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Geldig tot en met 31.08.2020

Het ultieme ultrasone
diagnose-instrument

ULD-400-EUR-serie Ultrasone lekdetectoren
ideaal voor industriële toepassingen

HVAC/R, mechanische en elektrische inspectie en storingzoeken
Wanneer apparatuur defect raakt als gevolg van een lucht- of gaslek, trilling of
elektrische ontlading, zendt het lekpunt een ultrasone geluidsgolf uit die boven
het natuurlijke bereik van het menselijk gehoor ligt. De ULD-400-EUR-serie
Utrasone lekdetectoren zetten dit ultrasone geluid om in een signaal dat kan
worden gebruikt om de exacte locatie van de apparatuurstoring te bepalen.
Inclusief:
ULD-400-RE ontvanger
ULD-400-TE zender
Hoofdtelefoon
Oordopjes (voor gebruik met
een helm)
PB-1 stroomparabool
TEA-1 flexibele buisadapter
TE-1 buisverlengstuk
CC-ULD-400
Draagkoffer
AA-batterijen (ontvanger)
AAA-batterijen (zender)
Gebruikershandleiding
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ULD-420-EUR
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ULD-410-EUR
Bestelnr. 5117488

799

€

ULD-420-EUR
Bestelnr. 5117495

949

€

Warmtebeeldtechniek met point-andshoot technologie voor professionals
Visuele thermometers IRC-100-EUR-serie

Bestelnr. 4909794

349

295

• Combinatie van visueel en infraroodwarmtebeeld
• Drie selecteerbare kleurenpaletten
(grijstinten, roodverhit ijzer en
regenboog)
• Middelpuntstemperatuurmeting
• Verhouding tussen afstand en
meetoppervlak 20:1
• Handig en compact ‘pistoolvormig’
ontwerp

Speciale prijs!
Bestelnr. 5043676

299

€

Bestelnr. 4989024

€

€

IRC-110-EUR

ULD-420-EUR

IRC-110-EUR Promo Kit
• IRC-110-EUR Visuele Thermometer
• NCV-1020-EUR VOLTfix Contactloze
spanningstester (NCV)
• Gratis (vrijetijds) backpack

IRC-120-EUR

Extra functies en kenmerken
ten opzichte van de
IRC-110-EUR:

• Registreren en downloaden van
warmtebeelden met behulp van
SD-kaart
• Laserrichtsysteem helpt precies te
richten bij temperatuurmetingen
• UV-lampje herkent lekken

Nog meer nieuwe
producten en speciale
aanbiedingen aan de
binnenzijde!
Ga voor meer informatie naar:
beha-amprobe.com
beha-amprobe.com

Digitale multimeters voor elk type taak!
Of u nu in industriële, HVAC-, commerciële of residentiële elektrische omgevingen
werkt, er is een Beha-Amprobe digitale multimeter met functies die aan uw eisen
voldoen. Van de zware industriële HD160C met CAT IV-veiligheidsclassificaties tot de
AM-500-EUR meter in zakformaat die alle basics aankan, Beha-Amprobe maakt een
aantal van de beste digitale multimeters die er zijn. Wat uw toepassing ook is, er is een
Beha-Amprobe-multimeter beschikbaar om de klus te klaren.

AM-500-EUR
Compacte digitale multimeter

AM-555-EUR Functierijke
digitale multimeter (TRMS)

HD160C Heavy-duty digitale
multimeter (TRMS)

Ontworpen voor huiseigenaren of licht
commercieel onderhoudsspecialisten om te
controleren op spanning in stopcontacten,
verlengsnoeren, verlichtingsarmaturen,
batterijen en andere elektrische circuits.

• Deze stevige meters zijn ontworpen als
een betrouwbare, uitgebreide en robuuste
oplossing voor het uitvoeren van essentiële
metingen in residentiële, HVAC, elektrische en
industriële omgevingen voor een revolutionair
lage prijs.

