Rozwiązania firmy Beha-Amprobe dla
wykonawców robót w obiektach mieszkalnych
Wykonawców robót w obiektach mieszkalnych codziennie napotykają problemy w
instalacjach elektrycznych, HVAC i wodno-kanalizacyjnych. Firma Beha-Amprobe jest
zaangażowana w dostarczanie wysokiej jakości produktów do wykonywania testów i
pomiarów, które są bezpieczne, dokładne i niezawodne. Dzięki tym produktom wykonawcy
robót w obiektach mieszkalnych mogą pracować wydajniej, wkładając w to mniej wysiłku.
Od multimetrów i mierników cęgowych o kategorii CAT III przeznaczonych do pomiarów w
instalacjach mieszkaniowych po zaawansowane identyfikatory przewodów i kieszonkowe
kamery termowizyjne — firma Beha-Amprobe oferuje przyrządy odpowiednie do potrzeb
każdego wykonawcy robót w obiektach mieszkalnych.

Poznaj najnowsze produkty
firmy Beha-Amprobe

dla wykonawców robót w obiektach mieszkalnych

UAT-620-EUR
Lokalizator instalacji
podziemnych

AT-6010-EUR
Zestaw zaawansowanego
identyfikatora przewodów

ULD-420-EUR
Ultradźwiękowy
detektor wycieków
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Wszystkie przyrządy Beha-Amprobe są poddawane
rygorystycznym testom bezpieczeństwa, dokładności,
niezawodności i wytrzymałości. Testy te są przeprowadzane
w naszym nowoczesnym laboratorium badawczym. Ponadto
produkty firmy Beha-Amprobe do pomiarów elektrycznych
są sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa w niezależnym
laboratorium (certyfikat UL lub CSA). System ten gwarantuje,
że produkty firmy Beha-Amprobe spełniają lub przewyższają
normy bezpieczeństwa i będą przez wiele lat sprawnie
działać w wymagającym środowisku pracy.
6012452A-pl

Rozwiązania dla wykonawców robót
w obiektach mieszkalnych

Aby dowiedzieć się, jak rozwiązania firmy Beha-Amprobe pozwalają oszczędzać czas i pieniądze oraz zwiększać
wydajność, bezpieczeństwo i dokładność pracy, przejdź pod adres beha-amprobe.com

Właściciel nieruchomości

Elektryk

● Zwarcia w obwodach elektrycznych
spowodowane niewłaściwą konserwacją
instalacji elektrycznych
● Pogorszenie się stanu instalacji w wyniku
nadmiernej wilgotności
● Niska jakość przyrządów testowych i
pomiarowych zwiększająca ryzyko porażenia
prądem elektrycznym

Wyzwania:

Wyzwania:

● Potencjalne przerwy w dostawie
energii elektrycznej z powodu
problemów występujących w instalacji
● Problemy elektryczne skutkujące złą
jakością zasilania
● Zapewnienie zgodności instalacji
elektrycznych z przepisami budowlanymi
określanymi przez lokalne władze i
dostawców prądu

Rozwiązania firmy Beha-Amprobe:
Multimetry cyfrowe
Zestaw do testowania żarówek
Termometr na podczerwień

Rozwiązania firmy Beha-Amprobe:
Multimetry cyfrowe

Kamera termowizyjna

Mierniki cęgowe

Wilgotnościomierz

Przyrządy do inspekcji instalacji
elektrycznych

Ultradźwiękowy detektor wycieków
i detektor wycieków gazu
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Identyfikatory przewodów

Inspektor obiektów
mieszkalnych

Technik instalacji HVAC
Wyzwania:

Wyzwania:

● Słaba wentylacja powodująca
nierównomierne ogrzewanie i chłodzenie
● Usterki urządzeń na skutek wycieków
lub problemów z wymianą ciepła
● Zagrożenie wyciekiem CO lub gazów
spalinowych w wyniku niewłaściwego
montażu urządzeń
● Uszkodzenia urządzeń elektrycznych
w wyniku niskiej jakości zasilania

● Uszkodzenia elementów strukturalnych
spowodowane nadmierną wilgotnością
i zawilgoceniem
● Nieprawidłowe działanie instalacji elektrycznej
na skutek wadliwych lub uszkodzonych przewodów
● Niebezpieczne stężenie CO2 lub gazów palnych
● Niska jakość zasilania wpływająca na linię
powrotną

Rozwiązania firmy Beha-Amprobe:

Rozwiązania firmy Beha-Amprobe:

Multimetry cyfrowe

Multimetry cyfrowe

Identyfikatory przewodów

Mierniki cęgowe

Lokalizator instalacji podziemnych

Kamery termowizyjne

Kamery termowizyjne

Termometry na podczerwień

Wilgotnościomierz

Miernik temperatury i wilgotności

Anemometr

Ultradźwiękowy detektor wycieków
i detektor wycieków gazu

Ultradźwiękowy detektor wycieków i
detektor wycieków gazu

Przyrządy pomiarowe do zastosowań elektrycznych

Identyfikatory przewodów i
lokalizatory instalacji podziemnych

Przyrządy do pomiaru
temperatury

Mierniki parametrów środowiskowych i detektory wycieków

Multimetr cyfrowy

Miernik cęgowy

Bezkontaktowy tester
napięcia (NCV)

Zestaw do testowania
żarówek

Zaawansowany
lokalizator przewodów

Zaawansowany
lokalizator przewodów

Lokalizator instalacji
podziemnych

Kamery
termowizyjne

Termometry
na podczerwień

Miernik temperatury
i wilgotności

Wilgotnościomierz

Anemometr

Ultradźwiękowy
detektor wycieków

Detektor
wycieków gazu

AM-535-EUR

AMP-220-EUR

NCV-1040-EUR
MAGNO-VOLTfix

ADPTR-KIT1-EUR

AT-6010-EUR

AT-6030-EUR

UAT-620-EUR

IRC-120-EUR

IR-730-EUR

THWD-3

MT-10

TMA40-A

ULD-420-EUR

ULD-300
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