
SE DET. LAGRE DET. DEL DET.
Alle fakta, ute i felten.

Vi lanserer det største 
systemet med kommuniserende 
testverktøyer i verden.



Vi lanserer det 
største systemet med 
kommuniserende 
testverktøyer  
i verden.
Fluke Connect™-appen og aktiverte 
verktøyer er den beste måten å holde 
 kontakten med hele teamet uten å forlate 
felten. Med over 20  verktøyer som kan 
kobles til, har det aldri vært enklere å utføre 
 diagnoser og løse problemer med sikkerhet. 

Kom i gang med å spare mer tid og 
øke  produktiviteten. 
Finn ut mer på flukeconnect.com 

Kompatibel med iPhone 4S og oppover med iOS 7 eller nyere, iPad (i en iPhone-
ramme på iPad) samt Galaxy S4, Nexus 5 og HTC One med Android™ 4.4.x eller nyere.



DEL fRA hVoR Som hELST.
Hold dere på samme side, selv når du og teamet er på forskjellige steder, 
ganske enkelt med ShareLive™-videosamtaler. Koble til og samarbeid 
med andre på en sikker måte, slik at de ser det du ser. 

Få godkjenninger uten å forlate felten.

fEiLSøk RASkERE.
Opprett trendvisninger umiddelbart og overvåk tilbakevendende problemer 
med TrendIt™-grafer, slik at du enkelt kan identifisere trender på en enkel 
måte og stoppe problemer før de oppstår. Man tror det ikke før man får se 
det – lag trender av data over tid, og bevis poenget ditt.

SpAR TiD på 
RAppoRTERinG.
Ta avgjørelser raskere og bedre enn noen gang. Organiser målingene 
etter ressurser på ett sted med EquipmentLog™-historikk. Mål én gang 
og slipp papirarbeidet med AutoRecord™-målinger.

Når målingene knyttes til utstyret, er det ikke behov for å registrere  
i felten og deretter skrive det hele ned på en datamaskin på kontoret.

Ta avgjørelser raskere enn før ved å vise temperaturmålinger, 
mekaniske og elektriske målinger samt vibrasjonsmålinger fra ett sted. 

LåS nED DATAEnE.
Infrastrukturen i Fluke Cloud™-lagring er konstruert for å være ett av de mest 
fleksible og sikre miljøene for databehandling i skyen som er tilgjengelig i dag. 

Vår leverandør av skytjenester bruker moderne elektronisk overvåking,  
tilgangskontroller med flere faktorer og bemanning døgnet rundt på 
datasentrene for å gjøre Fluke Cloud til ett av de mest fleksible og sikre 
miljøene for databehandling i skyen som er tilgjengelig. 



hvem vil bruke  
fluke Connect™?
Team innen industrielt vedlikehold, anleggsvedlikehold, 
kommersielle anlegg samt entreprenører er spesielt interesserte 
i å bruke Fluke-verktøyer med Fluke Connect™-appen. 

kunDETiTTEL:
Teknikere innen forebyggende vedlikehold

foRDELER:
Reduser vedlikeholdskostnader og øk driftstiden med nøyaktige 
utstyrsregistre. Eliminer tiden du bruker på å reise mellom felten og 
kontoret og skrive ned måleresultater

BRukSomRåDER:
• Utstyrsinspeksjoner med Fluke-termokameraer (Ti 1xx, 2xx, 3xx, 

4xx) og metre (3000 FC-serien)
• Lastundersøkelser med Fluke-metre (metre i 3000 FC-serien)

kunDETiTTEL:
Vedlikeholdsteknikere

foRDELER:
La ansatte med forskjellige ferdighetsnivåer samarbeide på en mer 
praktisk måte, og vis måleresultater i strømførende skap eksternt for 
økt sikkerhet  

BRukSomRåDER:
•  Feilsøk generelle utstyrsproblemer
• Lastundersøkelser med Fluke-metre (3000 FC-serien)

kunDETiTTEL:
Teknikere uten Fluke Connect™-aktiverte verktøyer

foRDELER:
Øk effektiviteten innen elektrisk og mekanisk vedlikehold ved å få 
tilgang til utstyrsregistre, brukerhåndbøker og annet nyttig materiale 
fra en smarttelefon mens du er ute i felten

BRukSomRåDER:
• Få tilgang til produkthåndbøker
• Se referanseressurser, som f.eks. brukertipsartikler

Tittel: Ansvarlig for elektrisk instrumentering
 Bransje: Sementproduksjon
Fluke Connect™-aktiverte testverktøyer lar meg være på to 
steder samtidig.

