
Motive pentru conectarea  
instrumentelor dvs.

De ce instrumentele de testare şi de 
măsurare sunt mai bune împreună cu 
Fluke ConnectTM
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Lucraţi mai rapid
Aplicaţia Fluke Connect™ vă ajută să realizaţi sarcinile 
întreţinerii de rutină şi să rezolvaţi problemele mai rapid decât 
oricând. Înregistraţi, monitorizaţi şi partajaţi înregistrările 
privind echipamentele fără a părăsi platforma fabricii. Depanaţi 
problemele de la distanţă cu măsurători şi clipuri video în timp 
real. Şi stocaţi şi accesaţi, în condiţii de siguranţă, toate imaginile 
şi datele dvs. Cu instrumentele compatibile Fluke Connect™ puteţi 
face toate aceste lucruri utilizându-vă telefonul—oriunde, oricând. 

1

Reduceţi întocmirea de documente
Aplicaţia Fluke Connect™ vă permite să introduceţi date, să creaţi 
rapoarte şi să comparaţi rezultatele anterioare cu cele actuale 
utilizând aplicaţia de pe telefonul dvs. Creaţi şi distribuiţi pe loc 
rapoarte privind echipamentele. Şi accesaţi cu uşurinţă toate 
datele de întreţinere şi realizaţi grafice ale acestora pentru a 
identifica tendinţele şi a lua decizii rapide. Cu instrumentele  
Fluke Connect™ puteţi arunca mapele şi vă puteţi lua rămas bun 
de la introducerea manuală a datelor. 

3

Lucraţi în colaborare
Cu aplicaţia şi instrumentele compatibile Fluke Connect™ veţi 
colabora cu alte persoane, indiferent unde s-ar afla acestea. 
Vedeţi ceea ce vede echipa dvs. şi invers. Partajaţi şi urmăriţi 
măsurători şi clipuri video în timp real pentru a depana 
problemele din orice locaţie. Şi vă economisiţi timpul şi vă scutiţi 
de efortul de a vă deplasa pe platforma fabricii sau înapoi în 
birou, ori de câte ori survine un incident sau o problemă. 
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Utilizaţi cea mai mare suită de instrumente de testare 
conectate din lume 
Fluke Connect™ este deja cel mai mare sistem de testare şi 
măsurare wireless din lume, şi este în continuă dezvoltare. 
Peste 20 de instrumente Fluke pot fi conectate, inclusiv o 
gamă de camere de termoviziune, multimetre digitale şi 
testere de rezistenţă a izolaţiilor. În curând vor fi conectate şi 
testerele pentru vibraţie şi alte instrumente. Şi toate acestea vin 
împreună cu legendara calitate, rezistenţă şi asistenţă Fluke. 
Pentru o listă completă cu instrumentele Fluke Connect™, 
consultaţi pagina următoare. 

6

Experimentaţi mai mult decât o simplă conectivitate 
Cu o gamă de funcţii puternice, sistemul Fluke Connect™ oferă 
mult mai mult decât o simplă conectivitate. Colaboraţi şi depanaţi 
împreună cu alte persoane utilizând apelul video ShareLive™, 
astfel încât acestea să poată vedea exact ceea ce vedeţi şi 
dvs. Creaţi, accesaţi şi gestionaţi cu uşurinţă înregistrările prin 
intermediul istoricului EquipmentLog™. Identificaţi şi monitorizaţi 
echipamentele deteriorate şi necesităţile în materie de întreţinere 
cu graficele TrendIt™. Şi blocaţi-vă datele, în timp ce le puteţi 
accesa oricând şi oriunde, utilizând stocarea Fluke Cloud™. 

5

Îmbunătăţiţi siguranţa
Aplicaţia şi instrumentele compatibile Fluke Connect™ 
îmbunătăţesc siguranţa şi confortul întreţinerii şi depanării 
electromecanice. Realizaţi măsurători în timp real ale circuitelor 
sub tensiune şi ale echipamentelor mecanice operaţionale de la 
o distanţă sigură. Şi corelaţi diferitele măsurători (de exemplu, 
temperatura şi amperajul sau amperajul trifazat), utilizând, 
simultan, instrumente multiple (de exemplu, modulele de 
măsurare a curentului şi temperaturii).
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Aflați de ce răspunsul a fost atât de favorabil
Fluke Connect™ este unul dintre cele mai inovatoare sisteme de testare şi măsurare 
wireless de pe planetă. Dar nu ne credeţi pe cuvânt. Iată ce spun alţii despre  
Fluke Connect™ şi despre funcţiile puternice ale acestuia:7

Apel video ShareLive™
Nu am cum să ajung imediat oriunde în fabrică. ShareLive îmi arată informaţiile 

despre problemă, astfel încât îi pot ajuta pe oamenii mei, fără a trebui să mă 
deplasez efectiv până la ei. Acesta ajută echipele să comunice la distanţă—fără a 
mai fi nevoie de deplasarea pe jos sau cu maşina.

