
 

  

Fluke ajánlatok 2018. 
november-december 
Fluke. Keeping your world up and running.® 
 
A Global Focus Kft. a legkeresettebb műszerek 

forgalmazásával foglalkozik. Kínálatunkban megtalálható 

többek között hőkamera, oszcilloszkóp, digitális 

multiméter, lakatfogó, mérleg, mikroszkóp, tápegység, 

villamos hálózat analizátor, érintésvédelmi 

műszer,infrahőmérő, keménységmérő, rétegvastagság 

mérő,erőmérő, nyomatékmérő, kalibrátor, 

fénymérő,légsebességmérő. 
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Ismerkedjen meg az új Fluke 710 mA hurok szelep teszterrel! 

• Mely iparágaknak ajánljuk ezt a műszert?  

Gáz és olajfinomítás, gáz és olaj csővezetékes szállítás, vegyipari folyamatok 

alkalmazásánál, gyógyszeripar, víz és szennyvízkezelés, élelmiszer és 

italpalackozás. 

• Milyen munkákra ajánljuk ezt a műszert? 

Gyártásközi technikusoknak, létesítmény menedzsereknek és ipari és elektromos 

felügyelőknek, műszerész villanyszerelő technikusoknak, szelep specialistáknak 

és szervizeknek. 

• Mire használhatják ezt a műszert? 

Gyors és egyszerű tesztelésre HART okos vezérlő szelepeknél gyors és teljes 

lezárásokra és karbantartási döntések meghozatalára. 

 

 

 

 

THERMOGRÁFIA 

http://www.muszerhaz.com/fluke710
http://www.muszerhaz.com/fluke710
http://www.muszerhaz.com/flukerse300_60hz?keyword=rse300
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Fluke RSE300 és RSE600 infrakamera  

 Infrakamera kutatásfejlesztéshez, tudományos vizsgálatokhoz és mérnöki munkákhoz. 

 60Hz-es változat, megvásárlása engedélyhez kötött, melyet cégünk intéz a gyártóval 

 MATLAB és LabVIEW szoftver kompatibilitás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 

integrálja az infravörös adatokat, fényképeket és videókat a kutatás fejlesztési tevékenység 

támogatására 

 

Fluke DS071 és DS703 FC videoszkóp/boroszkóp 

 Ipari diagnosztikai célokra kifejlesztett rendkívül strapabíró Fluke videoendoszkóp 

 Tökéletes diagnosztikai és karbantartó eszköz a létesítményüzemeltetők, 

gépkarbantartók, repülőgép karbantartó technikusok, gépjárműszerelők és a munkagép 

szerelők számára 

 

 

http://www.muszerhaz.com/flukerse300_60hz?keyword=rse300
http://www.muszerhaz.com/flukeds701?keyword=FLUKE%20DS
http://www.muszerhaz.com/flukerse300_60hz?keyword=rse300
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Fluke TiS45 hőkamera ajándék L206 fejlámpával* 

 

•  Hőképalkotó kamera ipari és villamos hibakereséshez, megelőző karbantartáshoz 

•  Felhasználási területek:  

karbantartás, hibafeltárás, megelőző karbantartás, ipari és kereskedelmi villamos 

berendezések, fűtés, szellőztetés, légkondicionálás 

*Fluke L206 DeLuxe sapkára csiptethető lámpa 

• Munkavédelmi sapkára szerelhető lámpa 

• Jól megvilágítja, a pontot ahova a fejével fordul 

• Nagyobb szabadságot ad sötét vagy rosszul megvilágított mérési helyeken 

 

TiS20, 971, 419D vagy 180LG promóció: vásároljon ezek közül és 

ajándékba adunk egy Fluke tartótáskát! 

 
Fluke TIS20 hőkamera és/vagy  

Fluke 971 Hőmérséklet és páratartalommérő és/vagy  

Fluke 419D lézeres 

távolságmérő és/vagy  

Fluke 180LG system 

kétvonalas szintező, ajándék 

tartótáskával: 

 

 

 

 

 

http://www.muszerhaz.com/fluke_tis45_hokamera_ajandek_l206_fejlampaval
http://www.muszerhaz.hu/flukel206
http://www.muszerhaz.com/index.php?route=product/list&special=1
http://www.muszerhaz.com/index.php?route=product/list&special=1
http://www.muszerhaz.com/index.php?route=product/list&special=1
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Fluke 1663/ 1664FC univerzális 

