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Bla om for å se flere 
kampanjer!

Nå får du Fluke multifunksjonell installasjonstester med en 
topols spennings- og kontinuitetstester på kjøpet!

Flukes  
mest robuste  
topols  
spennings- og 
kontinuitets- 
testere  
noensinne



Fluke prioriterer kundenes sikkerhet svært høyt. 
Topols spenningstestere brukes ofte til å kontrollere om det er trygt å jobbe på en elektrisk installasjon, så selve testeren 
må ha robust nok konstruksjon til å kunne tåle daglig bruk uten å utsette brukeren for fare på grunn av ødelagte kabler. 
Den nye kabelen som er tatt i bruk utsettes for sykliske bøyinger på 150 grader i hver retning – mer enn tre ganger 
påkrevd bøyevinkel.

Vi viser at vi satser på produktkvalitet og på kundene våre ved å utvide garantien på testerne, vi øker garantitiden fra 
to til tre år etter registrering, og vi legger ved et KOSTNADSFRITT kalibreringssertifikat i esken.

Våre mest robuste topols 
spennings- og kontinui-
tetstestere noensinne

T90 T110 T130 T150

pris i NOK 493 720 1060 1286

Best.nr 4016945 4016950 4016961 4016977

Topols spennings- og kontinuitetstestere med  
isolerte skrutrekkere og mappe på kjøpet

Topols spennings- og 
kontinuitetstestere med 
veske PÅ KJØPET
Kjøp Fluke T110, T130 eller 
T150 og få med en Fluke- 
veske PÅ KJØPET, for å 
beskytte testeren og lednin-
gene mot skade.

Kjøp en T110 og få med  
1 isolert skrutrekker  
PÅ KJØPET.

T110/SD 
Best.nr 5100929

Kjøp en T130 og få med  
2 isolerte skrutrekkere  
PÅ KJØPET.

T130/SD 
Best.nr 5100934

Kjøp en T150 og få med 
3 isolerte skrutrekkere og 
sammenleggbar mappe  
PÅ KJØPET.

T150/SD 
Best.nr 5100941

T110/C150 
Best.nr 5100983

T130/C150 
Best.nr 5100990

T150/C150 
Best.nr 5101006

Du kan velge mellom tre kampanjer.*

Oppgradering av topolstester med refusjon

Kjøp en T110 – få NOK 72, spar 10 %.

Kjøp en T130 – få NOK 106, spar 10 %.

Kjøp en T150 – få NOK 193, spar 15 %.
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3

*Du kan bare velge én kampanje, de kan ikke kombineres.

Gå til www.fluke.no/tptHer finner du mer informasjon om Flukes topols 
spennings- og kontinuitetstestere og hvordan du får 
refusjon.



1662 1663 1664 FC
Insulation PreTest™ sikkerhetsfunksjoner •
isolasjon ved L–N-, L–PE- og N–PE-innganger •
autotestsekvens (for TN nett) •
kompatibel med Fluke Connect® •

testing av jordfeilbrytere som er følsomme for likestrøm 
(type B/B+)

• •

jordresistans • •
alle basisfunksjoner for installasjonstesting • • •
pris i NOK 9499 11999 14999
Best.nr 4546944 4546980 4547054

Nå får du en installasjonstester med 
programvare og topols spennings- og 
kontinuitetstester PÅ KJØPET!

Fluke 1662
1662 gir deg Flukes pålitelighet, 
enkel betjening og all den test-
kapasiteten du trenger for daglig 
installasjonstesting.

Flukes multifunksjonelle installasjonstestere og topols spennings- og kontinui-
tetstestere fås nå samlet i en spesialpakke. 
1660-serien er de nyeste av en rekke multifunksjonelle testere fra Fluke, og de er konstruert for å teste 
faste installasjoner ihht NEK 400.

Vær tryggere, vær raskere, vær på nett!

