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MULTIMETERS VAN FLUKE

www.brammer.nl

FLUKE 113

• VCHEK™ LoZ lage impedantie meetfunctie om 
 tegelijk spanningsmetingen en doorbeltests uit 
 te voeren
• True-RMS voor nauwkeurige AC-metingen bij 
 niet-lineaire belastingen 
• Een groot display met achtergrondverlichting zorgt 
 ook bij slechte lichtomstandigheden voor een 
 goede afl eesbaarheid 
• Signaalschommelingen registreren met gebruik van 
 de min/max functie
• Diodetest voor het testen van universele 
 germanium-, silicium- en vermogensdiodes 
• Geïntegreerd holster met meetpenhouders voor 
 gemakkelijke opslag
• Automatische en handmatige bereikinstelling voor 
 extra gebruikersfuncties
• Voldoet aan meetcategorie CAT III 600V en de 
 categorie IV 300V-normen voor een grotere 
 veiligheid
• Met de optionele TPAK magnetische hangclip 
 heeft de gebruiker beide handen vrij 

 Multimeter voor elektrotechnische 
 basismetingen 

C3972573

Elektrische multimeter
• AutoVolt: automatische selectie van AC/DC-spanning
• Groot beeldscherm met witte led-achtergrondverlicht-
 ing voor gebruik in schaars verlichte omgevingen
• Weerstand en doorbeltest 
• Min/Max/Gemiddeld om signaalschommelingen 
 te registreren
• Veiligheidsspecifi catie CAT III 600V

 C3972574

Digitale multimeter
• Groot beeldscherm met witte led-achtergrondverli-
 chting voor gebruik in schaars verlichte omgevingen
• Weerstand en doorbeltest 
• Frequentie en elektrische capaciteit
• Maximumspanning AC/DC 600V
• 10A AC/DC huidige meting (max. 30 seconden 
 20A overbelasting)
• Min/Max/Gemiddeld om signaalschommelingen te 
 registreren
• Veiligheidsspecifi catie CAT III 600V

C3972575

FLUKE 114 FLUKE 115



 True RMS hoogwaardige industriële multimeter 
 met logfunctie 

 True RMS elektronica multimeter

• Groot ¼ VGA-display tot 50.000 counts, met witte achtergrondverlichting. 
• TrendCapture is een onmisbaar hulpmiddel voor het documenteren van de 
 prestaties van uw ontwerpen, processen of systemen
• Leg meerdere sessies vast of sla gegevens continu voor meer dan 200 uur op.
• Min/Max/Gemiddelde en tijdstempel, voor registratie van signaalschommelingen
• 0,025% basis DC-nauwkeurigheid
• 100 kHz AC-bandbreedte
• True-RMS AC-spanning en stroom voor precieze meetwaarden op 
 complexe signalen of niet-lineaire belastingen
• Meet tot 10A (30 seconden 20A; 10A continu)
•  100 mF bereik elektrische capaciteit
• Temperatuurfunctie
• Relatieve modus voor het elimineren van de interferentie van meetsnoeren bij 
 het meten van lage weerstand- of elektrische capaciteitswaarden
• Piekregistratie voor het registreren van transiënten met snelheden tot 250 µs 
• Beperkte garantie
• Veiligheidsspecifi catie CAT III 1000V/CAT IV 600V

Neem contact op met uw Brammer service center voor meer informatie

 C3955683

FLUKE 287

FLUKE 289

 True RMS elektronica multimeter

• Groot ¼ VGA-display tot 50.000 counts, met witte achtergrondverlichting. 
• TrendCapture is een onmisbaar hulpmiddel voor het documenteren van de 
 prestaties van uw ontwerpen, processen of systemen
• Leg meerdere sessies vast of sla gegevens continu voor meer dan 200 uur op.
• Min/Max/Gemiddelde en tijdstempel, voor registratie van signaalschommelingen
• 0,025% basis DC-nauwkeurigheid
• 100 kHz AC-bandbreedte
• True-RMS AC-spanning en stroom voor precieze meetwaarden op 
 complexe signalen of niet-lineaire belastingen
• Meet tot 10A (30 seconden 20A; 10A continu)
•  100 mF bereik elektrische capaciteit
• Temperatuurfunctie

 True RMS multimeter
• Handmatige en automatische bereikinstelling
• Display Hold en Auto Hold
• Spannings- en stroomwaardemetingen 
• Weerstandsmeting, doorbel- en diodetest 
• Temperatuurmetingen (179)
• Min-max-gemiddelde registratie
• Kalibratie met gesloten behuizing via het frontpaneel
• Ergonomisch omhulsel met geïntegreerde beschermende holster

