
Model Fluke 175 już teraz w korzystnej cenie  
wraz z dodatkową DARMOWĄ 

parą słuchawek bluetooth!

Tester elektryczny Fluke T6-1000
Mierz napięcie... bez przewodów pomiarowych! 

Specials

Więcej wspaniałych promocji w środku!

Wiosna–lato 2019



Promocja! Promocja!

Bezpieczeństwo, jakość i wydajność: trzy słowa, które najlepiej oddają zalety naszego szerokiego asortymentu multimetrów 
cyfrowych. Ułatwiają szybsze, efektywniejsze i dokładniejsze wykonanie wszystkich zadań, a zarazem są na tyle zróżnicowane, 
że pasują na każdą kieszeń i do każdego zastosowania. Wybierz spośród ręcznych przyrządów do wyszukiwania 
i usuwania usterek oraz z superinteligentnych przyrządów wyposażonych w funkcje takie jak np. możliwość rejestracji 
danych i tworzenia z nich wykresów, a także opcja wysyłania danych do smartfona za pomocą aplikacji Fluke Connect™.

Multimetr cyfrowy 
prawdziwej wartości  
RMS Fluke 175
Podstawowy multimetr 
do wyszukiwania 
i usuwania awarii 
systemów elektrycznych 
i elektronicznych.
Kup teraz model Fluke 
175 w korzystnej 
cenie, a dodatkowo 
otrzymasz DARMOWE 
słuchawki bluetooth! 

Pakiet bezpieczeństwa
Zawierający multimetr cyfrowy Fluke 115 
i uniwersalny zestaw akcesoriów  
Fluke TLK-225 SureGrip™.

OSZCZĘDŹ 
46%

FLK-175EGFID/HP

€238 
P/N 5051150

FLK-115/TLK-225-1

€199 
P/N 4759465

Multimetry 
cyfrowe Fluke
Bezpieczeństwo, 
jakość i wydajność

113 114 115 116 117 175 177 179 279FC
Pomiar True-RMS AC AC AC AC AC AC AC AC AC
Podświetlenie wyświetlacza • • • • • • • •

Wbudowany termometr/kamera termowizyjna •/- •/- •/•
LoZ (niska impedancja wejściowa) • • •

Częstotliwość/pojemność/test diody -/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
CAT III/600 V • • • • •

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V • • • •

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

Który multimetr cyfrowy jest odpowiedni 
dla Ciebie?

Więcej informacji można znaleźć na stronie  
www.fluke.pl/multimetr

BEZ-
PŁATNE



Promocja!

Mierniki 
cęgowe Fluke
Wytrzymałe 
i niezawodne

Przewody w ciasnych przestrzeniach. Szafy i tablice poza zasięgiem. Bardzo grube przewody. Ponieważ rozumiemy Twoje 
miejsce pracy, opracowujemy przyrządy, które zapewniają bezproblemowe i niezawodne wykonywanie pomiarów. Dzięki 
zaawansowanej funkcjonalności linia mierników cęgowych firmy Fluke jest prosta w użyciu i bezproblemowa.

323 324 325 373 374 FC 375 FC 376 FC 368/369FC
Rozwarcie szczęk (mm) 30 30 30 32 34 34 34 40/61
Prąd AC 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/ 

rozdz.: 1 µA
Napięcie AC/DC 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V
Ciągłość obwodu/
rezystancja

•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Pojemność/
częstotliwość/
temperatura

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

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

4709934

Który miernik cęgowy jest najlepszy 
dla Ciebie...

Więcej informacji można znaleźć na stronie  
www.fluke.pl/mierniki-cegowe

Pracuj 
bezpieczniej  
i efektywniej
Kup teraz miernik 
cęgowy Fluke 376 FC 
w bardzo korzystnej 
cenie, a otrzymasz 
multimetr cyfrowy  
Fluke 114
BEZPŁATNIE! 

