SE. SPARA. DELA.

Alla fakta, när de behövs i fält.

Vi presenterar det största systemet
uppkopplade testverktyg i världen.

Vi presenterar det
största systemet
uppkopplade
testverktyg i världen.
Fluke Connect™-appen och
anslutningsbara verktyg är det bästa
sättet att hålla k
 ontakten med ditt team
och verktyg utan att lämna fältet. Med
över 20 a
 nslutningsbara verktyg har
säker diagnostik och problemlösning 
aldrig varit enklare.

Börja spara mer tid och öka din
produktivitet nu.
Läs mer på flukeconnect.com

Kompatibel med iPhone 4S och senare som kör and iOS 7 eller senare, iPad (i en
iPhone-ram på iPad) och Galaxy S4, Nexus 5, HTC One som kör Android™ 4.4.x eller
senare.

Dela var ni än
befinner er.

Stanna kvar på samma sida även när du och ditt team är på
olika platser, endast med ShareLive™-videosamtal. Anslut och
samarbeta säkert med andra, så att de ser samma sak som du.
Få godkännanden utan att lämna fältet.

felsök snabbare.

Se trender direkt och övervaka återkommande problem med TrendIt™-diagram
som att du enkelt identifierar trender och förhindrar problem innan de inträffar.
Du tror det du ser – visa trenddata över tiden och bevisa din teori.

Spara tid vid
rapportering

Fatta bättre beslut snabbare än någonsin tidigare. Ordna dina mätdata
efter resurser på en plats med EquipmentLog™-historik. Gör en mätning
och skippa papper med AutoRecord™-mätningar.
När dina mätningar är associerade med utrustningen finns inget behov
av att registrera på fältet och sedan transkribera till en kontorsdator.
Fatta beslut snabbare än förut genom att visa temperatur-, mekaniska-,
elektriska- och vibrationsmätningar från en plats.

Lås dina data.

Infrastrukturen för Fluke Cloud™-lagring har utformats till en av de mest
flexibla och säkra molnlagringsmiljöerna som finns tillgänglig idag.
Vår molntjänsteleverantör använder toppmodern elektronisk övervakning,
åtkomstkontroll med flera faktorer och har bemanning dygnet runt på sina
datacentra för att göra Fluke Cloud till en av de mest flexibla och säkra
molnlagringsmiljöerna som finns tillgänglig idag.

Vem använder
Fluke Connect™?
Industriellt underhåll, anläggningsunderhåll, kommersiella
anläggningsteam och underleverantörer är särskilt intresserade
av att använda Fluke-verktyg med Fluke Connect™-appen.
Kundens befattning:
Tekniker inom förebyggande underhåll
Fördelar:
Minska underhållskostnaderna och öka drifttiden med korrekt
utrustningsregistrering och minska restiden mellan fältet och
kontoret och transkribering av mätdata

Läs om hur en del kunder använder
detta nya testverktygssystem.
Titel: Arbetsledande instrumentelektriker
Bransch: Cementtillverkning
Fluke Connect™-kompatibla testverktyg gör det möjligt för mig
att vara på två platser samtidigt.
Jag sköter instrument som har att göra med kontroll,
övervakning och hanteringssystem för materialvikt och övervakar
elektriska installationer, underhåll och uppgraderingar inom
tillverkningsanläggningen. Fluke Connect™-appen och kompatibla
verktyg sparar till och förbättrar min arbetsledning. Möjligheten att
se vad mina tekniker ser i realtid i smarttelefonen eller på surfplattan
gör det möjligt att vara på två platser samtidigt.

Tillämpningar:
• Utrustningsinspektioner med Fluke värmekameror
(Ti 1xx, 2xx, 3xx, 4xx) and meters (3000 FC-serien)
• Laststudier med Fluke-mätarna (3000 FC-seriens mätare)
Kundens befattning:
Underhållstekniker
Fördelar:
Gör det möjligt för olika kunskapsnivåer att samarbeta smidigt
och visa mätningar i spänningsförande skåp på avstånd för bättre
säkerhet
Tillämpningar:
•		Felsökning av allmänna utrustningsproblem
•		Laststudier med Fluke-mätare (3000 FC-serien)
Kundens befattning:
Tekniker utan Fluke Connect™-kompatibla verktyg
Fördelar:
Förbättra det elektriska och mekaniska underhållets effektivitet
genom åtkomst till utrustningsdata, handböcker och annat
användbart material på en smarttelefon ute på fältet
Tillämpningar:
• Åtkomst till produktmanualer
• Referensresurser, som t.ex. artiklar