C3945686 / C3945687 / C3945688

FLUKE 175/177/179

 Multimeter met contactloze spanningszoeker  
 voor elektriciens 

• VoltAlert™ technologie voor contactloze spanningsdetectie
• AutoVolt automatische selectie van AC/DC-spanning
• Lage ingangspedantie: helpt foutieve afl ezingen door fantoomspanning 
 te voorkomen 
• Groot beeldscherm met witte led-achtergrondverlichting voor gebruik 
 in schaars verlichte omgevingen
• True-RMS voor nauwkeurige meetwaarden bij niet-lineaire belastingen
• Meet 20 A (kortstondig tot 30 seconden, 10 A continu)
• Weerstand, doorgang, frequentie en capaciteit 
• Min/Max/Gemiddelde en verstreken tijd, voor registratie van 
 signaalschommelingen
• Compact ergonomisch design voor bediening met één hand
• Compatibel met optionele magnetische hanger (ToolPak™) voor 
 handsfree bediening
• Veiligheidsspecifi catie CAT III 600V

C3972577

FLUKE 117

• Met ingebouwde thermometer voor HVAC-toepassingen
• Microampères om vlamsensoren te testen
• Lage ingangspedantie: helpt foutieve afl ezingen 
 door fantoomspanning te voorkomen 
• Groot beeldscherm met witte led-achtergrondverlichting 
 voor gebruik in schaars verlichte omgevingen
• Weerstand, doorgang, frequentie en capaciteit 
• Min/Max/Gemiddelde en verstreken tijd, voor registratie 
 van signaalschommelingen
• Compact ergonomisch design voor bediening met 
 één hand
•  Compatibel met optionele magnetische hanger (ToolPak™)
• Veiligheidsspecifi catie CAT III 600V

 Elektrische HVAC-multimeter

FLUKE 116

C3972576

• Groot ¼ VGA-display tot 50.000 counts, met witte achtergrondverlichting. 
• TrendCapture is een onmisbaar hulpmiddel voor het documenteren van de prestaties van uw 
 ontwerpen, processen of systemen
• Leg meerdere sessies vast of sla gegevens continu voor meer dan 200 uur op
• Laagdoorlaatfi lter voor nauwkeurige spanning en frequentiemetingen op motoraandrijvingen 
 met aanpasbare snelheid en andere lawaaierige elektrische apparatuur  
• 50 ohm bereik
• Min/Max/Gemiddelde en tijdstempel, voor registratie van signaalschommelingen
• 0,025% basis DC-nauwkeurigheid
• 100 kHz AC-bandbreedte
• True-RMS AC-spanning en stroom voor precieze meetwaarden op complexe signalen of niet-lineaire belastingen.
• Meet tot 10A (30 seconden 20A; 10A continu)
• 100 mF bereik elektrische capaciteit
• Temperatuurfunctie
• Relatieve modus voor het elimineren van de interferentie van meetsnoeren bij het meten van lage weerstand- of 
 elektrische capaciteitswaarden
• Piekregistratie voor het registreren van transiënten met snelheden tot 250 µs 
• Beperkte garantie
• Veiligheidsspecifi catie CAT III 1000V/CAT IV 600V

 C3955684



FLUKE 233

• True-RMS AC-spanning en stroom voor precieze
 meetwaarden op niet-lineaire signalen
• Meet tot 1000V AC en DC
• Meet tot 10A (30 seconden 20A)
• 10.000 µF bereik elektrische capaciteit
• Frequentie tot 50 kHz
• Ingebouwde thermometer
• Weerstandsmeting, doorbel- en diodetest 
• Via draadloze technologie met een laag 
 stroomverbruik kunt u het display tot maximaal 
 10 meter vanaf het meetpunt afl ezen, wat extra 
 fl exibiliteit biedt.  Geen interferentie met metingen.
• Het afneembare magnetische display kan 
 eenvoudig op een plek worden gelegd waar het 
 goed kan worden afgelezen 
• De zender wordt automatisch uitgeschakeld 
 wanneer het display op de meter wordt 
 aangesloten. 
• Automatische uitschakeling optimaliseert de 
 levensduur van de batterij
• Min/Max- en Gemiddelde-registratie voor het 
 automatisch registreren van variaties 
• Doorbel- en diodetest 
• Levensduur batterij: ongeveer 400 uur 

C3955681

• Groot beeldscherm
• Achtergrondverlichting om te werken in beperkt verlichte omgevingen
• Min/Max om signaalschommelingen te registreren
• Ergonomische gegoten behuizing met geïntegreerde meetpenhouders
• Maak uw handen vrij met de optionele magnetische TPAK-ophangset
• Automatische en handmatige bereikinstelling
• Voldoet aan de veiligheidseisen van Categorie 1000V CAT III 
 and Categorie IV 600V

C1694647 / C1694648

• De meest betrouwbare industriële multimeter in de business
• Ontworpen en vervaardigd in de VS
• Levenslange garantie
• Een unieke functie voor nauwkeurige spannings- en 
 frequentiemetingen bij frequentieregelaars en andere apparatuur 
 die elektrische storingen veroorzaakt (87 V). 
• Dankzij een ingebouwde thermometer kunt u gemakkelijk 
 temperatuurmetingen verrichten zonder dat u een apart instrument 
 hoeft mee te nemen (87 V). 
• Optionele magnetische hangclip voor eenvoudig installeren en 
 afl ezen terwijl u uw handen vrij hebt voor andere taken. 
• Dankzij het display met grote cijfers en een heldere 
 achtergrondverlichting met twee verlichtingsniveaus is de 80-serie V 
 aanzienlijk gemakkelijker af te lezen dan oudere modellen. 

