Fluke 175 most különleges áron plusz
AJÁNDÉK bluetooth fejhallgatóval!

Különleges Fluke ajánlatok
Tavasz- Nyár 2019

Még több különleges ajánlat!
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Fluke 175 digitalis multiméter ajándék Bluetooth fejhallgatóval
•
•
•
•
•
•
•
•

Fluke Model
FLK-175EGFID/HP*

Item No.

5051150

TrueRMS Digitális Multiméter (kijelzés: 6.000)
Feszültség és Áram Mérés AC/DC
Ellenállásmérés
Kapacitásmérés
Frekvenciamérés
Automata és kézi méréshatár váltás
33 szegmenses analóg Bargraph
Minimum / Maximum / Átlagmérési lehetőség

Item Description
FLK-175EGFID/HP, FLUKE-175 EGFID, TRMS MULTIMETER, HEADPHONE

Price
238

EURO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Fluke Model
FLK-115/TLK-225-1

Item No.
4759465
Price

EURO

199

TrueRMS Digitális Multiméter (kijelzés:
6.000)
Feszültség és Áram Mérés AC/DC
Ellenállásmérés
Kapacitásmérés
Frekvenciamérés
Automata és kézi méréshatár váltás
Minimum / Maximum / Átlagmérési
lehetőség
Az egyes típusok speciális funkciókkal
rendelkeznek
115: általános ipari szervizcélra
Szállítmány tartalma: mérőműszer,
mérőzsinór pár, használati utasítás és 9V-os
elem
Méretek: 167 x 85 x 46 mm
Tömeg: 404g
Garancia: 3 év

Item Description
FLK-115/TLK-225-1,FLUKE-115 EUR DMM, TLK-225-1 MASTER ACCY KIT
Savings
(%)*
46%
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Fluke AC285 SureGrip krokodilcsipesz készlet

Akciós készletben az új Fluke T6-1000
típusú nyitott fejű lakatfogó, mely a
következő műszereket tartalmazza:
•
•
•

Fluke Model
T6-1000 KIT

Fluke T6-1000
Fluke AC285 krokodil csipesz
Fluke H-T6 hordtok

Item No.
5003409
Price

EURO

279

-SureGrip mérőfej
-1 pár szigetelt nikkel bevonatú, nagy méretű
krokodil csipesz pár
-Finom vezetékektől a 20mm átmérőjű csavarokig
mindent meg tud ragadni
-Nyitási szélesség: 20 mm
-4 mm-es (banán dugós) csatlakozóval szerelt
-Ideálisan használható a Fluke TL222 és TL224
kábelekkel, valamint bármilyen további moduláris
(4mm/banán csatlakozós) mérőkábellel
-CAT III-1000V, CAT IV-600V
-Maximális áram: 10A
-Garancia 1 év

Vásároljon T6-1000 típusú nyitott fejű lakatfogót, és
egy Fluke hordtokot (H-T6) és egy krokodilcsipesz
készletet (AC285) adunk ajándékba!

Item Description
T6-1000 KIT, T6-1000/EU, ELECTRICAL TESTER, H-T6,T6 HOLSTER,
AC285,ALLIGATOR CLIP
Savings
(%)*
17%

Fluke 325 modell plusz funkciói:
•
•
•
•

Hőmérséklet és kapacitásmérés
Kijelző háttérvilágítás
Frekvenciamérés
Min / Max rögzítés
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Dolgozz okosan és biztonságban!
Vásárolj egy Fluke 376 FC lakatfogót különleges áron és
ajándékba adunk egy Fluke 114 digitális multimétert!

Fluke Model
FLK-376FC/114 KIT

Item No.

5051192
Price

EUR

499

Item Description
FLK-376/114 KIT, FLUKE-376 FC, TRMS WIRELESS CLAMP,
FLUKE-114 EUR, ELECTRICAL TRMS MULTIMETER (EUR)
Savings
(%)*
26%

Fluke T6-1000
Feszültég teszter
FieldSense
Technológiával

•Folyamatos és egyidejű Feszültség és Áram kijelzés (Fluke T6-1000) úgy mutatja a mért
értékeket, mint egy tápegység, így ránézésre hatékonyan lehet hibakeresést végrehajtani
•Feszültségmérés: AC vagy DC 1-1000 V (Fluke T6-1000); és AC vagy DC 1-600 V (Fluke T6-600)
•Árammérés: AC 0.1-200A
•Ellenállásmérés: 1-100kΩ (Fluke T6-1000), 1-2 kΩ (Fluke T6-600)
•

Frekvenciamérés: 45-66 Hz (T6-1000)
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FieldSense technológia:
AC Feszültség, áram és frekvencia
elektromos kontaktus nélküli méréséhez

