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ACTIE
 Fluke 325
Promo Kit

ACTIE
Fluke 115
Veiligheidspakket



Gemakkelijk loggen: onmiddellijk 
registreren en bewaken van meetwaarden
De Fluke 3000 FC-serie test- en meetinstrumenten communiceert met de Fluke Connect Mobile App, zodat u live me-
tingen kunt delen, op een veilige afstand meetwaarden kunt aflezen en uw werk gemakkelijker dan ooit kunt uitvoeren.
•  Dankzij Fluke Connect® bevinden uw instrumenten (en niet uw lichaam) zich in de buurt van spanningvoerende 

elektrische verdelers
• Isoleer intermitterende gebeurtenissen of registreer signaalschommelingen
• Bespaar tijd en geld door meerdere metingen gelijktijdig uit te voeren

Meer informatie vindt u op: www.flukeconnect.be

a3003 FC Draadloze 2000A
DC Stroomtang

ir3000 FC Connector
287/289/789

a3002 FC Draadloze
AC/DC stroom module

t3000 FC Draadloze
K-type temperatuur module

a3000 FC Draadloze
AC stroomtang module

v3001 FC Draadloze  
DC spanningsmodule

a3000 FC Draadloze
AC stroomtang module

v3000 FC Draadloze
AC spanningsmodule

3000 FC Draadloze  
digitale multimeter

a3004 FC Draadloze
4-20mA DC Stroomtang

€279,99 

€599,99 

€179,99 

€189,99 

€209,99 

€189,99 

€119,99 

€179,99 

€499,99 

€129,99 

P/N 
4401595

P/N 
4629301

P/N 
4401588

P/N 
4401556

P/N 
4459439

P/N 
4459421

P/N 
4459442

P/N 
4401563

P/N 
4629295

P/N 
4460436

€749,00 P/N 4691215

Fluke 1587 FC-isolatiemultimeter, het 
instrument bij uitstek voor preventief en 
voorspellend onderhoud
•  Hoogwaardige digitale isolatietester met een volwaardige 

digitale True-RMS-multimeter
•  Geheugenopslag via Fluke Connect®, waardoor er geen 

resultaten hoeven te worden opgeschreven, er fouten worden 
verminderd en de gegevens worden opgeslagen voor latere 
opvolging

•  Temperatuurcompensatie voor nauwkeurige basisrichtlijnen en 
relevante historische vergelijkingen

•  Getimede PI/DAR-verhoudingstests met verbeterde FC TrendIt™-
grafieken identificeren sneller problemen met vocht en 
vervuiling

NU samen voor  
de prijs van

BESPAAR 28%

€329,99
FLK-A3000FC KIT 
P/N 4465618

Nieuw



€2489,99

€3999,99
€4799,99

P/N 4276693

P/N 4534519

P/N 45635771738

1736

1730

Energieverbruik analyseren en 
netvoedingsproblemen opsporen

1736 en 1738 driefasen-Power Loggers
Ideaal voor elementaire analyses van de netvoedingskwaliteit en 
voor energiestudies.
•  Registreren en loggen van spanning, stroom, vermogen, harmonischen en 

bijbehorende waarden van de netvoedingskwaliteit
•  Toegang voor het beheren en analyseren van grote gegevenssets
•  Volledig geïntegreerde rapportagesoftware
•  Toegang tot en delen van gegevens op afstand via wifi of de Fluke Connect®-app

1730 driefasen Energie Logger
De beste keuze voor het uitvoeren van energie-inspecties en 
belastingsanalyses.
• Ontdekken wanneer en waar er energie wordt verbruikt
• Vergelijken van meerdere datapunten over langere perioden
• Snel inzicht krijgen in de specifieke punten van energieverlies

Nieuw



TiS20

TiS10 €1299,00
€1699,00

P/N 4697036

P/N 4697049

Fluke warmtebeeldcamera’s:  
prestatie vermogen voor het dagelijks 
storingzoeken

Kijk voor meer unieke functies en specificaties op onze website www.fluke.be/TiS

Fluke TiS-serie 
warmtebeeldcamera’s
Gebouwd voor prestaties, met functies 
waarmee u gemakkelijk en snel
problemen kunt identificeren, voordat 
ze kostbare storingen worden.
•   Verbeterde resolutie, tot 2,5 keer meer pixels 

dan voorgaande modellen

€2999,00
FLK-TIS45 9HZ/IPAD
P/N 4752605

Ontvang een GRATIS  
Apple® iPad®

Haal het beste uit 
thermografie met de GRATIS 
Apple® iPad® in combinatie 
met de Fluke Connect® app

*    Apple® is geen deelnemer en geen sponsor 
van deze promotie.€2999,00

TiS45 + iPad® Apple®

Van €3499,00  
nu voor:

Promotie  
Fluke TiS45

VEILIG. NAUWKEURIG. BETROUWBAAR.
Fluke. Keeping your world up and running.

www.fluke.be/toolbelt

Het is een feit. Elektriciens over de hele wereld vertrouwen op instrumenten van Fluke, omdat 
deze veilig, nauwkeurig en betrouwbaar zijn. En hun constructiekwaliteit is legendarisch,  
zoals onafhankelijk is aangetoond.



