Beha-Amprobe-løsninger
for boligkontraktører
Boligbyggere støter på problemer med elektrisitet, HVAC og rørlegging hver dag.
Beha-Amprobe har forpliktet seg til å levere kvalitetsprodukter for testing og måling,
som er trygge, nøyaktige og pålitelige, slik at boligkontraktører kan jobbe smartere
i stedet for hardere. Fra CAT III-multimetre og -strømtenger for boliger til avanserte
kabelsøkere og lommetermokameraer: Beha-Amprobe har et verktøy som passer
for alle håndverkere som jobber i bolighus.

Se Beha-Amprobes
nyeste produkter
for boligkontraktører

UAT-620-EUR
bakkedetektor for
kabler og rør

AT-6010-EUR
avansert
kabelsøkerpakke

ULD-420-EUR
ultrasonisk
lekkasjedetektor

Sikkerhetssertifisering

Beha-Amprobe®
In den Engematten 14
Division of Fluke Corp. (USA) 79286 Glottertal, Tyskland
c/o Fluke Europe BV
tlf. +49 (0) 7684 8009 0
info@beha-amprobe.de
beha-amprobe.de

Science Park Eindhoven
5110 NL-5692 EC Son
Nederland
tlf. +31 (0) 40 267 51 00
beha-amprobe.com

52 Hurricane Way
NR6 6 JB Norwich
Storbritannia
info@beha-amprobe.co.uk
beha-amprobe.com

Alle verktøy fra Beha-Amprobe har gjennomgått strenge
tester med hensyn til sikkerhet, nøyaktighet, pålitelighet og
robusthet, i vårt toppmoderne testlaboratorium. I tillegg er
Beha-Amprobes produkter som måler elektrisitet, listeført
av et tredjeparts sikkerhetslaboratorium, enten UL eller
CSA. Dette systemet sikrer at Beha-Amprobes produkter
oppfyller eller overgår sikkerhetsregelverket og vil fungere i
krevende, profesjonelle omgivelser i mange år fremover.
6012452A-no

Løsninger for boligkontraktører
Finn ut hvordan Beha-Amprobe-løsninger kan spare deg for tid og penger
og gi økt effektivitet, sikkerhet og nøyaktighet, på beha-amprobe.com

Elektriker

Huseier

● mulige brudd i strømforsyningen
grunnet installasjonsforhold
● elektriske problemer grunnet dårlig
nettkvalitet
● sikre at elektroinstallasjoner er i
samsvar med byggeforskrifter og
bransjestandarder

● kortslutninger på grunn av dårlig
elektro-vedlikehold
● installasjonsforringelse på grunn av for
mye fukt
● test- og måleverktøy av lav kvalitet –
økt fare for elektriske støt

Vanlige utfordringer:
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ultrasonisk lekkasjedetektor og gassdetektor

HVAC-tekniker

Bygningsinspektør

● dårlig ventilasjon – ujevn oppvarming
og nedkjøling
● utstyrssvikt på grunn av lekkasjer eller
varmevekslerforhold
● fare for CO- eller
forbrenningsgasslekkasjer på grunn
av feilaktig installering av utstyr
● skade på elektrisk utstyr på grunn av
dårlig nettkvalitet

● strukturskader på grunn av for høy
luftfuktighet og for mye fukt
● feil på det elektriske anlegget på grunn
av defekte eller skadede ledninger
● farlig konsentrasjon av CO2 eller brennbare
gasser
● dårlig nettkvalitet – ringvirkninger
for returleder

Vanlige utfordringer:

Vanlige utfordringer:

Beha-Amprobe-løsninger:

Beha-Amprobe-løsninger:

digitale multimetre

digitale multimetre

kabelsøkere

strømtenger

bakkedetektor for kabler og rør

termokameraer

termokameraer

infrarødt-termometre

fuktmåler

temperatur- og luftfuktighetsmåler

anemometer

ultrasonisk lekkasjedetektor og gassdetektor

ultrasonisk lekkasjedetektor og gassdetektor

Kabelsøkere og
bakkedetektorer for kabler og rør

El-testinstrumenter
strømtang

kontaktfri
spenningstester (NCV)

lyspæretesting

AM-535-EUR

AMP-220-EUR

NCV-1040-EUR
MAGNO-VOLTfix

ADPTR-KIT1-EUR

AT-6010-EUR

AT-6030-EUR

UAT-620-EUR

IRC-120-EUR

IR-730-EUR

THWD-3

MT-10

TMA40-A

ULD-420-EUR

ULD-300

artikkelnr. 4701027

artikkelnr. 4560596

artikkelnr. 4918097

artikkelnr. 5044237

artikkelnr. 5044669

artikkelnr. 4868016

artikkelnr. 4994565

artikkelnr. 4989024

artikkelnr. 4308517

artikkelnr. 3033042

artikkelnr. 3503178

artikkelnr. 3477287

artikkelnr. 5117495

artikkelnr. 2734431

avansert kabelsøker

termokameraer

infrarødttermometre

Luft, fukt og lekkasje

digitalt multimeter

avansert kabelsøker

bakkedetektor
for kabler og rør

Temperatur
temperatur- og luftfuktighetsmåler

fuktmåler

anemometer

ultrasonisk lekkasjedetektor

gasslekkasjedetektor

