
Fluke Sverige AB 
Solna Strandväg 78 
171 54 Solna 
Tel: 08-566 37 400 
Fax: 08-566 37 401 
E-mail: info@se.fluke.nl 
Web: www.fluke.se

Fluke. Keeping your world up and running.®

Kontakta den lokala auktoriserade Fluke-återförsäljaren för mer 
information

©2015 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående 
meddelande. 11/2015 Pub_ID: 13546-swe

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från 
Fluke Corporation.

Fluke 902 FC 
trådlös VVS-
strömtång med 
sant RMS

Vi på Fluke är medvetna om att du 
behöver kunna felsöka och underhålla 
VVS-utrustningen säkert, noggrant 
och snabbt. Det är därför vi presenterar 
nya VVS-strömtången Fluke 902 FC 
med Fluke Connect®.

• Maximera drifttid och ta säkra underhålls-beslut med data 
som du kan lita på och spåra.

• Spara mätningar till Fluke Cloud™ från ett instrument så att 
ditt team kan se basvärden samt historiska och aktuella 
mätningar från en plats.

• Samarbeta med lätthet genom att dela dina data med 
andra via ShareLive™-videosamtal och e-post.

• Trådlös överföring av mätvärden i ett steg med 
AutoRecord™-mätningar eliminerar transkriptionsfel samt 
behovet av skrivplattor, anteckningsblock och kalkylblad.

• Skapa rapporter med flera mätningstyper för att 
tillhandahålla status- eller arbetsrekommendationer.

Läs mer på flukeconnect.com

Ställa in och stödja förebyggande 
underhållsrutiner med lätthet för att hjälpa 
dig leda din komplicerade värld med Fluke 
Connect®-system med programvara och 
trådlösa testverktyg.

Wi-Fi eller mobildatatrafik krävs för att dela data. Smarttelefon, 
trådlösa tjänster, och dataabonnemang ingår inte i köpet. De första 
5 GB av lagringsutrymme är kostnadsfritt. Information om telefonstöd 
finns på fluke.com/phones.

Fluke 902 FC trådlös 
VVS-strömtång med 
sant RMS
Produktfunktioner
Den nya VVS-strömtången Fluke 902 FC med sant 
RMS har det du behöver för att diagnostisera och 
reparera VVS-system. Nyckelfunktionerna innefattar:
• Registrera och se trender i mätningar på säkert 

avstånd från ljusbågsexplosioner, och skapa och 
skicka rapporter enkelt från fältet med Fluke 
Connect®

• 600 A AC-strömmätning
• Resistansmätning upp till 60 kΩ
• 600 V AC- och DC-spänningsmätning
• Temperaturmätning från -10 °C till 400 °C
• 1 000 μF kapacitansmätning
• DC-strömmätning upp till 200 µA
• Sant RMS för spänning och ström för noggrann 

mätning av icke-linjära signaler
• Registrering av min och max för att fånga 

variationer automatiskt
• Kompatibel med 

ToolPak™ magnetisk 
upphängningsrem



Få ut mer av din strömtång med Fluke 
Connect®

Fluke 902 FC VVS-strömtång med sant RMS

Felsök snabbare
Se trender direkt och övervaka återkommande 
problem med TrendIt™-diagram som att du enkelt 
identifierar trender och förhindrar problem innan 
de inträffar.

Arbeta säkrare och var på två 
ställen samtidigt
Anslut mätaren till din telefon via Bluetooth, 
koppla upp tången till din mätpunkt, så kan du 
avläsa ditt instrument trådlöst, upp till 30 m från 
mätpunkten. Du kan befinna dig på två ställen 
samtidigt och minska risken för överslag genom 
att vara på säkert avstånd från spänningskällan.

Tillämpningar för VVS

• 200 µA DC-strömmätningar för mätning av 
flamstav

• Utökat resistansområde för mätning av 
termistorer upp till 60 kΩ

• Registrera förbränningsgastemperaturer
• Mäta motorkondensatorer vid start och 

drift
• Mäta prestanda för styrningar med 

variabel frekvens

Spara tid vid rapportering
Du kan enkelt skapa rapporter 
med de mätningar du gjort med 
ditt instrument och skicka dem per 
e-post direkt från fältet. Spara dina 
mätningar direkt från mätaren till en 
kronologisk lista på telefonen för att 
enkelt kunna använda dem. Ordna 
dina mätdata efter vilka instrument du 
använt på en plats.

Dela var du än befinner dig
Stanna kvar på samma sida även när 
du och ditt team är på olika platser 
med ShareLive™-videosamtal. Anslut 
och samarbeta säkert med andra, så 
att de ser vad du ser.