1662

NOK 9499
Best.nr 4546944

Fluke 1663
Denne testeren er ideell for pro-
fesjonelle brukere, med eksklusiv 
funksjonalitet og avansert måling.
+ T130 PÅ KJØPET
+ FVF-programvare PÅ KJØPET

Fluke 1664 FC
Beskytt apparater, del resultater trådløst 
og utfør sju tester med ett trykk  
(sistnevnte er for TN-nett).
+ T150 PÅ KJØPET
+ FVF-programvare PÅ KJØPET

overlegen pålite-
lighet på jobben

1663 SCH-TPL KIT/F

NOK 11999
Best.nr 4864761

1664 SCH-TPL KIT/F

NOK 14999
Best.nr 4864827

kombinasjon

Suve-
ren

Kampanje!

Gå til www.fluke.no/tpt Trenger du mer informasjon om multifunksjonelle 
installasjonstestere?

Gå til www.fluke.no/1660



Ledninger på trange steder, tavler utenfor rekkevidde, ekstra store ledere: Vi forstår arbeidsplassen 
din og har utformet produkter for støyfrie, pålitelige avlesninger. Flukes strømtenger har avansert ytelse og er konstruert 
for å være brukervennlige og uten duppeditter.

323 324 325 373 374 FC 375 FC 376 FC 368/369 FC
kjeftåpning (mm) 30 30 30 32 34 34 34 40/61
strøm, AC med sann 
RMS og 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 
oppl.: 1 µA

spenning, AC/DC 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V
kontinuitet/resistans •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
kapasitans/frekvens/
temperatur

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

pris i NOK 1173 1408 2111 2071 3591 4135 5014 6215
Best.nr 4152628 4152637 4152643 3790564 4696001 4695932 4695861 4709907/ 

4709934

Fluke strømtenger
Der robust møter pålitelig.

strømtang med sann RMS

Fluke 325
Det beste universelle 
feilsøkingsverktøyet 
for elektrikere, både til 
næringsbygg og boliger
 • spenning og strøm,  
AC med sann RMS og  
DC, for nøyaktige  
målinger

 • strømmåling opp til  
400 A AC/DC og 
spenningsmålinger opp  
til 600 V AC/DC

 • resistansmåling opp til  
40 kΩ med kontinuitet

Fluke 376 FC
Fluke 376 FC er en del av Fluke Connect-serien av trådløse  
testverktøy. Nå kan du

 • logge målinger og se trender for å lokalisere periodiske  
feil

 • overføre resultatene trådløst via måleappen  
Fluke ConnectTM

 • utvide måleområdet til 2500 A AC med  
den medfølgende fleksible strømproben  
iFlex – noe som gir tilgang til store  
kondensatorer på trange steder

 • holde deg på trygg avstand fra  
lysbueområdet ved hjelp av Bluetooth- 
forbindelse med Apple®- og  
Android-enheter

376FC

NOK 5014
Best.nr 4695861

325

NOK 2111
Best.nr 4152643

Hvilken strømtang passer best til ditt formål? Gå til www.fluke.no/Strømtenger for mer 
informasjon.



Fluke 114 digitalt multimeter for 
elektro
Fluke 114 digitalt multimeter er et kompakt sann 
RMS-meter for elektrisk feilsøking 

 • LoZ lavimpedansfunksjon for avsløring av 
strøspenning/spøkelsesspenning

 • Min/maks/gj.snitt for å 
registrere signalsvingninger

 • stor bakgrunnsbelyst skjerm

Kampanje!

Sikkerhet, kvalitet og ytelse: tre ord som oppsummerer fordelene med vårt store utvalg av digitale multimetre. 
De er laget for å hjelpe deg med å gjøre jobben raskere, nøyaktigere og mer effektivt, og det finnes en modell for enhver 
lommebok og bruk. Velg mellom alt fra håndholdte feilsøkere til ultrasmarte instrumenter fulle av nyttige egenskaper, 
blant annet evnen til å logge og lage grafer av data, så vel som å sende data til smarttelefonen din med Fluke Connect™-
appen.

