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 Fluke 280 Series Digital Multimeters  
Dòng sản phẩm đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 280 là thế hệ cấp cao  
tiếp theo của dòng sản phẩm đồng hồ vạn năng ghi giữ liệu, sử dụng cho ngành 
công nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp trong điện tử, tự động hóa tại 
nhà máy, phân phối năng lượng, và các thiết bị điện tử-cơ khí. Với khả năng ghi 
dữ liệu nâng cao tự động và hiển thị kết quả ở dạng biểu đồ trên màn hình, bạn 
có thể giải quyết vấn đề nhanh hơn và tối thiểu thời gian. 

 

 

 

Fluke Performance Series Infrared Cameras 
 
Dòng sản phẩm camera tích hợp camera hồng ngoại (Fluke TiS75, TiS65, 
TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20, và TiS10) hiển thị chất lượng hình ảnh tốt 
với giá cả hợp lý, độ phân giải lên đến 320x240 có thể nhìn rõ chi tiết hơn trong 
mỗi bức hình, thậm chí từ 1 khoảng cách nhất định có thể quan sát được đối 
tượng. 

 

Fluke Professional Series Infrared Cameras  
Dòng sản phẩm camera chuyên gia cao cấp tích hợp hồng ngoại (Fluke Ti450, 
Ti400, Ti300) cho ra hình ảnh sắc nét, sinh động và chi tiết trong mỗi lần chụp. 
Chức năng lấy nét  tự động LaserSharpTM giúp bạn lấy chính xác nét đã xác 
định, trải nghiệm khả năng của SuperResolutional để độ phân giải tăng lên 4x 
pixel và MultiSharpTM Focus để đem lại tiêu điểm hình ảnh sắc nét trên nhiều 
đối tượng khác nhau từ gần đến xa. 
 

 

Fluke 3000 FC Series Wireless Multimeter 
 
Đồng hồ vạn năng 3000 FC không dây là dòng sản phẩm ko dây với ứng dụng 
kết nối Fluke (Fluke Connect), có tất cả các thử nghiệm tiện ích và giải quyết 
các vấn đề về đo lường, ứng dụng kết nối ko dây Fluke (Fluke Connect) cho 
phép các modules đo AC, DC và AC+DC, điện áp, dòng điện AC và DC, nhiệt 
độ mà đồng hồ vạn năng Fluke 3000 FC không dây hiển thị 

 Fluke 374FC/375FC/376FC True-RMS AC/DC Clamp Meters  
 
Ampe kìm Fluke’s  374, 375, 376 với chức năng tiên tiến trong giải quyết sự cố 
đo đạc , cho phép kết nối với ứng dụng Fluke Connect, có khả năng lưu trữ dữ 
liệu và han chế tối đa sự cố gián đoạn, truyền dẫn kết quả đo đạc không dây qua 
ứng dụng đo kết nối Fluke, và  thậm chí có khả năng thiết lập và gửi báo cáo 
ngay tại hiện trường. 

Sản phẩm cộng nghệ 
mới 

Giá rẻ nhất 
thị trường 
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Fluke Expert Series Infrared Cameras Dòng sản phẩm camera chụp ảnh nhiệt chuyên nghiệp tích hợp hồng ngoại 
(Fluke TiX560, TiX520, và TiX500) tạo ra hình ảnh cực kỳ chi tiết, với màn 
hình hiển thị LCD lớn, giúp bạn trải nghiệm trong vùng quan sát vượt trội. Ứng 
dụng khớp nối ở ống kính cho phép điều khiển máy qua, xuống dưới và vòng 
quanh các vật thể để chụp dễ dàng. 

 

 

Fluke 1587 FC Insulation Multimeter 
 Đồng hồ vạn năng đo điện trở cách điện Fluke 1587 FC kết hợp máy đo điện trở 
cách điện số với đồng hồ vạn năng số hiệu dụng thực đầy đủ tính năng  vào một 
thiết bị cầm tay nhỏ gọn duy nhất. Khi sử dụng ứng dụng đo kết nối Fluke 
(Fluke Connect), kiểm thử chỉ số PI/DAR với đồ thị TrendItTM cho phép xác 
định sự cố nhanh hơn. Ngoài ra, dò tìm lịch sử đo và xu hướng giảm dữ liệu theo 
thời gian cho ra các kết quả đồng bộ tại hiện trường đo. 

 

 

Fluke 1736 Power Logger and 1738 Advanced Power Logger 
Thiết bị ghi thông số điện ba pha nâng cao Fluke 1736 và 1738 đi kèm với ứng 
dụng di động Fluke Connect® và khả năng tương thích phần mềm máy tính 
cung cấp cho bạn dữ liệu cần thiết đề đưa ra quyết định chính xác về mức tiêu 
thụ năng lượng và chất lượng điện theo thời gian thực.. thiết bị ghi thông số điện 
năng nâng cao tự động chụp và lưu trữ hơn 500 thông số chất lượng điện trong 
khi cho phép bạn khắc phục sự cố các vấn đề chất lượng điện nâng cao hơn.  

 

 

Fluke 120B Series Industrial ScopeMeter® Hand-Held Oscilloscopes 
 
Máy đo hiện sóng cầm tay ScopeMeter dòng 120 Series: đơn giản hóa hoạt động 
kiểm tra, giúp xác định rõ nguyên nhân gây lỗi, từ đó khắc phục sự cố điện cơ 
nhanh hơn. Dòng sản phẩm cũng tích hợp ứng dụng di động Fluke Connect và 
FlukeView® dành cho phần mềm Scopemeter cho phép tương tác, phân tích dữ 
liệu nhiều hơn và có thêm thông tin kiểm tra quan trọng.  

  

 

Fluke 789 ProcessMeter 
 
Đồng hồ đo vạn năng hiệu chuẩn vòng lặp tối ưu Fluke 789 là công cụ cơ bản 
khắc phục sự cố cho các kỹ sư điện và chuyên gia thiết bị đo. Fluke 789 kết hợp 
chức năng của thiết bị hiệu chuẩn vòng lặp với một đồng hồ vạn năng kỹ thuật 
số. Fluke 789n được trang bị một module đo nhiệt độ, hơn nữa khả năng ghi dữ 
liệu không dây của ứng dụng Fluke Connect với tính năng gọi video 
ShareLiveTM. Giờ đây, các kỹ thuật viên quy trình có thể làm được nhiều việc 
hơn trong khi chỉ cần mang theo rất ít đồ.  

 

 

Fluke 805 FC Vibration Meter  
 
Đưa ra các quyết định bảo trì một cách tự tin, Fluke 805 Vibration Meter - Máy 
đo độ rung Fluke 805 là thiết bị kiểm tra độ rung đáng tin cậy nhất dành cho 
những đội bảo trì cơ khí cần số đo lặp lại và chính xác của độ rung tổng thể và 
tình trạng vòng bi. Bạn có thể làm tất cả chỉ cần giữ liên lạc với đội của bạn 
bằng ứng dụng Fluke Connect với khả năng ShareLiveTM.  

 


