
Fluke. Keeping your world up and running.®

Ta kontakt med nærmeste godkjente Fluke-forhandler for å få 
mer informasjon.

Fluke 902 FC  
trådløs  
HVAC-måletang 
med sann RMS

Fluke forstår at du har behov for sikker, 
nøyaktig og rask feilsøking og service 
av HVAC-utstyr. Derfor lanserer vi den 
nye HVAC-måletangen Fluke 902 FC 
med Fluke Connect®.

• Maksimer driftstiden og ta sikre vedlikeholdsavgjørelser 
med data du kan stole på og spore.

• Lagre målinger til Fluke Cloud™ og knytt dem til en 
utstyrsenhet, så teamet kan finne basismålinger, historiske 
og gjeldende målinger på ett sted.

• Det er enkelt å samarbeide når du kan dele data med 
andre via ShareLive™ videosamtaler og e-post.

• Trådløs, ettrinns målingsoverføring med AutoRecord™-
målinger eliminerer transkripsjonsfeil, skriveplater, 
notatbøker og atskillige regneark.

• Generer rapporter med flere målingstyper for å kunne  
gi status eller jobbanbefalinger.

Finn ut mer på flukeconnect.com

Det er enkelt å etablere og opprettholde 
forebyggende vedlikeholdsrutiner som 
hjelper deg med å ha oversikt over den 
komplekse jobben din, med Fluke Connect®-
systemet med programvare og trådløse 
testverktøy.

Wi-fi eller mobildekning er nødvendig for å dele data. Smarttelefon, 
trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke inkludert ved kjøp. De 
første 5 GB lagringsplass er gratis. Telefonstøttedetaljer finnes på 
fluke.com/phones.

Fluke 902 FC trådløs 
HVAC-måletang med 
sann RMS
Produktegenskaper
Den nye HVAC-måletangen med sann RMS, Fluke 
902 FC, har det du trenger for å diagnostisere og 
reparere HVAC-systemer. Nøkkelfunksjoner:
• Registrer målinger og vis trender på trygg 

avstand fra lysbueområdene, og opprett og send 
rapporter enkelt fra felten med Fluke Connect®.

• 600 A likestrømmåling
• motstandsmåling til 60 kΩ
• 600 V AC- og DC-spenningsmåling
• temperaturmåling fra –10 til 400 °C
• 1000 μF kapasitansmåling
• likestrømsmåling til 200 µA
• sann RMS-spenning og -strøm for nøyaktige 

målinger av ikke-lineære signaler
• minimums- og maksimumsregistrering for 

automatisk registrering av variasjoner
• kompatibel med 

ToolPak™ magnetisk 
opphengs-stropp
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Få mer ut av måletangen med  
Fluke Connect®

Fluke 902 FC trådløs HVAC-måletang med sann RMS

Feilsøk raskere
Opprett trendvisninger umiddelbart og overvåk 
sporadiske problemer med TrendIt™-grafer, slik 
at du enkelt kan identifisere trender og stoppe 
problemer før de oppstår.

Jobb tryggere, vær på to steder 
samtidig
Koble måleinstrumentet til smarttelefonen via 
Bluetooth, klem det rundt en leder og gå opptil 
30 m bort fra målepunktet for ekstra fleksibilitet. 
Du kan være på to steder på én gang og redusere 
faren for overslag ved å holde deg unna farlige 
målesituasjoner.

Bruksområder for HVAC

• 200 µA likestrømsmåling for flammevakt
• utvidet motstandsområde for å måle  

termistorer opp til 60 kΩ
• Registrer avgasstemperatur.
• Mål start-og driftskondensatorer på 

motorer.
• Mål ytelsen til frekvensregulerte 

styringsenheter.

Spar tid på rapportering
Det er enkelt å lage rapporter  
av målingene du har tatt, og sende  
dem via e-post direkte fra felten. 
Lagring av målingene direkte fra 
måleinstrumentet til en kronologisk 
liste på telefonen forenkler utskriving. 
Organiser målingene per utstyrsenhet 
på ett sted.

Del fra hvor som helst
Hold dere på samme side når du og 
teamet er på forskjellige steder, med 
ShareLive™ videosamtaler. Koble til 
og samarbeid med andre på en sikker 
måte, slik at de ser det du ser.


