciorkowa Do instalacji  
HVAC Zanurzeniowa Powierzchniowa Powietrzna Szpilkowa Ogólnego 

przeznaczenia
Powierzchniowa 
(przemysłowa) 

Do rur  
(z zaciskiem)

80BK-A 80PK-1 
80PJ-1 80PK-11 80PK-22 80PK-3A 80PK-24 80PK-25 

80PT-25 80PK-26 80PK-27 80PK-8

Najniższa 
temperatura -40°C -30°C -40°C 0°C -40°C Typ K: -40°C  

Typ T: -196°C -40°C -127°C -29°C

Najwyższa 
temperatura 260°C 105°C 1090°C 260°C 816°C 350°C 816°C 600°C 149°C

Materiał sondy Typ K, przewód w 
izolacji teflonowej Rzep Inconel 600

Czujnik typu 
K z korpusem 
teflonowym

Inconel Stal nierdzewna  
316 Stal nierdzewna 304 Czujnik typu K  

z korpusem z PCV

Długość sondy Przewód 1 m Mankiet na  
rzepy 49,5 cm 21,27 cm 9,525 cm 21,59 cm 10,16 cm 21,57 cm 20,32 cm

Do rur o średnicy 
od 6,4 mm  

do 34,9 mm
Długość kabla 1 m 1,3 m 1 m

Złącza Standardowe 
gniazdo bananowe Profilowany wtyk termopary

Uchwyt 
SureGrip™    •  • • • •

Największa 
zaleta

Doskonała do wstępnego 
wyszukiwania i usuwania awarii. 

Możliwość przymocowania 
za pomocą magnesu.

Sonda 
wyposażona w 
rzep pozwala 
wykonywać 

pomiary 
temperatury bez 

użycia rąk.

Do pomiarów 
w cieczach lub 

żelach.

Odsłonięty 
styk do 

bezpośredniego 
kontaktu z 
płaską lub 

lekko wypukłą 
powierzchnią.

Perforowana 
osłona do 
pomiaru w 

powietrzu i gazie 
nieżrącym.

Bezpieczny materiał 
sondy pozwala 
na używanie jej 

z produktami 
spożywczymi 

Ostra końcówka 
do nakłuwania 

powierzchni litych.

Do pomiarów w 
powietrzu lub na 
powierzchni w 
zastosowaniach 

ogólnych.

Stal nierdzewna 
o niskiej 

przewodności 
zmniejsza 

bocznikowanie 
termiczne. 
Wyjątkowo 
wytrzymała.

Pewne 
mocowanie na 
rurze. Pomiary 
są powtarzalne 
z dokładnością 

do 0,56°C

Typy termopar K K, J K K K, T K

Typowe zastosowania

Ogólnego 
przeznaczenia • • • • • • • • • •

Instalacje HVAC  • • • • •  • • •

Usługi  
gastronomiczne    •   •   

Obiekty  
przemysłowe • • •      • •

Obiekty  
mieszkalne • •   • • •   •

Obiekty  
komercyjne • • • • • • • • • •

Poradnik wyboru akcesoriów do pomiaru temperatury
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Sondy  
kontaktowe

80PK-1/80PK-27 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 • • • 1 • 1 • • 1

80PJ-1/80PJ-9 • • • •

80PT-25                 •    • •  •  

Sondy do multimetru 
cyfrowego

80AK-A •3  • •  • •5    •     • •      

80BK-A •3 • •  • •5   •  •       

80TK •   •6 • • •   • • • •    • • • • 

80T-150UA • • • • • • • • • • • • • • •  •   • • • • 

Inne

80CK-M 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 • • • 1 • 1 • • 1

80CJ-M • • • •

80PK-EXT (4) 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 • • • 1 • 1 • • 1

80PJ-EXT • • • •

80PT-EXT • • • •

Akcesoria do pomiaru temperatury 
SureGrip™

Innowacyjna technologia SureGrip™ firmy Fluke jest 
już dostępna w wybranych sondach temperatury. 
Uchwyt z miękkiej gumy w połączeniu z nowym, 
ergonomicznym kształtem jest tak wygodny, że 
zapomnisz o trzymaniu sondy i w pełni skupisz się 
na pomiarze. Wszystkie sondy SureGrip posiadają 
ulepszone, bardziej elastyczne osłony, które 
zapewniają dłuższy okres eksploatacji.