FLK-376/114 KIT

€499 
P/N 5051192

Miernik cęgowy Fluke 325 
True-RMS
Najlepszy uniwersalny przyrząd do 
wyszukiwania i usuwania usterek 
w komercyjnych i mieszkaniowych 
instalacjach elektrycznych
 • Precyzyjne pomiary prawdziwej 
wartości skutecznej napięcia 
i prądu AC/DC

 • Pomiar prądu AC/DC do 400 A  
i napięcia AC/DC do 600 V

 • Pomiar rezystancji do 40 kΩ  
oraz ciągłości obwodu



Promocja!

 • Bezpieczniej: mierz napięcie AC do 1000 V 
za pomocą otwartych cęgów, bez przewodów 
pomiarowych.

 • Szybciej: nie musisz otwierać pokryw ani 
zdejmować złączek nakręcanych.

 • Efektywniej: możesz mierzyć jednocześnie 
napięcie i prąd.

 • Wszędzie:  
cęgi o najszerszym w branży rozwarciu 
17,8 mm pozwalają mierzyć prąd do 200 A na 
przewodach 120 mm².

¹Do pomiaru napięcia wymagana jest ścieżka pojemnościowa do ziemi, którą 
w przypadku większości zastosowań zapewnia sam użytkownik. W niektórych 
sytuacjach może być konieczne połączenie uziemiające poprzez przewód 
pomiarowy.

Teraz możesz mierzyć napięcie w takim sam sposób, w jaki mierzysz prąd — bez dotykania przewodem pomiarowym 
punktów znajdujących się pod napięciem. Dzięki technologii FieldSense wystarczy nasunąć otwarte cęgi na przewód 
i odczytać poziom napięcia.¹

Testery  
elektryczne  
Fluke T6 
z technologią 
FieldSense
Nie można mierzyć 
napięcia bez  
przewodów  
pomiarowych

Funkcje/opcje T6-600 T6-1000
Napięcie AC FieldSense 
(zakres)

od 16 V do 600 V od 16 V do 1000 V

Prąd AC FieldSense (zakres) od 0,1 do 200 A od 0,1 do 200 A
Napięcie AC/DC od 1 V do 600 V od 1 V do 1000 V
Rezystancja 2000 Ω 100 kΩ
Rozwarcie cęgów 17,8 mm 17,8 mm
Podwójny wyświetlacz — 
napięcie i prąd

•

Pomiar częstotliwości 45–66 Hz
Kategoria bezpieczeństwa CAT III 600 V CAT III 1000 V/  

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

Jak działa technologia 
FieldSense? 
Korzyści:
 • Bezpieczniejsze pomiary napięcia 
bez konieczności podłączania 
miernika równolegle do obwodu

 • Szybsze wyszukiwanie i usuwanie 
awarii dzięki możliwości pomiaru 
za pomocą cęgów nałożonych 
bezpośrednio na przewód

 • Możliwość jednoczesnego odczytu 
wartości napięcia i prądu
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Wykorzystaj w pełni 
możliwości swojego 
testera elektrycznego
Kup tester T6-1000,  
a dostaniesz  
etui Fluke (H-T6) oraz 
zestaw zacisków  
krokodylkowych 
(AC285) za 
DARMO!

T6-1000 KIT

€279
P/N 5003409

Nie można mierzyć napięcia  
bez przewodów pomiarowych 

Odwiedź stronę www.fluke.pl/T6, aby uzyskać więcej informacji 
i bezpłatną aplikację TestGuide



Chcesz zobaczyć więcej akcesoriów 
firmy Fluke? Odwiedź stronę www.fluke.pl/akcesoria

Czy wiesz, że 
firma Fluke 
dysponuje 
pełną ofertą 
użytecznych 
akcesoriów?
Poniżej przedstawiono 
„niezbędnik” każdego 
technika

Fluke Pack30

€169 
P/N 4983088

Plecak na narzędzia  
Fluke Pack30 Professional 
Wszystko, co jest potrzebne.

