Přístroje pro těžké časy zdarma.

Zasloužíte si dárek
víc než kdykoli předtím.

Kupte si Fluke

a získáte Fluke ZDARMA!
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Přístroje Fluke navržené tak, abyste byli
v bezpečí v každé situaci
Fluke 1664FC/PTi120
• Tato nabízená sada poskytuje elektrikářům
a technikům možnost provádět
odstraňování závad pořizováním
termosnímků obvodu přístrojem PTi120
z bezpečné vzdálenosti.
• Pokud je zjištěno horké místo, je možné
provést testování bezpečnosti a stavu
instalace pomocí multifunkčního testeru
instalací 1664.
Obj.č. 5244844
€2169

Fluke 175
Digitální multimetr true RMS
Získejte základní funkce multimetrů,
které potřebujete k odstraňování
závad v elektrických a elektronických
systémech a k jejich opravám.
Obj.č. 1592901
€253

Fluke 971
Teploměr
s vlhkoměrem

Fluke 62 MAX+
Infračervený
laserový teploměr

Měřte napětí až do
1 000 V AC pomocí
vidlice, bez nutnosti
měřicích kabelů.

Měřte vlhkost
a teplotu rychle,
pohodlně
a s vysokou
přesností.

Obj.č. 4910257
€279

Obj.č. 2418208
€266

Nabízí přesný
dvojitý laser pro
špičkové
zaměřování
a přesnější
a opakovatelná
měření.

Fluke T6-1000
Elektrická zkoušečka
s technologií
FieldSense

Obj.č. 4130488
€109

Zmodernizujte nyní své vybavení a získáte přístroj Fluke ZDARMA.
Další informace o reklamní kampani naleznete na webové stránce www.fluke.cz/freefluke

Digitální multimetr Fluke 115
Kompaktní měřicí přístroj true
RMS pro techniky pracující
v terénu.
Obj.č. 2583583
€211

Fluke T150
Tester napětí a propojení
Díky čtyřem způsobům signalizace
přítomnosti napětí – stupnice LED,
LCD a zvuková nebo vibrační
odezva – budete vždy vědět
o přítomnosti nebezpečného
napětí (digitální displej a vibrační
signalizace).
Obj.č. 4016977
€148

Klešťový přístroj pro testování
uzemnění Fluke 1630-2 FC
Umožňuje zjišťování unikajících
proudů bez odpojení zemnicí
tyče od zemnicí soustavy.
Obj.č. 4829532
€1538

Technologický klešťový
miliampérmetr Fluke 771
Měření proudu
smyčky 4-20 mA
bez přerušení
obvodu umožňuje
odstraňování
problémů, aniž
by bylo nutné
zasahovat do
provozu.
Obj.č. 2646347
€629

Fluke 325
Klešťový přístroj
true RMS

Fluke 1587 FC
Multimetr
izolačního stavu

Spolehlivý a univerzální
nástroj pro vyhledávání
běžných problémů pro
elektrikáře pracující
v komerčních a obytných
budovách.

Prevence výpadků
fotovoltaických
systémů kontrolou
kvality izolace
a připojení.

Obj.č. 4152643
€250

Obj.č. 4691215
€810
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Vyberte
si dárek

Kupte si Fluke

a získáte Fluke ZDARMA!

ÚROVEŇ 1

Utraťte €100,00
až €549,99
a vyberte si jeden z těchto přístrojů

ÚROVEŇ 2

Utraťte €550,00
až €999,99

TPAK Sada k zavěšení přístroje ToolPak™
Fluke 2AC Detektor napětí VoltAlert™
C25 Měkké přenosné pouzdro
MT-8202-05 Přenosné pouzdro IntelliTone

IKSC7 Sada izolovaného šroubováku
T150 Tester napětí a propojení
Fluke 115 Multimetr true RMS

a vyberte si jeden z těchto přístrojů

MT-8200-63A Intellitone Pro-200
Sada pro testování kabelů LAN

ÚROVEŇ 3

IKST7 Startovací sada izolovaného
šroubováku a kleští

Utraťte €1000,00
až €1449,99

Fluke 325 Klešťový přístroj true RMS
Fluke 175 Digitální multimetr true RMS

a vyberte si jeden z těchto přístrojů

ProTool Kit IS60 Sada nástrojů pro síťové
techniky

ÚROVEŇ 4

T6-1000 Elektrická zkoušečka

Utraťte €1450,00
až €3499,99

Fluke 179 Digitální multimetr true RMS
MT-8200-60-KIT IntelliTone Pro-200
Sada pro testování kabelů LAN

a vyberte si jeden z těchto přístrojů

ÚROVEŇ 5

Utraťte €3500,00
až €6499,99
a vyberte si jeden z těchto přístrojů

ÚROVEŇ 6

Utraťte €6500,00
a více
a vyberte si jeden z těchto přístrojů

Další informace naleznete na webu
www.fluke.cz/freefluke

87V IMSK Sada průmyslového multimetru
Fluke 1577 Multimetr izolačního stavu
MS-PoE Tester kabelů PoE MicroScanner
Fluke 8808A digitální multimetr 240 V

Fluke 8845A přesný multimetr 240 V
s 6,5místným displejem
Fluke 1664 FC Multifunkční tester instalací
Fluke 1523 Referenční teploměr
MS-PoE-Kit Profesionální sada pro testování
kabelů PoE s přistrojem MiscroScanner
Ceny jsou uvedeny s DPH.

Reklamní kampaň platí od 1. září do 15. prosince 2020
©2020 Fluke Corporation. 7/2020 6013490a-cs

Kupte si
Fluke

a získáte Fluke
ZDARMA!

Získejte NÁSTROJ FLUKE ZDARMA za
nákup ve výši minimálně 100 EUR*
Jak získat bezplatný nástroj od Fluke:
1. Zaplaťte 100 EUR nebo více za libovolný kvalifikovaný produkt Fluke od
1. září 2020 do 15. prosince 2020.
• Nákupy musí být provedeny od autorizovaného distributora Fluke se sídlem v České republice.
• Budete potřebovat doklad o prodeji v podobě účtenky nebo faktury.
Dodejky, objednávky / potvrzení objednávek nejsou přijatelným dokladem nákupu.
• Tato propagační akce se vztahuje výhradně na produkty Fluke IG, Fluke Calibration nebo
Fluke Networks.
2. Uplatněte svůj dárek online! Navštivte: www.fluke.cz/freefluke
3. Získejte a užijte si svůj nový nástroj Fluke!

Více informací naleznete na www.fluke.cz/freefluke
*Platí další podmínky. Podmínky naleznete na webu www.fluke.cz/freefluke
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