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Fluke. Keeping your world up and running.TM

Fire NYE multimetre med nøjagtigt 
de funktioner du har behov for

Optimeret til din type
arbejdsopgaver



110-serie digitale multimetre

Medfølgende tilbehør
Testledninger med 4 mm lanternespidser og
beskyttelseshætte, hylster, isat 9V-batteri
samt brugervejledning

Bestillingsinformation
Fluke 114 Sand RMS multimeter
Fluke 115 Sand RMS multimeter 
Fluke 116 Sand RMS multimeter
Fluke 117 Sand RMS multimeter

C50 TL223 MC6 TPAK

110-serien omfatter fire sand RMS multimetre, der
hver er udviklet til specifikke brugere, så der helt
sikkert er et, der passer til dine behov. De
kompakte instrumenter er nemme at betjene med
én hånd og har et baggrundsbelyst display med
store cifre. 

Fluke 117 elektrikerens multimeter med
berøringsfri spændingsmåling
Fluke 117 anbefales til elektrikere, der arbejder i
erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige
miljøer (f.eks. hospitaler og skoler). Det omfatter
ekstra funktioner som berøringsfri
spændingsdetektor, så opgaver kan udføres
hurtigere og mere sikkert.

Fluke 116 multimeter med temperatur og
mikroamperemåling
Fluke 116 er beregnet til brug af varme-,
ventilations- og luftkonditioneringsteknikere

(HVAC-teknikere). Det omfatter mulighed for
temperaturmåling samt mikroampere-
strømområder, så der hurtigt kan udføres
fejlfinding på HVAC-udstyr.

Fluke 115 multimeter til serviceeftersyn i felten
Fluke 115 er et hverdagsmultimeter til teknikere
og er optimeret til elektrisk og elektronisk
afprøvning ved service i felten, til industriel brug
og til anvendelser, hvor mere end basal
funktionalitet (som måling af veksel- og
jævnstrøm) gør arbejdet nemmere. 

Fluke 114 elektrisk multimeter
Fluke 114 er ideelt til elektrisk fejlfinding og enkel
"godkendt/ikke-godkendt"-afprøvning i bolig- og
erhvervsmiljøer. Det indeholder alle de
grundlæggende funktioner samt en særlig
funktion til at forebygge falske udlæsninger
forårsaget af spøgelsesspænding.

Funktioner

Sand RMS udlæsninger
Trin
Baggrundsbelysning
Analog søjleviser
AutoVolt: Automatisk AC-/DC-spændingsvalg
VoltAlert™: Berøringsfri spændingsdetektor
Indbygget termometer til HVAC-anvendelser
LoZ: Lav indgangsimpedans til forebyggelse af
spøgelsesspænding
Min./maks./gennemsnit til registrering af
signaludsving
Modstand, gennemgang
Frekvens, kapacitans, diodetest
Mikroampere til afprøvning af flammesensorer
Display med holdefunktion
Automatisk/manuelt områdevalg
Indikation af lavt batteritilstand
Kompakt kabinet med aftageligt hylster

114 115 116 117

±(0,5%+2) ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) ±(0,5%+2)

±(1,0%+3) ±(1,0%+3) ±(1,0%+3) ±(1,0%+3)

±(1,0%+3) ±(1,0%+3)

±(1,5%+3) ±(1,5%+3)

±(0,9%+1) ±(0,9%+1) ±(0,9%+1) ±(0,9%+1)

±(1,9%+2) ±(1,9%+2) ±(1,9%+2)

±(0,1%+2) ±(0,1%+2) ±(0,1%+2)

±(1,0%+2)

Funktioner Maksimum Maks. opløsning

DC-spænding  600V 1mV

AC-spænding 600V 1mV

DC-strøm 10,00A 1mA

AC-strøm 10,00A 0,01A

Modstand 40MΩ 0,1Ω
Kapacitans 10000µF 1nF

Frekvens 50kHz 0,01Hz

Temperatur -40°C/+400°C 0,1°C

Specifikationer

(Se mere detaljerede specifikationer på Flukes hjemmeside)

True RMS

Anbefalet tilbehør

Nøjagtighederne er de bedste nøjagtigheder for hver funktion

Batteritype: Alkalisk 9V-batteri, typisk 400 timer
Størrelse (HxBxD): 167 mm x 84 mm x 46 mm

Vægt: 0,55 kg, inklusive batterier
Tre års garanti

(på alle indgange)
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Fluke 117

Fluke 115

Fluke 114

NYHED
Kompakt design til ergonomisk 
enhåndsbetjening

Fluke 116


