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De NIEUWE Fluke T6 elektrische testers  
met FieldSense-technologie
Meet spanningen… zonder meetsnoeren

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

 • Werk veiliger – Meet spanning tot 1000 V 
AC via de open vork, zonder meetsnoeren.

 • Werk sneller – Er hoeven geen afdekkingen 
te worden geopend of draadmoeren te 
worden verwijderd.

 • Werk efficiënter – Meet tegelijkertijd 
spanning en stroom.

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

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

Meet via de hand van de gebruiker een 
spanningssignaal ten opzichte van de aarde, 
met een capacitieve sensor zonder enig 
elektrisch contact of galvanische verbinding, 
volledig geïsoleerd!

Het sensorgebied van de tester moet zich 
dicht bij het gemeten signaal op een span-
ningvoerende geleider bevinden. In dit geval 
bieden zowel de hand als het lichaam van 
de gebruiker een verbinding met de aarde.

Het elektrische veld (volt) en ook het magnetische veld (stroom) 
worden geregistreerd. Wanneer de aardaansluiting ontbreekt, wordt 
een aardingssymbool weergegeven op het display van de T6. 

In sommige gevallen moeten meetsnoeren worden gebruikt:
Wanneer de hand of het menselijk lichaam is geïsoleerd van de aar-
ding (bijv. door veiligheidshandschoenen) of als het menselijk lichaam 
niet in contact staat met de aarding (bijvoorbeeld op bovenverdiepin-
gen in houten huizen), moet contact met de aarding worden gemaakt 
door het zwarte meetsnoer (COM) te verbinden met de aarding.

Hoe werkt FieldSense-technologie?

* Dit instrument biedt een snelle, veilige en betrouwbare manier om te controleren of uw elektrische meetinstrument correct werkt voordat u tests uitvoert op onder spanning staande 
componenten.

Onderscheidende kenmerken T5-600 T5-1000 T6-600 T6-1000 PRV240FS*

FieldSense-technologie AC-spanning    NIEUW 16 tot 600 V 16 tot 1000 V Bron, contactloos: 
240 V AC

Spanning AC/DC 1 tot 600 V 1 tot 1000 V 1 tot 600 V 1 tot 1000 V Bron, contact: 
240 V AC, DC

Stroombereik AC – uitgebreid    NIEUW 0,1 tot 100 A 0,1 tot 100 A 0,1 tot 200 A 0,1 tot 200 A

True RMS    NIEUW • •

Weerstand 1000 Ω 1000 Ω 2000 Ω 100 kΩ

Doorgang < 25 Ω • • • •

Geschikt voor TPAK    NIEUW • •

Verlicht display    NIEUW • •

Vorkopening – breder (120 mm²)    NIEUW 12,9 mm 12,9 mm 17,8 mm 17,8 mm

Eén display – volt of ampère (schakelen) • • •

Dubbel display – volt en ampère    NIEUW •

Frequentiemeting    NIEUW 45-66 Hz

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

CAT IV 600 V

Prijs in € 159 179 189 249 159

P/N 659612 659570 4910322 4910257 4910310



De eerste           jaren van Fluke

Digitale multimeters  
en stroomtangen – 
onze krachtige instrumenten
Wij blijven binnen onze markt inno-
veren in onze digitale multimeters en 
stroomtangen voor elektriciens. De 
Fluke 279 FC volwaardige digitale 
multimeter heeft een geïntegreerde 
warmtebeeldcamera zodat u vanaf een 
veilige afstand kunt zien wat er ver-
keerd is en dit vervolgens meten. De 
digitale multimeter gaat prima samen 
met onze iFlex® flexibele stroomtang 
om stroom te meten in krappe, moei-
lijk toegankelijke ruimtes. 

Warmtebeeldcamera's– 
storingen worden direct  
zichtbaar
Een van de meest productieve 
acties op het gebied van energie-
efficiëntie, is door een gebouw of 
procesinstallatie te lopen met een 
warmtebeeldcamera. Wij hebben IR-
Fusion® ontwikkeld, een technologie 
die direct de locatie van storingen 
aanwijst. Ze springen u onmiddel-
lijk in het oog op het scherm van de 
camera. 

