Høsten 2021
gyldig til 15.12.2021

Beha-Amprobe

Høstens høydepunkter

Vær på den sikre siden

beha-amprobe.com

EV-520 som brukes til å teste
funksjon og sikkerhet ved en
ladestasjon for elkjøretøy,
i samsvar med EN 61851-1.

Vær den første som får informasjon!

Flere høydepunkter inni:

Abonner på Beha-Amprobes nyhetsbrev på e-post og
motta informasjon om nye produkter og spesialtilbud.
www.beha-amprobe.com/subscribe

• Nye produkter fra Beha-Amprobe
• Gode rabatter på promo-pakker
• Testing av ladestasjoner med
lademetode 3

Det perfekte feilsøkingsredskapet
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EN50110 / VDE 0105-100
• Koble fra strømnettet.
• Sikre mot tilkobling på nytt.
• Kontroller at systemet er
spenningsløst.
• Utfør jording og
kortslutningsvern.
• Sørg for beskyttelse mot
tilstøtende, spenningssatte
deler.
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sikkerhetsreglene
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Feilsøking krever umiddelbar oppmerksomhet. Vær klar for alt med Beha-Amprobes instrumenter.

2100-Gamma

Denne topols spenningstesteren
har kontinuitetsmåling,
fasesekvensindikasjon,
resistansmåling og kontaktfri
spenningsmåling
• sikkerhetsklassifisert opp til CAT III
1000 V / CAT IV 600 V
• måler spenningsområdet opp til
1000 V AC og 1200 V DC
• IP 64, laget i samsvar med
spenningstesterstandard EN 61243-3,
TÜV- og GS-godkjent
bestillingsnr. 4709243

BASISPAKKE

ProInstall-200-EUR
multifunksjonell
installasjonstester

Utfør sikkerhetsmålinger på elektriske
installasjoner i samsvar med DIN VDE
0100 og EN 61557.
• isolasjonsmotstand
• jordfeilbrytertester, lavohmig resistans
• jordingsresistans
• sløyfeimpedans
• fasesekvens

+ 2100-ALPHA spenningstester
+ AMP-210-EUR sann
RMS-strømtang (AC)
+ AM-500-EUR kompakt digitalt
multimeter
bestillingsnr. 5265031
el-nr: 88 027 33

bestillingsnr. 4374519
el-nr: 80 910 72

el-nr: 80 919 32

2
Utfør innledende
jobbinspeksjon og
feilsøking.
• Bekreft spenningsløshet.
• Mål kontinuitet, sjekk
jording og test faser.
• Mål fase-til-fase- og fasetil-jord-resistans.
• Korriger problemer og
valider reparasjoner.

ACD-10 PLUS
AC-strømtang

PRM-6-EUR motor- og
faserotasjonstester

• automatisk områdevalg
• Integrert måleminne
(databevaring og maksimumsbevaring)
• smal kjeft, åpning 25 mm
• automatisk utkobling

• rask registrering av fasesekvens i
trefase-forsyning
• spenningsområde fra 40 til 700 V,
frekvensområde 16 til 400 Hz
• målekategori CAT IV, 600 V

Mål vekselstrøm, resistans, frekvens
og kontinuitet, og test dioder.

AM-540-EUR KIT1

Test og verifiser kabling og
fasesekvens for trefasestikkontakter.

bestillingsnr. 3037808

bestillingsnr. 4633222

el-nr: 80 908 66

el-nr: 80 918 80

+ AM-540-EUR digitalt multimeter
+ HS-1 magnetoppheng
bestillingsnr. 5220302
el-nr: 88 027 67

3
Dokumenter
arbeidet ditt.
• Det er et integrert
brukergrensesnitt
for overføring av
måleresultater til PC.
• Praktisk programvare med
database og loggekapasitet
er tilgjengelig.

ALC-110-EUR lekkasjestrømtang med sann
RMS

1664 SCH-EV KIT

• overholder standard IEC/EN 61557-13 for
lekkasjestrømtenger,
høy sikkerhetsklasse: CAT III 600 V
• stort frekvensområde: 15 Hz til 1 kHz, ideelt for
en rekke bruksområder90

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

Påvis og dokumenter lekkasjestrøm og sammenlign
målinger tatt over tid for å forhindre uplanlagt
nedstengning.

bestillingsnr. 4930890
el-nr: 80 902 14

EV-520 fås nå pakket sammen med Fluke
1664FC multifunksjonell installasjonstester!

1664 FC-pakke:
bestillingsnr. 5105287
el-nr: 80 902 29

Nye
produkter!
NYHET

NYHET

UAT-505 bakkedetektorpakke
for kabler og rør

2100-Delta spenningstester med
strømfunksjon og sann RMS
sikkerhetsklassifisert opp til CAT III
1000 V / CAT IV 600 V
• to instrumenter i ett: spennings- og
strømtester opp til 200 A AC
• ett instrument i verktøybeltet – alt du
trenger for å få jobben gjort
• sann RMS
• klikksystem for prober, «ekstra hender»
• utvidet område opp til 1000 V AC /
1500 V DC
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En pakke for enhver jobb - benytt deg av store rabatter!

