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komponenty

V katalogu firmy Distrelec najdou elektrikáři užitečné digitál-
ní multimetry pro kontrolu elektrických obvodů. Multimetry řady 
Fluke 80V mají zdokonalené měřicí funkce pro vyhledávání po-
ruch, velké rozlišení a výbornou přesnost. Tyto vlastnosti se uplatní 
při odhalování závad v motorech, v automatizovaných provozech, 
distribučních sítích a elektromechanických zařízeních. Kromě roz-
sáhlejších funkcí pro odhalování závad jsou tyto přístroje bezpeč-
né, dobře se ovládají a jsou odolné proti nárazu. Na displeji jsou 
společně s naměřenou hodnotou zobrazeny minimální, maximální 
nebo průměrné hodnoty. 

Multimetr Fluke 87V má unikátní schopnost přesného měření na-
pětí a frekvence v regulovaných pohonech a dalších zařízeních s elek-
trickým šumem. Má zabudovaný teploměr a měří skutečně efektivní 
hodnoty (True-RMS).

Řada Fluke 80V obsahuje také model Fluke 88V/A pro diagnos-
tiku elektrických systémů vozidel. Na displeji je společně s namě-
řenou hodnotou zobrazena minimální, maximální nebo průměrná 
hodnota. 

Multimetry Fluke 83V a Fluke 87V jsou dodávány spolu s měřicími 
kabely (TL75), krokodýlovými svorkami (AC72) a pouzdrem. Součástí 
dodávky modelu Fluke 87V je teplotní sonda. Model Fluke 88 V/A je 
ještě vybaven sadou pro upevnění (TPAK), měřicím kabelem TL224, 
sadou TP220 s měřicími hroty (SureGrip), sadou velkých krokodýlo-
vých svorek AC285, snímačem měření teploty typu 80 BK, indukč-
ním snímačem otáček a dalším příslušenstvím.

Kompletní nabídka produktů z oblasti elektroniky, elektrotechni-
ky, automatizace, pneumatických zařízení a nářadí je uvedena v ka-
talogu zásilkové firmy Distrelec a na webové stránce www.distrelec.
cz. Na stránce je pro zákazníky k dispozici také elektronický obchod. 
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•  přímý dodavatel elektronických součástek 
 a počítačového příslušenství 
•  dodací lhůta je 24 hodin 
•  nízké přepravní náklady 
•  od více než 1000 výrobců 
•  kompetentní, česky mluvící operátoři 
•  obsáhlý výběr kvalitních produktů 
•  součástky balené pro automatické zpracování 
•  NOVINKA: „Katalog Plus“, nákupní servis pro 
 více než 1400 výrobců 

DISTRELEC: 
TOP-KVALITA 
V SRDCI EVROPY. 
Už přes 40 let je součástí 
skupiny Dätwyler. 
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Obr. 1. Multimetr Fluke 87V přesně změří napětí a frekvenci v regu-
lovaných pohonech