Czyścić wodą 
z mydłem

Rączka z miękkiej 
gumy zapewnia 
pewny chwyt

1-Wymaga 80TK  2-Wymaga 80AK  3-Tylko Fluke 116  4-Wymaga również 80CK-M  5-Tylko 28 II  6-Tylko 27 II
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Akcesoria

FUTERAŁY, TORBY I WALIZKI

Futerały

Miękki futerał C23 2Duży miękki futerał na 
multimetry cyfrowe C25 Miękki futerał C35 Miękki futerał C150 Miękki futerał C280

Opis Zapinany na zamek błyskawiczny 
futerał z pętlą na pasek 
i wewnętrzną kieszenią

Zapinany na zamek błyskawiczny 
futerał z wyściółką i kieszenią 
wewnętrzną

Otwarcie z boku umożliwia 
korzystanie z przyrządu 
testującego bez wyjmowania go 
z futerału. Wyposażony w pasek 
przypinany na rzepy.

Zapinany na zamek błyskawiczny 
futerał z kieszenią wewnętrzną na 
przewody pomiarowe i akcesoria

Przeznaczony na duże przyrządy. 
Wyposażony w pasek na ramię, 
wewnętrzną kieszeń przednią oraz 
dwa przedziały na przyrządy

Materiał Wytrzymały winyl Poliester Wytrzymały poliester 600D Wytrzymały poliester 600D Wytrzymały poliester 600D

Wymiary 
(wys. x szer. x gł.)

225 x 95 x 58 mm 218 x 128 x 64 mm 220 x 140 x 65 mm 298 x 114 x 56 mm 230 x 185 x 65 mm

Zalecane przeznaczenie* Termometry Fluke 61/65 IR, 
mierniki cęgowe 321/322

Multimetry cyfrowe z serii 11x, 87v, 
32x oraz większość multimetrów 

cyfrowych średniej wielkości

Multimetry cyfrowe z serii 11x, 87v, 
32x oraz większość multimetrów 

cyfrowych średniej wielkości

Seria 37x, T5, T90/110/130/150 Multimetry 287,  
289 i inne duże przyrządy

Walizki

Walizka C101 2Uniwersalna walizka C100 Walizka C20 Walizka na miernik i akcesoria 
C800 Walizka CXT1000 Extreme

Opis Wytrzymała walizka 
polipropylenowa z wewnętrzną 
pianką, której kształt można 
dostosować w celu zapewnienia 
odpowiedniego przechowywania 
i ochrony przyrządów

Duża, wytrzymała walizka 
polipropylenowa z uchwytem 
do przenoszenia

Wytrzymała walizka wyposażona 
w uchwyt, przeznaczona 
do przechowywania miernika 
i akcesoriów

Wytrzymała walizka 
polipropylenowa z uchwytem, 
schowkami na akcesoria oraz 
odłączaną pokrywą z zatrzaskami

Wyposażona w wewnętrzną 
piankę do przechowywania 
przyrządów, której kształt można 
dostosować, oraz automatyczny 
zawór upustowy do szybkiego 
wyrównywania ciśnienia

Wymiary 
(wys. x szer. x gł.)

Wymiary zewnętrzne:  
305 x 360 x 105 mm

Wymiary wewnętrzne:  
230 x 290 x 65 mm

397 x 346 x 122 mm 256 x 154 x 106 mm 230 x 385 x 115 mm 343 x 465 x 178 mm

Futerały specjalne: wzór kamuflażowy i skóra

Skórzany futerał na tester 
C520a

Skórzany futerał na miernik 
C510 CAMO C-25 Camo C-37

Materiał Wytrzymała skóra Wytrzymała skóra Wysokiej jakości tkanina 1000D Wysokiej jakości tkanina 1000D

Wymiary 
(wys. x szer. x gł.)

