ZOBACZ. ZAPISZ. UDOSTĘPNIJ.

Wszystko do pracy w terenie.

Prezentujemy najbardziej
obszerny na świecie system
połączonych narzędzi.

Prezentujemy
najbardziej obszerny
na świecie system
połączonych narzędzi.
Aplikacja Fluke Connect™ oraz
obsługujące ją przyrządy to najlepszy
sposób na utrzymanie kontaktu z zespołem
i przyrządami bez wracania z terenu.
Ponad 20 połączonych narzędzi sprawia, że
niezawodne diagnozowanie i rozwiązywanie
problemów nigdy nie było łatwiejsze.

*W obszarze usługi sieci bezprzewodowej dostawcy.

Zacznij od razu oszczędzać więcej
czasu i zwiększać wydajność.
Dowiedz się więcej na stronie
www.flukeconnect.pl

Zgodność z urządzeniami iPhone 4x z systemem iOS 7 lub nowszym, iPad
(widok ekranu iPhone wyświetlany przez urządzenie iPad), Samsung Galaxy S4
z systemem Android 4.3.x lub nowszym oraz Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC
One i One M8 z systemem Android™ 4.4.x lub nowszym.

Udostępniaj z dowolnego
miejsca*.
Bądźcie na bieżąco, nawet kiedy Ty i twój zespół jesteście w różnych miejscach,
korzystając z połączenia wideo ShareLive™. Łącz się bezpiecznie i współpracuj
z innymi osobami, aby widzieli oni to, co ty widzisz.
Uzyskuj autoryzacje bez opuszczania terenu.

Szybciej wykrywaj
i usuwaj usterki.

Bezzwłocznie wyznaczaj trendy i monitoruj problemy za pomocą wykresów TrendIt™,
aby z łatwością identyfikować trendy i powstrzymywać problemy w zarodku. Zobaczyć
znaczy uwierzyć – rozpoznawaj trendy w czasie i potwierdzaj swoje tezy.

*W obszarze usługi sieci bezprzewodowej dostawcy.

Oszczędzaj czas
raportowania.

Podejmuj lepsze decyzje jeszcze szybciej. Porządkuj wyniki pomiarów
według katalogów w jednym miejscu przy użyciu funkcji historii
EquipmentLog™. Mierz tylko raz i eliminuj pracę papierkową dzięki
pomiarom AutoRecord™.
Jeśli pomiary są wiązane z wyposażeniem, to nie ma potrzeby rejestracji
w terenie, a następnie przenoszenia danych do komputera biurowego.
Podejmuj decyzje szybciej niż dawniej dzięki możliwości przeglądania
danych pomiarowych temperatury,danych mechanicznych, elektrycznych
i dotyczących drgań z jednego miejsca.

Zabezpiecz swoje dane.

Infrastruktura pamięci masowej Fluke Cloud™ to jedno z najbardziej elastycznych
i bezpiecznych środowisk „chmury” dostępnych na dzień dzisiejszy.
Nasz dostawca usług wykorzystuje najnowocześniejszy dozór elektroniczny,
wielopoziomowe systemy kontroli dostępu i zapewnia w swoich centrach danych
obsadę kadrową 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, co sprawia, że Fluke
Cloud to jedno z najbardziej elastycznych i bezpiecznych środowisk "chmury"
dostępnych na dzień dzisiejszy.
Aplikacja Fluke Connect nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Kto będzie używać
Fluke Connect™?
Konserwacja przemysłowa, konserwacja zakładów, zespoły
zakładów handlowych i podwykonawcy są szczególnie
zainteresowani narzędziami Fluke z aplikacją Fluke Connect™.
Klienci:
Techniczna konserwacja zapobiegawcza
Zalety:
Redukcja kosztów utrzymania i czasów przestoju dzięki dokładnym
danym wyposażenia; eliminuje czas poświęcony na podróże między
miejscem pracy a biurem oraz na przekazywanie danych pomiarów
Zastosowanie:
• Inspekcje sprzętu przy użyciu kamer termowizyjnych Fluke
(Aby sprawdzić kompatybilność, przejdź na stronę internetową
firmy Fluke) i mierników (seria 3000 FC)
• Badania obciążenia za pomocą mierników Fluke (seria 3000 FC)
Klienci:
Technicy utrzymania
Zalety:
Pozwala na współpracę różnych poziomów umiejętności i zdalne
wyświetlanie pomiarów w szafkach pod napięciem w celu
zwiększenia bezpieczeństwa
Zastosowanie:
•		Rozwiązuj ogólne problemy z wyposażeniem
•		Badania obciążenia za pomocą mierników Fluke (seria 3000 FC)
Klienci:
Technicy bez narzędzi z funkcją Fluke Connect™
Zalety:
Zwiększenie wydajności konserwacji elektrycznej i mechanicznej
dzięki dostępowi do danych wyposażenia, podręczników i innych
przydatnych materiałów ze smartfona w terenie
Zastosowanie:
• Dostęp do podręczników produktów
• Źródła referencyjne, takie jak uwagi dotyczące zastosowań