-Manager de întreţinere

Petrec patru ore sau mai mult la telefon cu tehnicienii mei, instruindu-i în 
teren. ShareLive mi-ar economisi mult timp. Îmi permite să văd din birou tot ce 
se petrece. Utilizând funcţia video, pot vedea măsurătoarea şi pot auzi sunetul. În 
acest fel, eu pot vedea şi, apoi, ajuta la diagnosticarea problemei mult mai bine 
decât dacă aş încerca să descifrez ceea ce se spune la telefon.

-Director comercial HVAC şi pentru întreţinerea unităţilor

Prin intermediul său, întreaga echipă poate efectua împreună depanarea. Şi nu 
este nevoie să vin la miezul nopţii!

-Electrician şef, producător important de alimente 

Grafice TrendIt™
Un lucru remarcabil, o imagine valorează cât o mie de cuvinte! O reprezentare 

grafică este mult mai convingătoare pentru persoanele fără pregătire tehnică, 
precum şeful meu. Ajută la înţelegerea urgenţelor, deoarece pot să îi prezint 
imediat şefului meu exact ceea ce se întâmplă atunci când pornim motorul. 

-Tehnician şef, furnizor principal de apă

Ei bine, pot să activez reprezentarea grafică, să trec prin circuitul de control, să 
pornesc şi să opresc pompele, să revin şi să mă uit la reprezentarea grafică şi să 
văd ce se întâmplă. În timp real, puteţi avea acces instantaneu la informaţii. Acest 
lucru poate să vă scutească de o mulţime de deplasări.

-Furnizor de servicii de întreținere a vibrațiilor
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Istoric EquipmentLog™
Avem un sistem cu dosare pe suport de hârtie la care nimeni nu are acces 

atunci când este nevoie de acestea. EquipmentLog este perfect pentru întreţinerea 
preventivă. Elimină întocmirea multor documente, salvează ore de lucru şi 
simplifică comunicarea, astfel încât informaţiile să ajungă mai rapid la oameni. 

-Manager de întreţinere, producător de piese auto

Două zile mai târziu nu mai trebuie să vă întrebaţi: oare la ce mă gândeam?
-Tehnician şef, producător stivuitoare

Înregistrarea automată a măsurătorilor cu AutoRecord™
Scriem de mână o mulţime de informaţii, astfel încât ar fi foarte bine dacă 

informaţiile s-ar salva în mod automat. Acest lucru ar fi un avantaj extraordinar 
pentru noi! Prin intermediul său, nu mai trebuie să scriem de mână. Informaţiile 
trec wireless în smartphone, iar noi le trimitem chiar atunci către ceilalţi.

-Tehnician de întreţinere, companie aeriană importantă

Sunt singur în mod frecvent. Am doar 26 de ani, astfel încât nu sunt la fel de 
experimentat precum alţi colegi mai în vârstă. Ar fi extraordinar [să fiu capabil] să 
îi trimit ceva managerului meu pentru a putea discuta problema direct.

-Furnizor de servicii de întreținere a vibrațiilor

Stocare Fluke Cloud™
În acest moment, utilizăm un PC pentru imagini de termografie, Excel pentru 

izolaţie şi carneţele pentru studiile sarcinii. [Cu stocarea Fluke Cloud], putem 
vedea tot ce este pe acest motor într-un singur loc. Datele nu se pierd niciodată, 
nici măcar atunci când componentele dvs. hardware se defectează. 

-Inginer fiabilitate, producător important de alimente

Este exact ca şi cum aş ţine în mâinile mele un sistem de management al 
întreţinerii. 

-Electrician şef, departamentul de întreţinere transport municipal 

Acesta este un dispozitiv care economiseşte timp şi un instrument de 
organizare. Elimină munca suplimentară din activitatea mea, îmi economiseşte 
timp din zi şi îmi eficientizează munca. Nu pot angaja oameni. Cu acest dispozitiv, 
nu veţi mai avea nevoie de încă patru persoane. Nu aveţi cum să stabiliţi un preţ 
pentru acest lucru!

-Şef întreţinere preventivă, instalaţie de imprimare ziare
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Cine va utiliza  
Fluke ConnectTM?
Echipele de întreţinere industrială, întreţinere a unităţilor, 
din unităţi comerciale şi contractorii sunt cei mai interesaţi în 
utilizarea instrumentelor Fluke cu aplicaţia Fluke Connect™. 

