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obowiązuje do 15.12.2021 r.

Beha-Amprobe

Jesienne nowości

Dbaj o bezpieczeństwo

beha-amprobe.com

EV-520 w działaniu — testowanie
funkcji i bezpieczeństwa stacji
ładowania pojazdów zgodnie z normą
EN 61851-1.

Dowiedz się pierwszy!
Subskrybuj biuletyn e-mail firmy Beha-Amprobe i otrzymuj
informacje o nowych produktach i ofertach specjalnych.
www.beha-amprobe.com/subscribe

Więcej informacji w środku:
• Nowe produkty firmy Beha-Amprobe
• Duże oszczędności na zestawach promocyjnych
• Testowanie stacji ładowania działających
w trybie ładowania 3

Doskonałe przyrządy do procesu wyszukiwania i usuwania awarii



IE

W

NTY
RA
AR

RANTY
WAR

LATA
YEARS





WAR
RA
N

GARANTIE



GAR
AN
T

bezpieczeństwa

EN50110 / VDE 0105-100
• Odłącz instalację od sieci
zasilającej
• Zabezpiecz ją przed
ponownym podłączeniem
• Upewnij się, że instalacja nie
jest zasilana
• Wykonaj uziemienie i zewrzyj
odpowiednie styki
• Zapewnij ochronę przed
pobliskimi elementami pod
napięciem
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Przygotowanie
obszaru roboczego
zgodnie z 5 zasadami
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W przypadku wyszukiwania i usuwania awarii ważne jest natychmiastowe podjęcie działań.
Dzięki przyrządom Beha-Amprobe będziesz gotowy na wszystko.

2100-Gamma

Dwubiegunowy tester napięcia z funkcją
pomiaru ciągłości obwodu, wskazywaniem kolejności faz, pomiarem rezystancji i bezkontaktowym wykrywaniem
napięcia.
• Kategorie bezpieczeństwa do CAT III
1000 V / CAT IV 600 V
• Pomiar napięcia w zakresie do 1000 V AC
oraz 1200 V DC
• Klasa szczelności IP 64, przyrząd zaprojektowany zgodnie z normą dotyczącą
testerów napięcia EN 61243-3, certyfikaty
TÜV i GS
Nr artykułu: 4709243

109 EUR

Wielofunkcyjny tester
instalacji Proinstall-200-EUR
Przeprowadzanie pomiarów
związanych z bezpieczeństwem
instalacji elektrycznych zgodnie z
normami DIN VDE 0100 i EN 61557.

• Rezystancja izolacji
• Testy wyłączników RCD, pomiar niskich
wartości rezystancji
• Rezystancja uziemienia
• Impedancja pętli
• Kolejność faz
Nr artykułu: 4374519

ZESTAW PODSTAWOWY

+ Tester napięcia 2100-Alpha
+ Cęgi prądowe prawdziwej wartości
RMS (AC) AMP-210-EUR
+ Kompaktowy multimetr cyfrowy
AM-500-EUR
Nr artykułu: 5265031

234 EUR
203 EUR

Cena promocyjna!

1113 EUR
18%

2
Przeprowadzenie
wstępnej kontroli
miejsca pracy i
przystąpienie do
wyszukiwania i
usuwania awarii
• Potwierdź brak napięcia
• Wykonaj pomiar ciągłości
i uziemienia oraz sprawdź
fazy
• Zmierz rezystancję
międzyfazową i fazową
uzwojeń
• Usuń problemy i zweryfikuj
poprawność napraw

Zniżki

Cęgi prądowe AC
ACD-10 PLUS

Pomiar prądu AC, rezystancji,
częstotliwości i ciągłości oraz test diod.
• Automatyczny wybór zakresu
• Wbudowana pamięć na dane pomiarowe
(zapamiętywanie wskazań oraz
zapamiętywanie wartości maksymalnej)
• Wąskie szczęki — rozwarcie: 25 mm
• Automatyczne wyłączanie
Nr artykułu: 3037808

87

EUR

Tester silników i rotacji faz
PRM-6-EUR
Testowanie i weryfikowanie
okablowania gniazd trójfazowych
i kolejności faz.

• Szybkie wykrywanie kolejności faz
w zasilaniu trójfazowym
• Zakres napięcia: od 40 do 700 V, zakres
częstotliwości: od 16 do 400 Hz
• Kategoria pomiarowa CAT IV, 600 V

AM-540-EUR KIT1

+ Multimetr cyfrowy AM-540-EUR
+ Wieszak magnetyczny HS-1!
Nr artykułu: 5220302

168 EUR
138 EUR

Cena promocyjna!