Fluke 179 digitalt multimeter med 
sann RMS og temperaturavlesninger
Du kan stole på at robuste, pålitelige Fluke 
179 får jobben gjort enten arbeidsstedet er 
skittent, bråkete, høyenergisk eller det ligger i 
høyden. 

Nå kan du få med TLK225-1 SureGrip™ 
hovedtilbehørssett PÅ KJØPET! 

179EDSNF/TLK225-1

NOK 3317
Best.nr 5101092

114

NOK 1598
Best.nr 2583552

Fluke digitale 
multimetre
sikkerhet, kvalitet og 
ytelse

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

sann RMS-avlesninger AC AC AC AC AC AC AC AC AC
bakgrunnsbelyst skjerm • • • • • • • •

innebygd termometer/termokamera •/- •/- •/•
LoZ: (lav inngangsimpedans) • • •

frekvens-/kapasitans-/diodetest -/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
CAT III / 600 V • • • • •

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

pris i NOK 1244 1598 1834 2231 2226 2369 2844 3317 8999
Best.nr 3088053 2583552 2583583 2583601 2583647 1592895 1592863 1592839 4684050

Gå til www.fluke.no/multimeter for å få mer 
informasjon.

Hvilket digitalt multimeter passer for deg?



 • Vær tryggere: Mål spenning opp til 1000 V AC 
gjennom den åpne gaffelen, uten testledninger.

 • Vær raskere: Mål uten å åpne deksler eller 
fjerne ledningshetter.

 • Vær mer effektiv: Mål spenning og strøm 
samtidig.

 • Vær overalt: Gaffelen har den videste åpningen 
i bransjen, 17,8 mm, og den kan måle opp til 
200 A på kabler på 120 mm².

¹Spenningsmåling krever en kapasitiv bane til jord – oppstår gjennom brukeren 
i de fleste tilfeller. I noen situasjoner kan det kreves en jordforbindelse via 
testledningene.

Nå kan du måle spenning på TN-systemer på samme måte som du måler strøm: uten å feste testledninger til spennings-
førende deler. Med teknologien FieldSense kan du skyve den åpne gaffelen over en leder for å se spenningsnivået.¹

Fluke T6  
elektrotestere 
Mål spenning 
på TN-systemer  
uten testledninger. 

funksjon/egenskaper T6-600 T6-1000
FieldSense AC-spenning 
(område)

16 til 600 V 16 til 1000 V

FieldSense AC-strøm (område) 0,1 til 200 A 0,1 til 200 A

spenning, AC/DC 1 til 600 V 1 til 1000 V

resistans 2000 Ω 100 kΩ

gaffelåpning 17,8 mm 17,8 mm

dobbeltdisplay – volt og 
ampere

•

frekvensmåling 45–66 Hz

sikkerhetsklasse/målekategori CAT III 600 V CAT III 1000 V / 
CAT IV 600 V

pris i NOK 2085 2688

Best.nr 4910322 4910257

Hvordan fungerer 
FieldSense? 
Fordelene omfatter følgende:
 • tryggere spenningsmålinger uten 
behov for å koble målere i parallell

 • raskere feilsøking med muligheten 
til å måle med gaffelen direkte 
rundt en leder

 • mulighet til å utføre spennings- og 
strømavlesninger samtidig

120 V Panel
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Display turns 
green to 
indicate a valid 
measurement
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Kampanje!

T6-1000 Kit2

NOK 2688
Best.nr 5101108

Få mest mulig ut 
av el-testeren din.
Kjøp et T6-1000 og få 
med en Fluke-veske 
(C150) og et sett 
krokodilleklemmer 
(AC285)  
PÅ KJØPET!

Mål spenning på TN-systemer uten 
testledninger.

Gå til www.fluke.no/T6 for å få mer informasjon.



