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Versiunea intrinsec sigură Fluke 87V Ex 
a celui mai popular multimetru al lumii
Cu înaltele sale performanţe, precizie şi 
compatibilitate cu circuitele de comandă ale 
motoarelor, Fluke 87V este cel mai popular 
multimetru industrial din lume. Acum 
Fluke a introdus o nouă versiune intrinsec 
sigură – 87V Ex – pentru măsurători în zone 
periculoase. Fluke 87V Ex are toate funcţiile 
de măsurare şi depanare ale lui Fluke 
87V. Spre deosebire de alte instrumente 
certificate ATEX, acesta poate fi utilizat atât 
în zona periculoasă cât şi în afara acesteia 
(Zone ATEX 1 & 2) fără compromiterea 
performanţei sau conformităţii. Deci nu este 
nevoie să transportaţi instrumente diferite 
pentru utilizarea în zone specifice. Are 
deasemenea un termometru incorporat cu 
sondă TC, reducând şi mai mult numărul de 
instrumente necesare tehnicianului.

Fluke 725Ex Calibrator de proces
multifuncţional cu siguranţă intrinsecă
Calibratorul de proces multifuncţional 
cu siguranţă intrinsecă Fluke 725Ex este 
puternic şi uşor de utilizat. Combinat cu 

aproape orice instrument de proces care ar 

unde pot fi prezente gaze explozive.
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Fluke 707Ex Fast, instrument 
manevrabil cu o singură mână pentru 
verificarea buclelor

calibrarea şi întreţinerea buclelor de control  

în timp ce măsoară mA, şi vă permite să 
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Fluke 718Ex calibrator autonom de
presiune
Fluke 718Ex oferă o soluţie autonomă 
convenabilă pentru măsurători şi calibrare 
de presiune. Dotat cu pompa şi senzor 
intern de presiune, este pregătit pentru 
utilizarea imediată şi autonomă. Domeniul 
de presiune poate fi uşor extins până la 

Fluke 700Ex Module de presiune
Aceste module de presiune intrinsec sigure 
potrivite pentru utilizarea cu Calibratorul 
de proces multifuncţional Fluke 725Ex 
şi calibratorul de presiune Fluke 718Ex, 
acoperă cele mai obişnuite domenii de 

presiune diferenţială şi absolută.

Instrumentele intrinsec sigure de la Fluke pentru aplicaţii de 
măsurare şi calibrare în medii periculoase
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