Przeczytaj, w jaki sposób niektórzy nasi
klienci używają tego nowego systemu
narzędzi diagnostycznych.
Stanowisko: Inspektor oprzyrządowania elektrycznego
Branża: Produkcja cementu
Narzędzia z funkcją Fluke Connect™ pozwalają być w dwóch
miejscach naraz.
Zarządzam całym oprzyrządowania zaangażowanym w kontrolę,
monitorowanie i systemami zarządzania masą materiałów i nadzoruję
wszystkie instalacje elektryczne, konserwacje i modernizacje w
zakładzie produkcyjnym. Aplikacja Fluke Connect™ i odpowiednie
narzędzia pozwalają zaoszczędzić czas i zwiększyć możliwości
nadzorowania. Możliwość zobaczenia tego, co widzą moi technicy
w czasie rzeczywistym za pomocą smartfona lub tabletu pozwala mi
przebywać w dwóch miejscach jednocześnie.

Stanowisko: Konserwator sygnalizacji
Branża: Transport
Narzędzia diagnostyczne z funkcją Fluke Connect™ usprawniają moją
pracę, zwiększając możliwości współpracy oraz bezpieczeństwo.
Monitoruję i konserwuję przełączniki elektryczne na torach kolejowych
w celu utrzymania ruchu, zmniejszenia czasu konserwacji okresowej,
uproszczenia obsługi i utrzymanie bezpieczeństwa publicznego.
Dzięki zastosowaniu funkcji Fluke Connect™ kontrole kwartalne
prawie 30 urządzeń zajmują nam zaledwie dwa tygodnie.
Bezpieczeństwo pracy też zostaje zwiększone, ponieważ spędzam
dwie trzecie mniej czasu w bezpośredniej bliskości wysokich napięć.
Po zainstalowaniu miernika mogę usunąć się z drogi pociągów
podczas wykonywania kluczowych pomiarów.

Stanowisko: Inspektor nadzoru technicznego
Branża: Wodociągi
Narzędzia diagnostyczne z funkcją Fluke Connect™ ułatwiają
mi pracę, zapewniając mojemu zespołowi odpowiedzi bez
sporządzania notatek.
Mój zespół dokumentuje pomiary w systemie CMMS, który wymaga
zapisywania pomiarów w terenie, a następnie wprowadzania ich do
systemu. Jest to czasochłonne zajęcie i stwarza okazję do błędów.
W przypadku systemu Fluke Connect™ możemy rejestrować,
organizować i przesyłać wyniki pomiarów w terenie i zrezygnować
z notatnika czy notebooka. Możemy analizować i wykreślać pomiary,
aby oceniać i diagnozować problemy. Widzę również pomiary moich
techników w czasie rzeczywistym na moim smartfonie i zapewniam
im wskazówki.

