
 

 

Fluke 3000 FC 

Seria de instrumente  

 de testare Date tehnice 

Acum compatibil cu aplicaţia  

mobilă Fluke Connect ™ 

Cu multimetrul digital Fluke 3000 FC puteţi începe să 
construiţi de astăzi sistemul instrumentelor de testare de 
mâine. 
Noul sistem Fluke Connect de instrumente de testare comunică 
cu noua aplicaţie mobilă Fluke Connect de pe dispozitivul dvs. 
cu Android™ sau iOS, permiţându-vă să partajaţi în timp real 
măsurătorile, să le monitorizaţi de la o distanţă sigură şi să 
terminaţi sarcinile mai uşor decât oricând. Multimetrul digital 
wireless funcţionează ca centru mobil care afişează măsurătorile 
de la instrumentele din trei module de măsurare simultan, de la o 
distanţă de până la 20 de metri. De asemenea, aparatele de 
măsură Fluke Connect vă oferă flexibilitatea de a vă construi 
sistemul wireless de instrumente de testare aşa cum doriţi şi când 
doriţi. 

Instrumente de testare Fluke 3000 FC (nu sunt compatibile 

cu instrumentele de testare Fluke CNX) 

• Multimetru digital wireless 

• Aparat de măsură cu cleşte de curent c.a.  true-RMS iFlex 

• Aparat de măsură cu cleşte de curent c.a. true-RMS 

• Aparat de măsură tensiune c.a. 

• Aparat de măsură temperatură tip K• Modul aparat de măsură 

cu cleşte de curent c.a./c.c. 

• Aparat de măsură cu cleşte de curent 2000 A c.c. 

• Aparat de măsură cu cleşte de curent 4-20 mA c.c. 

• Aparat de măsură tensiune c.c. 

• Adaptor PC 

 Productivitate 

• Comunicaţi cu dispozitivele iOS (4s şi variantele ulterioare) şi 
Android™ (4.3 şi variantele ulterioare) cu noua aplicaţie 
mobilă Fluke Connect  

• Tehnologia wireless asigură conectivitatea între telefon, PC şi 
toate instrumentele de testare  Fluke Connect 

• Arătaţi întregii echipe informaţiile pe care le vedeţi dvs. într-o 
clipă, cu apelurile video prin ShareLive™ 

• Economisiţi timp şi bani efectuând simultan mai multe 
măsurători 

• Izolaţi evenimentele intermitente sau înregistraţi fluctuaţiile 
de semnal fără a fi de faţă utilizând funcţia de înregistrare a 
aparatelor de măsură 
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Îl vedeţi. Salvaţi. Distribuiţi.   
Toate datele, chiar pe teren.  
Fluke Connect cu ShareLive™ este singurul sistem de măsurare wireless care 
vă permite să rămâneţi în legătură cu echipa dvs. fără să plecaţi de pe teren. 
Aplicaţia mobilă Fluke Connect este disponibilă pentru Android™ (4.3 şi 
ulterior) şi iOS (4s şi ulterior) şi funcţionează cu peste 20 de produse Fluke 
diferite—cea mai mare suită de instrumente de testare conectate din lume. Şi 
urmează şi mai multe. Vizitaţi site-ul web Fluke pentru mai multe informaţii. 

Luaţi cele mai bune decizii chiar mai rapid decât înainte, vizualizând toate 
măsurătorile de temperatură, mecanice, electrice şi de vibraţie pentru fiecare 
echipament, într-un singur loc. Începeţi să economisiţi timp şi să creşteţi 
productivitatea.  

Descărcaţi aplicaţia de la: 


