T5 elektrische tester
De snelle en eenvoudige oplossing voor
het verrichten van elementaire tests aan
elektrische installaties
Met de testers T5 van Fluke kunt u
spanning, doorgang en stroom testen met
één compact instrument. Kies spanning,
weerstand of stroom, en het instrument
doet de rest. Model T5-600 meet 600 V
AC/DC, model T5-1000 is ontworpen voor
1000 V. Dankzij de OpenJaw™-stroomtechnologie kunt u stroom tot wel 100 A
controleren zónder het circuit te onderbreken.

De optionele H5-holster zorgt ervoor
dat de meetprobes en meetsnoeren
altijd gereed zijn voor gebruik, en biedt
u de mogelijkheid de T5 aan uw riem te
bevestigen.

Kenmerken en speciﬁcaties

Fluke T5-1000
Incl. TP1-1 meetprobes

Fluke T5-600
Incl. TP1-1 meetprobes

Displaycounts
Automatische selectie
Doorbeltest en pieper
Sluimermodus
AC-spanning
DC-spanning
AC-stroom
Weerstand
Veiligheidsclassificatie

T5-600/T5-1000
Levensduur batterij: 400 uur
Afmetingen (hxbxd):
203 mm x 51 mm x 30,5 mm

Fluke T5-H5-1AC Kit

Fluke T5-600/62 MAX+/
1AC-E Kit

Inbegrepen accessoires

T5-600
1000

T5-1000
1000

600 V
600 V
100 A
1000 Ω
600 V CAT III

1000 V
1000 V
100 A
1000 Ω
1000 V CAT III / 600 V CAT IV

Gewicht: 0,38 kg
Twee jaar garantie

Fluke T5-H5-1AC Kit

Fluke T5-600/62 MAX+/1AC-E-kit

De ideale kit voor drukbezette elektrotechnisch installateurs en elektriciens.
De voordelen van een spannings- en
stroommeter en een contactloze
spanningzoeker, alles in een kit.

Met deze kit lossen elektriciens en HVACtechnici problemen sneller op. Controleer
eerst op oververhitte elektrische
apparaten met een IR-thermometer en
gebruik vervolgens elektrische test- en
meetinstrumenten om meer over het
probleem te weten te komen.

De kit bevat:
• Fluke T5-1000
• H5-holster
• Gratis Fluke IAC-II

De kit bevat:
• Fluke T5-600
• Fluke 62 MAX+
• Fluke 1AC II
• C115

2 Afneembare TP38 probes (CAT III),
2 afneembare TP1-1 probes (CAT II).

Bestelinformatie
Fluke T5-600
Fluke T5-1000
T5-H5-1AC Kit

Elektrische tester
Elektrische tester
Elektrische tester met
holster en 1AC
Fluke T5-600/62 MAX+/1AC-E Elektrische tester met
IR thermometer en 1AC

Aanbevolen accessoires

H5
Zie pagina 139

ACC-T5-Kit
Zie pagina 131

AC285
Zie pagina 132
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Service van EURO-INDEX b.v.
EURO-INDEX b.v. verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis
en hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.
Geautoriseerd Service Centrum ..................................................................
EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een
Geautoriseerd Service Centrum.
Dit betekent dat uw instrumenten worden behandelt door goed opgeleid en
kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software.
Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw
instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.)
MEER INFO
blijven intact.
Service en kalibratielaboratorium ..................................................................
EURO-INDEX b.v. beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie
geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd
MEER INFO
in de scope bij accreditatienummer K105.
KWS® .............................................................................................................
KWS is een een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek
onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder
zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten.
MEER INFO
De kosten zijn laag en voorspelbaar.
Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS ..........................
Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal beschikking
MEER INFO
over uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.
Verhuur van meetinstrumenten .....................................................................


Uitgebreid assortiment

Deskundig advies

Instrumenten worden geleverd

Bekijk de video en
ontdek alles over KWS

Servicebalie

Kalibratie rookgasanalyse

herleidbaar kalibratiecertificaat

met accessoirepakket en

MEER INFO

EURO-INDEX Academy .....................................................................................


Producttrainingen (individueel en klassikaal)

Seminars

Demonstratie- en instructievideo’s

Seminars en workshops

MEER INFO

Kalibratie thermografie
Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 16003