Titel: Signaltekniker
Bransch: Transport
Fluke Connect™-kompatibla testverktyg gör mitt arbete lättare
genom att förbättra s amarbete och säkerhet.
Jag övervakar och underhåller de elektriska omkopplarna
på tågspåren för att hålla igång utrustningen, minska tiden för
rutinunderhåll, förenkla driften och upprätthålla säkerheten för
allmänheten.
Med Fluke Connect™ tar det bara två veckor för två av oss att utföra
kvartalskontroller av nästan 30 utrustningsdelar. Säkerheten i jobbet
blir lätt tre gånger så hög eftersom jag minskat den tid som jag
befinner mig i närheten av hög spänning med två tredjedelar. Och
när mätaren är installerad kan jag hålla mig ur vägen från tågen och
samtidigt utföra viktiga mätningar.

Titel: Arbetsledande mekanisk tekniker
Bransch: Vattenanläggning
Fluke Connect™-kompatibla testverktyg gör mitt arbete enklare
genom att ge mitt team snabbare s var utan anteckningar.
Mitt team dokumenterar våra mätningar i CMMS-systemet, vilket
nu kräver att vi antecknar mätningarna på fältet och sedan skriver in
dem i systemet. Det är tidskrävande och det finns risk för att man gör
misstag.
Med Fluke Connect™-systemet registrerar, organiserar och överför
vi automatiskt mätningar på fältet utan att ta med oss en skrivplatta
eller ett anteckningsblock. Det går att analysera och skapa diagram
på mätningarna för att uppskatta och diagnosera problem. Jag ser
även mätningar från mina tekniker i realtid på min smarttelefon och
kan vägleda.

Optimera Fluke Connect™ med tillbehörspaket
Modell

Beskrivning

Innehåller:

FLK-3000 FC GM

FC trådlöst allmänt underhållspaket

1 3000 FC DMM, 1 v3000 FC trådlös sann RMS AC-spänningsmodul, 1 v3001 FC trådlös
DC-spänningsmodul och 1 a3001 FC trådlös iFlex AC-strömsmodul

FLK-3000 FC HVAC

FC trådlöst VVS-system

1 3000 FC DMM, 1 a3000 FC trådlös AC-strömtångsmodul och 1 t3000 FC K-typ
temperaturmodul

FLK-3000 FC IND

FC trådlöst industriellt system

1 3000 FC DMM, 3 a3001 FC iFlex AC-strömsmoduler, 1 v3000 FC sann RMS
AC-spänningsmodul

FLK-A3000 FC KIT

FC trådlöst Essential-paket med a3000

1 3000 FC DMM och 1 a3000 FC trådlös AC-strömtångsmodul

FLK-A3001 FC KIT

FC trådlöst Essential-paket med a3001

1 3000 FC DMM och 1 a3001 FC trådlös iFlex AC-strömsmodul

FLK-T3000 FC KIT

FC trådlöst Essential-paket med t3000

1 3000 FC DMM och 1 t3000 FC K-typ temperaturmodul

FLK-V3000 FC KIT

FC trådlöst Essential-paket med v3000

1 3000 FC DMM och 1 v3000 FC trådlös sann RMS AC-spänningsmodul

FLK-V3001 FC KIT

FC trådlöst Essential-paket med v3001

1 3000 FC DMM och 1 v3001 FC trådlös DC-spänningsmodul

FLK-V3003 FC KIT

FC trådlöst Essential-paket med AC+DCspänningsmoduler

1 3000 FC DMM, 1 v3000 FC trådlös sann RMS AC-spänningsmodul och 1 v3001 FC
trådlös DC-spänningsmodul

FLK-TI400 60HZ/FCA

Ti400 IR-kamera med DMM a3001 FC iFlex-paket

Ti400 IR-kamera, 3000 FC DMM och 1 a3001 FC iFlex AC-strömsmodul

FLK-TI400 60HZ/FCB

Ti400 IR-kamera med 3 a3001 FC iFlex 805 FC
Mtr-paket*

Ti400 IR-kamera, 3 a3001 FC iFlex AC-strömsmoduler och 805 FC trådlös
isolationsprovare