FUnCţIE oCUpATă DE CLIEnT:
Tehnicieni de întreţinere preventivă

AvAnTAjE:
Reducerea costurilor de întreţinere şi creşterea timpului de activitate 
cu înregistrări precise privind echipamentele; elimină timpul 
petrecut cu deplasarea între teren şi birou şi cu transcrierea datelor 
măsurătorilor

ApLICAţII:
•	Inspecţiile echipamentelor utilizând camerele de termoviziune 

(Ti9x, Ti1xx, Ti2xx, Ti3xx, Ti4xx) şi dispozitivele de măsură Fluke 
(seria 3000 FC) 

•	Studii de sarcină utilizând dispozitivele de măsură Fluke  
(seria 3000 FC)

FUnCţIE oCUpATă DE CLIEnT:
Tehnicieni de întreţinere

AvAnTAjE:
Permiteţi persoanelor cu diverse niveluri de competenţe să 
colaboreze mai comod şi vizualizeze de la distanţă măsurătorile în 
dulapuri sub tensiune, pentru o siguranţă îmbunătăţită  

ApLICAţII:
•	Depanarea problemelor generale ale echipamentelor
•	Studii de sarcină utilizând dispozitivele de măsură Fluke (seria 

3000 FC)

FUnCţIE oCUpATă DE CLIEnT:
Tehnicieni fără instrumente compatibile Fluke ConnectTM

AvAnTAjE:
Îmbunătăţiţi eficienţa întreţinerii electrice şi mecanice accesând 
înregistrările referitoare la echipamente, manuale şi alte materiale 
utile de pe un smartphone, când vă aflaţi pe teren

ApLICAţII:
•	Accesaţi manuale ale produselor
•	Consultaţi resurse, precum note ale aplicaţiilor
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Categoria  
produsului

Instrumente conectate Fluke Descriere perfect pentru

Camere de  
termoviziune

Cameră de termoviziune Ti400 Performanţă avansată 
a comunicării şi 
caracteristicilor de focalizare, 
rezistenţă de clasă mondială 
şi siguranţa că obţineţi 
măsurători precise.

Manageri de întreţinere, electricieni, manageri 
de fabrici şi unităţi şi tehnicieni care caută 
problemele potenţiale înainte ca acestea să 
devină erori costisitoare; indiferent că aceştia 
preferă să vadă cele mai mici detalii vizuale 
şi termice de la distanţe scurte sau lungi ori 
preferă simplitatea măsurătorilor. Timp de 
activitate sau timp de inactivitate. Rezultatele 
dvs. contează.

Cameră de termoviziune Ti300

Cameră de termoviziune Ti200

Ti125, cu card SD FC WiFi inclus

Ti110, cu card SD FC WiFi inclus

Ti105, cu card SD FC WiFi inclus

Ti100, cu card SD FC WiFi inclus

Ti95 cu card SD FC WiFi inclus

Ti90 cu card SD FC WiFi inclus

Multimetre  
digitale

Multimetru digital 3000 FC Măsurători precise; perfor-
manţă consecventă, fiabilă; 
atenţie acordată siguranţei.

Tehnicienii electronişti care au nevoie să 
efectueze operaţii de întreţinere, reparaţii şi să 
instaleze echipamente complexe.

Modul de curent alternativ  
wireless iFlex® a3001 FC 

Modul de curent alternativ/ 
continuu wireless a3002 FC

Modul de curent alternativ  
wireless a3000 FC

Modul de tensiune c.a.  
wireless v3000

Modul de tensiune c.c.  
wireless v3001 FC

Modul de temperatură  
wireless tip K t3000 FC

Multimetru digital 289 cu 
conector ir3000

Multimetru digital 287 cu 
conector ir3000

Echipamente  
şi sisteme 
de testare 
a vibraţiilor

Vibrometrul 805,  
va apărea în curând

Multimetru cu jurnalizare, de 
înaltă performanţă; rezolvaţi 
probleme complexe; precis, 
durabil şi cea mai puternică 
garanţie disponibilă.

Tehnicienii care caută să rezolve probleme 
complexe în domeniul electronicii, al auto-
matizării în uzine, al distribuţiei energiei şi al 
echipamentelor electronice.

Testere pentru 
rezistenţa izolaţiei

Tester rezistenţă izolaţie  
1550B şi 1550C FC

Fără zgomot, fiabile, sigure 
şi uşor de utilizat

Profesioniştii în domeniul întreţinerii care 
lucrează pe motoare, generatoare, cabluri sau 
aparataje de comutaţie pentru aplicaţii de 
depanare, punere în funcţiune şi întreţinere 
preventivă 

Tester pentru rezistenţa izolaţiei  
1555 FC

Instrumente  
de proces

789 ProcessMeterTM Confort şi simplitate în uti-
lizare mulţumită combinării 
multimetrului digital (DMM) 
şi calibratorului de buclă

Tehnicieni de proces, ingineri de proces şi 
electricieni industriali

Pentru a începe să utilizaţi cel mai mare sistem  
wireless de instrumente de testare conectate din 
lume, descărcaţi aplicaţia gratuită Fluke Connect™  
de pe Google sau iTunes. Fluke Europe B.V.
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5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.ro
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