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MULTIMETRY SERIA  E

Wyświetlacz 46/7 cyfry, cyfrowy multimetr z pomiarem 
TRMS, wyposażony w pamięć 8MB oraz interfejs IrDA 
–  zawarty w zestawie wraz z futerałem HC 20
Rozdzielczość: 60,000 punktów pomiarowych 
– 26 funkcji pomiarowych multimetru
• Data logger, pamięć aż do 61 600 zmierzonych 

wartości
• Interfejs dla przesyłu danych (dwykierunkowy), 

parametrów konfiguracji z PC  (IR-USB adapter 
i METRAwin10 oprogramowanie dostępne jako 
opcja)

• Gniazdo do podłączenia ładowarki
• Pomiar napięcia TRMS (AC i AC+DC) w paśmie 

do 50 kHz
• Pomiar prądu TRMS (AC i AC+DC) w paśmie do 

10 kHz

METRAHIT EXTRA

• Pomiar wzmocnienia dB
•  Nastawialna przekładnia do pomiarów prądu przy 

użyciu różnego rodzaju cęg z wyjściem prądowym 
lub napięciowym

• Plus funkcje które dostępne są w modelu 
METRAHIT X-TRA

Dostawa zawiera:
• Multimetr
• KS 17-2 zestaw przewodów pomiarowych
• Gumową obudowę ochronną
• Dwie baterię 1.5 V AA
• Instrukcja obsługi [skrócona]
• CD ROM z danymi technicznymi i z instrukcją 

obsługi 
• Certyfikat kalibracji DKD

METRAHIT EXTRA

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

METRAHIT EX-tra M250A 2 436,00

METRAHIT ETECH METRAHIT ETECH

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

METRAHIT ETECH M253A 2 076,00

Wyświetlacz 46/7 cyfry, cyfrowy multimetr z pomiarem 
TRMS, interfejs IrDA 
Rozdzielczość: 60,000 punktów pomiarowych 
– 23 funkcje pomiarowe multimetru 
• Interfejs dla przesyłu danych (dwukierunkowy) 

i parametrów konfiguracji z PC  (IR-USB adapter 
i METRAwin10 oprogramowanie dostępne jako 
opcja)

• Pomiar napięcia TRMS (AC i AC+DC) w paśmie 
do 20 kHz

• Pomiar prądu TRMS (AC i AC+DC) w paśmie do 
5 kHz

• Pomiar wzmocnienia dB

METRAHIT EBASE

• Nastawialna przekładnia do pomiarów prądu przy 
użyciu różnego rodzaju cęg z wyjściem prądowym 
lub napięciowym

• Plus funkcje które dostępne są w modelu 
METRAHIT TECH

Dostawa zawiera:
• Multimetr
• KS 17-2 zestaw przewodów pomiarowych
•  Gumową obudowę ochronną
•  Dwie baterię 1.5 V AA
• Instrukcja obsługi [skrócona]
• CD ROM z danymi technicznymi i z instrukcją 

obsługi 
• Certyfikat kalibracji DKD

METRAHIT EBASE

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

METRAHIT EBASE M251A 1 636,00

Wyświetlacz 46/7 cyfry, cyfrowy multimetr 
z pomiarem TRMS, interfejs IrDA
Rozdzielczość: 60,000 punktów pomiarowych 
– 15 funkcji pomiarowych multimetru 
• Interfejs dla przesyłu danych (dwukierunkowy) 

i parametrów konfiguracji z PC (IR-USB adapter 
i METRAwin10 oprogramowanie dostępne jako 
opcja)

• Pomiar napięcia TRMS (AC i AC+DC) w paśmie 
do 20 kHz

•  Pomiar wzmocnienia dB
• Nastawialna przekładnia do pomiarów prądu przy 

użyciu różnego rodzaju cęg z wyjściem prądowym 
lub napięciowym

• Plus funkcje które dostępne są w modelu 
METRAHIT BASE

Dostawa zawiera:
• Multimetr
• KS 17-2 zestaw przewodów pomiarowych
• Gumową obudowę ochronną
• Two 1.5 V AA batteries
• nstrukcja obsługi [skrócona]
• CD ROM z danymi technicznymi i z instrukcją 

obsługi 
• Certyfikat kalibracji DKD
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MULTIMETRY SERIA S

