
Fluke 175 multimeter nu voor een speciale prijs  
plús een GRATIS Bluetooth-

koptelefoon!

Fluke T6-1000 elektrische tester
Meet spanningen...zonder meetsnoeren 

Specials

Meer geweldige aanbiedingen binnenin!

Voorjaar-zomer 2019



Actie! Actie!

Veiligheid, kwaliteit en prestatievermogen: drie woorden die de voordelen samenvatten van ons uitgebreide assortiment 
digitale multimeters. Er is een model voor elk budget en elke toepassing, en alle modellen zijn ontworpen om u te 
helpen uw werk sneller, efficiënter en nauwkeuriger uit te voeren. U kunt kiezen uit een bijzonder groot assortiment: 
van draagbare probleemoplossers tot zeer slimme instrumenten boordevol functies, waaronder het loggen en grafisch 
weergeven van de gegevens, alsook het verzenden van gegevens naar uw smartphone met de Fluke Connect™-app.

De Fluke 175 digitale True 
RMS-multimeter
De basismeter voor  
storingzoeken en  
repareren van  
elektrische en  
elektronische systemen.

Koop nu een  
Fluke 175 voor een  
speciale prijs plus  
ontvang een GRATIS 
Bluetooth-koptelefoon! 

Veiligheidspakket
Bestaande uit de Fluke 115 digitale 
multimeter en Fluke TLK-225 
SureGrip™-Master-accessoireset.

BESPAAR 
46%

FLK-175EGFID/HP

€238
P/N 5051150

FLK-115/TLK-225-1

€199
P/N 4759465

Digitale 
multimeters  
van Fluke
Veiligheid, kwaliteit  
en restatievermogen

113 114 115 116 117 175 177 179 279 FC/
iFlex

True RMS-meetwaarden AC AC AC AC AC AC AC AC AC
Achtergrondverlichting van display • • • • • • • •

Ingebouwde thermometer/warmtebeeldcamera •/- •/- •/•
LoZ (lage ingangsimpedantie) • • •

Frequentie/capaciteit/diodetest -/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
CAT III/600 V • • • • •

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V • • • •

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

Welke digitale multimeter is geschikt voor u? Ga naar www.fluke.be/multimeter voor meer informatie

GRATIS



Actie!

Fluke stroomtangen
Waar robuustheid 
en betrouwbaarheid 
samenkomen

Draden in krappe ruimtes. Verdelers waar u niet bij kunt. Extra dikke geleiders. Wij begrijpen uw werkruimte en 
hebben producten ontwikkeld voor ruisvrije, betrouwbare metingen. De stroomtang-serie van Fluke heeft geavanceerde 
functionaliteiten en is ontworpen voor optimaal bedieningsgemak.

323 324 325 373 374 FC 375 FC 376 FC 368 FC/369 FC
Bek-opening (mm) 30 30 30 32 34 34 34 40/61
AC-stroom True RMS/DC 400 A AC 400 A AC 400 A AC/DC 600 A AC 600 A AC/DC 600 A AC/DC 1000 A AC/DC 60 A AC/ 

weerst.: 1 µA
Spanning AC/DC 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V
Doorgang/weerstand •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Capaciteit/frequentie/
temperatuur

-/-/- •/-/• •/•/• -/-/- •/-/- •/•/- •/•/-

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

4709934

Welke stroomtang is geschikt voor u? Ga naar www.fluke.be/stroomtangen voor meer informatie

Werk veiliger en 
slimmer
Koop een Fluke 376 FC 
stroomtang voor een 
zeer speciale prijs en u 
ontvangt een Fluke 114 
digitale multimeter,
GRATIS! 

FLK-376/114 KIT

€499
P/N 5051192

Fluke 325 True RMS-stroomtang
Het beste instrument voor algemeen 
storingzoeken door elektriciens in 
bedrijfspanden en woningen
 • True RMS AC/DC-spanning en 
-stroom voor nauwkeurige metingen

 • Stroommetingen tot 400 A AC/DC en 
spanningsmetingen tot 600 V AC/DC

 • Weerstandsmeting tot 40 kΩ met 
doorgang



Actie!

 • Veiliger werken: Meet spanning tot 1000 V AC 
via de open vork, zonder meetsnoeren.

 • Sneller werken: Er hoeven geen afdekkingen 
te worden geopend of moeren te worden 
verwijderd.

 • Efficiënter werken: Meet tegelijkertijd spanning 
en stroom.

 • Overal werken:  
De open vork van 17,8 mm is de breedste in de 
branche; hij meet tot 200 A om 120 mm²-draden.

¹Vereist een capacitieve aardeverbinding, bij de meeste toepassingen verzorgd 
door de gebruiker. In sommige situaties is aarding via het meetsnoer vereist.

