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Új Fluke 729 Automatikus nyomás kalibrátor                Új Fluke 64 MAX IR hőmérő 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

                                       

 

Ne hagyja ki új termékeinket: 

a Fluke 64 MAX IR hőmérőt és 

a Fluke 729 automatikus 

nyomáskalibrátort 

Legutóbbi  termék korszerűsítések 

A Fluke büszkén jelenti be a az új Fluke 729 

automatikus nyomás kalibrátorát. 

Az új nyomás kalibrátor kiküszöböli a 

nyomáskalibrálással kapcsolatos összes 

parázs vitát. Fedélzeti vizsgáló sablonok, 

automatikus nyomásgenerálás és 

szabályozás, integrált HART kommunikáció 

és automatikus kalibrációs dokumentálás 

teszi minden eddiginél egyszerűbbé és 

gyorsabbá a nyomáskalibrálást. Nincs kézi 

pumpa. Nincs kézi beszabályozás. Csak 

megbízható mérési eredmények vannak. 

 

Ezen kívül a kompakt, hordozható kivitellel 

és a szakmában vezető, 3 éves alapjótállással 

a 729 egyformán teljesít terepen  

és a munkaasztalon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áprilisban a Fluke bemutatta az új 

64 MAX IR hőmérőjét. 

Jellemzők és előnyök: 

• Precíz lézer technika  a 

pontosabb és megismételhető 

mérésekért 

• Hőmérséklet pontosság +/- 1 
oC, vagy +/-1 % leolvasott 

érték, aszerint, hogy melyik a 

nagyobb és 20:1 távolság-spot 

arány. 

• Zseblámpa és nagyméretű, könnyen leolvasható, 

háttér világítású LCD kijelző a sötét 

környezetben való könnyű leolvasáshoz 

• IP 54 védettség a légköri szennyeződések ellen 

• 99 adatpont regisztrálás 

• 30 h elem élettartam 

• Kijelzi a minimum, maximum és átlag 

hőmérsékletet, vagy két mérés különbségét 

• Hi és Lo riasztás a határokat túllépő méréskor 

• Kisméretű, könnyű kivitel, könnyen elhelyezhető 

a szerszámtáskában 

• Táplálás: egy db AA alkáli elem 

 



2 

 

 Ismertesse meg vevőit a többi új termékünkkel: 

                                                                                                          

                                                                                                         

 

 

 

                             

Legutóbbi termék korszerűsítések 

 

 

A Fluke 1732 és1734 háromfázisú energia adatgyűjtők arra 

készültek, hogy beazonosítsák a villamos energia veszteségeket 

Az adatgyűjtők közvetlen kiváltói a megszűnt 1730-as 

típusoknak. 

 

Az új 787B a népszerű Fluke 787 Folyamatmérő korszerűsített 

változata. 

 

Földelő tüske nélküli földelési ellenállás 

mérő lakatfogó 

 

A korszerűsített Fluke1630-2 FC két változatban 

kapható: a standard korszerűsített 1630 és a Fluke 

Connect kompatibilitással ellátott másik változat. 

Lézer szintezők 

 

Fluke lézer szintezők új sorozatú professzionális  

besorolású precíziós, 1 m-es ejtegetésre bevizsgált 

eszközök. 

 

Két új robosztus és nagyszerűen megtervezett, 

640x480  hőkamera: TiX és Ti480. 

A Global Focus Kft elérhetőségei:  

Email: info@globalfocus.hu 

weboldal: www.globalfocus.hu 

Facebook: https://www.facebook.com/globalfocuskft/ 

 

További Fluke termékekért látogasson el honlapunkra!  
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