
Redenen om uw  
instrumenten te verbinden

Waarom test- en meetinstrumenten beter 
werken in combinatie met Fluke ConnectTM
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Sneller werken
Met de Fluke Connect™-app kunt u routineonderhoud sneller 
uitvoeren en problemen sneller oplossen dan ooit tevoren. 
Log dossiers van apparatuur, houd ze bij en deel ze zonder de 
werkvloer te verlaten. Onderzoek problemen op afstand met live-
meetwaarden en video. En sla al uw beelden en gegevens veilig 
op. Met instrumenten die geschikt zijn voor Fluke Connect™ kunt u 
dit allemaal met uw telefoon doen – altijd en overal. 
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Papierwerk verminderen
Met de Fluke Connect™-app kunt u op uw telefoon gegevens 
invoeren, rapporten opstellen en oude met nieuwe gegevens 
vergelijken. Maak en deel dossiers van apparatuur meteen ter 
plekke. En roep al uw onderhoudsgegevens gemakkelijk op en 
verwerk ze eenvoudig in een grafiek om trends vast te stellen en 
snel beslissingen te nemen. Met Fluke Connect™-instrumenten 
hebt u geen klembord meer nodig en kunt u gedag zeggen tegen 
het handmatig invoeren van gegevens. 

3

Meer samenwerken
Met de Fluke Connect™-app en geschikte instrumenten kunt u 
met anderen samenwerken, waar zij zich ook bevinden. Zie 
wat uw team ziet, en omgekeerd. Deel en bekijk live video en 
meetwaarden om problemen vanaf elke willekeurige plaats te 
onderzoeken. En bespaar uzelf tijd en de moeite om bij elke vraag 
of elk probleem naar de werkvloer of terug naar het kantoor te 
moeten lopen. 
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De grootste verzameling met elkaar verbonden  
testinstrumenten ter wereld 
Fluke Connect™ is al het grootste wireless test- en 
meetsysteem ter wereld en het groeit nog steeds. Meer 
dan 20 Fluke-instrumenten kunnen worden verbonden, 
inclusief allerlei warmtebeeldcamera's, digitale multimeters 
en isolatieweerstandstesters. Trillingsmeters en overige 
instrumenten worden binnenkort eveneens verbonden. Deze 
hebben allemaal de legendarische kwaliteit, robuustheid en 
ondersteuning van Fluke. Zie voor een volledige lijst van  
Fluke Connect™-instrumenten de volgende pagina. 
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Meer dan connectiviteit ervaren 
Met de krachtige functies levert het Fluke Connect™-systeem 
veel meer dan connectiviteit. Werk samen en onderzoek samen 
met andere gebruikers van de ShareLive™-videogespreksfunctie, 
zodat zij kunnen zijn wat u ziet. Maak, raadpleeg en beheer 
onderhoudsdossiers met de EquipmentLog™-geschiedenisfunctie. 
Identificeer en bewaak verouderde apparatuur en 
onderhoudsbehoeften met TrendIt™-grafieken. Beveilig uw 
gegevens en maak deze tegelijkertijd op elk moment en overal 
(beveiligd) toegankelijk, met behulp van de Fluke Cloud™-opslag. 
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De veiligheid verbeteren
De Fluke Connect™-app en geschikte instrumenten zorgen voor 
een betere veiligheid en meer gemak bij elektromechanisch 
onderhoud en storingzoeken. Lees op veilige afstand live-
meetwaarden af van spanningvoerende stroomkringen en in 
werking zijnde mechanische apparatuur. Breng verschillende 
meetwaarden met elkaar in verband (d.w.z. temperatuur en 
stroom of driefasenstroom) door meerdere instrumenten tegelijk 
te gebruiken (d.w.z. temperatuur en stroommeetmodules).
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Lees waarom de reacties zo positief zijn
Fluke Connect™ is een van de meest innovatieve wireless test- en 
meetinstrumentsystemen ter wereld. Maar u hoeft het niet van ons aan te nemen. 
Hier leest u wat anderen over Fluke Connect™ en zijn krachtige functies zeggen:7

ShareLive™-videogespreksfunctie
Ik kan niet overal tegelijk op de werkvloer zijn. ShareLive toont mij informatie 

over het probleem zodat ik mijn mensen kan helpen zonder dat ik naar hen toe 
moet lopen. Het helpt teams om over een grote afstand te communiceren, zonder 
te hoeven lopen of rijden.