Meet voortaan spanning zoals u stroom meet, namelijk zonder dat u contact maakt met open spanning.  
Dankzij de FieldSense-technologie kunt u de open vork om een geleider schuiven en het spanningsniveau zien.¹

De Fluke T6 
elektrische testers 
met FieldSense-
technologie
U kunt geen spanning 
meten zonder 
meetsnoeren

Functies/kenmerken T6-600 T6-1000
AC-spanning FieldSense (bereik) 16 V tot 600 V 16 V tot 1000 V
AC-stroom FieldSense (bereik) 0,1 A tot 200 A 0,1 A tot 200 A
Volt AC/DC 1 V tot 600 V 1 V tot 1000 V
Weerstand 2000 Ω 100 kΩ
Bek-opening 17,8 mm 17,8 mm
Dubbel display—volt en ampère •
Frequentiemeting 45-66 Hz
Meetcategorie veiligheid CAT III 600 V CAT III 1000 V/ 

CAT IV 600 V
Prijs € 219 279
P/N 4910322 4910257

Hoe werkt FieldSense? 
De voordelen zijn onder meer:
 • Veiligere spanningsmeting zonder 
meters in parallel te verbinden

 • Sneller storingzoeken door 
rechtstreeks via de vork om  
een geleider te meten

 • De mogelijkheid om spannings-  
en stroommetingen tegelijkertijd  
te verrichten

120 V Panel

To Earth

H
O

LD200 A

CAT 1000 V
CAT 600 V

H
z

10
0K

Display turns 
green to 
indicate a valid 
measurement

HO
LD

200 A

CAT 
1000 V

CAT 
600 V

Hz

10
0K

Haal het meeste uit uw  
elektrische tester!
Koop een T6-1000 en  
ontvang een Fluke  
holster (H-T6) én een 
krokodillenklemmenset  
(AC285), 
GRATIS!

T6-1000 KIT

€279
P/N 5003409

U kunt geen spanning 
meten zonder meetsnoeren Ga naar www.fluke.be/T6 voor meer informatie en de gratis TestGuide-app



Benieuwd naar nog meer accessoires 
van Fluke? Ga naar www.fluke.be/accessoires

Weet u al dat Fluke 
een compleet 
assortiment 
originele 
accessoires heeft?
Hieronder vindt u de 
'must haves' voor elke 
technicus

Fluke Pack30

€169
P/N: 4983088

Fluke Pack30 professionele rugzak
Altijd uw instrumenten bij de hand.

 • Robuust en waterdicht ontwerp
 • Meer dan 30 vakken in 6 opbergcompartimenten 
 • Optimaal draagcomfort

Fluke TL175 TwistGuard™-
meetsnoeren
Kwaliteitsmeetsnoeren met in 
lengte instelbare meetpennen 
voor toepassing in verschillende 
meetomgevingen en verhoogde 
veiligheid. TL175

€30
P/N 3521976

Fluke TPAK ToolPak™ 
magnetische 
hangclip
Hang uw meter op 
verschillende manieren  
op om twee handen vrij  
te hebben. 

TPAK

€43
P/N 1281997

Fluke C25 grote 
draagtas voor digitale 
multimeters
Duurzame tas met 
ritssluiting, gevoerd, met 
binnenvak, buitenzijde van 
hoogwaardig polyester.

Fluke i400 AC 
stroomtang
Metgezel van 
uw DMM voor 
het meten 
tot 400 A AC; 
de 1mA/amp-uitgang garandeert 
gemakkelijke uitlezingen op uw 
meter.

C25

€61
P/N 681114

i400

€165
P/N 2277225



Actie!

1662 1663 1664FC
Veiligheidsfuncties Insulation PreTest™ •
Isolatie op L-N-, L-PE-, N-PE-ingangen •
Automatische testcyclus •
Geschikt voor Fluke Connect® •

Test voor aardlekschakelaars die gevoelig zijn voor 
afgevlakte gelijkstroom (type B/B+)

• •

Aardingsweerstand • •
Met alle basistestfuncties voor installaties • • •
Prijs € 999 1299 1649
P/N 4546944 4546980 4547054

Nieuwe 'limited edition'-sets van Fluke
Installatietester plus T6 elektrische tester  
en software GRATIS!

Fluke 1662
De 1662 biedt u de 
betrouwbaarheid 
van Fluke, een groot 
bedieningsgemak en 
alle testmogelijkheden 
die u nodig hebt voor 
het dagelijks testen van 
installaties.

De installatietesters van de 1660-serie zijn de nieuwste multifunctionele testers van Fluke die 
zijn gebouwd om vaste bedradinginstallaties te testen op basis van de bekende NEN-normeringen 
NEN3140 en NEN1010.