Power Quality Analyzers –  
voorkom stroomstoringen
Onze 43x-serie II is de enige Power 
Quality Analyzer ter wereld die de 
kosten van energieverspilling als 
gevolg van slechte netvoedingskwa-
liteit in geld kan uitdrukken. En we 
hebben analyzers met:
 • stroomtang
 • oscilloscoop en 
 • datalogger. 

Laserwaterpassen – 
groen voor de beste  
zichtbaarheid 
Wij innoveren in nieuwe industrieën 
zoals de bouwsector, nutsbedrijven, 
olie en gas en datacenters. In de 
bouwsector maken conventionele 
laserwaterpassen gebruik van een 
rode laser, maar het menselijk oog is 
het meest gevoelig voor groen licht. 
Onze groene laser heeft de helder-
ste stralen in de bouwsector. Deze 
behoudt ook de kalibratiespecificaties, 
zelfs na een val van 1 meter. 

Elektrische testers – 
meet spanning en stroom  
in één eenvoudige stap 
Een andere innovatie: onze nieuwste 
T6 elektrische testers besparen u een 
hele stap door spanning en stroom 
tegelijkertijd te meten. Ze herkennen 
een elektrisch veld in de open vork 
zodat u apparatuur snel en veilig kunt 
controleren.

Fluke Connect – 
breng alles samen 
Veel instrumenten, zoals onze 1664 
FC multifunctionele installatietester, 
beschikken nu over Fluke Connect®. 
Hiermee kunt u metingen in slechts 
één stap opslaan in de cloud. U kunt 
een trendregistratie maken voor 
intermitterende problemen en deze 
bewaken en u kunt ze delen met 
videogesprekken en e-mails. 

Opleiding en training 
Wij zijn altijd op zoek naar manieren 
waarop u uw vaardigheden kunt  
verbeteren met:  
 • trainingsvideo´s
 • seminars en webinars 
 • downloadbare virtuele demo's 
 • een TestGuide-app om u te 
ondersteunen bij gebruikelijke 
elektrotechnische metingen,  
en Fluke Academy. 

Ondersteuning
En wij hebben speciale oplossings-
centra, zodat u uw energie-efficiëntie, 
preventief onderhoud en veiligheids-
procedures kunt blijven verbeteren. 
Alles om u operationeel te houden.   

Keeping your world up and running.
Al sinds onze eerste meter in 1948 hebben de technologieën van Fluke geholpen vorm 

te geven aan het testen en storingzoeken van elektrische systemen.  
Onze instrumenten liggen in de instrumentenkoffers van professionals over de hele 

wereld. Mensen die afhankelijk zijn van hun metingen.
Zeventig jaar innovatie heeft geleid tot onze reputatie als producent van robuuste, 

veilige, gebruiksvriendelijke en draagbare instrumenten van topkwaliteit: 

70 jaar innovatie

2011 20152013 201620042003 20091982 19881979 1991 19971993 1998 2000



Welke stroomtang van Fluke is geschikt voor u?

Probeer onze selectietool en ontvang:
 • Advies in minder dan vier eenvoudige stappen
 • De belangrijkste gerelateerde producten
 • Opsomming van de belangrijkste kenmerken
 • Instructievideo's

Warmtebeeldcamera's bevatten veel functies en 
zijn een essentieel instrument voor elektriciens, 
HVAC-monteurs, dakdekkers (voor het controle-
ren van de isolatie), loodgieters en inspecteurs

Het assortiment stroomtangen van Fluke biedt flexibiliteit en 
gebruiksvriendelijkheid: gemakkelijk te gebruiken producten 
met grote displays. Digitale stroomtangen van Fluke zijn 
verkrijgbaar in een groot aantal uiteenlopende modellen.  
Van compact tot meer robuust, voor industriële toepassingen  
en nutsbedrijven. 

De basis van warmtebeeld-
techniek voor bouwinspecties

Robuuste 
instrumenten van 
Fluke besparen tijd 
en voorkomen extra 
bouwwerkzaamheden

Op veeleisende en vaak gevaarlijke bouwplaatsen hebt u hoogwaardige, robuuste en betrouwbare instru-
menten nodig. Of u nu een elektricien, HVAC-monteur, landmeter, dakdekker, metselaar, loodgieter of 
inspecteur bent, Fluke helpt u de klus te klaren - nauwkeurig en op tijd.

