
 

Procesní měřící 
přístroje

Nejvhodnější pro:
• Údržbu a kalibraci 

procesních přístrojů  
a řídicích systémů I / O

• Měření, napájení  
a simulaci regulačních 
smyček 4-20 mA

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

Multimetry izolačního stavu

Nejvhodnější pro:
• Zkoušky izolační odolnosti 
• Odstraňování problémů a preventivní údržbu 

Fluke vám pomůže ušetřit čas, řídit procesy  
a zvýšit produktivitu
Dnešní výrobci potravin a nápojů pracují v tlakovém kotli. Udržení omezených výrobních nákladů  
a výdajů na energii může být každodenní výzvou. Regulatorní požadavky, bezpečnostní otázky a požadavky  
na udržování provozuschopnosti přidávají další vrstvu komplexnosti.

Společnost Fluke má řešení pro minimalizaci odpadu, optimalizaci zařízení, předcházení prostojům a snížení 
spotřeby energie. Přístroje společnosti Fluke jsou průmyslovým standardem, se kterým jsou porovnávány 
přístroje dalších výrobců.

Potravinářská a nápojová řešení

Doporučená potravinářská a nápojová řešení

Fluke Corporation 
PO Box 9090,  
Everett, WA 98206 U.S.A.

Pro více informací volejte: 
V USA (800) 443-5853 anebo Fax (425) 446-5116 
V Evropě/Středním východě/Africe +31 (0) 40 2675 200 anebo Fax +31 (0) 40 2675 222 
V Kanadě(800)-36-FLUKE anebo Fax (905) 890-6866 
Z jiných zemí +1 (425) 446-5500 anebo Fax +1 (425) 446-5116 
Přístup k webu: http://www.fluke.com

©2015, 2017 Fluke Corporation. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.  
Vytištěno v USA 9/2017 3462540e-cz

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Europe B.V. 
PO Box 1186, 5602 BD  
Eindhoven, Nizozemí

Fluke Connect®

Nejvhodnější pro:
•  Zjednodušení programů 

preventivní údržby
•  Bezproblémovou integraci 

přístrojových dat  
do softwaru

•  Diagnostiku stavu  
majetku v terénu

•  Sdílení dat založené  
na cloudu

  

Tester vibrací

Nejvhodnější pro:
• Prediktivní údržbu  

a údržbu založenou  
na podmínkách

• Identifikaci hlavní příčiny 
a diagnostiku závažnosti 
stavu stroje

• Upřednostnění kritických 
možností opravy a výměny

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

Termokamery

Nejvhodnější pro:
• Detekci „horkých míst"  

u motorů, čerpadel, VFD, 
ložisek a pásových 
dopravníků

• Monitorování chladicích  
a mrazících prostorů

• Kontrolu rozvodů energie, 
pojistkových skříní, 
izolátorů, transformátorů 
a dalších komponent 
elektrického systému

• Zajištění tolerancí teploty  
při přepravě zboží 
podléhajícího zkáze



 

 

Zpracování potravin a nápojů Zjistěte, jak vám řešení společnosti Fluke ušetří čas a peníze  
při současném zvýšení účinnosti a bezpečnosti na www.fluke.com 
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Diagram není zamýšlen jako přesná reprezentace.  
Komponenty diagramu nemají měřítko a slouží pouze pro ilustraci.










Technik / inženýr řízení 
automatizace
Problémy, kterým čelí:
• Konfigurace systému, optimalizace a analýza
• Minimalizace výpadků systému / linky
• Integrace procesů a systémů
• Integrace technologií

Řešení společnosti Fluke: 
Fluke Connect® 
Procesní měřící přístroje
Tlakoměry a kalibrátory
Multifunkční procesní kalibrátory
Přenosné osciloskopy
Digitální multimetry
Analyzátory kvality elektrické energie
Klešťové přístroje
Testery vibrací

Elektrikáři /  
elektrotechnici
Problémy, kterým čelí:
• Efektivní, konzistentní dodávka energie
• Silnoproudá zařízení a předělávky
• Odstraňování poruch elektrických zařízení

Řešení společnosti Fluke: 
Fluke Connect® 
Procesní měřící přístroje
Záznamníky výkonu
Analyzátory kvality elektrické energie
Digitální multimetry
Multimetry izolačního stavu
Infračervené teploměry
Termokamery

Manažér údržby
Problémy, kterým čelí:
• Pokračující poptávka po snížení provozních nákladů
• Návratnost investic
• Zvyšování produktivity závodu

Řešení společnosti Fluke: 
Fluke Connect® 
Kvalita vnitřního vzduchu
Záznamníky výkonu
Analyzátory kvality elektrické energie
Digitální multimetry
Termokamery

Mechanici / technici 
údržby
Problémy, kterým čelí:
• Zařízení pro odstraňování závad
• Servis komplexních systémů a strojů
• Elektro-mechanická instalace a údržba

Řešení společnosti Fluke: 
Fluke Connect® 
Kvalita vnitřního vzduchu
Digitální multimetry
Klešťové přístroje
Multimetry izolačního stavu
Infračervené teploměry
Tester vibrací
Termokamery
Vyrovnávací přístroj




