
 

 

   
 
 
Szeretettel meghívjuk Önt és a téma iránt érdeklődő kollégáit a Fluke Calibration és a ProMet 
Méréstechnika Kft. által közösen rendezett szemináriumra, amelyen a Fluke Calibration néhány új 
termékét mutatjuk be. 
 
 
Időpont: 2011. május 04. 
Helyszín: Holiday Inn Budaörs (M7-es autópálya bevezető szakasza mellett) 
 
 A szervezett programok után lehetőség nyílik a bemutatott termékek kipróbálására, illetve egyéni 
konzultációra műszaki és mérési problémákkal kapcsolatban, valamint várjuk esetleges javaslatukat, 
mely témakörben szeretnének részletesebb tájékoztatást kapni (villamos-, RF-, hőmérséklet-, nyomás 
kalibráció) 
 
Kérjük részvételi szándékukat 2011. április 15-ig jelezzék e-mailben az alábbi címre a résztvevők 
nevének (számának) feltüntetésével. 
 
ProMet Méréstechnika Kft. 
H-2314 Halásztelek 
Arany János utca 54. 
Tel: 24/521-240, 24/521-250 
Fax: 24/521-253 
Email: promet@promet.hu 
Web: www.promet.hu 
 

Programok: A bemutatásra kerülő új termékek: 
 

Holiday Inn Budaörs 
2011. Május 4. 

 
10:00 – 10:45 > Fluke 5080A 
 
10:45 – 11:00 > Fluke 5522A 
 
11:00 – 11:20 > Kávészünet 
 
11:20 – 12:05 > Fluke 1595 
 
12:05 – 12:30 > Fluke 418x /155x 
 
12:30 – 13:30 > Ebédszünet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fluke 5080A 
 „Belépő kategóriás” 
multifunkciós kalibrátor 
• Beépített bemeneti védő-

áramkör 
• Automatizált kalibráció 
• Széles kalibrációs lehetőségek 

o Analóg műszerek 
o Táblaműszerek 
o Digitális 

multiméterek 
o Teljesítménymérők 
o Oszcilloszkóp és 

szigetelési 
ellenállásmérő 
opció 



büféebéddel 
 
13:30 > Konzultáció 

 
 
 
 
 
 
 
  

Fluke 5522A 
 5520A „utódja” 
• Megnövelt bemeneti védelem 

+/- 300V  
• Kedvezőbb ár 
• Széles alkalmazási lehetőségek 

o Digitális 
multiméterek 

o Adatgyűjtők 
o Oszcilloszkópok 
o Lakatfogók 
o Teljesítménymérők 

és analizátorok 
o Termoelemek 
o Stb. 

 

 
 
 
  

Fluke 1595A 
Super-Thermometer 

• 4 + 2 bemenet 
(PRT, thermisztor, ellenállás-, 
ellenállás aránymérés)  

• Pontosság: 0,2ppm 
(ellenállás aránymérés: 
0,06ppm) 
 

Fluke 4180/4181 
Precíziós infra kalibrátorok 

• Nagy célfelület (152mm)  
• Hőmérséklet tartomány:  

-15 – 500 °C 
• Emissziós beállítási hibák 

kiküszöbölése 
 

 

Fluke 1551/1552 
Ref. hőmérő (folyadékos 
hőmérők kiváltására) 

• Hőmérséklet tartomány: 
 -50 – 160 °C / -50 – 160 °C 
• Pontosság: +/- 0.05°C 
• Opcionális adatgyűjtési és -

tárolási lehetőség 
• kb. 300 órás működési idő 
 

 


