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Řešení údržby zařízení

Řešení společnosti Fluke pro profesionály  
v oblasti údržby zařízení
Pracovníci údržby čelí širokému spektru výzev, od bezporuchového provozu elektrických a mechanických 
zařízení až po celkové bezpečnostní problémy. Je důležité udržovat zařízení budov a přidružená aktiva  
na špičkovém výkonu.

Společnost Fluke vytváří spolehlivé, robustní a přesné přístroje pro údržbu elektromechanických systémů, 
motorů, čerpadel, elektrických rozvodů a dalšího vybavení, abyste se ujistili, že vše funguje tak, jak má. 

Fluke Connect®

Nejvhodnější pro:
•  Zjednodušení programů 

preventivní údržby
•  Bezproblémovou integraci 

přístrojových dat  
do softwaru

•  Diagnostiku stavu  
majetku v terénu

•  Sdílení dat založené  
na cloudu

  

Analyzátory kvality elektrické energie

Nejvhodnější pro:
•  Odstraňování a prevenci problémů v systémech  

výroby, přenosu a distribuce energie
•  Provádění studií zatížení ke snížení  

spotřeby energie
•  Použití s motory, čerpadly, generátory, 

transformátory, kompresory a elektrickými 
panely

Kvalita vnitřního 
vzduchu

Nejvhodnější pro:
• Odstraňování poruch  

a monitorování systémů 
kvality vnitřního ovzduší

•  Optimalizace 
nastavení větrání  
HVAC

Termokamery

Nejvhodnější pro:
• Detekci „horkých míst"  

u motorů, čerpadel, VFD, 
ložisek a kol

• Kontrolu potrubí,  
motorů a čerpadel

• Monitorování spínacích  
ohřívačů

Testery  
 uzemnění

Nejvhodnější pro:
• Zajištění bezpečnosti 

personálu a řádného 
provozu elektrických 
zařízení

• Diagnostiku občasných 
elektrických problémů 
souvisejících se špatným 
uzemněním

• Testování odporu zemní 
smyčky a odporu půdy

Digitální multimetry

Nejvhodnější pro:
• Instalace elektrických 

systémů a odstraňování 
problémů

• Rychlou detekci napětí
• Prostředí  

se střídavým  
a stejnosměrným  
proudem (autoVolt)  
nebo rozptýlenými  
napětími

Infračervené teploměry

Nejvhodnější pro:
• Rychlé zachycení bodových měření z dálky
•  Přesné měření až do 800 °C

Tester vibrací

Nejvhodnější pro:
• Identifikaci hlavní příčiny 

a diagnostiku závažnosti 
stavu stroje

• Použití s motory, 
čerpadly, 
ventilátory, 
kompresory, 
řemenovými 
/ řetězovými 
pohony, 
převodovkami  
a vřeteny

Multimetry izolačního stavu

Nejvhodnější pro:
• Širokou škálu testů od jednoduchých kontrol na místě,  

až po časované testy a testy poruch
• Zkoušky izolačního odporu do 10 kV
• Použití s rozváděči, motory, generátory a kabely



 

Diagram není zamýšlen jako přesná reprezentace.  
Komponenty diagramu nemají měřítko a slouží pouze pro ilustraci.

Řešení pro údržbu budov Zjistěte, jak vám řešení společnosti Fluke ušetří čas a peníze 
při současném zvýšení účinnosti a bezpečnosti na www.fluke.com

Manažér údržby
Problémy, kterým čelí:
• Zajištění nepřetržitého provozu zařízení  

a zabránění jeho selhání
• Udržení připravenosti budov
• Dodržení rozpočtu
• Bezpečnost technického personálu

Řešení společnosti Fluke: 
Fluke Connect®

Infračervené kamery
Testery vibrací
Analyzátory kvality elektrické energie
Klešťové přístroje

Mechanik
Problémy, kterým čelí:
• Preventivní údržba a doba bezporuchového  

provozu mechanických zařízení
• Instalace a údržba mechanických systémů
• Odstraňování vznikajících problémů

Řešení společnosti Fluke: 
Procesní měřící přístroje
Fluke Connect®

Digitální multimetry
Elektrické zkoušečky
Klešťové přístroje
Multimetry izolačního stavu
Infračervené teploměry
Testery vibrací

Elektrotechnik
Problémy, kterým čelí:
• Uvádění do provozu, studium a odstraňování poruch  

elektrické distribuční soustavy
• Předcházení přerušení elektrického systému
• Preventivní údržba a elektrické opravy

Řešení společnosti Fluke: 
Fluke Connect®

Infračervené kamery
Testery vibrací
Analyzátory kvality elektrické energie
Klešťové přístroje
Digitální multimetry
Elektrické zkoušečky
Testery uzemnění
Multimetry izolačního stavu
Záznamníky výkonu

Technik údržby
Problémy, kterým čelí:
• Plnění standardů a specifikací zařízení
• Preventivní údržba
• Určení optimálního umístění strojů
• Udržování systémů HVAC v provozu

Řešení společnosti Fluke: 
Fluke Connect®

Procesní kalibrátory
Procesní měřící přístroje
Digitální multimetry
Záznamníky výkonu
Klešťové přístroje
Multimetry izolačního stavu
Termokamery
Testery vibrací
Teploměry s vlhkoměrem
Letecké měřiče počtu částic
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