Wiosna 2020 r.
Przedstawione promocje obowiązują do 31.08.2020
lub do wyczerpania zapasów

Najlepszy ultradźwiękowy
przyrząd diagnostyczny

Seria ULD-400-EUR — ultradźwiękowe detektory
wycieków doskonałe do zastosowań przemysłowych

Wykrywanie i usuwanie awarii w instalacjach HVAC/R,
mechanicznych i elektrycznych
W przypadku awarii urządzeń spowodowanych wyciekiem powietrza lub gazu, wibracjami
lub wyładowaniem elektrycznym miejsce takiego wycieku emituje ultradźwięki, których
częstotliwość wykracza poza próg słyszalności ludzkiego ucha. Ultradźwiękowe detektory
wycieków serii ULD-400-EUR przekształcają ultradźwięki na sygnał, który można
wykorzystać do zlokalizowania dokładnego miejsca wystąpienia awarii.
W zestawie:
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Odbiornik ULD-400-RE
Nadajnik ULD-400-TE
Słuchawki
Słuchawki douszne (do użytku
z kaskiem ochronnym)
Czasza paraboliczna PB-1
Adapter przewodu
elastycznego TEA-1
Przedłużenie rurowe TE-1
Walizka do przenoszenia
CC-ULD-400
Baterie AA (odbiornik)
Baterie AAA (nadajnik)
Podręcznik użytkownika

ULD-420-EUR

ULD-410-EUR
Nr artykułu: 5117488

799

€

ULD-420-EUR
Nr artykułu: 5117495

949

€

Rejestrowanie obrazów
termograficznych dla profesjonalistów

Cena Promocyjna!
Nr artykułu: 5043676

299

€

Kamery termowizyjne z serii IRC-100-EUR

Nr artykułu: 4909794

Nr artykułu: 4989024

349

295

€

€

IRC-110-EUR

• Nakładanie obrazu w paśmie
światła widzialnego oraz
obrazu termowizyjnego
• Możliwość wyboru trzech palet
kolorów (szarości, gorąca stal
i tęcza)
• Pomiar temperatury w punkcie
ostrości
• Stosunek odległości do
powierzchni pomiaru 20:1
• Wygodna i kompaktowa
obudowa

IRC-120-EUR

Dodatkowe funkcje
względem modelu
IRC-110-EUR:

• Zapis i odczyt obrazów
termowizyjnych z kart SD
• Wskaźnik laserowy do
precyzyjnego odczytywania
temperatury danego punktu
• Lampa UV do wykrywania
wycieków czynnika
chłodniczego

ZESTAW PROMOCYJNY
IRC-110-EUR
• Kamera termowizyjna IRC-110-EUR
• Bezkontaktowy tester napięcia
NCV-1020-EUR VOLTfix
• Bezpłatny plecak

Więcej nowych
produktów i ofert
specjalnych wewnątrz!

Więcej informacji jest dostępnych pod
adresem: beha-amprobe.com
beha-amprobe.com

Multimetry cyfrowe do wszystkich rodzajów prac!
Niezależnie od tego, czy zajmujesz się elektryką w branży przemysłowej, HVAC, komercyjnej czy
mieszkaniowej, w ofercie firmy Beha-Amprobe znajdziesz multimetr cyfrowy z funkcjami odpowiednimi
do Twoich wymagań. Firma Beha-Amprobe produkuje jedne z najlepszych multimetrów cyfrowych na
świecie — od wytrzymałego multimetru przemysłowego HD160C o klasie bezpieczeństwa CAT IV po
kieszonkowy miernik AM-500-EUR oferujący wszystkie podstawowe funkcje. Bez względu na rodzaj pracy firma
Beha-Amprobe ma w ofercie multimetr gotowy do wykonania każdego zadania.

AM-500-EUR
Kompaktowy multimetr cyfrowy
Zaprojektowany z myślą o właścicielach domów oraz
osobach zajmujących się podstawową konserwacją
obiektów komercyjnych. Umożliwia sprawdzanie
napięcia w gniazdach, przedłużaczach, oprawach
oświetleniowych, bateriach i akumulatorach oraz
obwodach elektrycznych.
• Szybkie rozwiązywanie problemów
z bezpiecznikami, żarówkami i ciągłością połączeń
elektrycznych.
• Łatwe sprawdzanie poziomu napięcia
akumulatorów samochodowych oraz wyszukiwanie
i usuwanie awarii w instalacjach elektrycznych
pojazdów.