Speciale 
prijs

Fluke 180LG Kruislijn laser
 • Bespaar tijd en gedoe: minder dan 1 seconde om te stabiliseren
 • Enige instrument op de markt met 180° stralen
 • Ook beschikbaar in rood (Fluke 180LR)

PLS-20513 Driepoot
 • Verstelbaar ontwerp voor binnen werkzaamheden
 • Nivelleert bullseye en heeft vergrendelbare poten

Bekijk onze speciale instrumenten  
voor op de bouwplaats

180LG

€319
P/N: 4811491

Ongeacht uw specialisatie,  
wij kunnen het meten. Ga naar www.fluke.nl/bouw voor meer informatie

Ontvang nu uw gratis advies... Ga naar www.fluke.nl/stroomtangen voor meer informatie

FLK-TiS20 9Hz

Van €1495 nu voor €1395
P/N 4960643

PLS-20513

€180
P/N: 4791765



Fluke 805FC/805 ES

€2295
P/N 4918373

Dit zijn de enige installatietesters die schade aan aangesloten apparaten helpen voorkomen en waarmee 
gebruikers hun testresultaten wireless via smartphone kunnen verzenden op locatie.

Verhoog de effectiviteit van uw Fluke 805 of 805 FC  
met de Fluke 805ES externe trillingssensor. Dit handige 
instrument neemt het over wanneer de omstandigheden 
te lastig worden voor de geïntegreerde sensorpunt  
van de 805. Met dit ideale accessoire kunt u zelfs 
storingen opsporen op verborgen plaatsen achter 
machinebeveiligingen of afschermingen.

Speciale aanbiedingen van de  
Fluke multifunctionele installatietesters 

Stel het juiste tijdstip vast voor onderhoud 
van uw machines

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 • •

Spanning True RMS (AC en DC) en frequentie • • •

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

Heavy-duty netsnoer met één enkele ingangsconnector • • •

Prijs € 999 1299 1649

P/N 4546944 4546980 4547054

Als u deze beide 
instrumenten tegelijk 
aanschaft, ontvangt u een 
aantrekkelijke korting op 
de trillingssensor.

Actie

1664 SCH-TPL-KIT/D

€1649
P/N 4864811

1663 SCH-TPL-KIT/D

€1299
P/N 4864750

Fluke 1663
De ideale tester voor professionele gebruikers, 
hoogwaardige functionaliteit, geavanceerde 
metingen

Fluke 1664FC
Bescherm apparatuur, deel resultaten wireless, 
voer 7 tests uit met één druk op een toets

Ontvang tot 35% korting bij aanschaf van een van deze sets

Fluke 1663
+ GRATIS T130 electrische tester
+ GRATIS DMS Software

Fluke 1664 FC
+ GRATIS T150 electrische tester
+ GRATIS DMS Software



Fluke T150  
spannings- en doorbeltester
Voor het controleren van de aan-
wezigheid en afwezigheid van  
spanning volgens NEN-EN-IEC 
61243 en het testen van aan- 
sluitingen op onderbrekingen.

 • Een LED-indicator, een heldere 
digitale weergave van de 
meetwaarde, en doorbeltest en 
trillingen voor voelbare feedback

 • RCD-functionaliteit

Fluke-180LR  
kruislijnlaserwaterpas 
Zelfnivellerende  
2-lijnslaserwaterpassen  
helpen u referentiepunten  
te bepalen snel, betrouwbaar,  
nauwkeurig

 • Het robuuste ontwerp kan tegen een stootje  
op locatie; getest met val van 1 meter 

 • Zelfnivellerende horizontale en verticale  
kruislijnlaser voor snel, nauwkeurig  
waterpas maken en uitzetten

 • Nauwkeurig tot 3 mm op  
10 meter 

Fluke 325 True RMS-stroomtang
De beste instrumenten 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

Fluke 368 FC 
True-RMS-lekstroomstang

Lekstroom opsporen zonder  
apparatuur uit te schakelen

 • Grote bek-opening van 40 mm 
 • Hoogste resolutie van 1 μA, 
metingen tot 60 A 

 • Selecteerbare filterfunctie die 
ongewenste ruis elimineert 

Fluke: Een oplossing voor elke toepassing

Fluke TiS20 warmtebeeldcamera 
Opsporen van hotspots in  
elektrische installaties en  
zonne-energiesystemen