Kom veilig thuis met Fluke
U hoeft geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd 
om metingen aan elektrische systemen veilig te 
kunnen uitvoeren. Het is een eenvoudige combinatie:
• Zorgvuldige planning
• Veilige procedures
•  Gebruik van het juiste instrument op de juiste 

manier

Met ruim 65 jaar ervaring 
als marktleider in testen 
en meten, biedt Fluke u 
de oplossingen om veilig 
te kunnen werken. Zie de 
volgende pagina's voor 
meer details.

P/N 4571983 P/N 4572068 P/N 4572135

Speciale aanbiedingen Fluke
sets met multifunctionele 
installatietester
Snelle, lichte, gebruiksvriendelijke, robuuste en betrouwbare installatietester.
Nu alle modellen met fantastische aanbiedingen!

Fluke 1654B05-CLAMPKIT/D*
+ GRATIS Fluke 325
+ GRATIS DMS Software

Fluke 1653B05-CLAMPKIT/D*
+ GRATIS Fluke 324
+ GRATIS DMS Software

Fluke 1652C05-CLAMPKIT*
+ GRATIS Fluke 323

*  Aanbieding is geldig tot 30-06-2016 
of zolang de voorraad strekt.

 € 999,99  € 1299,99  € 1499,99

Snelle hogestroom-lustest

Betrouwbare 3-draads lustest

Geen complexe menu’s op meerdere niveaus: draaiknop geeft duidelijk aan welke functie er is geselecteerd

Eenvoudige meetsnoercompensatie: nulstellingsfunctie

Uitgebreid geheugen

m resolutie: circuit- en lijnimpedantie

Variabele RCD-stroommodus voor aangepaste instellingen

Testen van DC gevoelige Type B ALS 

PASS/FAIL-indicatie voor RCD-tests

1652C

•

•

•

•

•

•

1653B

•

•

•

•

•

•

1654B

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Nieuw

Stroomtangen van Fluke:
meetwaarden waarop u kunt vertrouwen

De instrumenten van de 
NIEUWE Fluke 370 FC-serie zijn 
de enige AC/DC-stroomtangen 
die een flexibele stroomtang, 
logfuncties en veilige metingen 
op afstand bieden
•  Opsporen en verhelpen van intermitterende 

storingen met de logmogelijkheden van 
het instrument en wireless overdragen van 
gegevens

•  Meteen rapporten opstellen en zenden vanaf 
locatie. Resultaten hoeven niet te worden 
opgeschreven, fouten worden verminderd en 
de gegevens worden opgeslagen voor latere 
opvolging

•  De iFlex® flexibele stroomtang kan makkelijk 
op kabels in krappe ruimtes worden 
aangesloten

•  Dankzij Fluke Connect® blijft u veilig buiten de 
boogontladingszone 

Price P/N XXXXXXX Price P/N XXXXXXXPrice P/N XXXXXXXTLK225-1 SureGrip™ Master-accessoireset C550 GereedschapstasTL222 SureGrip™-siliconenmeetsnoerenset

€33,00 €129,00P/N 2003616 P/N 1547919

Weet u al dat Fluke een volledige serie accessoires heeft?   
Hieronder vindt u enkele ’must haves’ voor elke technicus…

Bek-opening

True-RMS-stroom

AC/DC-spanning

Doorbeltest/Weerstand

Capaciteit/Frequentie

Contacttemperatuur

Inschakelstroom

i-Flex (18" / 10")

Fluke Connect®

Prijs

P/N

376FC

34 mm

1000 A AC/DC

1000 V

•/•

•/•

•

inclusief 18''

•

€479,99

4695861

375FC

34 mm

600 A AC/DC

1000 V

•/•

•/•

•

optioneel

•

€419,99

4695932

374FC

34 mm

600 A AC/DC

1000 V

•/•

•/-

•

optioneel

•

€349,99

4696001

373

32 mm

600 A AC

600 V

•/•

•/-

•

€249,99

3790564

365

18 mm

200 A AC/DC

600 V

•/•

van: €249,99
nu: €199,99

3790607

325

30 mm

400 A AC/DC

600 V

•/•

•/•

-10 tot 400 °C

€229,99

4152643

324

30 mm

400 A AC

600 V

•/•

•/-

-10 tot 400 °C

€169,99

4152637

323

30 mm

400 A AC

600 V

•/•

•

€129,99

4152628

ACTIE NIEUW

P/N 3971234€149,99

€229,99
FLK-325 CLAMPKIT 
P/N 4759441

Fluke 325 promo kit
Koop een Fluke 325 
stroomtang en ontvang 
GRATIS een C1600 koffer 
en H3 holster.