érintésvédelmi műszer, ajándék 

Fluke 324/325 lakatfogóval, 

szoftverrel: 

 
• Hordozható multi funkciós szigetelésvizsgáló 

műszer 

• Szigetelés elő-teszt, a költséges hibák elkerüléséhez  

• Fluke Connect kompatibilitás 

• Elektromos szerelések biztonsági vizsgálatához 

• Háztartási, kereskedelmi és ipari alkalmazásokra 

• Vezetékek helyes bekötésének a vizsgálatához 

 

FLUKE  T6-1000  feszültség teszter  AC285  krokodil-csipesszel  és  

H-T6  hord táskával: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Akciós készletben az új Fluke T6-1000 

típusú nyitott fejű lakatfogó, mely a 

következő műszereket tartalmazza: 

 Fluke T6-1000 

 Fluke AC285 krokodil csipesz 

 Fluke H-T6 hordtok 

 

Fluke 325 - 400A AC/DC True RMS 

lakatfogó: 

Fluke 325 modell plusz funkciói: 

- Hőmérséklet és kapacitásmérés 

- Kijelző háttérvilágítás 

- Frekvenciamérés 

- Min / Max rögzítés 

 

http://www.muszerhaz.hu/fluke_1664fc_univerzalis_erintesvedelmi_muszer_ajandek_fluke_325_lakatfogoval_szoftverrel
http://www.muszerhaz.hu/fluke_1664fc_univerzalis_erintesvedelmi_muszer_ajandek_fluke_325_lakatfogoval_szoftverrel
http://www.muszerhaz.hu/fluke_1664fc_univerzalis_erintesvedelmi_muszer_ajandek_fluke_325_lakatfogoval_szoftverrel
http://www.muszerhaz.hu/fluke_1664fc_univerzalis_erintesvedelmi_muszer_ajandek_fluke_325_lakatfogoval_szoftverrel
http://www.muszerhaz.hu/fluke_t6-1000_ac285_h-t6_feszulteg_teszter_1000v_200a_kiegeszitokkel
http://www.muszerhaz.hu/fluke_t6-1000_ac285_h-t6_feszulteg_teszter_1000v_200a_kiegeszitokkel
http://www.muszerhaz.hu/fluke325?keyword=325
http://www.muszerhaz.hu/fluke325?keyword=325
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FLUKE T6-600 feszültség teszter  62MAX+  infrahőmérővel, 1AC  

feszültség kémlelővel  és C60 puha hordtáskával  

  

 

Fluke 179 digitális multiméter, ajándék Bluetooth hangszóróval: 

  

Fluke1507 Szigetelési ellenállásmérő, Fluke lakatfogóval 

 

 
 

 

 

 Fluke T6-600 nyitott fejű lakatfogó 

 Fluke 62MAX+ kézi infrahőmérő 

 Fluke 1AC-II feszültség kereső 

 Fluke C60 puha hordtáska 

 

 Feszültség és Áram Mérés AC/DC 

 Ellenállásmérés 

 Kapacitásmérés 

 Frekvenciamérés 

 Automata és kézi méréshatár váltás 

Fluke 1507 szigetelési ellenállásmérő: 

 Választható tesztfeszültségek 
 AC/DC feszültségmérés 
 Ellenállásmérés 
 Folytonosságvizsgálat 
 Összehasonlító funkció (pass / fail) 

Fluke 323 400A AC True RMS digitális lakatfogó: 

 Fluke 323 modell 
 TrueRMS lakatfogók 
 600V AC / DC 
 400A AC 

 

http://www.muszerhaz.hu/fluket6-60062max1acc60
http://www.muszerhaz.hu/fluket6-60062max1acc60
http://www.muszerhaz.hu/fluke_179_digitalis_multimeter_ajandek_bluetooth_hangszoroval?keyword=Fluke%20179
http://www.muszerhaz.hu/fluke1507_323
http://www.muszerhaz.hu/fluke1507
http://www.muszerhaz.hu/fluke323?keyword=323


7 
 

 Kérje árajánlatunkat!  

 

Ajánlatkérés: info@globalfocus.hu 

Weboldal: www.globalfocus.hu  

Web áruház: www.muszerhaz.hu 

 

 

 

mailto:info@globalfocus.hu
http://www.globalfocus.hu/
http://www.muszerhaz.hu/