• Rozdzielczość: ± 12,000 cyfr, 
wyświetlacz 4½ miejsc 

• 3 gniazda pomiarow z opatentowanym systemam 
blokady (ABS) 

• Pomiar napięcia z dokładnością ± 0.05% (V DC) 
• Automatyczny dobór zakresu przy pomiarze prądu 

od 100 μA (rozdzielczość: 10 nA) do 10 A (16A)  
bez konieczności przepinania sondy w multimetrze 

•  Wysoki, podświetlany na niebiesko wyświetlacz 
z ekstra dużymi (15mm) cyframi i analogowym 
bargrafem

•  Osobne boxy na bezpieczniki i baterie
• Stopień ochrony IP 52  
•  Kategoria pomiarowa: 1000V CAT III i 600V CAT IV 
•  Dostarczany z certyfikatem kalibracji DKD

METRAHIT X-TRA: profesionalny multimetr dla profesionalisty

23 funkcje pomiarowe
• NapięcieACTRMS, napięcieAC+DC TRMS,napięcieDC, 

częstotliwość (Hz, MHz), rezystancja, test diody, 
test ciągłości, pojemność, prądACTRMS, 
prądAC+DC TRMS,temperatura poprzez czujniki Pt 
100/1000 itermoparę typu  K  

• Dodatkowo funkcja filtru i pomiar napięcia z  
niską impedancją wejściową (przydatne podczas 
pomiarów napięcia za falownikami) 

• Pojemna pamięć 540 kB dla 15.400 zmierzonych 
wartości 

• Gniazdo dla ładowarki i dla pracy bez zużywania 
energii z baterii 

•  IrDA interfejs dla komunikacji z  PC 

METRAHIT X-TRA

Wyświetlacz 4½ miejsc, rozdzielczość: 12,000 cyfr.
Cyfrowy pomiar  TRMS . Multimetr TECH szczególnie 
znalazł zastosowanie w przemyśle  chemicznym , 
spożywczym na procesach technologicznych.  
– 20 funkcji pomiarowych multimetru 
• Napięcia przemienne TRMS – napięcia stałe 

– AC+DC  
• Prądy przemienne TRMS – Prądy stałe – AC+DC 

prąd TRMS 
•  Częstotliwość  
• Pomier temperatury poprzez termoparę typ K 
• Pojemność – test ciągłości – test diody 

– rezystancja 
• Dodatkowo dostępne przekładnie dla zastosowanie 

zewnętrznych cęg do pomiaru prądu z wyjściem 
prądowym lub napięciowym 

METRAHIT TECH: multimetr nie tylko dla inżyniera

• Dodatkowo funkcja filtru i pomiar napięcia z niską 
impedancją wejściową (przydatne podczas 
pomiarów napięcia za falownikami) 

• Dostarczany z certyfikatem kalibracji DKD 

Dostawa zawiera:
• Multimetr z kompletem przewodów KS17-2 , 

dwiema bateriami 1.5 V (AA), skróconą instrukcją 
obsługi, CD ROMem pełną instrukcją obsługi 
z certyfikatem kalibracji  DKD

METRAHIT TECH

• Rozdzielczość: ± 12,000 cyfr, 
wyświetlacz 4½-miejsc 

• 3 gniazda pomiarow z opatentowanym systemam 
blokady (ABS)

• Pomiar napięcia z dokładnością ± 0.05% (V DC)
• Wysoki, podświetlany na niebiesko wyświetlacz 

z ekstra dużymi (15mm) cyframi i analogowym 
bargrafem

• Osobne boxy na bezpieczniki i baterie
• Stopień ochrony IP 52 
• Kategoria pomiarowa: 1000V CAT III 

and 600V CAT IV 
• Furnished with DKD calibration certificate 

METRAHIT BASE

12 funkcji pomiarowych
• NapięcieACTRMS, napięcieAC+DC TRMS,napięcieDC, 

częstotliwość (Hz)
• rezystancja, test diody, test ciągłości,
• PrądTRMS poprzez dodatkowe cęgi z wyjściem 

napięciowym, nastawialna przekładnia w menu, 
• Pomier temperatury poprzez termoparę typ K

METRAHIT BASE

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
METRAHIT BASE M241A 1.024,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
METRAHIT X-tra M240A 1.836,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
METRAHIT TECH M243E 1.572,00
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MULTIMETRY SERIA S I SERIA E