256 x 154 x 106 mm 287 x 179 x 106 mm 203 x 121 x 46 mm 265 x 90 x 30 mm

Zalecane przeznaczenie* T5/T+/T Pro Przyrządy z serii 17x,  
87v, 71x i 72x

Multimetry cyfrowe z serii 11x, 87v, 
32x oraz większość multimetrów 

cyfrowych średniej wielkości

Przyrządy z serii 37x, T5/T+/T Pro

Kabury do paska

Kabura na tester 
elektryczny H5

Kabura na tester 
elektryczny H-T6

Kabura na miernik 
cęgowy H3

Wymiary 
(wys. x szer. x gł.)

192 x 90 x 38 mm 192 x 90 x 38 mm 231 x 90 x 64 mm

Zalecane przeznaczenie* Testery elektryczne 
T3 i T5

Testery elektryczne T6 Seria 37x, T5, 
T90/110/130/150

Torby na przyrządy

Torba C345 Torba na przyrządy C550

Opis Zapinana na zamek 
błyskawiczny torba z 
wewnętrzną kieszenią 
przednią oraz odpinanym 
uchwytem i paskiem na ramię

Wytrzymała, odporna na 
warunki atmosferyczne 
torba na przyrządy, z górną 
częścią zapinaną na zamek 
błyskawiczny, dużą komorą 
główną i 25 kieszeniami

Materiał Wytrzymały poliester 600D Materiał balistyczny, 
wytrzymały osprzęt

Wymiary (wys. 
x szer. x gł.)

318 x 230 x 90 mm 333 x 513 x 231 mm
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CĘGI

Cęgi prądowe AC

i200 AC 2i200s AC i400 AC i400s AC i800 AC i1000s AC i3000s AC

Opis Małe, 
jednozakresowe cęgi 
prądowe

Dwuzakresowe cęgi 
prądowe. Doskonałe 
uzupełnienie 
skopometru 
ScopeMeter™, 
przyrządu do pomiaru 
jakości zasilania lub 
multimetru cyfrowego

Jednozakresowe 
cęgi w niewielkiej 
obudowie, 
o konstrukcji 
zapewniającej 
maksymalną 
użyteczność

Kompaktowe cęgi 
prądowe. Doskonałe 
uzupełnienie 
skopometru 
ScopeMeter lub 
przyrządu do pomiaru 
jakości zasilania.

Pozwalają zwiększyć 
zakres pomiaru 
prądu przez 
multimetr cyfrowy 
do 800 A

Duże cęgi prądowe 
AC do zastosowań 
w sektorze 
energetycznym 
i przemysłowym

Cęgi przeznaczone 
do oscyloskopów o 
zakresie do 3000 A.  
Wyposażone w 
przejściówkę z 
podwójnego złącza 
bananowego 
na złącze BNC

Złącze Bananowe Przejściówka z 
izolowanego złącza 
BNC na podwójne 
złącze bananowe

Bananowe Izolowane złącze 
BNC

Bananowe Izolowane złącze 
BNC

Przejściówka z 
izolowanego złącza 
BNC na podwójne 
złącze bananowe

Zakres prądowy od 1 A do 200 A AC od 0,1 A do  
200 A AC

od 1 A do  
400 A AC

od 0,5 A do  
400 A AC

od 100 mA do 
800 A AC (wartość 

skuteczna)

od 0,1 A do  
1000 A AC

od 1 A do 3000 A

Zakres częstotliwości od 40 Hz do 40 kHz 
(-3 dB)

od 40 Hz do 40 kHz 
(-3 dB)

od 5 Hz do 20 kHz
(-3 dB)

od 5 Hz do 10 kHz 
(-3 dB)

od 30 Hz do 10 kHz 
(-3 dB)

od 5 Hz do 100 kHz od 10 Hz do 100 kHz

Klasa 
bezpieczeństwa

CAT III 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V, CAT III 
1000 V

CAT IV 600 V, CAT III 
1000 V

CAT III 600 V RMS CAT III 600 V CAT III 600 V

Cęgi prądowe AC Flex

Cęgi prądowe AC 
i2000 Flex

Cęgi prądowe AC 
i3000 Flex-24 lub 

Flex-36

Cęgi prądowe AC 
i6000 Flex-24 lub 

Flex-36

Opis Lekka i elastyczna 
głowica pomiarowa 
umożliwia szybką i 
łatwą instalację

Odpowiednie do 
dużych przewodników 
cęgi dostępne w 
rozmiarach 610 mm 
i 914 mm

