
Den mest komplette lampetesteren 
bidrar til å spare deg for tid og å 
redusere kostnader
Fluke 1000FLT lar deg utføre 5 tester 
med et kompakt verktøy.  
Hvis jobben krever å holde et stort  
antall fluorescerende lys lysende, er 
Fluke 1000FLT et uunnværlig verktøy.  
Denne testeren sparer virkelig både  
tid og penger.

Fluke 1000FLT 
fluorescerende lystester

Ta prøvingen og feilingen  
ut av lysrørtestingen Tekniske data

Spar tid, reduser kostnader
Fluke 1000FLT tilbyr fem essensielle 
belysningstester:
• Lampetest: test pæren uten  

å fjerne den fra sokkelen
• Ballast-test: finn lett ut om 

ballasten fungerer
• Ikke-kontakt spenning: sjekk 

raskt etter spenningsnærvær
• Plugg-kontinuitetstest: tester  

om filamenter har kontinuitet
• Ballast-typetest: avgjør om 

ballasten er elektronisk eller 
magnetisk uten å demontere 
holderen – identifiser 
energisløsende ballaster

Andre viktige fordeler:
• Overlever arbeidsmessig håndte-

ring: slipptestet for å overleve fra 
en to-meters (seks fot) stige

• Brukervennlig: sterk indikatorlampe 
pluss lydsignal

• Robust: støttet med en tre-års 
garanti
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Bestillingsinformasjon 
Fluke 1000FLT fluorescerende lystester

Inneholder: 1000FLT fluorescerende lystester, hurtigreferanse,  
fire alkaliske AA-batterier, H1000 hylster, garantikort (3 års garanti)

Tekniske spesifikasjoner 
Testspesifikasjoner
Lampetest maks 
utgangsspenning

3000 V topp-topp 

Drosseltest 20 kHz
Drosseltypefinner ≤3 m (10 ft) avstand
Pinnekontinuitetstest < 1 kΩ
NCV (VoltAlertTM) 85 til 400 V ac

45 til 67 Hz
≤10 cm (4 tommer) avstand

Miljøspesifikasjoner
Temperatur Ved drift: –10 til 50 °C (14 °F til +122 °F)

Oppbevaring -40 °C til +60 °C (-40 °F til +140 °F)

Relativ luftfuktighet Maksimalt 85 %
Sikkerhetsspesifikasjoner
Sikkerhetsgodkjenninger IEC 61010-1, forurensningsgrad 2
Mekaniske og generelle spesifikasjoner
Størrelse 21,5 cm x 3,0 cm x 6,5 cm (8,5 x 1,2 x 2,6 tommer)
Vekt 0,37 kg (0,80 lb.)
Batteritype 4 x AA alkaliske batterier IEC LR6
Batterilevetid 40 timer
Automatisk avslåing 20 minutter uten bruk
Indikator for lavt batteri Strømknappen blinker når strømnivået er lavt 

(vanligvis når 85 % av kapasiteten er oppbrukt)
Driftshøyde < 2000 m
Elektromagnetisk miljø EN 61326-1: Bærbar
Elektromagnetisk 
kompatibilitet

CE CISPR 11: Gruppe 2, klasse A
Gruppe 2, innbefatter ISM RF-utstyr hvor 
radiofrekvens-energi i frekvensområdet fra 9 kHz til 
400 GHz genereres og anvendes med hensikt eller 
bare anvendes i form av elektromagnetisk stråling, 
induktiv og / eller kapasitiv kobling, for behandling av 
material eller inspeksjon / analyseformål

Klasse A-utstyr er egnet for bruk på steder som 
ikke er boliger og/eller direkte koblet til et lavspent 
tilførselsnett.

Amerikanske FCC del 15 underavsnitt B-unntatt som 
testutstyr etter setning 15.103
Kun Korea Klasse A utstyr (industrielt kringkastings-
og kommunikasjonsutstyr)1
1Dette produktet tilfredsstiller kravene til industrielt  
(klasse A) elektromagnetisk bølgeutstyr og selgeren og 
brukerne skal merke seg det. Dette utstyret er tiltenkt bruk  
i forretningsmiljøer og skal ikke brukes i boliger.

Slagmotstand 2 meters fall
Garanti 3 år
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