 • Wytrzymała i wodoodporna konstrukcja
 • Ponad 30 kieszeni w 6 schowkach 
 • Optymalny komfort noszenia

Przewody pomiarowe 
Fluke TL175 TwistGuard™

Wysokiej jakości przewody 
pomiarowe z możliwością regulacji 
długości końcówek pomiarowych, 
zapewniające zwiększone 
bezpieczeństwo  
w różnych  
środowiskach  
pomiarowych. 

TL175

€30 
P/N 3521976

Magnetyczny 
wieszak do 
mierników Fluke 
TPAK ToolPak™

Zawieś miernik na wiele 
sposobów, aby zapewnić 
sobie wygodną obsługę 
i wolne ręce. TPAK

€43 
P/N 1281997

Duży miękki 
pokrowiec Fluke C25 
przeznaczony na 
multimetry cyfrowe
Wytrzymały pokrowiec 
na suwak z podbiciem 
i wewnętrzną kieszenią 
oraz z wysokiej jakości 
poliestrową powierzchnią 
zewnętrzną.

Cęgi prądowe AC 
Fluke i400
Dodatek do 
multimetru 
cyfrowego 
do mierzenia 
prądu AC o natężeniu do 400 A;  
wyjście 1 mA/A zapewnia łatwy 
odczyt na Twoim multimetrze

C25

€61 
P/N 681114

i400

€165 
P/N 2277225



Promocja!

1662 1663 1664 FC
Funkcje bezpieczeństwa Insulation PreTest™ •
Izolacja na wejściach L-N, L-PE, N-PE •
Sekwencja testu automatycznego •
Zgodność z Fluke Connect® •

Test wyłączników RCD reagujących na wygładzony prąd 
stały (typu B/B+)

• •

Rezystancja uziemienia • •
Wszystkie podstawowe funkcje testowania instalacji • • •
Cena w € 999 1299 1649
P/N 4546944 4546980 4547054

Nowa limitowana edycja zestawów Fluke
Tester instalacji z testerem elektrycznym T6 
i oprogramowaniem dostępnymi BEZPŁATNIE!

Fluke 1662
Fluke 1662 zapewnia 
niezawodność, prostą 
obsługę i możliwości 
testowania potrzebne 
do wszelkiego rodzaju 
badań instalacji.

Przyrządy z serii 1660 to najnowsze wielofunkcyjne testery Fluke do testowania stacjonarnych 
instalacji elektrycznych zgodnie z normą HD 60364-6, w tym z wymogami obowiązującej w Wielkiej 
Brytanii 18. edycji normy BS767.

 • Test wstępny izolacji: ochrona instalacji i unikanie kosztownych błędów
 • Test automatyczny: Skraca czas testu nawet o 40%
 • Pamięć Fluke Connect i FlukeCloud™: udostępnianie i pobieranie zapisanych wyników z dowolnego miejsca

1662

€999 
P/N 4546944

Fluke 1663
Idealny tester dla zawodowców — 
funkcjonalność wysokiej klasy 
i zaawansowane pomiary
+  BEZPŁATNY tester elektryczny  

T6-600
+  BEZPŁATNE  

oprogramowanie  
DMS

Fluke 1664 FC
Ochrona urządzeń, bezprzewodowe 
udostępnianie wyników, przeprowadzanie 
7 testów za 1 dotknięciem
+  BEZPŁATNY tester  

elektryczny T6-1000
+  BEZPŁATNE  

oprogramowanie  
DMS

Wielofunkcyjne 
testery instalacji  
Fluke
Pracuj bezpieczniej, 
pracuj szybciej,  
bądź w kontakcie 

1663 SCH-T6/D

€1299
P/N 5051072

1664 SCH-T6/D

€1649
P/N 5051114

Pobierz darmową aplikację 
Fluke TestGuide

lub wejdź na stronę www.fluke.pl/1660, aby uzyskać 
więcej informacji.



Czasami po prostu nie masz pewności, czy wszystkie urządzenia i wyposażenie są 
odłączone od instalacji podczas testowania izolacji...