Nr artykułu: 4633222

117 EUR

3
Dokumentowanie
pracy
• Zintegrowany interfejs
do przesyłania wyników
pomiarów do komputera
• Dostępne jest przydatne
oprogramowanie z bazą
danych i funkcją rejestracji

Miernik cęgowy prądu upływu
(True-RMS) ALC-110-EUR

1664 TypeE-EV KIT

• Spełnia wymagania normy IEC/EN 61557-13 dotyczącej
mierników cęgowych prądu upływu. Wysoka klasa
bezpieczeństwa: CAT III 600 V
• Szeroki zakres częstotliwości, od 15 Hz do 1 kHz, dzięki
któremu miernik doskonale nadaje się do wielu różnych
zastosowań

Zestaw Fluke 1664 FC:

Wykrywanie, dokumentowanie i porównywanie
odczytów pomiaru prądu upływu na przestrzeni czasu
w celu zapobiegania nieplanowanym przestojom

Nr artykułu: 4930890

458

EUR

Adapter EV-520 jest teraz dostępny
także w zestawie z wielofunkcyjnym
testerem instalacji Fluke 1664FC!
+ Fluke FLK-1664FC SCH
+ Beha-Amprobe EV-520-F
Objednací č. 5105325

2531 EUR
2199 EUR

Cena promocyjna!

Nowe
produkty!
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Zestaw lokalizatora
instalacji podziemnych UAT-505

Tester napięcia 2100-Delta z
funkcją pomiaru prawdziwej
wartości RMS (TRMS)
Kategorie bezpieczeństwa do
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
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Zestaw do wszystkich zadań zapewniający duże oszczędności!

ZESTAW ZAAWANSOWANY

+ Tester napięcia 2100-Beta
+ Cęgi prądowe prawdziwej wartości RMS (AC) AMP-310-EUR
+ Multimetr cyfrowy AM-520-EUR
Nr artykułu: 5265046

355 EUR
299 EUR

ZESTAW GŁÓWNY

+ Tester napięcia 2100-Beta
+ Cęgi prądowe prawdziwej wartości RMS (AC/DC)
AMP-330-EUR
+ Multimetr cyfrowy AM-555-EUR
Nr artykułu: 5265054

494 EUR
399 EUR

Cena promocyjna!

Cena promocyjna!

16%
Zniżki

AMP-220-EUR KIT1

+ Cęgi prądowe prawdziwej wartości RMS (AC/DC)
+ Zestaw bezpieczeństwa 370003

Zestaw bezpieczeństwa obejmuje: przewody pomiarowe,
sondy i zaciski
Nr artykułu: 5220316

168
157 EUR
EUR

Cena promocyjna!

AMP-220-EUR KIT2

+ Cęgi prądowe prawdziwej wartości RMS (AC/DC)
AMP-220-EUR
+ Dwubiegunowy tester napięcia 2100-Beta
Nr artykułu: 5220325

248 EUR
212 EUR

Cena promocyjna!

W

IE

4







149 EUR

A
AR

GARANTIE

2849 EUR

Nr artykułu: 5237726



Nr artykułu: 5263037

• 2 przyrządy w 1: Tester napięcia i tester
prądu do 200 A AC
• Jeden przyrząd na pasku — wszystko,
czego potrzebujesz do wykonania zadania
• Prawdziwa wartość RMS (TRMS)
• Ułatwiający pracę system podłączania
sond
• Rozszerzony zakres do 1000 V AC /
1500 V DC
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• Wiele trybów wykrywania umożliwia
lokalizowanie i śledzenie przebiegu instalacji
podziemnych bez względu na to, czy są pod
napięciem, czy nie
• Pomiar głębokości do 6 metrów, wykrywanie
i śledzenie przebiegu instalacji podziemnych
na głębokości do 30 metrów (tylko w trybie
bezpośredniego podłączenia przewodów
pomiarowych)
• Kompletny zestaw gotowy do użycia:
Odbiornik, nadajnik, przewody pomiarowe,
baterie i torba
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Wytrzymałe, ekonomiczne rozwiązanie do
wykrywania podziemnych rur i kabli oraz
pomiaru głębokości, na jakiej się znajdują.

