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NOWOŚĆ
2100-Delta
Tester napięcia z funkcją pomiaru prądu TRMS
Kategorie bezpieczeństwa do CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

Dzięki kategorii bezpieczeństwa do CAT III 1000 V / CAT IV 600 V model 2100-Delta jest
idealnym przyrządem do wyszukiwania i usuwania awarii w aplikacjach przemysłowych
i komercyjnych. Umożliwia on sprawdzanie napięcia, prądu, rezystancji, ciągłości i częstotliwości
przy użyciu jednego przyrządu. Możliwość podłączenia sond pomiarowych do górnej części
obudowy przyrządu podczas testowania napięcia ułatwia wykonywanie pomiarów. Tester
2100-Delta umożliwia proste pomiary prądu do 200 A AC — wystarczy ustawić szczękę stałą
wokół przewodu bez konieczności odłączania zasilania obwodu.
Podobnie jak 2100-Alpha, 2100-Beta i 2100-Gamma, 2100-Delta jest naturalnie wyposażony we
wzmocnione komponenty, które zapewniają niezawodną pracę. Ma on stopień ochrony
IP 64, jest zbudowany zgodnie z normą EN 61243-3:2014 dla testerów napięcia i jest
zatwierdzony przez GS.

•
•
•
•

2 przyrządy w 1: Tester napięcia i tester prądu do 200 A AC
Prawdziwa wartość RMS (TRMS)
„Dodatkowa para rąk” — ułatwiający pracę system zatrzaskiwania sond
Rozszerzony zakres do 1000 V AC / 1500 V DC

2100-Delta
Nr artykułu: 5237726

€

149

Dowiedz się
pierwszy!
Zasubskrybuj newsletter
Beha-Amprobe i otrzymuj
wiadomości o nowych
produktach i ofertach
specjalnych!

Testery napięcia i ciągłości obwodu
Dwubiegunowe wskazanie
kierunku rotacji faz
Klasa bezpieczeństwa
(kategoria przepięciowa)
Zakres napięcia

2100-Alpha

2100-Beta

2100-Gamma

2100-Delta

prawo/lewo

prawo/lewo

prawo/lewo

prawo/lewo

CAT III/690 V,
CAT IV/600 V

CAT III/690 V,
CAT IV/600 V

CAT III/1000 V,
CAT IV/600 V

CAT III/1000 V,
CAT IV/600 V

12–690 V AC/DC

12–690 V AC/DC

6–1000 V AC/6–1200 V DC

1–1000 V AC/1–1500 V DC

Wskazanie napięcia — LCD

–

12–690 V AC/DC

6–1000 V AC/6–1200 V DC

1–1000 V AC/1–1500 V DC

Funkcja zatrzymywania
wskazań

–

•

•

•

Pomiar rezystancji

–

–

0...1999 Ω

0...100 kΩ

wskazanie ciągłości
obwodu
Bezkontaktowe
wykrywanie napięcia

–

–

Dźwięk < 10 Ω

Dźwięk + wskazanie <
20 Ω

–

–

•

•

Nr artykułu: 4312495

Nr artykułu: 4312508

Nr artykułu: 4709243

Nr artykułu: 5237726

€

60

€

91

€

107

€

149

beha-amprobe.com/subscribe

Więcej o nowych
produktach i ofertach
specjalnych wewnątrz!
Więcej informacji jest dostępnych pod
adresem: beha-amprobe.com

Zestaw do każdego zadania!

ZESTAW PODSTAWOWY

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

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

355
€299
CENA PROMOCYJNA!
€

Nr artykułu: 5265031

221
€199
€

ZESTAW GŁÓWNY

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

494
€399
CENA PROMOCYJNA!
€

CENA PROMOCYJNA!

Wyjątkowo przystępna cena!
≤ €200

Kup podstawowe wyposażenie za
mniej niż 200 euro

Światłomierz
cyfrowy
LM-100

AM-555-EUR
Multimetr cyfrowy
Pomiar prawdziwej
wartości RMS oraz prądu
AC i DC do 20 A

Pomiar światła do
20 000 fc lub 200 000
luksów

Nr artykułu: 4701030

€

Nr artykułu: 3052348

€

128

≤ €100

Odporność na wstrząsy
i uderzenia dzięki
standardowemu futerałowi
ochronnemu

€

36

Pomiary temperatur w
zakresie od -32°C do 1250°C
Nr artykułu: 4308517

€

176

Kup podstawowe wyposażenie za
mniej niż 100 euro

Kompaktowy
multimetr cyfrowy
AM-500-EUR

Nr artykułu: 4102332

168

IR-730-EUR
Termometr na
podczerwień

NCV-1040-EUR
MAGNO-VOLTfix

Bezkontaktowy
elektromagnetyczny próbnik
napięcia ze wskaźnikiem LED
Nr artykułu: 4918097