FLK-TI300 60HZ/FCA

Ti300 IR-kamera med DMM a3001 FC iFlex-paket

Ti300 IR-kamera, 3000 FC DMM och 1 a3001 FC iFlex AC-strömsmodul

FLK-TI200 60HZ/FCA

Ti200 IR-kamera med DMM a3001 FC iFlex-paket

Ti200 IR-kamera, 3000 FC DMM och 1 a3001 FC iFlex AC-strömsmodul

FLK-TI125 30HZ/FCB

TI125 IR-kamera med 3 a3001 805 FC-paket*

Ti125 IR-kamera, 3 a3001 FC iFlex AC-strömsmoduler och 805 FC trådlös
isolationsprovare

FLK-TI105 30HZ/FCA

Ti105 IR-kamera med DMM a3001 FC iFlex-paket

Ti105 IR-kamera, 3000 FC DMM och 1 a3001 FC iFlex AC-strömsmodul

Fluke-789 FC/T3000

Fluke Connect ProcessMeter/
temperaturmätningspaket

1 789 ProcessMeter, 1 ir3000 FC-kontakt och 1 t3000 FC K-typ temperaturmodul

1550C/KIT NA FC

5KV isolationsprovare paket

1550C isolationsprovare och ir3000 FC 1550-kontakt

1555/KIT NA FC

10KV isolationsprovare paket

1555 isolationsprovare och ir3000 FC 1550-kontakt

Köp separat

Moduler

Modell

Beskrivning

Modell

Beskrivning

FLK-3000 FC

FC trådlös digital multimeter

FLK-A3000 FC

FC trådlös AC-strömtångsmodul

FLK-TI400

FLK-TI400 IR-kamera

FLK-A3001 FC

FC trådlös iFlex AC-strömsmodul

FLK-TI300

FLK-TI300 IR-kamera

FLK-A3002 FC

FC trådlös AC/DC-strömsmodul

FLK-TI200

FLK-TI200 IR-kamera

FLK-T3000 FC

FC trådlös temperaturmodul av K-typ

FLK-TI125

FLK-TI125 industriell IR-kamera

FLK-V3000 FC

FC trådlös sann RMS AC-spänningsmodul

FLK-TI110

FLK-TI110 industriell IR-kamera

FLK-V3001 FC

FC trådlös DC-spänningsmodul

FLK-TI105

FLK-TI105 industriell IR-kamera

FLK-TI100

FLK-TI100 IR-kamera för allmänt bruk

FLK-TIR125

FLK-TIR125 IR-kamera för byggnadsdiagnostik

Modell

Beskrivning

FLK-TIR110

FLK-TIR110 IR-kamera för byggnadsdiagnostik

FLUKE-IR3000FC

Kontakt, infraröd, FC till mätarna 189, 289 789

FLK-TIR105

FLK-TIR105 IR-kamera för byggnadsdiagnostik

Fluke-805 FC

Fluke Connect vibrationsmätare*

FLUKE-IR3000FC1550 Kontakt, 1550 infraröd, FC till testarna 1550B,
1550C och 1555

Fluke 289

Industriell multimeter för loggning av sant
effektivvärde med TrendCapture
Elektronisk multimeter för loggning av sann RMS
med TrendCapture

Fluke 287
Fluke 789

ProcessMeter™ med 250 Ohm HAT-resistor

Fluke 1550c

Isolationsprovare

Fluke 1555

Isolationsprovare

Tillbehör

FLK-FC-SD CARD

Fluke Connect trådlöst SD-kort till TI 1xx
IR-kameror

FLK-PC3000 FC

FC trådlös datoradapter till 3000 FC-seriens
mätare

*Kommer snart

Läs mer på flukeconnect.com Hämta appen på

Fluke. Keeping your world up and running.®

Alla varumärken tillhör respektive ägare. Smarttelefon, trådlösa tjänster, och
dataabonnemang ingår inte i köpet. Kompatibel med Android™ (4.3 och senare)
och iOS (4s och senare). Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör
Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett varumärke som
tillhör Apple Inc. Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc.
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