• Rozdzielczość: ± 12,000 cyfr, 
wyświetlacz 4½-miejsc 

• 3 gniazda pomiarow z opatentowanym systemam 
blokady (ABS)

• Pomiar napięcia z dokładnością ± 0.05% (V DC) 
• Automatyczny dobór zakresu przy pomiarze prądu 

od 100 μA (rozdzielczość: 10 nA) do 10 A (16A)  
bez konieczności przepinania sondy w multimetrze 

• Wysoki, podświetlany na niebiesko wyświetlacz 
z ekstra dużymi (15mm) cyframi i analogowym 
bargrafem

• Osobne boxy na bezpieczniki i baterie
•  Stopień ochrony IP 52  
• Kategoria pomiarowa: 1000V CAT III i 600V CAT IV 
• Dostarczany z certyfikatem kalibracji DKD

METRAHIT PRO

16 funkcji pomiarowych
• NapięcieACTRMS, napięcieAC+DC TRMS, napięcieDC, 

częstotliwość (Hz)
• rezystancja, test diody, test ciągłości, pojemność, 
• prądACTRMS, prądAC+DC TRMS

• Pomier temperatury poprzez termoparę typ K
• Dodatkowo funkcja filtru i pomiar napięcia z niską 

impedancją wejściową (przydatne podczas 
pomiarów napięcia za falownikami)

METRAHIT PRO

Wyświetlacz 46/7 cyfr, specjalny multimetr dla pomiaru 
prądu tylko za pośrednictwem cęg w obwodach 
bez możliwości ich przerwania. Multimetr cyfrowy 
z pomiarem TRMS, interfejs IrDA
Rozdzielczość: 60,000 punktów pomiarowych 
– 21 funkcji pomiarowych multimetru
• Interfejs dla przesyłu danych (dwukierunkowy) 

i parametrów konfiguracji z PC  (IR-USB adapter 
i METRAwin10 oprogramowanie dostępne jako 
opcja)

•  Pomiar napięcia TRMS (AC i AC+DC) w paśmie do 
20 kHz

• Pomiar prądu TRMS (AC i AC+DC) w paśmie do 
5 kHz

• Pomiar wzmocnienia dB
• Nastawialna przekładnia do pomiarów prądu przy 

METRAHIT ESPECIAL

użyciu różnego rodzaju cęg z wyjściem prądowym 
lub napięciowym

• Plus funkcje które dostępne są w modelu 
METRAHIT PRO

Dostawa zawiera:
• Multimetr
• KS 17-2 zestaw przewodów pomiarowych
•  Gumową obudowę ochronną
• Two 1.5 V AA batteries
•  Instrukcja obsługi [skrócona]
•  CD ROM z danymi technicznymi i z instrukcją 

obsługi 
•  Certyfikat kalibracji DKD

METRAHIT ESPECIAL

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

METRAHIT ESPECIAL M252A 1 836,00

Ekstremalnie inny od pozostałych multimetr cyfrowy 
z pomiarem TRMS. Wysoki stopień szczelności 
i odporności na wilgoć, zabrudzenia czy wysokie 
temperatury. 
OUTDOOR został specjalnie zaprojektowany 
i wykonany by stawić czoła ekstremalnym warunkom 
środowiskowym. 
• Specjalnie wzmocniona obudowa odporna na 

wstrząsy 
• Specyficzny i wyróżniający kolor piaskowca
• Wysoki poziom ochrony  -  IP65 ! 

METRAHIT OUTDOOR

• Opatentowany system blokady gniazd
• Funkcje pomiarowe tak jak METRAHIT X-tra

Dostawa zawiera:
• Multimetr
• KS 17-2 zestaw przewodów pomiarowych
• Gumową obudowę ochronną
• Dwie baterię 1.5 V AA
• Instrukcja obsługi [skrócona]
• CD ROM z danymi technicznymi i z instrukcją 

obsługi 
• Certyfikat kalibracji DKD

METRAHIT OUTDOOR

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

METRAHIT Outdoor M240O 2 036,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
METRAHIT PRO M242E 1.344,00

ASTAT  Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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MULTIMETRY SPECJALISTYCZNE