AM-555-EUR Bogaty
w funkcje multimetr cyfrowy
prawdziwej wartości RMS

HD160C Multimetr cyfrowy
prawdziwej wartości RMS do
zastosowań przemysłowych

• Niezawodny i wytrzymały przyrząd do
wykonywania najważniejszych pomiarów
w obiektach mieszkalnych i przemysłowych
oraz w instalacjach elektrycznych i HVAC —
dostępny w niezwykle przystępnej cenie.

• Zastosowanie uszczelek pozwala spełnić
rygorystyczne wymagania klasy szczelności IP67.
• Elementy wewnętrzne montowane w sposób
zabezpieczający je przed wstrząsami w celu
zapewnienia odporności na upadek.
• Multimetr HD160C spełnia wymagania najwyższej klasy
bezpieczeństwa CAT IV 1000 V (maks. 1500 V DC).

Nr artykułu: 4701030

163

€

Nr artykułu: 2670787

383 €325

€

15%
zniżki

Nr artykułu: 4102332

35

€

Natężenie prądu
AC/DC
Napięcie AC/DC
Prawdziwa
wartość RMS
Częstotliwość
Rezystancja
Pojemność

AMP-25-EUR

AMP-210-EUR

AMP-220-EUR

AMP-320-EUR

AMP-330-EUR

ACDC-100

ACDC-54NAV

Miniaturowe cęgi
prądowe

Cęgi prądowe

Cęgi prądowe

Cęgi prądowe

Cęgi prądowe

Cęgi prądowe

Cęgowy miernik
mocy

300 A AC/DC

600 A AC

600 A AC/DC

600 A AC/DC

1000 A AC/DC

800 A AC / 1000 A DC

1000 A AC/DC

–

600 V AC/DC

600 V AC/DC

600 V AC/DC

1000 V AC/DC

600 V AC/DC

1000 V AC/DC
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Temperatura /
rotacja faz /
prąd w
mikroamperach
51 mm
CAT IV 600 V
CAT III 1000 V
Instalacje elektryczne
AC/DC
Silniki elektryczne,
instalacje HVAC
Nr artykułu: 4560626

–

Temperatura

50 mm

42 mm
CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Test diod

25 mm

30 mm

35 mm

Temperatura /
rotacja faz /
prąd w
mikroamperach
35 mm

CAT III 600 V

CAT III 600 V

CAT III 600 V

CAT III 600 V

Instalacje elektryczne
AC
Kieszonkowy rozmiar

Instalacje elektryczne
AC

Instalacje elektryczne
AC/DC

Nr artykułu: 4588268

Nr artykułu: 4560581

Nr artykułu: 4560596

Inne pomiary

–

Rozwarcie szczęk
Kategoria
pomiarowa
Najważniejsze
cechy
i zastosowania
przyrządu

15%

zniżki

176
149

€
€

–

120

€

–

151

€

Instalacje elektryczne
AC/DC
Silniki elektryczne,
instalacje HVAC
Nr artykułu: 4560615

189

€

226

€

CAT III 600 V
Instalacje elektryczne
AC/DC

Instalacje elektryczne
AC/DC
Pomiar mocy

Nr artykułu: 2740452

Nr artykułu: 3729989

166

€

355

€

Przetestowane: stacje ładowania
pojazdów elektrycznych
Seria EV-500 Zestawy adapterów do stacji
ładowania pojazdów elektrycznych

Umożliwiają dostęp do gniazd wyjściowych stacji ładowania w
celu przeprowadzenia testów bezpieczeństwa i funkcjonalności,
symulując jednocześnie obecność pojazdu elektrycznego.

EV-520-F Zestawy adapterów
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: bezpieczeństwa celem
sprawdzenia uziemienia ochronnego pod kątem
występowania niebezpiecznych napięć względem
ziemi.
• Stan pinu PP (Proximity-Pilot): pozwala symulować
różne obciążenia kabli ładowarki (symulacja kabla).
• Stan pinu CP (Control-Pilot (CP): Do testów
pozwala symulować różne stany pracy ładowarki
(symulacja ładowania pojazdu).
EV-520-F
Nr artykułu: 5022822