Odpowiednie do 
dużych przewodników 
cęgi dostępne w 
rozmiarach 610 mm 
i 914 mm

Zakres prądowy 20 A, 200 A i 2000 A 
(przełączalny)

30 A, 300 A i 3000 A 
(przełączalny)

60 A, 600 A i 6000 A 
(przełączalny)

Zakres częstotliwości od 10 Hz do 20 kHz od 10 Hz do 50 kHz od 10 Hz do 50 kHz 
(-3 dB)

Klasa 
bezpieczeństwa

CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V

Cęgi Flex wykorzystują zasadę Rogowskiego (cewka powietrzna). Mogą być używane do 
pomiaru trzech zakresów prądu w połączeniu z oscyloskopami lub rejestratorami danych.

Cęgi prądowe AC/DC

Cęgi prądowe AC/
DC i410

2Cęgi prądowe AC/
DC i1010

Cęgi prądowe AC/
DC 80i-100s

Cęgi prądowe AC/
DC i30

Cęgi prądowe AC/
DC i30s

Cęgi prądowe AC/DC 
i310s

Opis Cęgi z zasilaniem 
bateryjnym do 
trudno dostępnych 
miejsc. Wskaźnik 
LED wł./wył.

Zasilane bateryjnie 
cęgi o dużych 
szczekach do trudno 
dostępnych miejsc. 
Wskaźnik LED  
wł./wył.

Zgodne ze 
skopometrami, 
analizatorami 
harmonicznych 
zasilania i 
multimetrami

Zasilane bateryjnie 
cęgi zgodne z 
multimetrami, 
przeznaczone do 
nieinwazyjnych 
pomiarów prądu

Zasilane bateryjnie 
cęgi zgodne ze 
skopometrami, 
przeznaczone do 
nieinwazyjnych 
pomiarów prądu

Pomiary falowników 
i sterowników 
przemysłowych, sektor 
motoryzacyjny oraz 
analizy przebiegów

Złącze Bananowe Bananowe BNC Bananowe BNC BNC

Zakres prądowy (AC) od 1 A do 400 A od 1 A do 600 A AC od 0,1 A do 70 A od 30 mA do 20 A 
(wartość skuteczna)

od 30 mA do 20 A 
(wartość skuteczna)

od 0,1 A do 300 A

Zakres prądowy (DC) od 1 A do 400 A od 0,5 A do 1000 A DC od 0,1 A do 100 A od 30 mA do 30 A od 30 mA do 30 A od 0,1 A do 300 A

Zakres częstotliwości 3 kHz DC: do 10 kHz od 1 Hz do 100 kHz DC: do 20 kHz 
(-0,5 dB)

DC: do 100 kHz 
(-0,5 dB)

DC: do 20 kHz

Klasa bezpieczeństwa CAT III 600 V CAT III 600 V CAT II 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V
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Akcesoria

