
høst–vinter 2018

Flotte nye kampanjer på Flukes 
multifunksjonelle installasjonstestere!

Spesialtilbud i anledning 70-årsfeiringen
Bluetooth-høyttaler med på kjøpet av Fluke 179

Specials



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

Fluke T6 
elektrotestere 
med teknologien 
FieldSense
Du kan ikke måle 
spenning 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
volt, 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
sikkerhetsklassifisering/
målekategori

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

pris i NOK 2085 2688
Bestillingsnummer 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 gjennom gaffelen direkte 
rundt en leder

 • evnen til å ta spennings- og 
strømavlesninger samtidig
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 • 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 – ordnes av brukeren i de fleste tilfeller. I noen situasjoner kan det kreves en jordforbindelse via testledningene. NB! Trådløs måling med 
Fluke T6 kan kun utføres på TN-systemer.

Få mest mulig ut av 
el-testeren din.
Kjøp en T6-1000 og få et 
Fluke-hylster (H-T6)  
og et sett kroko- 
dilleklemmer  
(AC285)  
MED PÅ  
KJØPET!

T6-1000 KIT

NOK 2688
Bestillingsnummer 5003409

Kampanje!

Du kan ikke måle spenning  
uten testledninger. Gå til www.fluke.no/T6 for å få mer informasjon og gratisappen TestGuide.



Uansett hva du er spesialist i,  
kan vi måle det. Gå til www.fluke.no for å få mer informasjon.

Er du taktekker, murer, 
rørlegger eller elektriker?
Fluke hjelper deg med å få 
jobben gjort – nøyaktig og til 
rett tid.

Fluke 
180LG 
krysslin-
jelaser
Den grønne laseren vår har 
bedre synlighet, er inntil 
3 ganger skarpere, og er 
egnet for lange  
avstander.

Fluke 419D 
laserav-
standsmåler
Bare pek og klikk, 
så får du øyeblikkelige og 
nøyaktige målinger opp til 
80 meter.

Fluke TiS20 
termokamera
Funksjonsrikt, 
uunnværlig 
verktøy for 
elektrikere, 
HVAC-ingeniører, 
taktekkere, 
rørleggere og 
inspektører.

TiS20-TBELT

NOK 12 699 
Bestillingsnummer 5003482

971-TBELT

NOK 2193 
Bestillingsnummer 5003494

419D-TBELT

NOK 2191 
Bestillingsnummer 5003502

180LG-TBELT

NOK 2930 
Bestillingsnummer 5003516

Fluke 971  
temperatur- og 
luftfuktighets-
måler
Mål luftfuktighet og 
temperatur raskt og 
enkelt.

En løsning for alle 
bruksområder
I krevende og ofte farlige 
anleggsomgivelser trenger 
du robuste og pålitelige 
verktøy av høy kvalitet.

Kampanje!

Sjekk ut spesialverktøyet vårt for 
bygg og anlegg, som gir absolutt 
presisjon! 
Kjøp ett av verktøyene nedenfor og 
få med et verktøybelte PÅ KJØPET!



Flukes 
strømtenger
Der robusthet 
møter pålitelighet.

Ledninger på trange steder, paneler 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.

Fluke 368/369 FC 
lekkasjestrømtenger med sann RMS
Finn ødeleggende lekkasjestrøm 
uten å kutte strømmen.
 • målinger med sann RMS for 
nøyaktig måling av komplekse, 
ikke-sinusformede kurver

 • valgbar filterfunksjon for 
eliminasjon av uønsket støy

 • maks.-/min.-/
gjennomsnittsavlesninger og 
hold-funksjon

 • LED arbeidslys for bruk i mørke 
koblingsskap

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

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, sann  
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 
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 1132 1359 2038 1999 3466 3991 4840 5999
Bestillingsnummer 4152628 4152637 4152643 3790564 4696001 4695932 4695861 4709907/

4709934

+16028850646

Prøv valgverktøyet vårt nå. Gå til www.fluke.no/Strømtenger og finn 
ut hvilken strømtang som passer for deg.



