
Fluke Nederland B.V. 
Postbus 1337 
5602 BH Eindhoven 
Tel: (040) 267 51 00 
Fax: (040) 267 51 11 
E-mail: info@fluke.nl 
Web: www.fluke.nl

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Belgium N.V. 
Kortrijksesteenweg 1095 
B9051 Gent 
Belgium 
Tel: +32 2402 2100 
Fax: +32 2402 2101 
E-mail: info@fluke.be 
Web: www.fluke.be

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale  
Fluke-vertegenwoordiger

©2015 Fluke Corporation. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen zonder 
voorafgaande kennisgeving voorbehouden. 11/2015 Pub_ID: 13546-dut

Wijziging van dit document is niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van Fluke Corporation.

Fluke 902 FC  
wireless True-
RMS HVAC-
stroomtang

Fluke begrijpt dat u veilig, nauwkeurig 
en snel HVAC-apparatuur moet 
onderzoeken en onderhouden. 
Daarom introduceren wij de nieuwe 
Fluke 902 FC HVAC-stroomtang met 
Fluke Connect®.

• Maximaliseer de inzetbaarheid en neem vol vertrouwen 
beslissingen over onderhoud, op basis van gegevens die u 
kunt vertrouwen en herleiden.

• Sla metingen op in de Fluke Cloud™ en associeer ze met 
een apparaat zodat uw team zowel historische als actuele 
metingen kan raadplegen vanaf één locatie.

• Werk gemakkelijk samen door uw gegevens met anderen 
te delen, met ShareLive™-videogesprekken en e-mails.

• Draag metingen wireless over met de AutoRecord™- 
meetfunctie, die overschrijffouten elimineert en 
klemborden, notitieblokken en verschillende spreadsheets 
overbodig maakt.

• Stel rapporten op met meerdere soorten metingen, 
voor aanbevelingen met betrekking tot de status of de 
werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie op flukeconnect.com

Makkelijk opstellen en onderhouden van 
procedures voor preventief onderhoud, met 
het Fluke Connect®-systeem van software en 
wireless test- en meetinstrumenten, zodat u 
overzicht heeft over uw complexe wereld.

WiFi of mobiel internet is vereist voor het delen van gegevens. 
Smartphone, wireless diensten en abonnement zijn niet bij de koop 
inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagruimte zijn gratis. Informatie 
over telefonische ondersteuning is te vinden op fluke.com/phones.

Fluke 902 FC wireless 
True-RMS HVAC-
stroomtang
Productkenmerken
De nieuwe Fluke 902 FC True-RMS HVAC-
stroomtang biedt wat u nodig heeft voor het 
onderzoeken en repareren van HVAC-systemen. 
Enkele belangrijke kenmerken:
• Meetwaarden en trendgegevens kunnen 

veilig worden vastgelegd buiten de 
boogontladingszone en met Fluke Connect® 
kunnen gemakkelijk op locatie rapporten worden 
gemaakt en verzonden

• 600 A AC-stroommeting
• Weerstandsmeting tot 60 kΩ
• 600 V AC- en DC-spanningsmeting
• Temperatuurmeting van -10 °C tot 400 °C  

(14 °F tot 752 °F)
• 1000 μF capaciteitsmeting
• DC-stroommeting tot 200 µA
• True-RMS-spanning en -stroom voor 

nauwkeurige metingen bij niet-lineaire signalen
• Minimum- en maximumwaarden voor 

automatische registratie van 
schommelingen

• Geschikt voor de 
magnetische 
ToolPak™-
ophangriem



Haal meer uit uw stroomtang, met Fluke 
Connect®

Fluke 902 FC wireless True-RMS HVAC-stroomtang

Sneller storingzoeken
Directe trendregistratie en bewaking van 
intermitterende problemen met TrendIt™-
grafieken, zodat u gemakkelijk trends kunt 
vaststellen en problemen kunt stoppen voordat ze 
zich daadwerkelijk voordoen.

Veiliger werken en op twee  
plaatsen tegelijkertijd zijn
Verbind uw meter via Bluetooth met uw telefoon, 
klem uw meter rond een geleider en ga 
maximaal 30 m bij het meetpunt vandaan voor 
meer flexibiliteit. U kunt op twee plaatsen tegelijk 
zijn en het risico van boogontlading verkleinen 
door uit de buurt van gevaarlijke meetsituaties te 
blijven.

Toepassingen voor HVAC

• 200 µA DC-stroommetingen voor  
het doormeten van vlamsensoren

• Uitgebreid weerstandsbereik voor het 
doormeten van thermistors tot 60 kΩ

• Registratie van de rookgastemperatuur
• Doormeten van start-en 

bedrijfscondensatoren van motoren
• Meting van de prestaties van 

frequentiegeregelde aandrijvingen

Tijd besparen bij 
rapportage
Stel gemakkelijk rapporten op met de 
door uw meter uitgevoerde metingen 
en e-mail deze rapporten meteen vanaf 
locatie. Sla uw metingen direct vanaf 
uw meter op in een chronologische 
lijst op uw telefoon, voor gemakkelijk 
overbrengen. Orden uw metingen per 
apparaat op één locatie.

Overal vandaan delen
Blijf op de hoogte, zelfs als u en uw 
team zich op verschillende locaties 
bevinden, met de ShareLive™-
videogespreksfunctie. Maak veilig 
verbinding en werk veilig samen met 
anderen, zodat zij zien wat u ziet.