Testowanie stacji ładowania działających w trybie ładowania 3
Za pomocą zestawu adaptera pomiarowego EV-520 i
testera instalacji* można wykonać pomiary stacji ładowania
pojazdów elektrycznych zgodnie z normą EN 61851-1.

Procedura testowania stacji ładowania:
1. Ustawić maksymalny prąd ładowania punktu ładowania za
pomocą przełącznika obrotowego po lewej stronie, a następnie
ustawić przełącznik obrotowy po prawej stronie na stan
pojazdu „A”.
2. Podłączyć adapter EV-520 do stacji ładowania, a tester
instalacji do adaptera EV-520.
3. Ustawić przełącznik po prawej stronie na stan pojazdu „B”
(gotowy do ładowania). Wtyczka ładowania zostanie
zablokowana we właściwym położeniu.
4. Ustawić przełącznik obrotowy po prawej stronie na stan
pojazdu „C” (ładowanie włączone). Adapter EV-520 włącza
ładowanie. Obecność napięcia jest sygnalizowana przez
diody LED.
5. Wymagane czynności związane z pomiarem elektrycznym
są wykonywane zgodnie z obowiązującymi w danym
kraju specyfikacjami dotyczącymi ładowania i instalacji
elektrycznych.
6. Na koniec przeprowadzana jest symulacja błędów CP i PE
poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na adapterze
EV-520.
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* Może być wymagane przeprowadzenie testu wyłącznika różnicowoprądowego typu B

Obejrzyj film
przedstawiający
zestaw adaptera
pomiarowego z serii
EV-500 w działaniu.

EV-520-F

Zestaw adaptera pomiarowego do stacji ładowania pojazdów elektrycznych
• Odpowiedni do stacji ładowania działających
trybie ładowania 3
• Złącza pojazdów elektrycznych dla typu 2
i typu 1
• Test wstępny PE: funkcja bezpieczeństwa
do sprawdzenia uziemienia ochronnego pod
kątem występowania niebezpiecznych napięć
względem ziemi.
• Stan pinu PP (Proximity-Pilot): pozwala
symulować różną obciążalność kabli ładowarki
(symulacja kabla).
• Stan pinu CP (Control-Pilot): pozwala symulować różne tryby pracy ładowarki (symulacja
ładowania pojazdu).
Nr artykułu: 5022822

815

EUR

Metoda testowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych zgodna z normą IEC
Wstępne kontrole oraz regularne ponowne testy stacji ładowania są
konieczne w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa
wszystkim użytkownikom.
Więcej informacji na temat norm oraz testów wykonywanych za pomocą
adapterów z serii EV-500 można znaleźć w witrynie internetowej
beha-amprobe.com

ProInstall-200-EURF KIT3

1664 TypeE-EV KIT

Do testowania stacji ładowania pojazdów.
Zawiera NOWY zestaw adaptera
testowego EV-520-F oraz wielofunkcyjny
tester instalacji ProInstall-200-F. To
połączenie przyrządów o wysokiej
jakości pozwala testować działanie
i bezpieczeństwo stacji ładowania
pracujących w trybie 3 ładowania AC.

+ Fluke FLK-1664FC SCH
+ Beha-Amprobe EV-520-F

Wielofunkcyjny tester instalacji
ProInstall-200-EURF + zestaw
adaptera pomiarowego EV-520-F

Objednací č. 5083408

1928 EUR
1544 EUR

Zestaw Fluke 1664 FC:
Objednací č. 5105325

2531 EUR
2199 EUR

Cena promocyjna!

Cena promocyjna

Beha-Amprobe
BIC 1
5657 BX Eindhoven
The Netherlands
Web: beha-amprobe.com
 cee.cs@fluke.com
 +31 4 0267 5406
Odwiedź naszą witrynę internetową: beha-amprobe.com

Adapter EV-520 jest teraz
dostępny także w zestawie
z wielofunkcyjnym testerem
instalacji Fluke 1664FC!

Wszystkie ceny w niniejszej ulotce to ceny sugerowane bez
podatku VAT.
Okres obowiązywania promocji: do 15.12.2021 r. Nie łączy się z
innymi akcjami. Zamówienia należy składać za pośrednictwem
lokalnego przedstawiciela handlowego. Do wyczerpania
zapasów. Zastrzega się możliwość zmian cen i aktualizacji
danych technicznych.
©2021 Beha-Amprobe. Wszelkie prawa zastrzeżone. 210438-PL

