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Tillbehör och beställ-
ningsinformation
Medföljande tillbehör
T5-1000 och T5-600:
4 mm löstagbara probar TP4 samt
instruktionsblad
T3:
4 mm löstagbara samt instruktionsblad
Ytterligare tillbehör
H5 Hölster
AC285 Krokodilklämmor med stort gap 
(T5-600)
AC220 Industriella testklämmor (T5)
ACC-T5-Kit Tillbehörskit för T5 
E-nr: 42 013 27
Beställningsinformation
Fluke T5-1000 Elektrisk testare
E-nr: 42 013 24
Fluke T5-600 Elektrisk testare
E-nr: 42 013 22
Fluke T5-H5-
utrustning Elektrisk testutrustning med

hölster och ficklampa
Fluke T3-UK Elektrisk testare
E-nr: 42 013 19

Fluke T3 elektrisk testare

Fluke T5 Universaltestare låter dig kon-
trollera spänning, kontinuitet och ström
med ett kompakt instrument. Allt du
behöver göra med T5 är att välja volt,
ohm eller ström, sedan gör instrumentet
resten. Tåliga testladdar som förvaras
baktill gör det enkelt att ha med T5 i din
instrumentväska. Tillbehöret H5 är ett
hölster som gör att du kan fästa univer-
saltestaren i bältet men ändå ha instru-
mentet och testsladdarna redo.

OpenJaw™ gjör att du kan kontrollera
strömmar upp till 100 A- utan att du
behöver bryta kretsen.
● Automatisk mätning av AC- och DC-

spänning med noggrann, digital upp-
lösning

● Visar resistanser upp till 1000 Ω
● Enkel och noggrann, OpenJaw™ ström-

mätning
● Kontinuitetssummer
● Kompakt konstruktion med praktisk 

förvaring av testsladdar

● Tålig nog att klara ett fall från 3m
● Löstagbara Slim-Reach™ probspetsar

som är anpassade enligt nationell
elstandard

● Testsladdar som tar Flukes tillbehörsset
med testklämmor 

● Finns för 600 Volt och 1000 Volt
● Kan vara ansluten betydligt längre än

testare av givartyp
● Automatisk avstängning för att spara

batteriet 
● Hölster för att fästa instrumentet i bältet

samt för att förvara testsladdar finns 
som tillbehör

Fluke T3 är en spännings- och
kontinuitetstestare konstruerad för att
arbeta länge. Du behöver inte ställa in
något - T3 talar om vad du mäter, 
AC- eller DC-spänning eller en öppen
krets. Du behöver inte ens slå på eller av
den! Auto-on lampan på toppen talar om
för dig att instrumentet är påslaget och
fungerar. Instrumentet kommer automatisk
att stängas av efter 8 minuters inaktivitet. 
● LED indikerar tydligt 7 AC och 7 DC

nominella nivåer för spänning
● Indikerar DC-spänning ner till 6 V
● Indikator för DC-polaritet
● Kompakt och tålig - passar i

verktygsväskor och fickor

● Väljer automatiskt kontinuitetssummer
eller spänningsmätning

● Kan vara ansluten betydligt längre än
testare av givartyp

● Tålig nog att klara ett fall från 3 m
● Automatisk aktivering och avstängning

för att spara på batteriet
● Tåliga testsladdar för lång livstid

Batterilivslängd: 400 timmar
Storlek (L x B x D): 203 mm x 51 mm x 30,5 mm
Vikt: 0,38 kg
2 års garanti

Batterilivslängd: 350 timmar
Storlek (LxBxD): 
160 mm x 45,7 mm x 33 mm
Vikt: 0,2 kg
Ett års garanti

Fluke T5-600 och T5-1000 
elektrisk testare

Fluke T3 spänningstestare

Säkerhetsstandard
Alla ingångar hos T3 enligt EN 61010-1 KAT III 1000 V/KAT IV 600 V. 
Alla ingångar hos T5-600 enligt EN61010-1 KAT III 600 V och T5-1000 
enligt EN61010-1 KAT III 1000 V/KAT IV 600 V 
UL,CSA och VDE godkänd

Europeisk version

VAC VDC
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24 12

48 24
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