• O-ring afgedicht om te voldoen aan strikte
IP-67-specificaties
• Interne componenten schokgemonteerd
voor valbestendig vermogen.
• De HD160C voldoet aan de hoogste
veiligheidsclassificatie van CAT IV 1000 V
(max. 1500 V DC)

• Los problemen met zekeringen, gloeilampen
en continuïteit van elektrische verbindingen
snel op.
• Controleer eenvoudig spanningsniveaus van
voertuigaccu's en los elektrische problemen
in voertuigen op.

Bestelnr. 4701030

163

€

Bestelnr. 2670787

383
€325
€

Bestelnr. 4102332

35

€

AC/DC-stroom
Spanning AC/DC
TRMS
Frequentie
Weerstand
Capaciteit

AMP-25-EUR

AMP-210-EUR

AMP-220-EUR

AMP-320-EUR

AMP-330-EUR

ACDC-100

ACDC-54NAV

Stroomtang
600A AC
600V AC/DC
•
•
•
•

Stroomtang
600A AC/DC
600V AC/DC
•
•
•
•

Stroomtang
600A AC/DC
600V AC/DC
•
•
•
•

Stroomtang
1000 A AC/DC
1000V AC/DC
•
•
•
•

Stroomtang
800A AC/1000A DC
600V AC/DC
–
–
•
•

Stroomtang
1000A AC/DC
1000V AC/DC
•
•
–
–

–

•

•

•

•

•

•

Temperatuur/
Fasen draairichting/
Microampère
51mm
CATIV 600V
CATIII 1000V
Elektrisch systeem
AC/DC
Elektrische motoren,
HVAC
Bestelnr. 4560626

–

Temperatuur

50mm

42mm
CATIV 600V
CATIII 1000V

25mm

30mm

35mm

Temperatuur/
Fasen draairichting/
Microampère
35mm

CATIII 600V

CATIII 600V

CATIII 600V

CATIII 600V

Elektrisch systeem
AC
Zakformaat

Elektrisch systeem
AC

Elektrisch systeem
AC/DC

Bestelnr. 4588268

Bestelnr. 4560581

Bestelnr. 4560596

Overige metingen

–

Bek-opening

Belangrijkste
productkenmerken
en toepassing

15%

Korting

Korting

Mini stroomtang
300A AC/DC
–
•
–
–
–

Diodemeting

Meetcategorie

15%

176
149

€
€

–

120

€

–

151

€

Elektrisch systeem
AC/DC
Elektrische motoren,
HVAC
Bestelnr. 4560615

189

€

226

€

CATIII 600V
Elektrisch systeem
AC/DC

Elektrisch systeem
AC/DC
Vermogensmetingen

Bestelnr. 2740452

Bestelnr. 3729989

166

€

355

€

Getest: laadstations voor
elektrische auto's

EV-500-serie Testadaptersets voor
oplaadpunten voor elektrisch aangedreven
voertuigen
Krijg toegang tot de uitgangen van een laadstation om
de veiligheid en werking van het station te controleren
terwijl de aanwezigheid van een elektrisch aangedreven
voertuig wordt gesimuleerd.

EV-520-F Testadaptersets voor
oplaadpunten voor elektrisch
aangedreven voertuigen
• Geschikt voor oplaadpunten, modus 3
• Connectoren voor elektrisch aangedreven voertuigen
type 2 en type 1
• Pre-test van PE (veiligheidsaarde): Veiligheidsfunctie
voor het testen van de PE-geleider op mogelijke
aanwezigheid van gevaarlijke spanning ten opzichte
van de aarde.
• PP-status (Proximity Pilot): voor het simuleren
van verschillende stroommogelijkheden van de
oplaadkabels (kabelsimulatie).
• CP-status (Control Pilot): voor het simuleren van
verschillende oplaadmodi (voertuigsimulatie).
EV-520-F
Bestelnr. 5022822

