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Další nové výrobky 
a speciální akce 
uvnitř!      
Další informace naleznete 
na stránkách: 
beha-amprobe.com

2100-Delta
Zkoušečka napětí s měřením proudu TRMS
Bezpečnostní kategorie až CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Bezpečnostní kategorie až CAT III 1000 V / CAT IV 600 V ji předurčuje jako ideální přístroj 
k řešení problémů v průmyslovém prostředí. Nabízí funkce pro měření napětí, proudu, 
odporu, propojení i frekvence. Bezpečné připojení měřicích sond do horní části přístroje 
vám během měření napětí uvolní ruce. Model 2100-Delta měří proud až do 200 A AC 
pomocí otevřených kleští, bez nutnosti přerušení obvodu. 

A stejně jako modely 2100-Alpha, 2100-Beta a 2100-Gamma má i model 2100-Delta 
robustní konstrukci zaručující spolehlivou funkčnost. Zkoušečka nabízí stupeň krytí IP 64, 
splňuje požadavky normy EN 61243-3:2014 pro zkoušečky napětí a má certifikát GS.

• 2 přístroje v 1: zkoušečka napětí a zkoušečka proudu až do 200 A AC

• Jediný přístroj, který běžně potřebujete pro svou práci

• TRMS

• Systém nacvakávacích sond  uvolňující ruce

• Rozšířený rozsah až do 1000 V AC / 1500 V DC

2100-Delta
Obj. č. 5237726

149 €

Zkoušečky napětí a propojení
2100-Alpha 2100-Beta 2100-Gamma 2100-Delta

Dvoupólový ukazatel 
sledu fází doprava/doleva doprava/doleva doprava/doleva doprava/doleva

Bezpečnostní kategorie 
(kategorie přepětí)

 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

Napěťový rozsah 12 až 690 V AC/DC 12 až 690 V AC/DC 6 až 1000 V AC /  
6 až 1200 V DC

1 až 1000 V AC /  
1 až 1500 V DC

Ukazatel napětí – LCD – 12 až 690 V AC/DC 6 až 1000 V AC /  
6 až 1200 V DC

1 až 1000 V AC /  
1 až 1500 V DC

Funkce HOLD – • • •

Měření odporu – – 0...1999 Ω 0...100 kΩ

Signalizace propojení – – Zvuk <10 Ω Zvuk + vibrace <20 Ω

Bezkontaktní detekce 
napětí – – • •

Obj. č. 4312495

60 €
Obj. č. 4312508

91€
Obj. č. 4709243

107 €
Obj. č. 5237726

149 €

NOVINKA

Dostávejte 
informace jako 
první!
Přihlaste se k odběru 
e-mailů společnosti  
Beha-Amprobe a 
dostávejte informace o 
nových produktech a 
speciální nabídky.

beha-amprobe.com/subscribe



Kupte si základní vybavení za ceny  
nižší než 200 € 

Kupte si základní vybavení za ceny 
nižší než 100 € 

NCV-1040-EUR  
MAGNO-VOLTfix
bezkontaktní detektor napětí  
a magnetického pole pro  
testování elektromagnetů (LED)

Obj. č. 4918097

41 € 

LM-100, 
digitální 
luxmetr
měření světelných 
zdrojů až do 
20 000 fc (200 000 lx)

Obj. č. 3052348

128 € 

PRM-5, tester 
sledu fází
pomocí měřicích kabelů 
ověřujte zapojení 3fázové 
zásuvky a sled fází

Obj. č. 4375961

85 € 

AM-500-EUR, 
kompaktní digitální 
multimetr
otřesuvzdornost 
a nárazuvzdornost díky 
standardnímu ochrannému 
pouzdru vlhkého teploměru

Obj. č. 4102332

36 € 

AM-555-EUR 
digitální multimetr
měření proudu  
TRMS (AC/DC) až do 20 A

Obj. č. 4701030

168 € 

ZÁKLADNÍ SADA
 + 2100-Alpha, zkoušečka napětí  
 + AMP-210-EUR, klešťový ampérmetr  
TRMS (AC)

 + AM-500-EUR, kompaktní digitální 
multimetr 

Obj. č. 5265031

221 €

199 €
Akční cena!
    