1664 SCH-CLAMP/F

NOK 14 999 
Bestillingsnummer 4911827

1663 SCH-CLAMP/F

NOK 11 999 
Bestillingsnummer 4911789

1662 1663 1664 FC
Insulation PreTest™ sikkerhetsfunksjoner •
isolasjon ved L–N-, L–PE- og N–PE-innganger •
Auto Test-sekvens •
kompatibel med Fluke Connect® •

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

• •

jordresistans • •
alle grunnleggende funksjoner for installasjonstesting • • •
pris i NOK 9499 11 999 14 999
Bestillingsnummer 4546944 4546980 4547054

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

Fluke 
multifunksjonelle 
installasjons- 
testere
Vær tryggere, vær 
raskere, vær på nett. 

1660-serien er den nyeste av en rekke multifunksjonelle testere fra Fluke, som er konstruert for å 
teste installasjoner med fast kabling, basert på HD 60364-6-forskriften, inkludert BS 7671 18. utgave.

• Insulation PreTest: Beskytt installasjonen og unngå kostbare feil. 
• Auto Test: Reduser testtiden med inntil 40 %. 
• Fluke Connect og FlukeCloud™-lager: Del og hent ut lagrede resultater uansett hvor du befinner deg.

Fluke 1663
Idealtesteren for profesjonelle brukere – 
eksklusiv funksjonalitet, avansert måling
+ 324 strømtang PÅ KJØPET
+ FVF-SC2-programvare PÅ KJØPET

Fluke 1664 FC
Beskytt apparater, del resultater trådløst 
og utfør sju tester med ett trykk.
+ 325 strømtang PÅ KJØPET
+ FVF-SC2-programvare PÅ KJØPET

Kampanje!

Last ned gratisappen Fluke TestGuide. Gå til www.fluke.no/1660 for å få mer informasjon.

Nye pakker fra Fluke i begrenset utgave
Installasjonstester med programvare og strømtang 
PÅ KJØPET!

1662 SCH

NOK 9499 
Bestillingsnummer 4546944



279 FC/iFlex

NOK 8999 
Bestillingsnummer 4684050

Kampanje!

113 114 115 116 117 175 177 179 279 FC
sann RMS-avlesninger AC AC AC AC AC AC AC AC AC
bakgrunnsbelysning • • • • • • • •
innebygd termometer/termokamera •/- •/- •/•
LoZ: (lav inngangsimpedans) • • •
frekvens-/kapasitans-/diodetest -/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
CAT III / 600 V • • • • •
CAT III / 1000 V, CAT IV / 600 V • • • •
pris i NOK 1201 1542 1770 2153 2149 2287 2745 3202 8999
Bestillingsnummer 3088053 2583552 2583583 2583601 2583647 1592895 1592863 1592839 4684050

Flukes digitale multimetre finnes på flere verktøybelter og finner flere problemer enn noen andre sammenlignbare 
testverktøy. Hver design er testet under ekstreme forhold: fall, støt, fukt – alt man kan tenke seg. Alle digitale multimetre 
fra Fluke gir deg det du trenger: nøyaktige målinger, konsistent og pålitelig ytelse, sikkerhet samt den beste garantien 
tilgjengelig.

Fluke 279 FC termo-multimeter med sann 
RMS
Finn hotspots i varmesystemer og elektroinstallasjoner.

Spesialkampanje 
i forbindelse med 
70-årsfeiringen!
Kjøp et Fluke 179 
digitalt multimeter, 
og få en Bluetooth-
høyttaler PÅ KJØPET!

Fluke digitale 
multimetre
Jobb tryggere 
og smartere.

Hvilket digitalt multimeter passer for deg? Gå til www.fluke.no/multimeter for å få mer informasjon.

 • digitalt multimeter 
med alle funksjoner 
ogintegrert termografi

 • iFlex®- og Fluke 
Connect®-
funksjonalitet.