2042

€794 
P/N 2435038

Pracuj bezpiecznie  
z przyrządami Fluke

Wizualizacja:

Fluke 2042 Lokalizator  
przewodów
Pozaj wszechstronny przyrząd do  
określania biegu przewodów w ścianach
Świetnie nadaje się do określania biegu przewodów w  
ścianach i pod powierzchnią gruntu, lokalizacji  
bezpieczników i przerywaczy w obwodach końcowych  
a także odnajdywania przerw i zwarć w przewodach  
oraz systemach ogrzewania podłogowego.  
Może również służyć do lokalizacji metalowych rur  
wodnych i grzewczych.

Aby uzyskać pewność, wystarczy przeprowadzić test wstępny 
izolacji!
Nasz wielofunkcyjny tester instalacji Fluke 1664 FC ma funkcję testu wstępnego ISO.

 • Podczas testu wstępnego izolacji tester instalacji wytwarza wolno wzrastające 
napięcie testowe między przewodem fazowym a neutralnym (patrz wyświetlacz 
skopometru: kanał B).

 • Po osiągnięciu wybranego napięcia testowego (np. 500 V) jest ono kierowane 
między L a PE (patrz wyświetlacz skopometru: kanał A).

 • Jeśli z powodu niskiej rezystancji między L i N zostanie wykryte urządzenie, tester 
instalacji natychmiast zatrzyma pomiar izolacji.

Podsumowanie: ta funkcja sprawdza system przed podjęciem rzeczywistego testu 
izolacji i dzięki temu zapobiega uszkodzeniu wyposażenia elektrycznego przez 
wytwarzane napięcie testowe.

Kanał A: 
Wizualizacja napięcia testowego 
L-PE
Kanał B: 
Wizualizacja napięcia testowego 
L-N
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Promocja!

Fluke 1664 FC
Ochrona urządzeń, bezprzewodowe 
udostępnianie wyników, 
przeprowadzanie 7 testów  
za 1 dotknięciem
+  BEZPŁATNY  

tester  
elektryczny  
T6-1000

+  BEZPŁATNE  
oprogramo- 
wanie  
DMS

Wszystkie ceny w niniejszej ulotce to ceny sugerowane bez podatku VAT.
©2018 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą 
ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie akcje promocyjne są ważne do 
30.06.2019 r. Wydanie wiosna 2019.  
Wydrukowano w Holandii. 6011546a-pl

Atrakcyjne promocje!

Więcej informacji na temat produktów  
i specjalnych promocji firmy Fluke można 
znaleźć na stronie www.fluke.pl/promocje

Kup kamerę 
termowizyjną 
Fluke TiS45, a 
otrzymasz miernik 
temperatury 
i wilgotności 
Fluke 971

BEZPŁATNIE!

Wypróbuj nasz specjalny zestaw 
konstrukcyjny; kup poziomicę 
laserową Fluke 180LR, a otrzymasz 
statyw BEZPŁATNIE!

561

€149 
P/N 2558118

1507

€415 
P/N 2427890

Kup teraz  
i oszczędź
26%!

62MAX+

€69 
P/N 4130488

zaoszczędź 
36%!

TiS45/971 KIT

€1999 
P/N 5051217

CONSTR-KIT 3

€259
P/N 5015398

1664 SCH-T6/D

€1649
P/N 5051114

Termometr na podczerwień  
i termometr kontaktowy 561 
IR HVAC

Testery izolacji Fluke Już 
teraz model Fluke 1507 jest 
dostępny w cenie modelu 
Fluke 1503!

Minitermometr 
na podczerwień 
Fluke 62 Max+ w 
bardzo korzystnej 
cenie!

Dwubiegunowe testery napięcia i ciągłości obwodu

T90 T110 T130 T150
Wyświetlacz LED LED LED/LCD LED/LCD
Prąd/napięcie AC/DC 12–690 V 12–690 V 6–690 V 6–690 V
Inne LoZ* LoZ* LoZ*/Ω
Cena w € 61 87 128 148
P/N 4016945 4016950 4016961 4016977

* Niska impedancja wejściowa lub przełączane obciążenie

Oferują najlepsze 
połączenie bezpieczeństwa, 
prostoty użytkowania 
i szybkości działania

Teraz 
€515 