799

PROINST200-EURF KIT3
ProInstall-200-EUR + EV-520-F
Do testowania punktów ładowania
samochodów. Zawiera NOWY
zestaw adapterów EV-520-F i Zestaw
ProInstall-200 EUR Wielofunkcyjny tester
instalacji. Ta kombinacja wysokiej jakości
instrumentów pozwala przetestować
działanie i bezpieczeństwo punktów
ładowania, tryb 3, do ładowania
akumulatorów trakcyjnych AC.
PROINST200-EURF KIT3
Nr artykułu: 5083408

1499

€

Zestaw Fluke 1664
TERAZ DOSTĘPNY TAKŻE W
ZESTAWIE Z wielofunkcyjnym
testerem instalacji Fluke 1664!
1664 TypeE-EV KIT
Fluke FLK-1664FC SCH
+ Beha-Amprobe EV-520-F
Nr artykułu: 5105325

2199

€

Cena Promocyjna!

Cena Promocyjna!

€

Wymagane są wielofunkcyjne przyrządy
pomiarowe i adaptery połączeniowe*

Dzięki Serii EV-500 zestawowi adapterów można testować stacje
ładowania zgodnie z normami IEC/EN 61851-1 i IEC/HD 60364-7-722.
Usterki stacji ładowania rodzą wiele różnych
następstw, w tym przeciążenia instalacji zasilającej,
awarie urządzeń i systemów oraz zagrożenie dla
ludzi. „Jest oczywiste, że w przypadku publicznych
stacji ładowania ważne są badania odbiorcze i
aprobaty, a także badania okresowe. W końcu te
systemy są obsługiwane przez laików” — twierdzi
Werner Käsmann, kierownik ds. sprzedaży
technicznej w firmie Fluke.

Zgodnie z normą HD 60364-6, badania odbiorcze
instalacji niskonapięciowych mogą wykonywać
wszyscy elektrycy z uprawnieniami. Badania
obejmują pomiary, kontrole i testy różnych
stanów roboczych stacji ładowania. Standardowe
procedury pomiarowe obejmują pomiar ciągłości
przewodów uziemienia ochronnego (PE),
funkcjonalności wyłączników różnicowoprądowych
(RCD) oraz rezystancji izolacji i uziemienia.

Związek jest dość prosty: Każda niesprawna
stacja ładowania zmniejsza popyt na samochody
elektryczne z powodu zawodnej infrastruktury
zasilającej. Jeśli kraje chcą dokonać postępu
w dziedzinie elektromobilności, nie powinny
występować żadne usterki zasilania. Wiele miast
w całej Europie zareagowało już na to własnymi
zrównoważonymi planami rozwoju w warunkach
braku miejsc parkingowych na obszarach miejskich.
Każda nowa stacja ładowania musi być zgodna z
odpowiednimi normami europejskimi dotyczącymi
systemów elektrycznych. Do ogólnych regulacji
prawnych, do których należy się stosować, należą
normy HD 60364-6, HD 60364-7-722, HD 60364-554, HD 60364-4-41, a także HD 60364-5-52.

Podczas badania stacji ładowania wyniki muszą
dokładnie i powtarzalnie odzwierciedlać rzeczywiste
procesy ładowania. W związku z tym podczas
badania stacji ładowania musi być symulowane
podłączenie do niej pojazdu elektrycznego,
ponieważ stacja ładowania nie załączy napięcia
ładowania bez symulowanej obecności pojazdu.
W tym celu Beha-Amprobe opracowała zestaw
adaptera pomiarowego EV-520-F. Zestaw symuluje
obecność pojazdu, jak również różne rodzaje kabli
ładowania o mocach do 22 kW.

Metoda testowania
stacji ładowania pojazdów elektrycznych
zgodna z normą IEC
Wstępne kontrole oraz
regularne ponowne testy
stacji ładowania są konieczne
i obowiązkowe 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

Obejrzyj film
przedstawiający zestaw
adapterów pomiarowych z
serii EV-500-F w działaniu.