Ny  
lavere  
pris!

FLK-179EDSNF/SP

NOK 3202 
Bestillingsnummer 5003448



Fluke Pack30

NOK 1599 
Bestillingsnummer 4983088

Kvalitetstestledninger med testtupper 
som har justerbar lengde hvor den 
eksponerte lengden på probespissen 
kan endres fra 19 mm til 4 mm. Dette 
gir økt sikkerhet og kan da brukes i 
forskjellige spennings- 
kategorier. 

Fluke TLK-225-1 
SureGrip™ 
hovedtilbehørssett
Settet består av alle 
SureGrip™-ledninger og 
-prober i en praktisk, 
sammenleggbar mappe 
med seks lommer, såvel 
som TL224 testledninger.

Fluke TPAK 
ToolPak™ 
magnetoppheng 
for målere
Heng opp måleren 
på en rekke måter for 
praktisk og håndfri 
bruk. 

Fluke C1600 verktøykasse for 
måleinstrument og tilbehør

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

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

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

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

En robust koffert i støpt plast, som 
er designet for oppbevaring av alt 
Fluke-tilbehør.

Nyhet

TPAK

NOK 337 
Bestillingsnummer 1281997

C1600

NOK 342 
Bestillingsnummer 2091049

TL175

NOK 224 
Bestillingsnummer 3521976

TLK-225-1

NOK 1411 
Bestillingsnummer 3971234

Fluke TL175 TwistGuard™ testledninger



Kraftfulle 
feilsøkingsverktøy
Fluke 1507 isolasjonstester, 
nå med en Fluke 323 strømtang 
PÅ KJØPET!

Få mest mulig ut av 
el-testeren  
din!
Kjøp en T6-1000  
og få et fint  
Fluke-hylster  
(H-T6) og et  
sett krokodille- 
klemmer  
(AC285) med  
PÅ KJØPET!

Alle priser i denne brosjyren er veiledende butikkpriser ekskl. mva og 
miljøavgift.
©2018 Fluke Corporation. Med enerett. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. 
Alle tilbud er gyldige til 31. desember 2018. Utgitt høsten 2018.  
Trykt i Nederland. 6010772a-no

Attraktive kampanjepakker!

Kampanje!Kampanje! Kampanje!
Spesialkampanje 
i forbindelse med 
70-årsfeiringen!
Kjøp et Fluke 179 digitalt 
                         multimeter og 

få en Bluetooth-
høyttaler  
PÅ KJØPET!

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

Topols spennings- og kontinuitetstestere

T90 T110 T130 T150
display LED LED LED/LCD LED/LCD
strøm/spenning, AC/DC 12–690 V 12–690 V 6–690 V 6–690 V
annet LoZ* LoZ* LoZ*/Ω
pris i NOK 493 720 1060 1286
Bestillingsnummer 4016945 4016950 4016961 4016977

*lav inngangsimpedans eller variabel last

De gir deg den beste 
kombinasjonen av 
sikkerhet, brukervennlighet 
og raske svar som er 
tilgjengelig.

Fluke 1630-2 FC
Jordtang for rask og  
sikker innendørs/ 
utendørs testing av  
jordresistans og AC 
lekkasjestrøm.

Fluke 113
Digitalt multimeter 
med sann RMS, som 
er laget for standard 
elektrotesting. 

VoltAlert™

Når tuppen på Fluke 
VoltAlert™ AC spennings-
detektor lyser rødt og 
enheten piper, vet du at 
det er spenning på linjen.

113

NOK 1201 
Bestillingsnummer 3088053

1630-2 FC

NOK 12 689 
Bestillingsnummer 4829532

2AC

NOK 217 
Bestillingsnummer 3611985

T6-1000 KIT

NOK 2688 
Bestillingsnummer 5003409

FLK-179EDSNF/SP

NOK 3202 
Bestillingsnummer 5003448

FLK-1507/323 KIT

NOK 4599 
Bestillingsnummer 4864866
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