- Onderhoudsmanager

Ik besteed vier uur of meer per week aan de telefoon, om mijn op locatie werk-
zame monteurs te coachen. ShareLive zou mij veel tijd besparen. Hiermee kan ik 
vanaf kantoor volgen wat er gebeurt. Met een video kan ik de meting zien en het 
geluid horen. Op deze manier kan ik het probleem zien en veel beter helpen bij 
het onderzoeken ervan, dan dat ik probeer te begrijpen wat er aan de telefoon 
wordt gezegd.

- Manager installatieonderhoud en commerciële HVAC-installaties

Hiermee kan het hele team samen storingen opsporen en verhelpen. En ik zou 
niet meer rond middernacht naar het werk hoeven te rijden!

- Chef-elektricien, grote voedingsmiddelenproducent 

TrendIt™-grafiekfunctie
Wow, een beeld zegt meer dan duizend woorden! Een dergelijke grafiek is voor 

niet-technische mensen zoals mijn baas veel overtuigender. Het helpt hem de 
urgentie te begrijpen, omdat ik mijn baas onmiddellijk exact kan laten zien wat er 
gebeurt als wij de motor inschakelen. 

- Chef-monteur, groot waterleidingbedrijf

Ik kan de grafiekfunctie inschakelen, naar het besturingscircuit gaan, de 
pompen in- en uitschakelen, terugkomen en naar de grafiek kijken om te zien 
wat er gebeurt. In realtime kun je direct toegang krijgen tot informatie. Dat zou 
veel geloop schelen.

- Serviceaanbieder van onderhoud aan trillingsgevoelige apparatuur
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EquipmentLog™-geschiedenisfunctie
Wij hebben een systeem met bestanden op papier waartoe niemand toegang 

heeft als men ze nodig heeft. EquipmentLog is perfect voor preventief onderhoud. 
Het voorkomt een heleboel papierwerk, bespaart manuren en vergemakkelijkt de 
communicatie zodat informatie de mensen sneller kan bereiken. 

- Onderhoudsmanager, fabrikant van auto-onderdelen

Twee dagen later hoef je je niet af te vragen waar je met je hoofd zat.
- Chef-monteur, heftruckfabrikant

AutoRecord™-meetfunctie
Nu schrijven we veel informatie op, dus automatisch opslaan van die informatie 

is echt fantastisch. Dit zou een enorm pluspunt voor ons zijn! Hiermee hoeven wij 
niets op te schrijven. Het gaat draadloos naar de smartphone en wij sturen het 
dan meteen door naar anderen.

- Onderhoudsmonteur, grote luchtvaartmaatschappij

Ik ben vaak alleen aan het werk. Ik ben slechts 26 jaar oud, dus ik heb niet 
zoveel ervaring als oudere collega's. Het zou fantastisch zijn om iets naar mijn 
manager te kunnen sturen zodat wij het probleem onmiddellijk en rechtsreeks 
kunnen bespreken.

- Serviceaanbieder van onderhoud aan trillingsgevoelige apparatuur

Fluke Cloud™-opslag
Momenteel gebruiken wij een pc voor warmtebeelden, Excel voor isolatie en 

notebooks voor de belastingstudies. [Met Fluke Cloud-opslag], kunnen we alles 
over deze motor op één plaats zien. Er gaan nooit gegevens verloren, zelfs als je 
hardware het begeeft. 

- Betrouwbaarheidsingenieur, grote voedingsmiddelenproducent

Het is alsof ik een onderhoudsbeheersysteem in mijn handen heb. 
- Chef-elektricien, onderhoudsafdeling van een gemeentevervoerbedrijf 

Dit is een tijd besparend apparaat en een organisatie-instrument. Het neemt 
overbodige zaken weg uit mijn werk, bespaart mij dagelijks tijd en stroomlijnt 
mijn werk. Het lukt mij niet om mensen in te huren. Hiermee heb ik geen 4 
mensen nodig. Dit is niet in geld uit te drukken!

- Leidinggevende preventief onderhoud, krantendrukkerij
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Wie maakt er gebruik van 
Fluke ConnectTM?
Voornamelijk teams voor industrieel onderhoud, 
installatieonderhoud en commerciële installaties alsmede 
installateurs zijn geïnteresseerd in het gebruik van Fluke-
instrumenten met de Fluke ConnectTM-app. 

