
Specials
Höst och vinter 2019

Fler erbjudanden 
i katalogen!

Flukes multifunktionella installationstestare finns nu med en 
KOSTNADSFRI tvåpolig spännings- och kontinuitetstestare!

Flukes  
mest robusta 
tvåpoliga 
spännings- och 
kontinuitetstestare 
någonsin.



Fluke lägger stor vikt vid din säkerhet. 
Tvåpoliga testare används ofta för att verifiera om det är säkert att arbeta med en elektrisk installation, så själva provaren 
måste vara tillräckligt robust konstruerad för att klara påfrestningarna vid daglig användning utan att utsätta användaren 
för farorna med kabelbrott. Den senaste kabeldesignen för vårt tvåpoliga testarsortiment utsätts för cykler med 150 grader 
i varje riktning, mer än 3 gånger den önskade böjningsvinkeln.

Som del av vårt åtagande gentemot våra kunder och vår produktkvalitet kommer vi även att förlänga garantin 
på våra testare med ett år, från två år till tre, när du registrerat din produkt och erhållit ett KOSTNADSFRITT 
kalibreringscertifikat (i lådan).

Vår mest robusta  
tvåpoliga spännings- 
och kontinuitetstestare 
någonsin

T90 T110 T130 T150

Pris kr 530 751 1132 1338

P/N 4016945 4016950 4016961 4016977

Tvåpoliga spännings- och kontinuitetstestare med kostnadsfria 
isolerade skruvmejslar och påse

Tvåpoliga spännings- 
och kontinuitetstestare 
med KOSTNADSFRI 
mjuk väska
Köp en Fluke T110, T130 eller 
T150 och få en kostnadsfri 
mjuk Fluke-väska för att 
skydda din spänningstestare 
och dina kablar.

Köp en T110 och få en 
isolerad skruvmejsel  
kostnadsfritt

T110/SD 
P/N 5100929

Köp en T130 och få två 
isolerade skruvmejslar  
kostnadsfritt

T130/SD 
P/N 5100934

Köp en T150 och få tre 
isolerade skruvmejslar och 
ett fodral som kan rullas 
ihop, kostnadsfritt

T150/SD 
P/N 5100941

T110/C150 
P/N 5100983
T130/C150 
P/N 5100990
T150/C150 
P/N 5101006

Välj den av tre kampanjer som passar dina behov bäst.*

Uppgradera din tvåpoliga testare och få pengar tillbaka

Köp en T110 – Få SEK 75, spara 10 %

Köp en T130 – Få SEK 113, spara 10 %

Köp en T150 – Få SEK 201, spara 15 %
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3

* Välj en kampanj. Kampanjer kan inte kombineras.

Gå till www.fluke.se/tptOm du vill ha mer information om Flukes tvåpoliga 
spännings- och kontinuitetstestare eller hur du kan 
få pengar tillbaka.



1662 1663 1664 FC
Säkerhetsfunktionerna Insulation PreTest™ •
Isolering i L-N-, L-PE-, N-PE-ingångar •
Autotestsekvens •
Fluke Connect®-kompatibel •

Test av jämn-DC-känsliga RCD (typ B/B+) • •
Jordresistans • •
Omfattar alla grundläggande installationstestarfunktioner • • •
Pris kr 9499 11999 14999
P/N 4546944 4546980 4547054

Installationstestare med 
programvara och tvåpolig 
spännings- och kontinuitetstestare 
KOSTNADSFRITT!

Fluke 1662
Med 1662 får du Flukes 
tillförlitlighet, användarvänlighet 
och all testkraft du behöver för 
daglig installationstestning.

Flukes multifunktionella installationstestare och tvåpoliga spännings- 
och kontinuitetstestare finns nu som ett specialpaket! 
1660-serien är den senaste i raden av multifunktionella testare från Fluke, byggda för att testa 
installationer med fast inkoppling baserade på föreskrifterna HD60364-6 inklusive de brittiska 
BS7671, 18:e upplagan.

Arbeta säkrare, snabbare, håll kontakten!

1662 SCH

9499kr
P/N 4546944

Fluke 1663
Den perfekta testaren för professionella 
användare, avancerade funktioner, 
avancerad mätning
+ kostnadsfri T130
+ kostnadsfri FVF-programvara

Fluke 1664 FC
Skydda apparater, överför resultat 
trådlöst, utför sju tester med en 
knapptryckning
+ kostnadsfri T150
+ kostnadsfri FVF-programvara

Enastående 
tillförlitlighet 
på jobbet.

1663 SCH-TPL KIT/F

11999kr
P/N 4864761

1664 SCH-TPL KIT/F

14999kr
P/N 4864827

Kombination
Bra

Erbjudande!

Gå till www.fluke.se/tpt Vill du ha mer information om multifunktionella 
installationstestare?

Gå till www.fluke.se/1660



Ledningar i trånga utrymmen. Svårtillgängliga paneler. Extra kraftiga ledare. Vi kan din 
arbetsplats och har utformat produkter för störningsfria, pålitliga mätvärden. Med avancerade prestanda är Fluke-serien 
med strömtänger utformad att vara lättanvänd utan konstiga funktioner.