POKROČILÁ SADA
 + 2100-Beta, zkoušečka napětí 
 + AMP-310-EUR, klešťový ampérmetr  
TRMS (AC)

 + AM-520-EUR, digitální multimetr

Obj. č. 5265046

355 €

299 €
Akční cena!
    

PROFESIONÁLNÍ SADA
 + 2100-Beta, zkoušečka napětí 
 + AMP-330-EUR, klešťový ampérmetr  
TRMS (AC/DC)

 + AM-555-EUR, digitální multimetr  

Obj. č. 5265054

494 €

399 €
Akční cena!
    

IR-730-EUR
infračervený 
teploměr
měření teploty od 
-32 °C do 1250 °C

Obj. č. 4308517

176 € 

Kompletní nabídka sad

Za příznivou cenu! 

≤ 100 €

≤ 200 €

 Dostávejte informace jako první! beha-amprobe.com/subscribe



Kapesní velikost
výška 14,7 cm

Kupte si základní vybavení za ceny  
nižší než 200 € 

Kupte si základní vybavení za ceny 
nižší než 100 € 

LAN-1, tester 
kabelů LAN
testování chyb zapojení  
LAN kabelů

Obj. č. 3052401

95 € 

CM100
měřič oxidu 
uhelnatého
měření koncentrace oxidu 
uhelnatého včetně alarmu

Obj. č. 3311826

177 € 

AM-520-EUR 
digitální multimetr
měření napětí, proudu, 
odporu a teploty

Obj. č. 4131281

90 € 

TH-1, teploměr 
s vlhkoměrem
měření rosného bodu 
a teploty

Obj. č. 3311871

87 € 

AM-540-EUR KIT1 
 + AM-540-EUR, digitální multimetr 
 + HS-1, magnetický závěs ZDARMA!

Obj. č. 5220302

135 € 

AMP-220-EUR KIT1 
 + klešťový ampérmetr TRMS (AC/DC)
 + 370003, bezpečnostní sada 
ZDARMA!

bezpečnostní sada 370003 obsahuje:  
měřicí kabely, hroty a krokosvorky

Obj. č. 5220316

157 € 

AMP-220-EUR KIT2 
 + MP-220-EUR, klešťový ampérmetr  
TRMS (AC/DC)

 + 2100-Beta, zkoušečka napětí

Obj. č. 5220325

248 €

212 €
Akční cena!
    

AMP-25-EUR
klešťový ampérmetr 
TRMS Mini (AC/DC)
měření proudu TRMS ve 
velmi kompaktním provedení

Obj. č. 4588268

183 € 

AMP-320-EUR
digitální ampérmetr
klešťový ampérmetr pro údržbu 
motorů TRMS (AC/DC)

Obj. č. 4560615

197 € 

Příslušenství ZDARMA a speciální nabídky!

ZDARMA!ZDARMA!

++ +

≤ 200 €

Za příznivou cenu! 

≤ 100 €



Navštivte naše webové stránky: beha-amprobe.com

Všechny ceny v tomto letáku představují doporučené 
maloobchodní ceny bez DPH. 

Období: do 15.06.2021. Není možné kombinovat s jinými akcemi.
Objednávejte prostřednictvím místního obchodního zástupce. Platí 
jen do vyprodání zásob. Změny cen a aktualizace technických 
údajů vyhrazeny.

©2021 Beha-Amprobe. Všechna práva vyhrazena.

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

6013792A-CS

Existuje celá řada účinků vadných nabíjecích stanic 
včetně přetížení soustavy elektrického napájení, 
poruch zařízení a systému nebezpečí pro osoby. 
„Význam revizní zkoušky a schválení a rovněž 
periodického testování je zřejmý zejména u veřejných 
nabíjecích stanic. Přece jen tyto systémy obsluhují 
techničtí laici,“ zdůrazňuje Werner Käsmann, technický 
vedoucí prodeje ve společnosti Fluke.