BESPAAR 26%



Price P/N XXXXXXX Price P/N XXXXXXXPrice P/N XXXXXXXTPAK ToolPak, meter-ophangset TL175 TwistGuard™-meetsnoereni410-KIT AC/DC Stroomtang- (400A) en 
draagtas-kit

€39,00 €289,99 €27,00P/N 1281997 P/N 2097005 P/N 3521976

... Op www.fluke.be/accessoires vindt u veel meer informatie.

Fluke Digitale Multimeters

3000FC
wireless digitale multimeter
Functionaliteit van de 170-serie, plus
•  Gemakkelijk loggen.
•  Hoogste Veiligheid: overwin afstand door 

instrumenten, niet uw lichaam, in de buurt 
van spanningvoerende elektrische verdelers 
te plaatsen.

170-serie
digitale 
multimeters 
Veelzijdige meters voor
buitendienstwerkzaam- 
heden of reparatie op  
de werkbank.

280-serie digitale 
multimeters
Hoogwaardige  
industriële
multimeters met  
logfunctie.

110-serie digitale  
multimeters 
Economische  
investering met  
een nauwkeurig- 
heid en  
bedieningsgemak  
voor eenvoudig
en snel meten.

True-RMS-meetwaarden

Display met achtergrondverlichting

Bandbreedte

Ingebouwde thermometer 
(inclusief probe)

LoZ (lage ingangsimpedantie)

Frequentie, capaciteit, diodetest

Veiligheidsclassificatie:

• CAT III/600 V

• CAT III/1000 V, CAT IV/600V

Prijs

P/N

289

AC/DC

•

100 kHz

•

•/•/•

•

€629,99

3947801

287

AC/DC

•

100 kHz

•

•/•/•

•

€579,99

3947781

3000 FC

AC

•

1 kHz

•/•/•

•

€279,99

4401595

179

AC

•

•

•/•/•

•

€329,99

1592842

177

AC

•

•/•/•

•

€279,99

1592874

175

AC

•/•/•

•

€229,99

1592901

117

AC

•

•

•/•/•

•

€229,99

2583647

116

AC

•

•

•

•/•/•

•

€219,99

2583601

115

AC

•

•/•/•

•

€189,99

2583583

114

AC

•

•

•

€159,99

2583552

113

AC

•

-/•/•

•

€119,99

3088053

Compact Algemeen Gevorderd

BESPAAR 28%

FLK-115/TLK-225-1 
P/N 4759465

FLK-A3000FC KIT 
P/N 4465618

€199,99

€329,99

Fluke 115 veiligheidspakket
Veiligheidspakket bestaande uit de 
Fluke 115 digitale multimeter en 
Fluke TLK-225 SureGrip™- Master-
accessoireset

Fluke 3000FC + a3000FC
NU samen voor de prijs van

ACTIE

ACTIE

BESPAAR 40%

3 jaar
Garantie

Levenslange

Garantie

Levenslange

Garantie



Meer informatie over producten en
speciale aanbiedingen vindt u op

www.fluke.be/acties

Alle prijzen in deze folder zijn adviesprijzen en exclusief BTW.

© Copyright 2016 Fluke Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Gedrukt in Nederland. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.
Deze acties zijn geldig tot en met 30.06.2016
Uitgave voorjaar-zomer 2016. Gedrukt in Nederland. 13553-dut

Display

Stroom/Spanning AC/DC

Meer

Prijs

P/N

T90

LED�s

12-690 V

€54,99

4016945

T110

LED�s

12-690 V

LoZ*

€79,99

4016950

T130

LED�s/LCD

6-690 V

LoZ*

€119,99

4016961

T150

LED�s/LCD

6-690 V

LoZ*/Ω

€139,99

4016977

T5-600

LCD

100 A/1-600 V

Ω

€159,99

659612

T5-1000

LCD

100 A/1-1000 V

Ω

€179,99

659570

*  Lage ingangsimpedantie.

Fluke VoltAlert™

Als de punt van de Fluke VoltAlert AC- 
spanningzoeker rood oplicht en er een  
pieptoon klinkt, weet u dat er spanning op de  
leiding staat.

€27,00 P/N 3611985

Elektrische 
testers

De voordelig geprijsde oplossing voor het 
uitvoeren van algemene isolatietests. 
Compact, robuust, betrouwbaar en 
gebruiksvriendelijk.

P/N 2427890€399,99

Fluke Isolatiestester 1507: 

ACTIE
1507 van €499,00 nu:

T5-1000 KIT
P/N 3449405

BESPAAR 20%

€179,99 FLUKE-414D/62MAX+
P/N 4296052

€179,99

Set met  
Fluke 62 MAX+ 
infraroodthermo- 
meter en Fluke 414D 
laserafstandsmeter
Nu samen in één set voor:

Koop een Fluke  
T5-1000 en ontvang 
GRATIS een  
T5-kit1 accessoire 
starterskit! 

BESPAAR 23%