Zoptymalizuj swoje doświadczenia Fluke Connect™ za pomocą zestawów
Model

Opis

W zestawie:

FLK-3000 FC GM

Bezprzewodowy zestaw do konserwacji
ogólnej FC

3000 FC DMM, moduł napięcia v3000 FC Wireless True-rms AC, moduł napięcia v3001 FC
Wireless DC i moduł napięcia a3001 FC Wireless iFlex AC

FLK-3000 FC HVAC

Bezprzewodowy system HVAC FC

3000 FC DMM, moduł zacisku prądowego a3000 FC Wireless AC i moduł temperatury
t3000 FC K-type

FLK-3000 FC IND

Bezprzewodowy system przemysłowy FC

3000 FC DMM, (3) moduły prądowe a3001 FC iFlex AC, moduł napięcia
v3000 FC True-rms AC

FLK-A3000 FC KIT

Zestaw bezprzewodowy FC Essential z a3000

3000 FC DMM i moduł zacisku prądowego a3000 FC Wireless AC

FLK-A3001 FC KIT

Zestaw bezprzewodowy FC Essential z a3001

3000 FC DMM i moduł prądowy a3001 FC Wireless iFlex AC

FLK-T3000 FC KIT

Zestaw bezprzewodowy FC Essential z t3000

3000 FC DMM i moduł temperatury t3000 FC K-type

FLK-V3000 FC KIT

Zestaw bezprzewodowy FC Essential z v3000

3000 FC DMM i moduł napięcia v3000 FC Wireless True-rms AC

FLK-V3001 FC KIT

Zestaw bezprzewodowy FC Essential z v3001

3000 FC DMM i moduł napięcia v3001 FC Wireless DC

FLK-V3003 FC KIT

Zestaw bezprzewodowy FC Essential z
modułami napięcia AC+DC

3000 FC DMM, moduł napięcia v3000 FC Wireless True-rms AC i moduł napięcia v3001
FC Wireless DC

Kup pojedynczo

Moduły

Model

Opis

Model

Opis

FLK-3000 FC

Bezprzewodowy multimetr cyfrowy FC

FLK-A3000 FC

Bezprzewodowy moduł cęgów prądowych AC Fluke

FLK-TiX560

Kamera termowizyjna FLK-TiX560

FLK-A3001 FC

Bezprzewodowy moduł prądu AC iFlex Fluke

FLK-TiX520

Kamera termowizyjna FLK-TiX520

FLK-A3002 FC

Bezprzewodowy moduł prądowy AC/DC FC

FLK-TI400

Kamera termowizyjna FLK-TI400

FLK-T3000 FC

Bezprzewodowy moduł temperaturowy typu K FC

FLK-TI300

Kamera termowizyjna FLK-TI300

FLK-V3000 FC

Bezprzewodowy moduł napięciowy AC FC True-rms

FLK-TI200

Kamera termowizyjna FLK-TI200

FLK-V3001 FC

Bezprzewodowy moduł napięciowy DC FC

FLK-TI125

Przemysłowa kamera termowizyjna
FLK-TI125

FLK-TI110

Przemysłowa kamera termowizyjna
FLK-TI110

FLK-TI105

Przemysłowa kamera termowizyjna
FLK-TI105

FLK-TI100

Kamera termowizyjna do zastosowań
ogólnych FLK-TI100

FLK-Ti95

Kamera termowizyjna do zastosowań
ogólnych FLK-Ti95

FLK-Ti90

Kamera termowizyjna do zastosowań
ogólnych FLK-Ti90

FLK-TIR125

Kamera termowizyjna do diagnostyki
budowlanej FLK-TIR125

FLK-TIR110

Kamera termowizyjna do diagnostyki
budowlanej FLK-TIR110

FLK-TIR105

Kamera termowizyjna do diagnostyki
budowlanej FLK-TIR105

Fluke-805 FC

Wibrometr Fluke Connect

Fluke 289

Przemysłowy multimetr rejestrujący
prawdziwą wartość RMS z opcją TrendCapture

Fluke 287

Multimetr rejestrujący True-RMS z opcją
TrendCapture do zastosowań w elektronice

Fluke 789

ProcessMeter™ z rezystorem 250 Ohm HAT

Akcesoria
Model

Opis

FLUKE-IR3000FC

Złącze, podczerwień, FC dla mierników 189, 289 i 789

FLK-FC-SD CARD

Bezprzewodowa karta SD Fluke Connect dla kamer termowizyjnych
Ti9X, TiX1000, TiX660 i TiX640

FLK-PC3000 FC

Adapter bezprzewodowy FC Wireless PC dla mierników z serii 3000 FC

Fluke. Keeping your world up and running.®
Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.pl

Dowiedz się więcej na stronie www.flukeconnect.pl
Pobierz aplikację pod adresem
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