Visste du at Fluke har  
et komplett utvalg av  
originaltilbehør?
Nedenfor ser du det «alle» 
teknikere må ha.

Fluke Pack30

NOK 1599
Best.nr 4983088

Fluke Pack30 profesjonell verktøyryggsekk 
Det du trenger – når du trenger det.                                     

 • robust og vanntett design
 • over 30 lommer i 6 oppbevaringsrom 
 • optimal bærekomfort

Fluke TL175 TwistGuard™ test-
ledninger
Kvalitetstestledninger som har testespisser 
med justerbar lengde slik at de kan brukes 
i forskjellige måleomgivelser, noe som gir 
økt sikkerhet. 

TL175

NOK 235
Best.nr 3521976

Det er alltid best å jobbe på utkoblet utstyr. Noen 
ganger går det imidlertid ikke an.

Andre kan ha flyttet ledninger så det er en util-
siktet strømbane til stedet du jobber. Verktøy faller 
ned rett som det er. Du må ta alle forholdsregler. 
Det innebærer å bruke isolerte hånd-
verktøy av høy kvalitet.

 • utformet for å hindre potensielt farlig 
spenning i å nå deg

 • utsatt for en dielektrisk styrketest på 
10 000 V for å bevise at beskyttelsen 
virker

 • merket og klassifisert til 1000 V og 
testet av et uavhengig 
tredjepartslaboratorium

IPHS1 isolert stjerneskrutrekker 
#1, 3", 1000 V

NOK 177
Best.nr 4983088

IPHS2 isolert stjerneskrutrekker
#2, 6", 1000 V

NOK 225
Best.nr 5067314

ISLS8 flat skrutrekker  
1/4, 6", 1000 V

NOK 225
Best.nr 5067298

Fluke 1000 V  
isolerte håndverktøyNYHET

Vil du se mer tilbehør fra Fluke? Gå til www.fluke.no/tilbehor.



Kampanje!

561

NOK 1253
Best.nr 2558118

Kjøp nå, 
og spar
26 %!

Fluke 561 IR HVAC 
infrarødt- og  
kontakttermometer

NOK 1690  
nå

Alle priser i denne brosjyren er veiledende butikkpriser ekskl. mva og miljøavgift.
©2019 Fluke Corporation. Spesifikasjonene kan endres uten varsel.  

Alle tilbud er gyldige til 31. desember 2019.
Utgave høst/vinter 2019. Trykt i Nederland. 6012179a-no

Du finner mer informasjon om  
Fluke-produkter og spesialkampanjer på 
www.fluke.no/tilbud.

Kampanje!

1507

NOK 3499
Best.nr 2427890

Fluke isolasjonstestere
Nå er Fluke 1507  
tilgjengelig til  
prisen for  
Fluke 1503!

NOK 4599  
nå

Feilsøking i en håndvending 
Med et profesjonelt termokamera som passer i lommen, er du alltid 
parat.

Nyhet!  
Fluke PTi120  
lommetermokamera

PTi120

NOK 7269
Best.nr 5074148

 • automatisk sortering og lagring 
av termografier med Fluke 
ConnectTM Asset Tagging

 • helradiometrisk termokamera 
for måledata på pikselnivå, 
med infrarødt-oppløsning 120 
x 90 (10 800 piksler)

 • 3,5" LCD-berøringsskjerm for 
enkel feilsøking

 • tåler fall fra inntil 1 meter
 • kapslingsklasse IP54
 • temperaturmålingsområde  
–20 til 150 °C

NYHET

Kampanje!

1630-2/BP

NOK 13146
Best.nr 5101045

Fluke 1630-2 FC  
jordtang
Mål AC  
jordlekkasjestrøm.
Påvis AC-lekkasje- 
strømmer uten å  
koble jordspydet fra  
jordingssystemet –  
ideelt for system- 
feilsøking.

Nå får du  
med en  
Fluke- 
ryggsekk  
PÅ KJØPET.

Spar

10 %.

Spar

24 %.