€

41

Tester rotacji
faz PRM-5

Sprawdzanie przewodów
gniazd trójfazowych
i określanie kolejności faz
za pomocą przewodów
pomiarowych
Nr artykułu: 4375961

€

85

Dowiedz się pierwszy! beha-amprobe.com/subscribe

BEZPŁATNE akcesoria dodatkowe i oferty specjalne!
BEZPŁATNIE!

BEZPŁATNIE!

+

+

AM-540-EUR KIT1

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

€

135

+

AMP-220-EUR KIT1

+ Cęgi prądowe prawdziwej wartości
RMS AMP-220-EUR (AC/DC)
+ Zestaw bezpieczeństwa 370003
ZA DARMO!
Zestaw bezpieczeństwa 370003 obejmuje:
przewody pomiarowe, sondy i zaciski
Nr artykułu: 5220316

€

157

AMP-220-EUR KIT2

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

248
€212
CENA PROMOCYJNA!
€

Wyjątkowo przystępna cena!
Kup podstawowe wyposażenie za
mniej niż 200 euro

≤ 200€

Kieszonkowy rozmiar
Wysokość: 14,7 cm

Miernik tlenku
węgla CM100

Mierzy stężenie tlenku węgla,
ma funkcję alarmu
Nr artykułu: 3311826

€

177

AMP-25-EUR Miniaturowe cęgi prądowe
prawdziwej wartości
RMS (AC/DC)
Pomiar prawdziwej wartości
RMS
oraz prądu z wykorzystaniem
bardzo kompaktowego
przyrządu

AMP-320-EUR
Cyfrowy miernik
cęgowy

Miernik cęgowy prawdziwej
wartości RMS prądu do
testowania silników (AC/DC)
Nr artykułu: 4560615

€

Nr artykułu: 4588268

€

183

197

Kup podstawowe wyposażenie za
mniej niż 100 euro

Miernik wilgotności
i temperatury TH-1
Pomiar punktu rosy
i temperatury termometru
wilgotnego
Nr artykułu: 3311871

€

87

AM-520-EUR
Multimetr cyfrowy
Pomiar napięcia, natężenia
prądu, temperatury
i rezystancji
Nr artykułu: 4131281

€

90

Tester do okablowania
sieci LAN LAN-1
Testowanie przewodów
w okablowaniu LAN pod
kątem uszkodzeń
Nr artykułu: 3052401

€

95

≤ 100€

Zestawy do testowania punktow
ładowania samochodow
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).

PROINST200-EURF KIT3

ProInstall-200-EUR – wielofunkcyjnym
testerem instalacji
+ EV-520-F - Zestaw adapterów
do stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Zestaw Fluke 1664

TERAZ DOSTĘPNY TAKŻE W ZESTAWIE
Z wielofunkcyjnym testerem instalacji
Fluke 1664!

1664 TypeE-EV KIT

Ta kombinacja wysokiej jakości
instrumentów pozwala przetestować
działanie i bezpieczeństwo punktów
ładowania, tryb 3, do ładowania
akumulatorów trakcyjnych AC.

Fluke FLK-1664FC SCH
+ Beha-Amprobe EV-520-F
Nr artykułu: 5105325

Nr artykułu: 5083408

€

1514
Cena Promocyjna!
€

2199

Cena Promocyjna!

Nr artykułu: 5022822

€

799

Dowiedz się pierwszy! beha-amprobe.com/subscribe

Wymagane są odpowiednie urządzenia
pomiarowe i adaptery przyłączeniowe *

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 ważny jest odbiór techniczny nowej
instalacji, 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 BehaAmprobe opracowała zestaw adaptera pomiarowego
EV-520-F. Zestaw symuluje obecność pojazdu, jak
również różne rodzaje kabli ładowania o mocach do
22 kW.

Odwiedź naszą witrynę internetową: beha-amprobe.com

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

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.

Wszystkie ceny w niniejszej ulotce to ceny sugerowane bez podatku VAT.
Okres obowiązywania oferty: do 15.06.2021. Nie łączy się z innymi akcjami.
Zamówienia należy składać za pośrednictwem lokalnego dystrybutora.
Do wyczerpania zapasów. Zastrzega się możliwość zmian cen i aktualizacji
danych technicznych.
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