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De Fluke laserinstrumenten:
Het draait allemaal om nauwkeurigheid

NIEUW

Aantrekkelijke aanbiedingen 
voor alle multifunctionele 
installatietesters

+ +

Specials



Fluke 110-serie
Compact ontwerp voor ergonomische 
bediening met één hand

 • Vijf digitale True RMS-multimeters, 
elk voor specifieke gebruikers

 • Economische investering in 
nauwkeurigheid en simpele 
bediening voor gemakkelijk en  
snel meten

Fluke 170-serie
Veelzijdige meters voor buitendienstwerk- 
zaamheden of reparatie op de werkbank

 • Digitale True RMS-multimeters
 • Deze meters bieden de functies die u 
nodig hebt om de meeste elektrische 
en elektromechanische problemen 
alsmede problemen op het gebied 
van verwarming en ventilatie op te 
lossen

Fluke 3000 FC
Voor geavanceerd storingzoeken in  
complexe omgevingen

 • Hoogste veiligheid: overwin afstand 
door instrumenten en niet uw lichaam 
in de buurt van spanningvoerende 
elektrische verdelers te plaatsen

 • Gemakkelijk loggen om inter-
mitterende storingen te registreren

Digitale multimeters van Fluke:  
Als het op beschikbaarheid aankomt

* (met ir3000FC-connector, afzonderlijk verkrijgbaar)

Steeds meer Fluke instrumenten zijn geschikt voor gebruik 
met de GRATIS mobiele Fluke Connect app voor uw 
smartphone. Metingen gemakkelijk opslaan in de cloud  
en altijd en overal gegevens delen met uw team.

Fluke Connect® is de grootste verzameling van met elkaar verbonden test-  
en meetinstrumenten:

Download vandaag nog de GRATIS app!

Bekijk op www.flukeconnect.be het volledige scala instrumenten dat geschikt is voor Fluke Connect

Beperkte levenslange garantie wordt gedefinieerd als: de garantieperiode is 
tenminste tien jaar vanaf de datum van aankoop en zeven jaar nadat Fluke stopt 
met de productie van het product.

3 jaar
Garantie

Beperkte

levenslange
garantie

3 jaar
Garantie

Beperkte

levenslange
garantie

Compact Algemeen Geavanceerd

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

True RMS-meetwaarden AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC/DC AC/DC AC AC

Achtergrondverlichting van display • • • • • • • • • • • •

Bandbreedte 1 kHz 100 kHz 100 kHz 1 kHz 1 kHz

Ingebouwde thermometer/ 
warmtebeeldcamera •/- •/- •/- •/- •/• •/-

LoZ (lage ingangsimpedantie) • • •

Frequentie/capaciteit/diodetest -/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Veiligheidsspecificatie

CAT III/600 V • • • • •

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

Fluke Connect* • •* •* •

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

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



 Bespaar 10 %

Fluke 279 FC
Een volwaardige digitale multimeter met 
geïntegreerde warmtebeeldtechniek

 • Vind, verhelp, controleer en 
rapporteer in korte tijd vele 
elektrische problemen

 • Geheugenopslag via Fluke Connect®

Fluke 280-serie
Geavanceerde diagnose- en logfunctie voor 
maximale productiviteit

 • Logfunctie met TrendCapture voor 
het gemakkelijk bekijken van de 
gelogde gegevens

 • Mogelijkheid om metingen grafisch 
op het scherm te bekijken

Fluke 87V
Topprestatie en nauwkeurigheid voor  
optimale industriële productiviteit 

 • Nauwkeurige metingen aan 
frequentiegeregelde aandrijvingen 
en andere apparaten die elektrische 
ruis veroorzaken

 • Ontworpen voor het snel opsporen 
van complexe signaalafwijkingen en 
met ingebouwde thermometer

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

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

PROMOSET - Fluke TiS10

Nu met een gratis oplaadbare batterij! 
 • Gewoon richten en op de knop drukken, met een resolutie van 80x60 
 • Zie het detail met een D:S van 128:1
 • Afbeeldingengalerij bekijken met één druk op de knop
 • WiFi-upload naar Fluke Cloud™-opslag

Speciale prijs!

3 jaar
Garantie

Beperkte

levenslange
garantie

Beperkte

levenslange
garantie

€149 €39

ToolPak (TPAK) 
meter-ophangset 

P/N 1281997

€27

TL175 TwistGuard™-
meetsnoeren  

P/N 3521976 

i400 AC- 
stroomtang 

P/N 2277225

Nu met GRATIS iFlex® 
flexibele stroomtang!