CĘGI

Modele

Multimetry cyfrowe Mierniki cęgowe

Wyznaczanie 
wymiarów 

pomieszczeń i pomiar 
odległości

Testery elektryczne

Multimetr 
przemysłowy 87V

Multimetr cyfrowy 
Fluke 116 do 

zastosowań HVAC

Multimetr 
rejestrujący 

prawdziwej wartości 
RMS Fluke 289

Multimetr dla 
elektryków Fluke 

117

Miernik cęgowy 
prawdziwej wartości 
RMS Fluke 902 FC 

do zastosowań HVAC

Miernik cęgowy 
prawdziwej wartości 
RMS  Fluke 376 FC

Dalmierz laserowy 
424D

Tester elektryczny 
T6-1000

Zalecane 
akcesoria

•  Miękki futerał C25
•  Przewody 

pomiarowe TL175 
TwistGuard

•  Zestaw do 
zawieszania 
mierników TPAK

•  Miękki futerał 
C115

•  Sonda 80PK-8 
do pomiaru 
temperatury rur 
z zaciskiem i 
adapterem 80AK-A

•  Zestaw do 
zawieszania 
mierników TPAK

•  Miękki futerał C43
•  Przewody 

pomiarowe TL175 
TwistGuard

•  Adapter BLE 
IR3000FC

•  Miękki futerał 
C115

•  Zestaw 
przewodów 
pomiarowych 
wysokiej jakości 
TL71

•  Zestaw do 
zawieszania 
mierników TPAK

•  Miękki futerał C33
•  Sonda 80PK-8 

do pomiaru 
temperatury rur 
z zaciskiem i 
adapterem 80AK-A

•  Zestaw do 
zawieszania 
mierników TPAK

•  Izolowane 
silikonem przewody 
pomiarowe TL224 
SureGrip™

•  Przewody 
pomiarowe TL175 
TwistGuard

•  Zaciski 
krokodylkowe 
AC285 SureGrip

Torba Fluke C195 •  Kabura do paska H-T6
•  Sondy pomiarowe 

TP175 TwistGuard
•  Zaciski krokodylkowe 

AC285 SureGrip

Modele

Jakość powietrza w 
pomieszczeniach Testery izolacji Jakość zasilania Przyrządy do kalibracji procesów Oscyloskopy przenośne