ALC-110-EUR
Miernik cęgowy prądu upływu

AT-6010-EUR
Zaawansowany lokalizator
przewodów

do zastosowań przemysłowych oraz
pomiarów parametrów urządzeń
• Spełnia wymagania normy IEC/EN 6155713 dotyczącej mierników cęgowych prądu
upływu
• Niski wpływ zewnętrznych pól magnetycznych
o niskiej częstotliwości: przy 3 mA ≤ 30 A/m,
klasa operacyjna 2
• Najwyższa rozdzielczość - 0,001 mA, pomiar
do 60 A
• Idealny do szerokiego zakresu zastosowań
dzięki szerokiemu zakresowi częstotliwości
od 15 Hz do 1 kHz (w tym zastosowań
przemysłowych i kolejowych)
• Wysoka kategoria bezpieczeństwa:
CAT III 600 V

• Duży ekran odbiornika LCD z dwucyfrowym
odczytem, wykresem słupkowym i dźwiękiem
w celu łatwego określenia lokalizacji przewodu
• Niezawodna, precyzyjna identyfikacja wyłącznika /
bezpiecznika
• Intuicyjny nadajnik automatycznie wykrywa,
czy system jest pod napięciem, czy nie
• Najbardziej dokładne śledzenie drutu w swojej
klasie z ośmioma trybami czułości
Nr artykułu: 5044669

499

€

Nr artykułu: 4930890

449

€

Wyjątkowo przystępna cena!

Kup podstawowe wyposażenie za mniej niż 100 euro
NCV-1040-EUR MAGNO-VOLTfix
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• Bezkontaktowe wykrywanie napięcia. Tryb
domyślny: 50–1000 V. Tryb wysokiej czułości:
12–50 V
• Wykrywanie przerw w kablach, przewodach
i instalacjach oświetleniowych połączonych
szeregowo
• Wskazywanie obecności napięcia — dźwiękowe
(brzęczyk) i wizualne (wskaźnik LED)
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2100-ALPHA Tester napięcia
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Bezkontaktowy próbnik napięcia z
funkcją wykrywania pola magnetycznego
elektromagnesów (wskaźnik LED)

• Test napięcia ze wskazywaniem za
pomocą kolorowych diod LED: od 12
do 690 V AC/DC
• Automatyczne wykrywanie napięcia
AC/DC ze wskazaniem biegunowości
• Dwubiegunowe sprawdzanie kierunku
rotacji faz za pomocą wskaźnika
rotacji (w prawo i w lewo) bez pomocy
innych osób
• Kategorie bezpieczeństwa CAT IV
600 V / CAT III 690 V

Nr artykułu: 4918097

Nr artykułu: 4312495

€

€

ZESTAW ACD-10 PLUS

LAN-1 Tester okablowania LAN

Zawartość:
ACD-10 PLUS miernik cęgowy AC

• Pomiar prądu, napięcia i rezystancji
• Prąd rozruchowy (30 ms)
• Mała średnica rozwarcia cęgów (25 mm)
AM-500-EUR multimetr cyfrowy
• Pomiar prądu, napięcia i rezystancji (600 V)
• Test baterii 1,5 V i 9 V

• Testowanie przewodów w okablowaniu LAN
pod kątem uszkodzeń
• Wykrywanie przerw i zwarć w przewodach, a
także par odwróconych i rozdzielonych
• Sprawdzanie ekranowania
• Testowanie kabli zainstalowanych na płytach
ściennych lub panelach krosowych przy
użyciu zewnętrznej wtyczki kodującej

Nr artykułu: 4706181

Nr artykułu: 3052401

59

40

100

93

€

€

PRM-5 Tester rotacji faz

AM-520-EUR
Multimetry cyfrowe

• Sprawdzanie przewodów gniazd
trójfazowych i określanie kolejności faz za
pomocą przewodów pomiarowych
• Wskazywanie kolejności faz za pomocą
diod LED
• Zakres napięcia: od 100 do 700 V
• Zakres częstotliwości: od 16 do 400 Hz

• Pomiar napięcia, natężenia prądu,
temperatury i rezystancji
• Wbudowana pamięć na dane pomiarowe
(zapamiętywanie wskazań)
• Bezkontaktowe wykrywanie napięcia
• Wbudowana latarka LED

Nr artykułu: 4375961

83

Nr artykułu: 4131281

€

87

€
Beha-Amprobe
Science Park Eindhoven 5110
5692 EC Son Les Pays-Bas
Web: beha-amprobe.com
Email:
cee.cs@fluke.com
Tel:
+31 4 0267 5406

Odwiedź naszą witrynę internetową: beha-amprobe.com

Wszystkie ceny w niniejszej ulotce to ceny sugerowane bez
podatku VAT.
Okres obowiązywania oferty: do 31.08.2020. 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.
©2020 Beha-Amprobe. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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