€1199,- €999

Fluke 87V

€499,- €449

€1099

FLK-TiS10-9HZ-
battery

P/N 4865212

P/N 4684050



 Bespaar tot 45%

Speciale aanbiedingen:
Multifunctionele installatietester-sets
Dit zijn de enige installatietesters die schade aan 
aangesloten apparaten helpen voorkomen en waarmee 
gebruikers hun testresultaten wireless via smartphone 
kunnen verzenden vanaf locatie. 
Snel en efficiënt testen volgens de lokale regelgeving:
 • Verminder de testduur met maximaal 40% dankzij Auto Test -  
Met één druk op de knop voert u 5 belangrijke tests uit

 • Insulation Pretest (voorafgaande isolatietest) – deze functie 
beschermt apparaten die onbedoeld worden aangesloten op het 
systeem. Voorkom dure fouten.

 • Fluke Connect®, de ShareLive™-gespreksfunctie en de Fluke 
Cloud™ opslag – Hiermee kunnen testresultaten gemakkelijk vanaf 
uw smartphone worden gedeeld.

Ontvang tot 45% korting bij aanschaf van een van deze sets.

Fluke 1662
+ GRATIS T110
+ GRATIS DMS-software

Fluke 1663
+ GRATIS T130
+ GRATIS DMS-software

Fluke 1664 FC
+ GRATIS T150
+ GRATIS DMS-software

Nieuwe functies en kenmerken 1662 1663 1664 FC

Veiligheidsfunctie Insulation PreTest™ •

Geschikt voor de Fluke Connect® ShareLive™-gespreksfunctie en de FlukeCloud™-opslag •

Automatische testcyclus •

Isolatie en doorgang van ingangen L-N, L-PE en N-PE (fase-neutraal, fase-aarde en neutraal-aarde) -/• •/•

Z-Max-geheugen • •

True RMS AC- en DC-spanning • • •

In- en uitschakelbare automatische startfunctie voor aardlekschakelaar- en lustest • • •

Heavy-duty netsnoer met één enkele ingangsconnector • • •

Prijs € 999 1299 1649

P/N 4864723 4864750 4864811

€999

1662 SCH-TPL 
KIT/D

P/N 4864723

€1299

1663 SCH-TPL 
KIT/D

P/N 4864750

€1649

1664 SCH-TPL 
KIT/D

P/N 4864811



 Bespaar 20 %

€4799
1738/EU

P/N 4563577

De 1736 en 1738 driefasen-
Power Loggers zijn de ideale 
meetinstrumenten voor het uitvoeren 
van studies met betrekking tot de 
basisnetvoedingskwaliteit en het 
energieverbruik.
 • Registreren en loggen van spanning, stroom, 
vermogen, harmonischen en bijbehorende waarden 
met betrekking tot de netvoedingskwaliteit

 • Toegang voor het beheren en analyseren  
van grote gegevenssets

 • Volledig geïntegreerd loggen (1738)
 • Toegang tot en delen van gegevens op afstand 
via de app Fluke Connect®

Uitgebreide netvoedings- 
kwaliteit- en energiestudies

€3999
1736/EU

P/N 4534519

 • Eenvoudig ontdekken wanneer en waar er 
energie wordt verbruikt in uw installatie

 • Vergelijken van meerdere datapunten over 
langere perioden

 • GRATIS 4 stuks MP1 magnetische 
spanningsprobes voor verbeterde 
aansluitstabiliteit 

 • GRATIS magnetische hangclip om het 
instrument op te hangen en uw handen vrij te 
houden voor het uitvoeren van tests 

AANBIEDING Fluke 1730 Energielogger Nu met een 
gratis magnetische 
probe en hangclip!

Aanbieding geldig zolang 
de voorraad strekt

€2145

FLUKE-1730EU-
ACTION

P/N 4863462



Robuuste, uiterst nauwkeurige 
instrumenten voor een efficiënte 
lay-out
 • Sneller en nauwkeuriger waterpassen over 
grotere afstanden, waardoor de nauwkeurigheid 
van de lay-out toeneemt en er minder werk 
overgedaan hoeft te worden

 • Gebruik laserinstrumenten bij het aanbrengen 
van wandcontactdozen, verlichting, kabelbuizen, 
machines etc.

 • Robuuste instrumenten met snelle stabilisatie, 
waardoor kalibratiespecificaties kunnen worden 
aangehouden, zelfs wanneer u de instrumenten 
per ongeluk laat vallen

Introductie  
De nieuwe Fluke 1630-2 FC aardingsweerstandtester
Elektrodeloze aardingsweerstandtester en 
aardlekstroomtang voor snelle, veilige 
aardings- en lekstroomtests binnen en buiten
 • Identificeren van aardlusimpedantie zonder het 
aardingssysteem los te koppelen

 • Nieuw, robuust bekontwerp blijft uitgelijnd en 
gekalibreerd, zelfs bij een ruwe behandeling 
tijdens het werk

 • Beschermen van kostbare apparatuur
 • Tests uitvoeren zonder aardingspennen in de 
grond te slaan

 • Opslaan en delen van gegevens via  
Fluke Connect®

Introductie: 
De nieuwe Fluke laserinstrumenten

Nieuwe functies en kenmerken 3PR 3PG 180LR 180LG LDR LDG

Werkbereik ≤ 30 m ≤ 30 m ≤ 60 m ≤ 60 m ≤ 60 m ≤ 60 m

Nauwkeurigheid ≤6 mm op 30 m ≤6 mm op 30 m ≤ 3 mm op 9 m ≤ 3 mm op 9 m Fijn: 0,75 mm
Gemiddeld: 1,75 mm

Waterpasbereik ≤ 6° N.v.t.

