
 

Technische gegevens

Fluke 365 True-RMS-AC-stroomtang

Belangrijkste kenmerken
200 A AC- en DC-stroommeting met afneembare bek
600 V AC en DC-spanningsmeting
Dankzij de afneembare bek eenvoudiger toegang tot draden en gemakkelijker aflezen van het display
De ingebouwde zaklamp zorgt voor gemakkelijke verlichting en identificatie van draden
CAT III 600 V
Door de compacte vormgeving ligt de stroomtang goed in de hand en kunt u hem gebruiken wanneer u
beschermingsmiddelen draagt.
Geavanceerde signaalverwerking voor gebruik in omgevingen waar elektrische storingen voorkomen, resulterend in
stabiele meetwaarden.
Het grote, eenvoudig af te lezen display met achtergrondverlichting stelt automatisch het juiste meetbereik in, zodat u
tijdens het verrichten van metingen de stand van de bereikschakelaar niet hoeft te wijzigen.
Drie jaar garantie
Draagtas

Productoverzicht: Fluke 365 True-RMS-AC-stroomtang

Wees op alles voorbereid.

De Fluke 365 is een robuuste meter die perfect is voor moeilijk toegankelijke draden. De dunne en kleine bek van de 365 is
afneembaar en heeft een flexibel meetsnoer, waardoor het makkelijker dan ooit is om bij moeilijk toegankelijke draden te
komen en het display af te lezen.
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Veiligheidsnormen
EN/IEC 61010-1:2001; 600 V CAT III
 

Specificaties: Fluke 365 True-RMS-AC-stroomtang

Specificaties

Diameter van te meten geleider max. 18 mm of 0,71 inch

Bedrijfstemperatuur -10 tot 50 °C (-14 tot 122 °F)

Opslagtemperatuur -40 tot 60 °C (-40 tot 140 °F )

Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf < 90% bij 10 tot 30 °C, < 75% bij 30 tot 40 °C

Hoogte tijdens bedrijf 0 tot 2000 m

Afmetingen 225 x 65 x 46 mm, (8,858 x 2,559 x 1,811 inch)

Gewicht 275 gram (10 oz)

Temperatuurcoëfficiënt 0,01% °C
(< 18 °C of > 28 °C)

Garantie Drie jaar
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Modellen

Fluke 365

True-RMS-AC-stroomtang

Inbegrepen accessoires:

Gelamineerde instructiekaart
Veiligheidsinformatieblad
Draagtas
TL175 meetsnoeren
Magnetische ophangriem
Twee AA-alkalinebatterijen

Fluke 365/EUR
Fluke 365 True-RMS-AC-stroomtang

Fluke 365 True-RMS-AC-stroomtang
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Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en  
meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten 
in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de  
instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum
EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een 
Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten 
worden behandelt door technici die zijn opgeleid door de fabrikant 
en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er 
worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie 
van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact. 

Kalibratielaboratorium
Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een 
RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de 
scope bij accreditatienummer K105.

Mobiele Service
Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en  
Zaventem beschikken wij ook over een laboratorium op wielen 
met de naam “Mobiele Service”. Dit biedt vertrouwde 
service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten  
met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. 
Via een gratis webportal (mijnkws.nl) heeft u altijd 
en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

Verhuur van meetinstrumenten
	� Uitgebreid assortiment
	� Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
	� Deskundig advies
	� Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy
	� Trainingen (individueel en klassikaal)
	� Cursussen en workshops
	� Demonstratie- en instructievideo’s
	� Whitepapers

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 21004

Servicebalie Onderhoud, reparatie en kalibratie Cursussen en workshops Mobiele Service

Kijk voor een overzicht van al onze 
diensten op euro-index.nl/diensten

http://www.euro-index.nl
http://www.euro-index.nl
mailto:verkoop%40euro-index.nl?subject=
https://www.euro-index.nl/nl/kwaliteit/
https://www.rva.nl/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mijn-kws/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mobiele-service/
https://www.euro-index.nl/nl/euro-index-academy/cursussen-workshops/
https://www.euro-index.nl/nl/kalibratielaboratorium/
https://www.euro-index.nl/nl/servicebalie/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/over-ons/
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