 • IR-Fusion® – visuele en infrarooddetails 
gecombineerd in één beeld 

 • E-mail en deel beelden in  
real-time met Fluke Connect®

€144
P/N 4016977

speciale prijs

€1395
P/N 4697049

€689
P/N 4709907

€259
P/N 4811504

€229
P/N 4152643



Fluke 1664 FC  
multifunctionele installatietester
Inbedrijfstelling van en storingzoe-
ken in elektrische installaties

 • Verkort de testtijd met maximaal  
40 % met de automatische 
testcyclus

 • Voorafgaande isolatietest
 • Fluke Connect®: deel testresultaten 
via uw smartphone

Fluke T6-1000 elektrische tester
Meet spanning zonder meetsnoeren
 
 • FieldSense-technologie AC-spanning
 • Dubbel display – Volt EN ampère  
tegelijkertijd

 • True RMS

Fluke 3000 FC  
True RMS draadloze multimeter
Het risico op vlambogen reduceren  
en veilig blijven

 • Weergave van de meting van de 
meter plus de meetwaarden van 
maximaal 3 draadloze modules

 • Mix modules en stem ze op elkaar 
af zodat ze voldoen aan uw unieke 
meetbehoeften.

Fluke 1587 FC isolatiemultimeter
De hoogwaardige 2-in-1 isolatie-DMM is een 
digitale isolatietester gecombineerd met een vol-
ledig uitgeruste digitale True RMS-multimeter.

 • PI/DAR-verhoudingstests met TrendIt™-
grafieken

 • Isolatietest (model 1587 FC: 0,01 MΩ tot 2 GΩ) 
 • AC/DC-spanning, DC in millivolt, AC/DC in 
milliampère, weerstand (Ω), doorgang 

 • Capaciteit, diodetest, temperatuur,  
min/max, frequentie (Hz)

Fluke 279FC  
True RMS-multimeter met  
warmtebeeldtechniek
Opsporen van hotspots  
in verwarmings-systemen  
en elektrische installaties

 • Volwaardige digitale multimeter 
met geïntegreerde 
warmtebeeldtechniek

 • iFlex® en Fluke Connect® - 
functionaliteit

NIEUW

€249
P/N 4910257

€999
P/N 4755570

Bekijk onze actie-
sets op pagina 5

€1649
P/N 4547054

€764
P/N 4691215

€285
P/N 4401595



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 6-690 V

Overig LoZ* LoZ* LoZ*/Ω

Prijs € 59 84 124 144

P/N 4016945 4016950 4016961 4016977

*  Lage ingangsimpedantie of schakelbare belasting.

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 30-06-2018.

Uitgave voorjaar/zomer 2018. Gedrukt in Nederland. 6009898-nl

Tweepolige spannings-/doorgangtesters

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

6500-2 NL BASIC KIT

€1699
P/N 4377180

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

Een ideale, waardevolle set voor zowel nieuwe  
als bestaande PAT-gebruikers. 
De Fluke 6500-2 NL Basic Kit draagbare apparatentesterset  
biedt u zowel de tester 6500-2 als een scala van accessoires  
waaronder:

Aanbieding

 • 6500-2 PAT-tester
 • Pass 560R-05,  
pass-labels voor 
apparaten

 • EXTL100-02 
verlengsnoer-
testadapter

 • DMS 0702/PAT, Fluke 
DMS Software

Koop een Fluke 175 multimeter en u ontvangt  
een GRATIS C25 CAMO-draagtas.

Actie!

FLK-175EGFID/C25WD

€229
P/N 4960395

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

Actie!

FLK-115/TLK-225-1

€199
P/N 4759465

Bespaar
43%

Bespaar
14%

Bij aanschaf van een Fluke 
TiS40  warmtebeeldcamera 
ontvangt u een GRATIS
ROVC-basistraining en leert 
u omgaan met deze camera.

Actie!

Fluke TiS40

€1995
P/N 4697051

Bespaar
18%

Bespaar
28%

Registreer u voor de training,  
na aanschaf van deze camera, op:  

www.fluke.nl/academy


