
Byggd med

Anslut ditt Fluke testverktyg 
till IR3000 FC IR-anslutningen 
och få alla fördelar från Fluke 
Connect-mobilappen

Fluke Connect™  
ir3000 FC IR-anslutning

Videosamtal med Fluke Connect med ShareLive™ är 
det enda trådlösa mätsystemet som låter dig hålla 
kontakten med hela ditt team utan att lämna fältet. 
Mobilappen Fluke Connect™ finns för Android™ och 
iOS smarttelefoner samt fungerar tillsammans med 
över tjugo olika Fluke-produkter. Det är den största 
uppsättningen kopplade testverktyg i världen. Och 
fler är på gång.

Om du redan har något av verktygen nedan i 
din verktygslåda eller ditt verktygsbälte, kan du 
kommunicera med Fluke Connect med hjälp av 
någon av dessa ir3000 FC IR-anslutningar.
• Med Fluke Connect ir3000 FC IR-anslutning kan du 

trådlöst överföra data från dina befintliga Fluke-
verktyg till din smarttelefon

• Passar i IR-porten på dina befintliga Fluke-verktyg
• Kan uppgraderas via USB
• Du kan omedelbart rita diagram, spara och dela 

verktygets mätvärden med ditt team från din 
smarttelefon

Fluke-verktyg som stöds:
• Digital multimeter: 189, 289
• Processverktyg: 789
• Isolationsprovare: 1550, 1555

Smarttelefoner som stöds:
• Android™ 4.3 och senare version
• iPhone® 4s och senare version

Se informationen om båda modellerna nedan för att 
försäkra dig om att du väljer en modell som stöder 
ditt befintliga Fluke-verktyg. Ladda sedan ned 
Fluke Connect-mobilappen från Apple eller Google 
App Store och sätt igång.

Tekniska data

Videosamtal med Fluke Connect med ShareLive™ är det enda trådlösa 
mätsystemet som låter dig hålla kontakten med hela ditt team utan att 
lämna fältet. Fluke Connect-mobilappen finns för Android™ (4.3 och senare) 
och iOS (4s och senare), samt fungerar tillsammans med tjugo olika Fluke-
produkter. Det är den största uppsättningen kopplade testverktyg i världen. 
Och fler är på gång. Besök Flukes webbsida för att få reda på mer.

Fatta bättre beslut snabbare än någonsin genom att se alla 
utrustningsresurser på en plats: temperatur, mekaniska och elektriska 
mätningar och vibration. Börja nu så sparar du tid och ökar din 
produktivitet.

Hämta appen på:

Se. Spara. Dela. 
Alla fakta, när de behövs i fält. 

Smarttelefon medföljer inte köpet.



2  Fluke Corporation     Fluke Connect IR 3000-kontakt

Beställningsinformation

FLUKE-IR3000FC Fluke Connect ir3000 FC IR-anslutning
FLUKE-IR3000FC1550 Fluke Connect ir3000 FC IR-anslutning

Modell FLUKE-IR3000FC

Batterityp Två AA alkaliska batterier, NEDA 15A IEC LR6
Batterilivslängd 6 timmars kontinuerlig användning
Kommunikation med 
radiofrekvens

2,4 GHz ISM-bandet

Räckvidd vid RF-
kommunikation

20 meter

Temperatur Användningsområde: -10 °C till 50 °C
Förvaring: -20 °C till +60 °C

Certifieringar CSA, FCC, CE, IC
Garanti Tre år
Vikt 80 g
Storlek (H x B x L) 3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm
Kompatibilitet Fluke 189, 289, 789

Modell FLUKE-IR3000FC1550

Batterityp Två AA alkaliska batterier, NEDA 15A IEC LR6
Batterilivslängd 6 timmars kontinuerlig användning
Kommunikation med 
radiofrekvens

2,4 GHz ISM-bandet

Räckvidd vid RF-
kommunikation

Utomhus, fri sikt: Upp till 20 m
Blockerad sikt, gipsvägg: Upp till 6,5 m
Blockerad sikt, betongvägg eller elektriskt elskåp av stål: Upp till 3,5 m

Temperatur Användningsområde: -10 °C till 50 °C
Förvaring: -20 °C till +60 °C

Certifieringar CSA, FCC, CE, IC
Garanti Tre år
Vikt 80 g
Storlek (H x B x L) 3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm
Kompatibilitet Fluke 1550, 1555

Allmänna specifikationer
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Fluke. Keeping your world
 up and running.®

RF-anslutningstid (bindningstid) kan ta upp till 1 minut.
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