FunCTIE kLAnT:
Monteurs voor preventief onderhoud

VooRDELEn:
Verlaag uw onderhoudskosten en vergroot de inzetbaarheid met 
nauwkeurige dossiers van apparatuur; elimineert de loop- en reistijd 
tussen locatie en kantoor en het overzetten van meetgegevens

ToEPASSIngEn:
•	Apparatuurinspecties met behulp van Fluke-warmtebeeldcamera's 

(Ti9x, Ti1xx, Ti2xx, Ti3xx, Ti4xx) en -multimeters (3000 FC-serie)
•	Belastingsstudies met behulp van Fluke-multimeters (multimeters 

van de 3000 FC-serie)

FunCTIE kLAnT:
Onderhoudsmonteurs

VooRDELEn:
Laat verschillende vaardigheidsniveaus gemakkelijker samenwerken 
en bekijk op afstand metingen in spanningvoerende kasten, voor 
meer veiligheid  

ToEPASSIngEn:
•	Algemene problemen van apparatuur onderzoeken
•	Belastingsstudies met behulp van Fluke-multimeters  

(3000 FC-serie)

FunCTIE kLAnT:
Technici met instrumenten die niet geschikt zijn voor Fluke ConnectTM

VooRDELEn:
Verbeter de efficiency van elektrisch en mechanisch onderhoud door 
op locatie dossiers van apparatuur, handleidingen en overig nuttig 
informatiemateriaal te raadplegen op een smartphone

ToEPASSIngEn:
•	Toegang tot producthandleidingen
•	Referentiemateriaal, zoals toepassingsadviezen
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Productcategorie Verbonden Fluke-instrumenten Beschrijving Perfect voor

Warmtebeeld- 
camera's

Ti400 warmtebeeldcamera Geavanceerde, 
hoogwaardige 
communicatie- en 
scherpstelfuncties, 
duurzaamheid van 
wereldklasse en het 
vertrouwen dat u 
nauwkeurige metingen 
verricht.

Onderhoudsmanagers, elektriciens, fabrieks- 
en installatiemanagers en technici die 
potentiële problemen lokaliseren voordat 
deze tot kostbare storingen leiden; of ze nu 
de kleinste visuele en thermische details 
moeten zien vanaf kleine of grote afstanden, 
of dat ze graag een gebruiksvriendelijk 
instrument willen gebruiken dat direct 
gereed is. Bedrijfstijd of uitvaltijd. Uw 
resultaten zijn belangrijk.

Ti300 warmtebeeldcamera

Ti200 warmtebeeldcamera

Ti125 met FC WiFi SD-kaart

Ti110 met FC WiFi SD-kaart

Ti105 met FC WiFi SD-kaart

Ti100 met FC WiFi SD-kaart

Ti95 met FC WiFi SD-kaart

Ti90 met FC WiFi SD-kaart

Digitale  
multimeters

3000 FC digitale multimeter Nauwkeurige metingen; 
consistente, betrouwbare 
prestaties; aandacht voor 
veiligheid.

Elektronicamonteurs die nodig zijn voor 
onderhoud, reparatie en installatie van 
complexe apparatuur.

a3001 FC iFlex® wireless AC-
stroommodule

a3002 FC wireless AC/DC- 
stroommodule

a3000 FC wireless AC- 
stroommodule

v3000 AC wireless  
spanningsmodule

v3001 FC wireless DC- 
spanningsmodule

t3000 FC wireless  
temperatuur-module type K

289 digitale multimeter met 
ir3000 connector

287 digitale multimeter met 
ir3000 connector

Systemen en  
apparatuur voor 
het meten van  
trillingen

805 trillingsmeter,  
binnenkort verkrijgbaar

Hoogwaardige multimeter 
met logfunctie; voor het 
oplossen van complexe 
problemen; nauwkeurig, 
duurzaam en de sterkste 
garantie op de markt.

Technici die complexe problemen oplossen 
in elektronica, installatie-automatisering, 
stroomverdeling en elektromechanische 
apparatuur.

Isolatieweer-
standstesters

1550B en 1550C FC  
isolatieweerstandstester

Ruisvrij, betrouwbaar, veilig 
en gemakkelijk in gebruik

Onderhoudsmonteurs die werken aan 
motoren, generatoren, kabels of scha-
kelinstallaties, voor storingzoeken, 
inbedrijfstelling en preventief onderhoud 1555 FC isolatie- 

weerstandstester

Procesinstru-
menten

789 ProcessMeterTM Gemakkelijk en eenvoudig in 
gebruik dankzij de com-
binatie van een DMM en 
luskalibrator

Procestechnici, procesingenieurs en indus-
triële elektriciens

Om aan de slag te gaan met het grootste systeem van 
meetinstrumenten die wireless met elkaar kunnen 
worden verbonden, downloadt u de gratis Fluke 
ConnectTM-app via Google of iTunes.
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