
Konstruert med

Koble til Fluke-testverktøyet  
med ir3000 FC-kontakten,  
så kan du utnytte alle fordelene 
ved Fluke Connect-mobilappen

Fluke Connect™  
ir3000 FC-kontakt

Hvis du allerede har et av verktøyene nedenfor i 
verktøykassen eller verktøybeltet, kan du kommu-
nisere med Fluke Connect™-appen ved hjelp av en 
slik ir3000 FC-Kontakt.
• Med Fluke Connect ir3000 FC-kontakten kan du 

overføre data trådløst fra det nåværende Fluke-verk-
tøyet ditt til smarttelefonen

• Tilpasset IR-porten til Fluke-verktøy som du  
har fra før

• Du kan plotte, lagre og dele måleverdier fra verk-
tøyet med teamet direkte fra smarttelefonen

• Identifiser og diagnostiser problemer raskt og sikkert
• Ta effektivt og trygt bilde av avlesinger i sanntid til 

det primære displayet fra feltet
• Del resultater umiddelbart med teamet ditt
• Kan oppgraderes gjennom USB

Fluke-verktøy som støttes:
• Digitalt multimeter: 287, 289
• Prosessverktøy: 789

Støttede smarttelefoner:
• Android™ 4.4 & nyere
• iPhone® 4s og nyere

Se gjennom informasjonen om begge modellene 
for å sikre at du velger den som støtter det nåvæ-
rende Fluke-verktøyet ditt. Last deretter ned Fluke 
Connect-mobilappen fra Apples App Store eller 
Google Play, og kom i gang.

Tekniske data

Fluke Connect med ShareLive™-videosamtaler er det eneste tråd-
løse målesystemet som gir deg muligheten til å holde kontakt med 
hele teamet mens du er i felten.  Fluke Connect-mobilappen fås til 
Android™ (4.4 og nyere) og iOS (4s og nyere) og fungerer sammen 
med over 20 forskjellige Fluke-produkter – det største systemet 
med kommuniserende testverktøy i verden. Og flere er på vei. Gå til 
Flukes nettsted for å finne ut mer.

Ta de beste avgjørelsene raskere enn noen gang ved å vise alle 
temperaturmålinger, mekaniske målinger, elektriske målinger og 
vibrasjonsmålinger for hver utstyrsenhet på ett sted. Spar tid og øk 
produktiviteten nå med en gang.

Last ned appen her:

Se det. Lagre det. Del det.  
Alle fakta, ute i felten. 

Smarttelefon, trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke inkludert ved kjøp.
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Bestillingsinformasjon

FLUKE-IR3000FC Fluke Connect ir3000 FC-kontakt

Modell FLUKE-IR3000FC

Batteritype To AAA alkaliske batterier, ANSI-24A IEC-LR03
Batterilevetid 6 timer med kontinuerlig overføring
RF-kommunikasjon 2,4 GHz ISM-bånd
Rekkevidden til  
RF-kommunikasjonen

Fri luft, uhindret: Opptil 20 m
Forhindring, gipsplatevegg: Opptil 6,5 m
Forhindring, betongvegg eller elektrisk styringsskap av stål: Opptil 3,5 m

Temperatur Drift: –10 til 50 °C
Oppbevaring: –20 til 60 °C

Sertifiseringer CSA, FCC, CE, IC
Garanti Tre år
Vekt 80 g
Mål (HxBxL) 3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm
Kompatibilitet Fluke 187, 189, 287, 289, 789

Generelle spesifikasjoner

Fotnote:  Alle varemerker er sine respektive eieres eiendom. Smarttelefon, trådløs tjeneste 
og dataabonnement er ikke inkludert ved kjøp. De første 5 GB med lagring er kostnads-
frie. Kompatibel med iPhone 4x og oppover med iOS 7 eller nyere, iPad (i en iPhone-ram-
me på iPad) samt Galaxy S4, Nexus 5 og HTC One med Android™ 4.4.x eller nyere. Apple 
og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er 
et tjenestemerke for Apple Inc. Google Play er et varemerke for Google Inc.

RF-tilkoblingstid (bindetid) opptil 1 minutt.
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