Miernik 
temperatury i 

wilgotności 971

Multimetr do 
testowania izolacji 

1587 FC

Rejestratory 
jakości energii 
1730 i 1740

Analizator jakości 
zasilania 430-11

Dokumentujący 
kalibrator procesów 

754

Precyzyjny 
wielofunkcyjny 

kalibrator procesowy 
Fluke 726

Przyrządy 
pomiarowe 

ScopeMeter® 190-II

Przyrządy 
pomiarowe 
ScopeMeter 

z serii 120B

Zalecane 
akcesoria

•  Torba na przyrządy 
Fluke C550

•  Bezkontaktowy 
próbnik napięcia 
LVD1A z latarką 
LED

•  Miękki futerał C25
•  Cęgi prądowe 

AC i400
•  Zestaw do 

zawieszania 
mierników TPAK

•  Przepust 
pomiarowy PQ400

•  Cęgi prądowe 
Fluke i17XX-
flex3000/4pk 
iFlex®

•  Cęgowe 
przekładniki 
prądowe Fluke 
17XX i40s-EL

•  Końcówki sond 
magnetycznych 
MP1

•  Przepust 
pomiarowy PQ400

•  Cęgi prądowe 
AC Fluke i400s

•  Akumulator 
litowo-jonowy o 
dużej pojemności 
(4800 mAh) Fluke 
BP291

•  Zasilacz sieciowy / 
ładowarka Fluke 
BC430

•  Oprogramowanie 
do zarządzania 
kalibracją DPCTrack2

•  Moduły ciśnieniowe 
750P

•  Pneumatyczny 
zestaw testowy do 
pomiaru ciśnienia 
700PTPK2

•  Zestaw przewodów 
pomiarowych wysokiej 
jakości TL71 

•  Moduły ciśnieniowe 
750P 

•  Pneumatyczny zestaw 
testowy do pomiaru 
ciśnienia 700PTPK2

•  Sondy wysokiego 
napięcia VPS421

•  Zewnętrzna 
ładowarka EBC290 
do akumulatorów 
BP290 i BP291

•  Walizka C290

•  BHT190 — 
adaptery typu 
break-out do 
złączy magistrali 
przemysłowych

•  Cęgi prądowe AC/
DC 80i-110s

•  Cęgi prądowe 
AC i400s

Modele

Obrazowanie przemysłowe Wibracje i ustawianie 
współosiowości

Przemysłowa kamera 
dźwiękowa ii900

Kamera termowizyjna 
Ti401 PRO

Kamera termowizyjna 
Ti480 PRO

Kamera termowizyjna 
TiX501

Kamera termowizyjna 
TiX580

Wibrometr 
805 FC

Zalecane akcesoria •  Akumulator (do 6 godz. 
pracy): FLK BP291

•  Zewnętrzna ładowarka 
na dwa akumulatory: FLK 
EDBC 290

•  Osłony matrycy akustycznej, 
zestaw 2 sztuk: FLK-II900 
Array Cvrs

•  Uchwyty statywu: 
TI-TRIPOD3

•  Osłona przeciwsłoneczna: 
FLK-TI-ViSOR3

•  Zestaw wizjera: 
FLK-TI-EYEPIECE

•  Inteligentny teleobiektyw 
na podczerwień 2x: FLK 
2x LENS

•  Inteligentny obiektyw 
szerokokątny na 
podczerwień: Flk 0.75X 
WIDE LENS

•  Uchwyty statywu: 
TI-TRIPOD3

•  Osłona przeciwsłoneczna: 
FLK-TI-ViSOR3

•  Zestaw wizjera: 
FLK-TI-EYEPIECE

•  Inteligentny obiektyw 
szerokokątny na 
podczerwień: Flk 0.75X 
WIDE LENS

•  Inteligentny teleobiektyw 
na podczerwień 2x: FLK 
2x LENS

•  Obiektyw makro (25 
mikronów) na podczerwień: 
FLK-LENS/25MAC2

•  Teleobiektyw na 
podczerwień 4x: 
FLK-LENS/4XTELE2

•  Uchwyty statywu: 
TI-TRIPOD3

•  Zestaw wizjera: 
FLK-TI-EYEPIECE

•  Inteligentny teleobiektyw na 
podczerwień 2x:

•  Inteligentny obiektyw 
szerokokątny na 
podczerwień: Flk 0.75X 
WIDE LENS

•  Uchwyty statywu: 
TI-TRIPOD3

•  Zestaw wizjera: 
FLK-TI-EYEPIECE

•  Inteligentny obiektyw 
szerokokątny na 
podczerwień: Flk 0.75X 
WIDE LENS

•  Inteligentny teleobiektyw 
na podczerwień 2x: FLK 
2x LENS

•  Obiektyw makro (25 
mikronów) na podczerwień: 
FLK-LENS/25MAC2

•  Teleobiektyw na 
podczerwień 4x: 
FLK-LENS/4XTELE2

•  Zewnętrzny czujnik 
wibracji 805ES

Pełną listę akcesoriów dostępnych dla poszczególnych przyrządów można znaleźć w witrynie www.fluke.co.uk



PRZEMYSŁOWE PRZYRZĄDY DO TESTOWANIA SIECI ETHERNET

Zapobieganie przestojom 
urządzeń sieciowych
Okablowanie, miedziane lub światłowodowe, jest główną przyczyną przestojów 
w sieciach przemysłowych podatnych na upływ czasu. Utrata zaledwie kilku 
pakietów danych w krótkim czasie może spowodować wyłączenie maszyny. 
Jest to szczególnie istotne w środowiskach przemysłowych, w których kable 
sieciowe są narażone na wibracje, zginanie, wilgoć i zmiany temperatury, a także 
zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące z napędów falownikowych i innych 
urządzeń. W normach TIA-1005-A i ISO 11801:3 dla obiektów przemysłowych 
takie środowiska są nazywane środowiskami MICE (Mechanical, Ingress, 
Climatic/Chemical, Electromagnetic).

Fluke Networks® oferuje gamę produktów, które mogą być używane przez 
elektryków i inżynierów systemów sterowania do szybkiego i dokładnego 
wykrywania uszkodzeń przewodów.

Za pomocą naszego zestawu DSX CableAnalyzer™ można określić, czy dany 
kabel spełnia wymagania norm TIA oraz ISO, a także czy ma on wady, które 
mogą spowodować, że będzie podatny na sporadycznie występujące problemy 
powodowane przez trudne środowisko przemysłowe.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej:  
www.flukenetworks.com/industrial
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Ciągłość kabli Wyszukiwanie i usuwanie awarii
Weryfikacja wykonanych prac 

oraz zaawansowane wyszukiwanie 
i usuwanie awarii

Weryfikacja zgodności z międzynarodowymi normami •

Przedwdrożeniowe testy odbiorcze •

Znajdowanie połączeń podatnych na wibracje, wilgoć, 
temperaturę i zakłócenia elektromagnetyczne •