Jeg har ansvaret for instrumentering som er involvert i systemer 
for behandling av styring, overvåking og materialveiing, og jeg har 
oppsyn med elektriske installasjoner, vedlikehold og oppgraderinger 
i produksjonsanlegget. Fluke Connect™-appen og -aktiverte verktøyer 
sparer tid og øker evnen min til å ha tilsyn. Evnen til å kunne se hva 
teknikerne mine ser, i sanntid fra smarttelefonen min gjør at jeg kan 
være på to steder samtidig. 

Les om hvordan noen av kundene våre 
bruker dette nye testverktøysystemet.

Tittel: Signalmontør
 Bransje: Transport
Fluke Connect™-aktiverte testverktøyer gjør jobben min enklere 
ved å forbedre  samarbeid og sikkerhet.

Jeg overvåker og vedlikeholder de elektriske vekslerne på 
togsporene for å holde utstyret i gang, redusere tiden som brukes 
på rutinemessig vedlikehold, forenkle driften og opprettholde 
sikkerheten for publikum.

Med Fluke Connect™ tar det bare to uker for to av oss å utføre 
kvartalskontroller på nesten 30 utstyrsdeler. Jobbsikkerheten er  
helt sikkert tredoblet, ettersom jeg bruker to tredjedeler mindre tid  
i nærheten av høyspenning. Og når jeg har installert meteret, kan jeg 
komme meg unna kjørende tog mens jeg utfører viktige målinger.

Tittel: Ansvarlig for mekaniske teknikere 
Bransje: Vannverk
Fluke Connect™-aktiverte testverktøyer gjør jobben min enklere 
ved å gi teamet mitt raskere  svar uten å måtte ta notater.

Teamet mitt dokumenterer målingene i CMMS-systemet, noe som 
for øyeblikket krever at vi skriver ned målingene i felten og skriver 
dem inn i systemet. Dette er tidkrevende og danner grunnlag for feil.

Med Fluke Connect™-systemet kan vi registrere, organisere og laste 
opp målinger i felten, uten å ha med oss skriveplate eller notatblokk. 
Vi kan analysere og lage grafer av måleresultatene for å vurdere 
og diagnostisere problemer. Jeg kan også se måleresultater fra 
teknikerne mine i sanntid på smarttelefonen min og gi veiledning.



Alle varemerker er sine respektive eieres eiendom. Smarttelefon, trådløs tjeneste 
og dataabonnement er ikke inkludert ved kjøp. Kompatibel med  Android™ (4.3 og 
nyere) og iOS (4s og nyere). Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., 
registrert i USA og andre land.  App Store er et tjenestemerke for Apple Inc. Google 
Play er et varemerke for Google Inc.
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Last ned appen på

Modell Beskrivelse Inneholder:
FLK-3000 FC GM FC generell trådløs vedlikeholdspakke 1 3000 FC DMM, 1 v3000 FC trådløs AC-spenningsmodul med sann RMS, 1 v3001 FC 

trådløs DC-spenningsmodul og 1 a3001 FC trådløs iFlex-AC-strømmodul
FLK-3000 FC HVAC FC trådløst VVS-system 1 3000 FC DMM, 1 a3000 FC trådløs AC-strømtangmodul og 1 t3000 FC 

temperaturmodul av K-typen
FLK-3000 FC IND FC trådløst industrielt system 1 3000 FC DMM, 3 a3001 FC iFlex-AC-strømmoduler, 1 v3000 FC AC-spenningsmodul 

med sann RMS
FLK-A3000 FC KIT FC trådløs Essential-pakke med a3000 1 3000 FC DMM og 1 a3000 FC trådløs AC-strømtangmodul
FLK-A3001 FC KIT FC trådløs Essential-pakke med a3001 1 3000 FC DMM og 1 a3001 FC trådløs iFlex-AC-strømmodul
FLK-T3000 FC KIT FC trådløs Essential-pakke med t3000 1 3000 FC DMM og 1 t3000 FC temperaturmodul av K-typen
FLK-V3000 FC KIT FC trådløs Essential-pakke med v3000 1 3000 FC DMM og 1 v3001 FC trådløs iFlex-AC-spenningsmodul med sann RMS
FLK-V3001 FC KIT FC trådløs Essential-pakke med v3001 1 3000 FC DMM og 1 v3001 FC trådløs DC-spenningsmodul
FLK-V3003 FC KIT FC trådløs Essential-pakke med AC+DC-

spenningsmoduler
1 3000 FC DMM, 1 v3000 FC trådløs AC-spenningsmodul med sann RMS og 1 v3001 
FC trådløs DC-spenningsmodul