 • Voorafgaande isolatietest: Bescherm de installatie en voorkom kostbare fouten
 • Automatische test: Verkort de testtijd tot wel 40 %
 • Fluke Connect en FlukeCloud™-opslag: Overal vandaan resultaten ophalen en opslaan

1662

€999
P/N 4546944

Fluke 1663
De ideale tester voor professionele 
gebruikers, hoogwaardige functionaliteit, 
geavanceerde metingen.
+ GRATIS T6-600 elektrische tester
+ GRATIS DMS-software

Fluke 1664 FC
Bescherm apparatuur, deel resultaten 
wireless, voer 7 tests uit met één druk 
op een toets.
+ GRATIS T6-1000 elektrische tester
+ GRATIS DMS-software

Multifunctionele 
installatietesters 
van Fluke
Werk veiliger, werk 
sneller, blijft verbonden 

1663 SCH-T6/D

€1299
P/N 5051072

1664 SCH-T6/D

€1649
P/N 5051114

Download de gratis Fluke TestGuide-app Ga naar www.fluke.be/1660 voor meer informatie



 • Slimme batterijen  
LED-display met vijf segmenten geeft eenvoudig het 
oplaadniveau weer

 • Mobiele app Fluke Connect™ 
Synchroniseer direct vanaf uw camera wireless beelden 
met het Fluke Connect-systeem

 • Kleuralarmen 
Het infrarood weergeven van enkel de gebieden die 
buiten de ingestelde grenzen vallen (alleen TiS40)

 • IR-Fusion™  
Omschakelen tussen visueel- en infraroodbeeld met  
1 druk op de knop (alleen TiS40)

Thermografie is een waardevolle technologie wat een enorme impact op uw dagelijks werk kan hebben. Als u  
problemen kunt detecteren voordat ze noodgevallen worden, wordt uw werk veel eenvoudiger. Door het snel scannen 
van uw elektrische systemen, kunt u uw tijd en budget richten op de gebieden met de grootste behoefte.

De eerste modellen uit de Performance serie warmtebeeldcamera’s bieden een goede beeldkwaliteit voor een  
betaalbare prijs. Met een resolutie tot 160x120 ziet u meer details in elk beeld, zelfs op een afstand – die op een 
mogelijk probleem kan wijzen. Dankzij het stevige ontwerp en de eenvoudig te gebruiken gebruikersinterface zijn deze 
camera’s ideaal voor storingzoeken.

Welke warmebeeldcamera is geschikt voor u? Ga naar www.fluke.be/TiS voor meer informatie

Bent u op 
zoek naar een 
betaalbare  
camera voor 
gepland 
onderhoud? 

Actie! Actie!

Fluke TiS20 
warmtebeeld-
camera
Vaste focus  
met 120 x 90 
resolutie.

Fluke TiS40 
warmtebeeld-
camera
Vaste focus  
met 160 x 120 
resolutie.

TiS20

€1299
P/N 4697049

TiS40

€1499
P/N 4697051

Van 
€1399 
Voor

Van 
€1999 
Voor

Fluke warmtebeeldcamera’s bieden diverse voordelen aan:



Actie!Actie! Actie!

Alle prijzen in deze folder zijn slechts adviesprijzen en zijn exclusief btw.
©2018 Fluke Corporation. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen worden 
gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Alle acties zijn geldig tot 30-06-2019. 
Uitgave voorjaar 2019.  
Gedrukt in Nederland. 6011546a-benl

Aantrekkelijke aanbiedingen!

Kijk voor meer informatie over  
Fluke-producten en speciale acties op  
www.fluke.be/acties

Bekijk onze speciale set voor 
bouwtoepassingen; koop een 
Fluke 180LR lijnlaserwaterpas 
en ontvang een  
GRATIS statief!

1507

€415
P/N 2427890

62 MAX+

€69
P/N 4130488

Bespaar 
36%!

CONSTR-KIT 3

€259
P/N 5015398

Fluke 1507 is de ideale tester om 
isolatieweerstand te meten. 
Nu verkrijgbaar voor de prijs van 
de Fluke 1503. 

Fluke 62 Max+ 
mini-infrarood-
thermometer,  
nu voor een zeer 
speciale prijs!

Tweepolige spannings-/doorgangtesters

T90 T110 T130 T150
Display LED LED LED/LCD LED/LCD
Stroom/spanning AC/DC 12 V – 690 V 12 V – 690 V 6 V – 690 V 6 V – 690 V
Overig LoZ* LoZ* LoZ*/Ω
Prijs € 61 87 128 148
P/N 4016945 4016950 4016961 4016977

* Lage ingangsimpedantie of schakelbare belasting

Deze combinatie van 
veiligheid, gebruiksgemak 
en snelle meetresultaten 
treft u nergens anders aan.

€515 
NU

Actie!Actie!

Bekijk onze speciale  
HVAC-set, bestaande uit:
 • Fluke Pack30 professionele 
rugzak voor instrumenten

 • Fluke 116 DMM
 • Fluke 902FC 
HVAC-stroomtang

 • Volt Alert™ 1 AC II
Dit allemaal voor een  
speciale prijs,  
bespaar 40  %561

€149
P/N 2558118

Koop nu  
en bespaar
26%!

HVAC KIT

€449
P/N 5051200

Fluke 561 IR HVAC-infrarood-  
en contactthermometer