Testowanie światłowodów •
(wymagane są moduły światłowodowe)

Dokumentacja wyników badań na potrzeby procedury 
przekazania do eksploatacji

Brak Podsumowanie wyników w testerze Pełne wyniki w testerze, komputerze i chmurze

Interfejs użytkownika Monochromatyczny Monochromatyczny Duży, kolorowy ekran dotykowy

Testy szybkości i stratności sieci Podstawowe Testowanie zgodnie z międzynarodowymi 
normami dotyczącymi danego typu kabli

Obsługiwane złącza (bez adapterów) RJ45 RJ45 RJ45, M12-D, M12-X

Ciągłość i długość kabli oraz generowanie tonów • • •

Zestaw do testowania sieci Ethernet w przemyśle 
DSX CableAnalyzerTM

Sprawdzanie, czy kable są zgodne z normami i nie mają wad
Szybsze przekazanie do eksploatacji i mniej przestojów
Sprawdzanie parametrów kabli sieciowych pod kątem zgodności ze specyfikacją podawaną przez 
producentów maszyn podczas przekazywania instalacji do eksploatacji oraz po dokonaniu w niej 
zmian. Znajdowanie kabli podatnych na wibracje, wilgoć, zakłócenia i temperaturę. Kompletna 
dokumentacja przechowywana w chmurze przy użyciu usługi LinkWare™ Live lub na komputerze. 

Szybsze wyszukiwanie i usuwanie awarii
Oszczędność czasu dzięki wyeliminowaniu konieczności instalowania kabli obejściowych. 
Możliwość dokładnego zidentyfikowania rodzaju i lokalizacji uszkodzenia kabla lub wykazania, 
że jest on sprawny. Wskazanie wyniku pozytywnego/negatywnego w ciągu 10 sekund.

Obsługa większości typów kabli i protokołów 
EtherNet/IP™, PROFINET™, ModBus TCP™ EtherCAT™ i inne protokoły przemysłowe. 
Złącza RJ45, M12-D i M12-X. Światłowód jednomodowy i wielomodowy (z modami o wszystkich 
typowych długościach fali) z opcjonalnymi modułami światłowodowymi OTDR i OLTS. 

Tester kwalifikacyjny CableIQTM

Tester CableIQ pozwala wykrywać często występujące usterki kabli i określać 
szybkość transmisji danych
Wykrywanie konfiguracji przełączników i łączy sieci Ethernet, mierzenie i dokumentowanie 
parametrów okablowania i szybkości transmisji (10/100/1000 Mb/s). Graficzne przedstawienie 
przewodów na każdym końcu kabla w celu identyfikacji otwartych, zwartych i krzyżowych 
połączeń we wszystkich 8 liniach danych jednocześnie — w ciągu zaledwie kilku sekund.

Technologia TDR (Time Domain Reflectometry) pozwala określić położenie przerwanego przewodu w 
kablu ethernetowym lub całkowitą długość kabla. Wbudowany generator tonów pomaga zlokalizować 
zakończenie kabla w przypadku korzystania z opcjonalnej sondy tonowej IntelliTone™ lub Pro3000F™.

Tester okablowania PoE MicroScannerTM

Tester MicroScanner wykrywa typowe błędy i parametry przełączników PoE 
Graficzne przedstawienie przewodów na każdym końcu kabla w celu identyfikacji otwartych, 
zwartych i krzyżowych połączeń we wszystkich 8 liniach danych jednocześnie — w ciągu 
zaledwie kilku sekund. Technologia TDR (Time Domain Reflectometry) pozwala określić położenie 
przerwanego przewodu w kablu ethernetowym lub całkowitą długość kabla. Wbudowany generator 
tonów pomaga zlokalizować zakończenie kabla w przypadku korzystania z opcjonalnej sondy 
tonowej IntelliTone™ lub Pro3000F™.

Przyrząd ten pozwala stwierdzić obecność i określić szybkość aktywnego przełącznika podłączonego 
do kabla, a także wykryć klasę (0–8) przełączników PoE, PoE+ i PoE++ (802.3 at, af i bt). 

Przemysłowe przyrządy do testowania sieci Ethernet

POLECANE PRODUKTY
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