PROINST200-EURF KIT3
ProInstall-200-EUR + EV-520-F
Voor het testen van oplaadpunten voor
auto's. Bevat de NIEUWE EVA-520-F
Testadapterset en de ProInstall-200-EUR
Multifunctionele Installatietester Met deze
combinatie van hoogwaardige instrumenten
kunt u de werking en veiligheid van
oplaadpunten, modus 3, voor het opladen
van AC-tractiebatterijen testen.
PROIN-200-EURF KIT3
Bestelnr. 5083408

1499

€

Fluke 1664-bundel
NU OOK GEBUNDELD MET DE
FLUKE 1664 Multifunctionele
installatietester!!
1664 TypeE-EV KIT
Fluke FLK-1664FC SCH
+ Beha-Amprobe EV-520-F
Bestelnr. 5105325

2199

€

Speciale prijs!

Speciale prijs!

799

€

Flexibele meetinstrumenten en
aansluitadapters zijn vereist*

Met de EV-520-F adapterset kunnen oplaadstations worden getest
overeenkomstig IEC/EN 61851-1 en IEC/HD 60364-7-722.
Defecte laadstations kunnen vele gevolgen
hebben, waaronder overbelasting van het
stroomvoorzieningssysteem, storingen in
apparatuur en systemen en gevaar voor
mensen. "Met name bij openbare laadstations
is duidelijk geworden hoe belangrijk initiële tests
en goedkeuringen en periodieke tests zijn. Het
zijn immers technische leken die deze systemen
bedienen", – Werner Käsmann, Technical Sales
Manager bij Fluke.

In overeenstemming met HD 60364-6, zijn alle
gekwalificeerde elektriciens verplicht om na de
inbedrijfstelling een initiële test uit te voeren op
een laagspanningssysteem. De tests omvatten het
meten, inspecteren en testen van de verschillende
bedrijfsstanden van een laadstation. Standaard
meetprocedures omvatten het meten van de
doorgang van de beschermende aardingsgeleiders
(PE), de functionaliteit van de aardlekschakelaars en
de isolatie- en aardingsweerstand.

De relatie is vrij eenvoudig: Elk defect laadstation
vertraagt de vraag naar elektrische auto's vanwege
de onbetrouwbare voedingsinfrastructuur. Als
landen vooruitgang willen boeken op het gebied van
elektromobiliteit, mogen er geen problemen zijn met
de voorzieningen. Veel steden in Europa reageren
hier al op met hun eigen uitbreidingsplannen als
onderdeel van de afwegingen die ze moeten maken
met het oog op het tekort aan parkeerplaatsen in
stedelijke gebieden. Elk nieuw laadstation moet
voldoen aan de relevante Europese normen voor
elektrische systemen. De algemene voorschriften
die moeten worden toegepast zijn HD 60364-6, HD
60364-7-722, HD 60364-5-54, HD 60364-4-41 en
HD 60364-5-52.

Bij het testen van laadstations moeten de
resultaten nauwkeurig en herhaaldelijk de
werkelijke laadprocessen weergeven. Daarom
moet een elektrisch voertuig tijdens het testen bij
een laadstation worden gesimuleerd, omdat het
laadstation geen laadspanning zal afgeven zonder
dat een voertuig wordt gesimuleerd. Hiervoor heeft
Beha-Amprobe de EV-500-serie Testadapters
ontwikkeld. De set simuleert het voertuig en
verschillende diameters van de laadkabel voor
vermogens tot 22 kW.

IEC-testmethode voor
laadstations voor
elektrische voertuigen
Eerste controles en het
regelmatig opnieuw testen
van laadstations zijn
noodzakelijk en verplicht om
het hoogste
veiligheidsniveau voor elke
gebruiker te garanderen.
Voor meer informatie over
normen en testen met de
EV-500-serie, bezoekt u
beha-amprobe.com/nl

Bekijk een video van
de EV-500 in actie.