Vztah je celkem jednoduchý: Každá vadná nabíjecí 
stanice zpomaluje poptávku po elektromobilech kvůli 
nespolehlivé infrastruktuře napájení. Pokud chtějí státy 
pokročit v oblasti elektromobility, nejsou přípustná 
žádná přerušení v napájení. Mnoho měst po celé 
Evropě již na to reaguje pomocí vlastních rozvojových 
plánů v rámci nalézání rovnováhy a s ohledem na 
nedostatek parkovacích míst v městských oblastech. 
Každá nová nabíjecí stanice musí splňovat příslušné 
evropské normy platné pro elektrické systémy. Mezi 
technické normy, které pro tuto oblast platí, patří HD 
60364-6, HD 60364-7-722, HD 60364-5-54, HD 
60364-4-41 a HD 60364-5-52.

Podle normy HD 60364-6 musí kvalifikovaní elektrikáři 
provést revizní zkoušku na nízkonapěťovém systému 
po jeho uvedení do provozu. Tyto zkoušky zahrnují 
měření, kontrolu a testování různých provozních stavů 
nabíjecí stanice. Standardní postupy měření zahrnují 
měření propojení ochranných zemnicích vodičů 
(PE), funkčnost proudových chráničů (RCD), izolace 
a zemního odporu.

Při testování nabíjecích stanic musí výsledky přesně 
a opakovatelně reprezentovat skutečné nabíjecí 
procesy. Následně musí být během testování v nabíjecí 
stanici simulováno vozidlo, jelikož nabíjecí stanice bez 
simulace vozidla nepřipojí nabíjecí napětí. Testovací 
adaptéry řady EV-500 jsou vyvinuty přesně k tomuto 
účelu. Sada simuluje vozidlo a zároveň různé průřezy 
nabíjecího kabelu pro výstupní výkony až 22 kW.

Jsou požadovány univerzální měřicí 
přístroje a připojovací adaptéry*
S přístroji řady EV-500 lze testovat nabíjecí stanice v souladu 
s normami IEC/EN 61851-1 a IEC/HD 60364-7-722.

Sady pro testování automobilových 
nabíjecích stanic
Získejte přístup k síťovým zásuvkám dobíjecí stanice 
a provádějte bezpečnostní a funkční testování při 
simulaci přítomnosti elektrického vozidla.

EV-520-F 
Sady testovacích adaptérů pro nabíjecí 
stanice elektrických vozidel
• Vhodné pro nabíjecí stanice vozidel  

s režimem 3
• Konektory EV pro typ 2 a typ 1
• PE Pre-Test: S touto bezpečnostní funkcí 

lze testovat vodič PE na možnou přítomnost 
nebezpečného napětí vůči zemi.

• Stav PP (Proximity Pilot): k simulací různých 
proudových vlastností nabíjecích kabelů 
(simulace kabelu).

• Stav CP (Control Pilot): k simulací různých 
režimů napájení (simulace vozidel).

Obj. č. 5022822 

799 €

PROINST200-EURF KIT3 
ProInstall-200-EUR – Multifunkční 
tester instalací
+ EV-520-F - sada testovacích adaptérů 
pro nabíjecí stanice elektrických vozidel

S touto kombinací vysoce kvalitních přístrojů 
můžete testovat funkci a bezpečnost režimu 
3 nabíjecích stanic při dobíjení střídavým 
proudem.

Obj. č. 5083408

1514 €
Speciální cena!
    

Balíček Fluke 1664 
NYNÍ TAKÉ V BALÍČKU S 
MULTIFUNKČNÍM TESTEREM INSTALACÍ 
FLUKE 1664!!

1664 TypeE-EV KIT 
Fluke FLK-1664FC SCH 
+ Beha-Amprobe EV-520-F

Obj. č. 5105325 

2199 €
Speciální cena!
     

Testovací metoda k testování 
nabíjecích stanic pro 
elektrická vozidla
Výchozí revize a pravidelné 
opakované testování nabíjecích 
stanic je nutné a povinné, aby 
byla zajištěna nejvyšší úroveň 
bezpečnosti jednotlivých 
uživatelů.

Další informace o normách 
a testování s přístroji řady 
EV-500 najdete na stránkách 
beha-amprobe.com 

Sledujte video přístroje 
EV-500 v akci:

 Dostávejte informace jako první! beha-amprobe.com/subscribe