AVANSERT PAKKE

+ 2100-Beta spenningstester
+ AMP-310-EUR sann RMS-strømtang (AC)
+ AM-520-EUR digitalt multimeter
bestillingsnr. 5265046
el-nr: 88 027 32

AMP-220-EUR KIT1

+ sann RMS-strømtang (AC/DC)
+ 370003 sikkerhetssett

Sikkerhetssettet inneholder testledninger, -prober og -klemmer.

EKSPERTPAKKE

+ 2100-Beta spenningstester
+ AMPERE-330-EUR sann RMS-strømtang (AC/DC)
+ AM-555-EUR digitalt multimeter
bestillingsnr. 5265054
el-nr: 88 027 34

AMP-220-EUR KIT2

+ AMP-220-EUR sann RMS-tang (AC/DC)
+ 2100-Beta topols spenningstester

bestillingsnr. 5220316

bestillingsnr. 5220325

el-nr: 88 027 68

el-nr: 88 027 69
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el-nr: 88 027 43
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bestillingsnr. 5263037
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el-nr: 80 912 45
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bestillingsnr. 5237726
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• flere sporingsmoduser for lokalisering og
sporing av strømførende og strømløse
kabler og rør
• dybdemåling ned til 6 m, påvisning
og sporing av kabler og rør inntil 30 m
under bakken (kun i modusen «Direct
Test Leads Connection» (direkte
testledningsforbindelse)
• komplett pakke, klar til bruk: mottaker,
transmitter, testledninger, batterier og
veske
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Dette er en robust, økonomisk løsning for
å påvise og måle dybden til nedgravde
kabler og rør.

Testing av ladestasjoner med lademetode 3
Med EV-520 testadapterpakke og installasjonstester* vil
du være i stand til å måle ladestasjoner for elkjøretøy
i samsvar med EN 61851-1.

Testprosedyre for ladestasjoner:
1. Velg maksimal ladekapasitet for ladepunktet med venstre
rotasjonsbryter, og still høyre rotasjonsbryter på
kjøretøystatus «A».
2. Koble EV-520-adapteren til ladestasjonen og
installasjonstesteren til EV-520.
3. Still høyre bryter på kjøretøystatus «B» (klar til å lade).
Ladepluggen er låst på plass.
4. Still høyre rotasjonsbryter på kjøretøystatus «C» (lading
aktiv). EV-520 aktiverer ladespenningen, og LED-ene
viser at spenning er påsatt.
5. De nødvendige stegene i elektrotesten utføres i samsvar
med landsspesifikke spesifikasjoner for lading og
elektriske anlegg.
6. Til slutt simuleres CP- og PE-feil (kontrollpilot- og jordfeil)
ved ganske enkelt å trykke på den respektive tasten på
EV-520.
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*Jordfeilbryter type B-test kan være påkrevd.

IEC-testmetode for ladestasjoner for elkjøretøy
Oppstartstester og regelmessige testing av ladestasjoner er nødvendig
for å sørge for høyeste sikkerhetsnivå for brukerne.

Se en video av
EV-500 i bruk.

EV-520-D

Testadapterpakke for
ladestasjoner for elkjøretøy
• egnet for stasjoner med lademetode 3
• EV-kontakter for type 2 og type 1
• PE forhåndstest: sikkerhetsfunksjon for
test av vernejordleder mht. farlig spenning
mot jord
• PP- (nærhetspilot)-status: simulering av
forskjellige strømegenskaper i ladekabler
(kabelsimulering).
• CP- (kontrollpilot)-status: simulering av
ulike lademetoder (kjøretøysimulering)

Du finner mer informasjon om standarder og testing med EV-500-serien
på beha-amprobe.com

ProInstall-200-EUR KIT3

ProInstall-200-EUR multifunksjonell
installasjonstester + EV-520-D
testadapterpakke
Pakken er satt sammen for testing av
ladestasjoner for elkjøretøy og inneholder
den nye testadapterpakken EV-520-D og
den multifunksjonelle installasjonstesteren
ProInstall-200-D. Med denne kombinasjonen
av høykvalitetsinstrumenter kan du teste
funksjon og sikkerhet i ladestasjoner med
AC-lademetode 3.

1664 SCH-EV KIT

EV-520 fås nå pakket sammen
med Fluke 1664 multifunksjonell
installasjonstester!
1664 FC-pakke:

+ Fluke FLK-1664FC SCH
+ Beha-Amprobe EV-520-D
bestillingsnr. 5105287
el-nr: 80 902 29

bestillingsnr. 5050749
el-nr: 80 902 01

bestillingsnr. 5008532
el-nr: 80 902 15

Beha-Amprobe
BIC 1
5657 BX Eindhoven
The Netherlands
www.beha-amprobe.com
 +46 8 566 37 400
 cs.no@fluke.com
Besøk nettstedet vårt: beha-amprobe.com

Alle priser i denne brosjyren er veiledende butikkpriser ekskl.
mva og miljøavgift.
Kampanjen varer til 15.12.2021 og kan ikke kombineres med
andre kampanjer. Bestill gjennom din lokale forhandler. Prisene
gjelder så lenge lageret rekker, med forbehold om prisendringer
og spesifikasjonsoppdateringer.
©2021 Beha-Amprobe. Med enerett.
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