ALC-110-EUR
Lekstroomtang

AT-6010-EUR
Geavanceerde kabelzoeker

voor industriële toepassingen en voor het
meten van apparaten
• Volgens de norm voor lekstroomtangen
IEC/EN 61557-13
• Geringe invloed van externe laagfrequente
magnetische velden: Bij 3 mA ≤ 30 A/m,
bedrijfsklasse 2
• Hoogste resolutie van 0,001 mA, meten tot
60 A
• Ideaal voor een breed scala aan toepassingen
vanwege het brede frequentiebereik van
15 Hz tot 1 kHz (inclusief industriële en
spoorwegtoepassingen)
• Hoge veiligheidsspecificatie: CAT III 600 V

• Ontvanger met groot LCD scherm met
tweecijferige uitlezing, staafdiagram en geluid
om eenvoudig de locatie van de kabel te
bepalen.
• Betrouwbare, precieze identificatie van de
schakelaar / zekering
• Intuïtieve zender detecteert automatisch of
het systeem is ingeschakeld of stroomloos is
• Meest nauwkeurige kabelzoeker in zijn klasse
met acht gevoeligheidsmodi
Bestelnr. 5044669

499

€

Bestelnr. 4930890

449

€

Uiterst betaalbaar!

Koop uw basisbenodigdheden voor minder dan 100 euro
NCV-1040-EUR MAGNO-VOLTfix

2100-ALPHA Spanningstester
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• Contactloze spanningsdetectie. Standaard:
50-1000 V. Hoge gevoeligheid: 12-50 V
• Opsporen van kabelbreuken in draden,
snoeren en verlichtingssystemen die in
serie zijn geschakeld
• Hoorbare (akoestisch signaal) en zichtbare
(LED) spanningsindicatie
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Contactloze spanningszoeker met
magnetische solenoïdetest (LED)

• Spanningstest met gekleurd LEDdisplay: 12 ... 690 V AC/DC
• Automatische detectie van AC/DCspanning met polariteitsindicatie
• Tweepolige faserotatie-indicatie met
indicator voor rotatie rechtsom en
linksom, geen 3e hand nodig
• Veiligheidsklasse CAT IV 600 V /
CAT III 690
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Bestelnr. 4918097

Bestelnr. 4312495

€

€

KIT ACD-10 PLUS

LAN-1 LAN-kabeltester

Bestaande uit:
ACD-10 PLUS AC Stroomtang

• Bedradingsfouten testen van LAN-kabels
• Detectie van kabelbreuk, kortsluiting,
omgekeerde en gesplitste paren
• Controle van afscherming
• Geïnstalleerde kabel op wandplaat of de
patchpanelen testen met een externe
codeerstekker

59

40

• Stroom-, spanning-, weerstandsmeting
• Inschakelstroom (30 ms)
• Smalle klem (25 mm)
AM-500-EUR Digitale Multimeter
• Spanning-, stroom-, weerstandsmeting
(600 V)
• 1,5 en 9 V batterijtest

Bestelnr. 3052401

93

€

Bestelnr. 4706181

100

€

PRM-5 Faserotatietester
• Controleer de bedrading van de driefasige
aansluiting en de fasevolgorde met testkabels
• Weergave van fasevolgorde met leds
• Spanningsbereik van 100 tot 700 V
• Frequentiebereik 16 tot 400 Hz
Bestelnr. 4375961

83

€

• Spannings-, stroom- temperatuur en
weerstandsmeting
• Geïntegreerd meetwaardengeheugen
(Data Hold)
• Contactloze spanningsdetectie
• Ingebouwde ledzaklamp
Bestelnr. 4131281

87

€
Beha-Amprobe
Science Park Eindhoven 5110
5692 EC Son Nederland
Web: beha-amprobe.com/nl
Email:
cs.nl@fluke.com
Tel:
+31 40 267 5100
Fax:
+31 40 267 5111

Bezoek onze website: beha-amprobe.com/nl

AM-520-EUR
Digitale Multimeter

Alle prijzen in deze folder zijn slechts adviesprijzen en zijn
exclusief btw.
Periode: tot en met 31.08.2020. Niet gekoppeld aan andere
acties. Bestel via uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.
Alleen zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en
specificatie-updates voorbehouden.
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