Detectiehoogte N.v.t. ≤ 50 mm

Lichtbron Halfgeleiderlaserdiode N.v.t.

Prijs in € 269 329 379 479 89 99

P/N 4811457 4811469 4811504 4811491 4811543 4819919

€1399
1630-2 FC

P/N 4829532



 Bespaar 10 %

De Fluke 376 FC 
wireless True RMS 
AC/DC-stroomtang 
 • Opsporen en verhelpen van 
intermitterende storingen met 
de logmogelijkheden van het 
instrument en wireless 
overdragen van gegevens

 • Meteen rapporten opstellen 
en verzenden vanaf locatie

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

 • Dankzij Fluke Connect® blijft u 
veilig buiten de 
boogontladingszone

De Fluke 902 FC 
True RMS HVAC-
stroomtang
 • 200 µA DC-stroommetingen 
voor het doormeten van 
vlamsensoren

 • Uitgebreid weerstandsbereik  
voor het doormeten van 
thermistors tot 60 kΩ 

 • Lees meetwaarden op een 
veilige afstand op uw telefoon

Speciale prijs!  
Fluke 376FC

Fluke stroomtangen:  
Robuust en betrouwbaar

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

Bek-opening 30 mm 30 mm 30 mm 32 mm 34 mm 34 mm 34 mm 41 mm 60 mm 34 mm

AC-stroom TRMS/DC 400 A AC 400 A AC 400 A AC/DC 600 A AC 600 A AC/DC 600 A AC/DC
1000 A  
AC/DC

60 A AC/ 
res.: 1 μA

60 A AC/ 
res.: 1 μA

600 A AC/ 
200 μA DC

Gelijk- en wisselspanning 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V

Doorgang/weerstand •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Capaciteit/frequentie • •/- •/• •/- •/• •/• •/-

Contacttemperatuur  -10 tot 
400 °C

 -10 tot 
400 °C

-10 tot 
400 °C

Inschakelstroom • • • •

i-Flex (18�/10�) Optioneel Optioneel Inclusief 
18�

Fluke Connect® • • • • • •

Min/Max/Average-uitlezing • •

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

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

Nu voor:

€479,- €429
P/N 4695861



 Bespaar 17 %  Bespaar 21 %

 Bespaar 37 %  Bespaar 21 %

*  Lage ingangsimpedantie of schakelbare belasting.

Alle prijzen in deze folder zijn slechts adviesprijzen en zijn exclusief btw.
®2016 Fluke Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Wijzigingen in specificaties zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.  
Alle acties zijn geldig tot 30-06-2017.

Uitgave voorjaar/zomer 2017. Gedrukt in Nederland. 6008590-benl

Elektrische 
testers

Koop een T5-1000 en ontvang 
GRATIS een T5-KIT1 
accessoireset voor starters! 

Nu met 
GRATIS  

holster H15

Snelle testresultaten met de 
tweepolige tester T150 van Fluke

Krachtige instrumenten voor storingzoeken

Haal het meeste uit uw 
elektrische tester

Ontvang 15% korting en een GRATIS C550 
gereedschapstas bij aanschaf van een twee-
polige tester T150 en Fluke 325 stroomtang.

(Set bevat: tweepolige tester T150,  
325 stroomtang)

Fluke 1507 isolatietester nu met een 
GRATIS Fluke 323 stroomtang

Aantrekkelijke promosets!

Meer informatie over producten en
speciale aanbiedingen vindt u op 
www.fluke.be/acties

€139
FLUKE-T150/H15

P/N 4609716

€499
FLK-1507/323 KIT

P/N 4864866

€312
325/T150/C550 KIT

P/N 4864918

€179
T5-1000 KIT

P/N 3449405

T90 T110 T130 T150 T5-600 T5-1000

Display LED�s LED�s LED�s/LCD LED�s/LCD LCD LCD

Stroom/spanning AC/DC 12-690 V 12-690 V 6-690 V 6-690 V 100 A/1-600 V 100 A/1-1000 V

Overig LoZ* LoZ* LoZ*/Ω Ω Ω

Prijs € 54 79 119 139 159 179

P/N 4016945 4016950 4016961 4016977 659612 659570