 C3953051 / C3953052

• True RMS spanning en stroom voor nauwkeurige metingen
• Automatisch en handmatig bereik voor gemakkelijk testen.
• Laagdoorlaatfi lter (voor metingen aan frequentiegeregelde aandrijvingen) (1587)
• Min/Max registratie, diodetest, temperatuur-, elektrische capaciteit- en 
 frequentiemeting voor maximale fl exibiliteit (1587)
• Door de gebruiker te kiezen testspanningen voor meerdere toepassingen
• Extra testspanningen 50V, 100V, 250V (1587)
• Speciale sonde met afstandsbediening voor eenvoudige en veilige metingen

Neem contact op met uw Brammer service center voor meer informatie

• Meet tot 1000V AC en DC
• Meet tot 10A (30 seconden 20 A)
• 10.000 µF bereik elektrische capaciteit
• Frequentie tot 200 kHz
• Vergrote AC-spanningsbandbreedte – 15 Hz tot 20 kHz (28 II), 
 40 Hz tot 30 kHz (27 II) 
• Dankzij een ingebouwde thermometer kunt u gemakkelijk 
 temperatuurmetingen verrichten zonder dat u een apart instrument 
 hoeft mee te nemen (28 II) 
• Weerstandsmeting, doorbel- en diodetest 
• Min/Max- en Gemiddelde-registratie voor het automatisch 
 registreren van variaties 
• Piek min-max (28 II)

C2149379 / C2149378

FLUKE 27II/28II

FLUKE 77IV

 Industriële multimeter

FLUKE 
1577/1587

 Isolatie multimeter

 Industriële multimeter

FLUKE 83V/87V

• De meest betrouwbare industriële multimeter in de business

 frequentiemetingen bij frequentieregelaars en andere apparatuur 

 temperatuurmetingen verrichten zonder dat u een apart instrument 
Digitale multimeter

• Meet tot 1000V AC en DC
• Meet tot 10A (30 seconden 20 A)
• 10.000 µF bereik elektrische capaciteit
• Frequentie tot 200 kHz
• Vergrote AC-spanningsbandbreedte – 15 Hz tot 20 kHz (28 II), 
 40 Hz tot 30 kHz (27 II) 
• Dankzij een ingebouwde thermometer kunt u gemakkelijk 
 temperatuurmetingen verrichten zonder dat u een apart instrument 
 hoeft mee te nemen (28 II) 

 Industriële multimeter

Multimeter met beeldscherm op afstand

C3229762



Neem contact op met uw Brammer service center voor meer informatie

Neem contact op met de Brammer vestiging bij u in de buurt

T F E

Brammer Nederland BV +31 (0)23 5164 164 +31 (0)23 5323 041 haarlem@brammer.biz

Brammer Alphen aan den Rijn BV +31 (0)17 2422 234 +31 (0)17 2430 719 alphen@brammer.biz

Brammer Amsterdam BV +31 (0)20 6828 215 +31 (0)20 6840 643 amsterdam@brammer.biz

Brammer Breda BV +31 (0)76 5208 040 +31 (0)76 5217 375 breda@brammer.biz

Brammer Drechtsteden BV +31 (0)18 4414 933 +31 (0)18 4421 030 drecht@brammer.biz

Brammer Eindhoven BV +31 (0)40 2436 258 +31 (0)40 2431 397 eindhoven@brammer.biz

Brammer Friesland BV +31 (0)51 3411 633 +31 (0)51 3572 752 friesland@brammer.biz

Brammer Gelderland BV +31 (0)31 3496 676 +31 (0)31 3412 790 gelderland@brammer.biz

Brammer Groningen BV +31 (0)50 5445 070 +31 (0)50 5497 547 groningen@brammer.biz

Brammer Maastricht BV +31 (0)43 3560 707 +31 (0)43 3613 030 maastricht@brammer.biz

Brammer Rijnmond BV +31 (0)18 1697 171 +31 (0)18 1613 388 rijnmond@brammer.biz

Brammer Roermond BV +31 (0)47 5820 000 +31 (0)47 5820 002 roermond@brammer.biz

Brammer Tilburg BV +31 (0)13 4 637 120 +31 (0)13 4638 109 tilburg@brammer.biz

Brammer Twente BV +31 (0)74 2568 475 +31 (0)74 2568 435 twente@brammer.biz

Brammer Utrecht BV +31 (0)30 2414 284 +31 (0)30 2414 730 utrecht@brammer.biz

Brammer Veenendaal BV +31 (0)31 8581 469 +31 (0)31 8581 460 veenendaal@brammer.biz

Brammer Zeeland BV +31 (0)11 5675 000 +31 (0)11 5675 001 zeeland@brammer.biz