Fluke TL175 TwistGuard mérőkábel
•

•

Duplán szigetelt szilikon mérővezeték. TL175
mérőzsinór ellenáll a magas hőmérsékletnek
és rugalmas marad hidegben is
Az új WearGuard™ mérővezetéket
kopásjelzővel gyártják. Minden egyes
mérővezetéket két szigetelő szilikon réteggel
látnak el, de a belsőnek elütő kontraszt színe
van ami láthatóvá válik, ha megsérült,
kikopott vagy bárhogy máshogy megsérülne
és szükségessé válna a cseréje

Fluke C25 Puha hordtok multiméterhez

•
•

•

Párnázott belsővel és belső zsebbel
Alkalmas a következő Fluke modellekhez:
113, 114, 115, 116, 117, 175, 177, 179,
3000FC, 77-IV, 83V, 87V, 88V/A, 1503,
1507, 1577, 1587, 9040, 9062, 922, 971,
51, 52, 53, 54, 712, 714, 715, 717, 724,
725, 726, 787 és 789
Garancia: 1 év
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Fluke Pack30 profi szerszámos táska
•
•

•

•

Profi háti hordtáska szerszámokhoz
és műszerekhez
Beépített, tartós, minőségi
poliészter és fröccsöntött műanyag
műszer fenék
Hat különböző tároló rekesz nehéz
műszereknek, szerszámoknak,
laptopnak vagy tabletnek, és
további apróbb termékeknek
Több mint 30 különböző zseb a
szerszámok tárolására

Fluke i400 AC 400A lakatfogó adapter
•
•
•
•
•

AC 400A lakatfogó adapter
Biztonsági banán csatlakozóval szerelve
Ideális társa a multiméterének, hogy AC
400A-ig tudjon mérni
Árammérés tartományok: 400A AC
Legalacsonyabb mérhető áram 1 A
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Fluke TPAK mágneses műszerakasztó
•Ezzel a segédeszközzel megoldható a legtöbb mérés
közben a műszer és a mérőfejek
tartásakor/pozícionálásakor jelentkező probléma
•Rendkívül erős mágnest tartalmaz, mellyel könnyedén
felakaszthatja a műszerét bármilyen kicsi mágnesezhető
fémre
•Kompatibilis nagyon sok Fluke mérőműszerrel, és más
gyártók műszereivel is, melyeknek van hordfülük vagy
akasztójuk
•Garancia: 1 év

Fluke TiS45 hőkamera ajándék Fluke 971
hőmérséklet és páratartalom mérő kézi
műszerrel
Felhasználási területek: Karbantartás,
hibafeltárás, megelőző karbantartás, ipari
és kereskedelmi villamos berendezések,
fűtés, szellőztetés, légkondicionálás

Fluke 561 infrahőmérő
A Fluke 561 egy Infrahőmérő és egy
hőelemes mérőműszer, melyhez külső
mérőfejet is lehet csatlakoztatni

7

Fluke 1663 univerzális érintésvédelmi műszer
AJÁNDÉK feszültségteszterrel és DM S
szoftverrel
Fluke 1664FC univerzális érintésvédelmi
műszer AJÁNDÉK feszültségteszterrel és
DM S szoftverrel
•
•
•
•
•
•
•
•

Hordozható multi funkciós
szigetelésvizsgáló műszer
Elektromos szerelések biztonsági
vizsgálatához
Háztartási, kereskedelmi és ipari
alkalmazásokra
Vezetékek helyes bekötésének a
vizsgálatához
Egyedülállóan ergonomikus
formatervezés
Egykezes műszerhasználat
Professzionális mérési jegyzőkönyvek
készítése
Mérés eredmények tárolása a
memóriában

Fluke 62 Max Infrahőmérő
•
•
•
•
•

Por és freccsenő vízálló IP54 kivitel
3 méteres ejtés teszttel vizsgálva
Kettős lézeres célzás a mért terület
pontos meghatározásához
Nagyméretű háttér világításos LCD
kijelző
Min / Max / Átlag / Differenciál mérés
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Vásároljon egy Fluke 180LR vonalas
lézeres szintezőt és AJÁNDÉKBA adunk
egy háromlábú állványt!

•

•

•

•
•
•

Ütésálló, önbeálló, vízszintes és
függőleges irányú keresztlézeres kézi
műszer gyors és pontos
vízszintezéshez
Vonallézer, önbeálló, 2 lézersugara
egymáshoz képes pontosan 90 fokban
áll, így számos feladatra alkalmas
Sugárvetítése több mint 180 fok,
falhoz állítva 360 fokos lézerként, mind
függőleges, mind viszintes irányban
alkalmazható
Ellenáll a durva használatnak
1 méteres ejtéstesztet is kibírja
10 méterről 3mm pontosság

Fluke 1507 szigetelési ellenállásmérő

•
•
•
•
•

Választható tesztfeszültségek
AC/DC feszültségmérés
Ellenállásmérés
Folytonosságvizsgálat
Összehasonlító funkció
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Több információért látogasson el honlapunkra www.globalfocus.hu vagy
webáruházunkba, ahol az általunk forgalmazott műszerek széles választéka
várja! www.muszerhaz.hu
E-mail és ajánlatkérés: info@globalfocus.hu
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