323 324 325 373 374 FC 375 FC 376 FC 368/369FC
Käftöppning (mm) 30 30 30 32 34 34 34 40/61
AC-ström 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 

Res: 1 µA
AC/DC-spänning 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V
Kontinuitet/resistans •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Kapacitans/frekvens/
temperatur

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

Pris kr 1232 1679 2240 2328 3591 4135 5014 6935
P/N 4152628 4152637 4152643 3790564 4696001 4695932 4695861 4709907/ 

4709934

Fluke strömtänger
Där det robusta möter det pålitliga

strömtång för sann RMS

Fluke 325
De bästa allmänna felsöknings- 
verktygen för kommersiella  
elektriker och hobbyelektriker
 • Sann RMS, AC/DC-spänning
och -ström för noggranna
mätningar

 • Strömmätning upp till
400 A AC/DC och spännings- 
mätning upp till 600 V AC/DC

 • Resistansmätning upp till
40 Ω med kontinuitet

Fluke 376 FC 
Fluke 376 FC är en del av Fluke Connect- 
familjen med trådlösa testverktyg.  
Nu kan du:

 • Logga och visa trender i mätningar för att
lokalisera sporadiska fel

 • Överföra resultaten trådlöst via
mätningsappen Fluke Connect™

• Registrera startströmmar upp till
2500 A AC med iFlex-proben

 • Hålla ett säkert avstånd från
ljusbågsområdet genom
Bluetooth-anslutning till
Apple®- och Android-enheter

376FC

5014kr
P/N 4695861

325

2240kr
P/N 4152643

Vilken strömtång passar din 
tillämpning bäst?

Mer information finns på www.fluke.se/Stömtänger



Fluke 113 digital multimeter
Fluke 113 digital multimeter för grundläggande 
elektriska tester och reparation av de flesta elek-
triska problem.

 • VCHEK™ LoZ-funktionen för mätning av låg 
impedans gör att det går att testa spänning och 
kontinuitet

 • Stor bakgrundsbelyst display
 • CAT IV 600 V

Erbjudande!

Säkerhet, kvalitet och prestanda: tre ord som summerar fördelarna med vårt omfattande sortiment av digitala 
multimetrar. De är utvecklade för att hjälpa dig att göra ditt jobb snabbare, mer effektivt och med högre noggrannhet, och 
det finns en modell för varje budget och användningsområde. Välj bland handhållna felsökare och ultrasmarta verktyg 
som är fullpackade med funktioner, bland annat möjligheten att logga och rita upp data så väl som att skicka data till din 
smarttelefon med appen Fluke Connect™.

Fluke 179 digital multimeter  
med sann RMS och termometer
Du kan lita på att den robusta och tillförlitliga 
Fluke 179 får jobbet gjort på alla röriga, 
högljudda och aktiva platser som du arbetar 
på –även på hög höjd. 

Finns nu med ett TLK225-1,  
SureGrip ™ huvudtillbehörspaket 
kostnadsfritt! 

179EDSNF/TLK225-1

3619kr
P/N 5101092

113

1426kr
P/N 3088053

Fluke digitala  
multimetrar
Säkerhet, kvalitet  
och prestanda

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

Mätvärden med sann RMS AC AC AC AC AC AC AC AC AC
Display med bakgrundsbelysning • • • • • • • •

Inbyggd termometer/IR-kamera •/- •/- •/•
LoZ (låg ingångsimpedans) • • •

Frekvens/kapacitans/diodtest -/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
KAT III/600 V • • • • •

KAT III/1 000 V, KAT IV/600 V • • • •

Pris kr 1426 1760 2042 2365 2537 2262 2827 3619 8999
P/N 3088053 2583552 2583583 2583601 2583647 1592895 1592863 1592839 4684050

Mer information finns på www.fluke.se/multimeterVilken digital multimeter är rätt för dig?



 • Arbeta tryggare: Mät spänning till 1000 V AC 
med den öppna gaffeln – utan testkablar.

 • Arbeta snabbare: Du behöver inte öppna 
luckor eller skruva av ledningsmuttrar.

 • Arbeta mer effektivt: Mät spänning och ström 
samtidigt.

 • Arbeta överallt: Gaffeln på 17,8 mm är den 
bredaste i branschen och mäter upp till 200 A 
på 120 mm²-ledningar.

¹ Kräver kapacitiv väg till jord, som tillhandahålls genom användaren i de 
flesta applikationer. Jordanslutning via testkabel kan vara nödvändig i vissa 
situationer.

