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FlukeView Forms vergroot de kracht van 
uw Fluke tools door u in staat te stellen 
afzonderlijke meetwaarden of reeksen van 
meetwaarden te documenteren, op te slaan en 
te analyseren en ze vervolgens te converteren 
naar professioneel ogende documenten. 
FlukeView Forms ondersteunt de volgende 
meters:

Software en andere 
accessoires

IR189USB
Interfacekabel van IR naar USB (meegeleverd 
met FVF-SC2 en FVF-Basic) 

Voor klanten die hun bestaande RS232-kabel •	
willen upgraden
Er wordt een kleine adapter meegeleverd •	
voor het aansluiten van de kabel op de 189, 
287, 289, 1653 of de 1550B. 
Er wordt CD-ROM met stuurprogramma’s •	
voor gebruik met oudere versies van de  
FVF-SC1 meegeleverd.

BP189 batterijhouder met een grote 
capaciteit (voor DMM van de Fluke   
180-serie)
Verleng de levensduur van de batterij van 
uw Fluke 187/189 tot 450 uur (meer dan twee 
weken continu gebruik). 

Biedt plaats aan 4 C-batterijen. •	
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V •	

Batterijen en meter worden \afzonderlijk 
verkocht

ToolPak (TPAK)
Laat uw meter hangen

Kit met universele hangclips (2), haak- en •	
lusriemen (2 lengtes) en sterke magneet 
Tal van ophangmogelijkheden•	

Hang & Sluit KitsSoftware FlukeView® Forms

Fluke Fiber Optic Meter 
Met de Fluke Fiber Optic Meter (FOM) kunt 
u tests uitvoeren op en onderhoud plegen 
aan glasvezelkabel zonder 
dat u daarvoor een hele 
nieuwe meter hoeft aan te 
schaffen. U steekt de FOM 
rechtstreeks in een DMM 
die is voorzien van een mV 
DC-functie en een 10 Ω ingangsimpedantie, en 
vervolgens 
kunt u snel en nauwkeurig eventuele verliezen 
in glasvezelkabels vaststellen. Lichtbronnen 
en verbindingskabels zijn afzonderlijk 
verkrijgbaar

FOS 850 & FOS 850/1300
Glasvezellichtbronnen
Diverse glasvezellichtbronnen voor het testen 
van verschillende kabellengtes

Voor alle accessoires geldt een volledige garantie van 1 jaar

Compatibiliteitstabel FlukeView Forms

Maak uitgebreid loggen eenvoudiger

Glasvezeltechniek

FVF-optie Instrument Kabel** Toepassingsniveau

FVF-UG Alleen software-upgrade, ieder instrument dat 
FlukeView Forms Software ondersteunt

Geen kabel 
meegeleverd

FVF Full (inclusief Designer)FVF-SC1 Fluke 53-II, 54-II, 87-IV*, 89-IV* Serieel / IRDA
FVF-SC2 Fluke 280-serie, 789, 1550B, 1653, 568, 180-serie* USB / IR
FVF-SC4 Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*, 975 USB / serieel
FVF-BASIC Fluke 280-serie, 789, 1550B, 1653B, 180-serie* USB / IR

FVF BASIC
FVF-SC5 8808A, 8845A, 8846A, 45* USB / serieel

*  Verouderd
** USB-kabels worden door Microsoft Windows NT 4.0 niet ondersteund



L200 Probelampje
Kan op elke meetprobe van Fluke •	
worden bevestigd
Helderwitte LED•	
Batterijlevensduur van 120 uur•	

Overige accessoires

L205 Mini Hat Light
Robuuste xenonwerklamp •	
met een grote lichtsterkte
Vast te klemmen op een •	
baseballcap
Inclusief clip•	
Inclusief twee AAA-•	
batterijen
Waterdicht•	

L206 Deluxe 
LED Hat Light 
Bevestig hem aan een helm, 
een baseballcap, of zelfs 
aan een luik voor alle 
verlichting die u nodig hebt.

3 superheldere witte LED’s •	
die nooit doorbranden
Inclusief speciaal bevestigingsstuk voor helmen•	
 Levensduur batterij 40 uur•	
Inclusief drie AAA-batterijen•	

L210 Probelampje + 
probeverlengstukken

Omvat L200 •	
probelampje en TP280-
probeverlengstukken
20 cm lange •	
probeverlengstukken  
voor een grotere afstand tussen handen  
en spanningvoerende stroomkringen
Het verlengstuk wordt tussen de modulaire •	
meetprobe en het meetsnoer aangebracht  
(totale afstand 30 cm) MC6 MeterCleaner™-reinigingsdoekjes 

(verpakking van 6)

MC50 MeterCleaner™-reinigingsdoekjes 
(verpakking van 50)

Vochtige reinigingsdoekjes voor het verwijderen •	
van vuil, olie en vet
Eén doekje is voldoende voor het reinigen één •	
meetinstrument
Veilig voor rubber en kunststof en bovendien •	
milieuvriendelijk (niet giftig)

SV225 lekspanningsadapter
Lekspanning kan optreden 
in elektrische installaties als 
gevolg van de capaciteit tussen 
de draden. Dit kan foutieve 
meetwaarden opleveren bij 
meters met een hoge impedantie.

De SV225 lost dit op zonder 
concessies te doen aan de veiligheid. 

Bij onder spanning staande draden geeft de •	
meter de werkelijke spanning aan. 
Bij circuits die niet onder spanning •	
staan, geeft de meter bijna nul aan 
(zelfs als er lekspanningen zijn). 
Hij kan worden gebruikt in •	
combinatie met alle moderne meters die een 
standaardafstand tussen ingangen hebben. 
Voldoet aan CAT III 1000 V, CAT IV 600 V•	

TL225 SureGrip™-meetsnoerenset 
voor lekspanningsadapter 
De kit bevat: 

SV225 lekspannings-•	
onderdrukker 
TL224 SureGrip•	 TM-
siliconenmeet-
snoerenset  
(haaks op recht) 
TP220 SureGrip•	 TM-meetprobeset 
C75 accessoirekoffer•	

Probelampje Lekspanningsadapter

80K-6 en 80K-40
Een hoogspannings-
meetprobe waarmee een 
multimeter spanningen tot 
6.000 V resp. 40.000 V kan meten.
Uitsluitend voor laagenergetische toepassingen

Hoogspanningsmeetprobe

Voor alle accessoires geldt een volledige garantie van 1 jaar

Reinigingsmaterialen voor meetinstrumenten