FLK-TI400 60HZ/FCA Ti400 IR-kamera med DMM a3001 FC iFlex-pakke Ti400 infrarødt kamera, 3000 FC DMM og 1 a3001 FC iFlex-AC-strømmodul
FLK-TI400 60HZ/FCB Ti400 IR-kamera med 3 a3001 FC iFlex 805 FC 

målerpakke*
Ti400 infrarødt kamera, 3 a3001 FC iFlex-AC-strømmoduler og 805 FC trådløs 
isolasjonstester

FLK-TI300 60HZ/FCA Ti300 IR-kamera med DMM a3001 FC iFlex-pakke Ti300 infrarødt kamera, 3000 FC DMM og 1 a3001 FC iFlex-AC-strømmodul
FLK-TI200 60HZ/FCA Ti200 IR-kamera med DMM a3001 FC iFlex-pakke Ti200 infrarødt kamera, 3000 FC DMM og 1 a3001 FC iFlex-AC-strømmodul
FLK-TI125 30HZ/FCB Ti125 IR-kamera med 3 a3001 805 FC-pakke* Ti125 infrarødt kamera, 3 a3001 FC iFlex-AC-strømmoduler og 805 FC trådløs 

isolasjonstester
FLK-TI105 30HZ/FCA Ti105 IR-kamera med DMM a3001 FC iFlex-pakke Ti105 infrarødt kamera, 3000 FC DMM og 1 a3001 FC iFlex-AC-strømmodul
Fluke-789 FC/T3000 Fluke Connect ProcessMeter / temp-målingspakke 1 789 ProcessMeter, 1 ir3000 FC-tilkobling og 1 t3000 FC temperaturmodul av K-typen
1550C/KIT NA FC 5KV isolasjonstesterpakke 1550C isolasjonsmotstandstester og ir3000 FC 1550-tilkobling
1555/KIT NA FC 10KV isolasjonstesterpakke 1555 isolasjonsmotstandstester og ir3000 FC 1550-tilkobling

Modell Beskrivelse
FLK-3000 FC FC trådløst digitalt multimeter
FLK-TI400 FLK-TI400 infrarødt kamera
FLK-TI300 FLK-TI300 infrarødt kamera
FLK-TI200 FLK-TI200 infrarødt kamera
FLK-TI125 FLK-TI125 industrielt infrarødt kamera
FLK-TI110 FLK-TI110 industrielt infrarødt kamera
FLK-TI105 FLK-TI105 industrielt infrarødt kamera 
FLK-TI100 FLK-TI100 infrarødt kamera for generell bruk
FLK-TIR125 FLK-TIR125 infrarødt kamera for bygningsdiagnostikk
FLK-TIR110 FLK-TIR110 infrarødt kamera for bygningsdiagnostikk
FLK-TIR105 FLK-TIR105 infrarødt kamera for bygningsdiagnostikk
Fluke-805 FC Fluke Connect vibrasjonsmåler*
Fluke 289 Loggingsmultimeter for industribruk med sann RMS 

og TrendCapture
Fluke 287 Loggemultimeter med sann RMS og TrendCapture for 

elektronikkbruk
Fluke 789 ProcessMeter™ med 250 ohm HART-motstander
Fluke 1550c Isolasjonsmotstandstester
Fluke 1555 Isolasjonsmotstandstester

optimaliser fluke Connect™-opplevelsen med pakker

kjøp enkeltvis
Modell Beskrivelse
FLK-A3000 FC FC trådløs AC-strømtangmodul
FLK-A3001 FC FC trådløs iFlex-AC-strømmodul
FLK-A3002 FC FC trådløs AC/DC-strømmodul
FLK-T3000 FC FC trådløs temperaturmodul av K-typen
FLK-V3000 FC FC trådløs AC-spenningsmodul med sann RMS
FLK-V3001 FC FC trådløs DC-spenningsmodul

Modell Beskrivelse
FLUKE-IR3000FC Tilkobling, infrarød, FC for 189-, 289- og 

789-metre
FLUKE-IR3000FC1550 Tilkobling, 1550 infrarød, FC for 1550B-, 

1550C- og 1555-testere
FLK-FC-SD CARD Fluke Connect trådløst SD-kort for TI 1xx 

infrarøde kameraer
FLK-PC3000 FC FC trådløs PC-adapter for metre i 3000  

FC-serien

moduler

Tilbehør

*Kommer snart