Nu kan du mäta spänning på samma sätt som du mäter ström, utan testkablar till strömförande spänning. FieldSense-
tekniken gör att du kan dra den öppna gaffeln över en ledare och se spänningsnivån.¹

Fluke T6  
eltestare 
Mäter spänning  
utan testkablar 

Funktioner T6-600 T6-1000
FieldSense AC-spänning 
(område)

16 V till 600 V 16 V till 1000 V

FieldSense AC-ström (område) 0,1 A till 200 A 0,1 A till 200 A

Volt AC/DC 1 V till 600 V 1 V till 1000 V

Resistans 2000 Ω 100 kΩ

Gaffelöppning 17,8 mm 17,8 mm

Dubbel display – volt och 
ampere

•

Frekvensmätning 45–66 Hz

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

Pris kr 2085 2688

P/N 4910322 4910257

Hur fungerar FieldSense? 
Fördelarna inkluderar:
 • Säkrare spänningsmätningar utan 
att ansluta mätare parallellt

 • Snabbare felsökning genom att 
mäta med gaffeln direkt runt en 
ledare

 • Möjlighet att avläsa ström och 
spänning samtidigt

120 V Panel

To Earth
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O

LD200 A

CAT 1000 V
CAT 600 V

H
z

10
0K

Display turns 
green to 
indicate a valid 
measurement
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200 A
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1000 V

CAT 
600 V

Hz

10
0K

Erbjudande!

T6-1000 Kit2

2688kr
P/N 5101108

Utnyttja din 
digitala testare 
fullt ut
Köp en T6-1000 och 
få en mjuk väska 
från Fluke (C150) 
och en uppsättning 
krokodilklämmor 
(AC285) 
kostnadsfritt!

Mäter spänning utan testkablar Mer information finns på www.fluke.se/T6



Visste du att Fluke har  
ett komplett sortiment 
med originaltillbehör?
Nedan hittar du de saker  
alla tekniker borde ha

Fluke Pack30

1699kr
P/N 4983088

Fluke Pack30 Professional verktygsryggsäck 
Det du behöver, när du behöver det.

 • Robust och vattentät design
 • Fler än 30 fickor i sex förvaringsfack 
 • Bekväm att bära

Fluke TL175 TwistGuard™  
testkablar
Testkablar av hög kvalitet med 
testspetsar med justerbar längd, 
för användning i föränderliga 
mätmiljöer och för ökad säkerhet. 

TL175

277kr
P/N 3521976

Det är alltid bäst att arbeta med strömlös 
utrustning. Men ibland är det inte möjligt.

Ledningsändringar som någon annan har gjort kan 
leda till att el oväntat kopplas till den plats där du 
arbetar. Du kan tappa dina verktyg. Du måste vidta 
alla tänkbara åtgärder. Som att använda 
isolerade handverktyg av hög kvalitet.

 • Utformade för att hindra att potentiellt 
farliga spänningar når dig

 • Styrketestas med en 
överslagsspänning på 10 000 volt, 
för att bevisa att skyddet fungerar

 • Märkta och klassade för 1000 V och 
testade av oberoende tredjepartslabb

IPHS1 isolerad stjärnskruvmejsel 
#1, 75 mm, 1000 V  
P/N 5067306 193kr
 
IPHS2 isolerad stjärnskruvmejsel 
#2, 100 mm, 1000 V 
P/N 5067314 247kr
 
ISLS8 isolerad spårskruvmejsel  
6 mm x 125 mm, 1000 V 
P/N 5067298 247kr

Fluke 1 000 V  
isolerade handverktygNYHET

Vill se fler Fluke-tillbehör? Gå till www.fluke.se/tillbehor



Erbjudande!

561

1356kr
P/N 2558118

Köp nu 
och spara
25 %!

Fluke 561 IR HVAC-
termometer för 
IR-mätningar och 
kontaktmätningar

1819kr 
Nu

Alla priser i den här broschyren är rekommenderade riktpriser exklusive moms.
©2019 Fluke Corporation. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.  

Alla kampanjer gäller till 31.12.2019.
Utgåva höst/vinter 2019. Tryckt i Nederländerna. 6012179a-sv

Du hittar mer information om  
Fluke-produkter och specialkampanjer på 

www.fluke.se/erbjudanden

Erbjudande!

1507

3899kr
P/N 2427890

Fluke isolations- 
provare
Nu finns Fluke 1507 
till samma pris  
som Fluke 1503!

4999kr
Nu

Felsökning nära till hands. 
En professionell värmekamera som får plats i fickan.

Nytt!  
Fluke PTi120 
värmekamera i 
fickformat

PTi120

7799kr
P/N 5074148

 • Sortera och arkivera
värmebilder automatiskt med
Fluke Connect™
mätdonsmärkning

 • Fullständigt radiometrisk
värmekamera ger dig mätdata
på pixelnivå med infraröd
upplösning på 120 x 90
(10 800 pixlar)

 • 3,5-tums LCD-pekskärm för
enkel felsökning

 • Klarar fall på 1 meter
 • Höljets klass IP54
 • Temperaturmätområde från
-20 °C till 150 °C

NYHET

Erbjudande!

1630-2/BP

14271kr
P/N 5101045

Fluke 1630-2 FC 
jordtång
Jordmätning av 
AC-läckström
Identifiera  
AC-läckströmmar  
utan att behöva  
koppla bort  
jordspettet från  
jordsystemet – perfekt 
för felsökning.

Nu med en 
kostnadsfri 
Fluke- 
ryggsäck.

Spara

10 %


