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Accesorii incluse
Cabluri de testare silicon TL71, suport donde,
doi cleşti crocodil AC72, 4 baterii AA
(instalate), manual de utilizare, certificat de
calibrare cu date de măsurare.

Informaţii pentru comandă
Fluke 114 Multimetru True RMS 
Fluke 115 Multimetru True RMS
Fluke 116 Multimetru True RMS 
Fluke 117 Multimetru True RMS
Fluke 117/132 Kit combo pentru electricieni

C50 TL223 MC6 TPAK

Seria Fluke 110 cuprinde patru DMM true-rms,
fiecare proiectat pentru anumiţi utilizatori, astfel
încât unul vă va satisface cu siguranţă necesi-
tăţile. Instrumentele compacte oferă posibilitatea
de operare cu o singură mână şi dispun de un
afişaj mare iluminat, cu cifre uşor de citit.

Multimetrul electricianului Fluke 117 cu
tensiune non-contact
Fluke 117 este recomandat pentru electricienii
care lucrează în incinte comerciale şi non comer-
ciale (spitale, şcoli). Include funcţii suplimentare
cum ar fi detectarea tensiunii fără contact pentru
efectuarea sarcinilor mai repede şi mai sigur.

Multimetru Fluke 116 cu temperatură şi
microamperi
Fluke 116 este recomandat inginerilor pentru
sisteme de încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat
(HVAC). Include funcţia de măsurare a tempera-

Caracteristici

Valori True RMS
Valoare maximă afişată
Iluminare ecran
Bară grafică analogică
AutoVolt: Selectare automată tensiune AC/DC
VoltAlert™: detectare tensiune fără contact
Termometru incorporat pentru aplicaţii HVAC
LoZ: impedanţă de intrare scăzută pentru
prevenirea tensiunii fantomă
Min/Max/Medie pentru a înregistra fluctuaţiile
semnalului
Rezistenţă, continuitate
Frecvenţă, Capacitate, Testare diode
Domeniu microamperi pentru testarea
senzorilor de incendiu
Păstrare afişaj
Selectare domeniu automat sau manual
Indicator baterie consumată
Carcasă compactă cu toc detaşabil

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)

Funcţii Maxim Rezoluţie maximă
Tensiune DC 600 V 1 mV
Tensiune AC 600 V 1 mV
Curent DC 10,00 A 1 mA
Curent AC 10,00 A 0,01 A
Reyistenţă 40 MΩ 0,1 Ω
Capacitate 10000 µF 1 nF
Frecvenţă 50 kHz 0,01 Hz

Temperatură -40 °C/+400 °C 0,1 °C

Caracteristici 
(Consultaţi site-ul web Fluke pentru caracteristici detaliate)

True RMS

Accesorii recomandate

Precizia este cea mai bună precizie pentru fiecare funcţie.

Tip baterie: 9 volţi alcalină, 400 ore
Dimensiune: 167 mm x 84mm x 46 mm

Masă: 0.55 kg (baterie inclusă)
Garanţie 3 ani

Toate intrările
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Fluke 117

Fluke 115

Fluke 114

Design compact şi ergonomic pentru utilizarea 
cu o singură mână

Fluke 116

Multimetre digitale seria 110

turii şi domenii de curent microamperi pentru
depanarea rapidă a problemelor HVAC.

Multimetru Fluke 115 pentru service şi testare
pe teren
Un multimetru zilnic pentru tehnicieni, 115 este
optimizat pentru testarea electrică şi electronică
pentru service pe teren, industrial şi aplicaţii unde
munca este simplificată de funcţii suplimentare
celor de bază (cum ar fi măsurarea curentului
ac/dc).

Multimetru Fluke 114
114 este ideal pentru depanarea electrică şi
tastarea directă ‘merge/nu merge’ în zone
rezidenţiale / comerciale. Are toate funcţiile de
bază plus o caracteristică specială pentru
prevenirea valorilo false datorate tensiunii
fantomă.