Nowy kalibrator METRAHIT CAL jest profesionalnym 
przyrządem słuzącym do generowania i symulacji 
szerokiego zakresu wielkości elektrycznych. 
Kalibratorem można symulować lub sprawdzać 
10 różnych termopar i 4 czujniki rezystancyjne. 
Wybitna dokładność i nowoczesny     design czyni 
METRAHIT CAL doskonałym narzędziem w terenie 
i w laboratorium. 18 funkcji kalibratora:
• Symulator funkcji dla napięcia, rezystancji 

i częstotliwości[1 Hz … 1000 Hz]
• Źródło dla sygnału w zakresie mA / mV … V / °C/°F 

(Pt100/1000, Ni100/1000, termopary: J, L, T, U, K, 
E, S, R, B, N) / 5 … 2000 W

• Symulator temperatury dla termometrów 
rezystancyjnych i termopar

• Bardzo łatwa i prosta nastawa wartości dzięki 
bardzo funkcjonalnym przyciskom

METRAHIT CAL: multifunkcjonalny kalibrator dla automatyków

• Funkcje rampy i interwału. Możliwość generacji 
różnych wartości w określonym czasie poprzez 
automatyczna sekwencję.

•  Interfejs IrDA dla komunikacji z komputerem PC 
(IR-USB adapter i oprogramowanie dostępne 
w opcji)

Zestaw zawiera:
• Przyrząd METRAHIT Cal
•  KS 17-2 zestaw kabli pomiarowych
• HC20 futerał
•  Gumowa obudowa ochronna
•  Dwie baterie 1.5 V AA 
•  Instrukcja obsługi [skrócona]
• CD ROM z danymi technicznymi 

i z instrukcją obsługi
• Certyfikat kalibracji DKD

METRAHIT CAL

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
METRAHIT CAL M244A 4 000,00

METRAHIT T-COM doskonałe narzędzie 
monterów systemów telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych. Przeznaczony do sprawdzania 
poprawności połączeń , do wykrywania błędów źle 
krosowanych żył. Doskonały przyrząd do pomiaru 
napięcia, prądu, rezystancji, izolacji a także do 
sprawdzenia pętli rezystancyjnej , pojemności 
i długości przewodu. Przerwa w pojedynczym 
przewodzie jest szybko diagnozowana poprzez 
wykrycie asymatrycznej pojemności a ultraszybki 
logarytmiczny bargraf zobrazuje to na wyświetlaczu. 
• Test rezystancji izolacji (napięcie testu: 100 V) 

z kontrolą przekroczenia wartości a także z funkcją 
zmiany polaryzacji dla testu diod 

•  multimetr z pomiarem (V, W, F, Hz) 
•  pomiar TRMS, AC i AC+DC dla prądu i napięć 
•  Filtr dolnoprzepustowy  (200 Hz / -3 dB) 
•  Bezpośredni pomiar prądu, 100 nA do 1 A 
•  Precyzyjny pomiar temperatury w °C i °F poprzez 

czujki Pt100/Pt1000 

METRAHIT T-COM: multimetr dla zastosowań w telekomunikacji

•  Wyświetlacz 3¾ miejsc, rozdzielczoćś 3100 cyfr, 
podświetlany,  

• Sygnały akustyczne dla: testu ciągłości, groźnego 
zbyt wysokiego napięcia lub przekroczenia zakresu 

• Pamięć Min-Max 
• Pamięć danych i wewnetrzny zegar, możliwość 

podłączenia ładowarki
• Obudowa o stopniu szczelności IP 54  
•  Dwukierunkowy interfejs IrDA w celu wymiany 

danych z PC 
•  METRAVIEW Windows dodatkowe oprogramowanie: 

w celu graficznej prezentacji wielkości mierzonych, 
transfer poprzez interfejs RS 232   

•  Certyfikat kalibracji DKD
Zestaw zawiera:
• Multimetr cyfrowy w gumowej obudowie, 

KS21T zestaw kabli, baterie, skrócona instrukcja 
obsługi, pełna instrukcja na płycie CD, dokumenty 
z certyfikatem DKD

METRAHIT T-COM

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
METRAHIT T-COM M246A 3 412,00

•  Miliomomierz z pomiarem 4 przewodowym 
z wykorzystaniem zacisków Kelwina

•  Pomiar małych rezystancji styków, przełączników, 
przekaźników, wtyków, itd.

•  Pomiar napięcia, częstotliwości, temperatury, 
test diody, tester przejścia

•  Pamięć wartości pomiarowych (Data Hold) 
do 1200 wskazań

METRAHIT 27M: Precyzyjny miliomomierz i multimetr

•  Ochrona przed przeciążeniem
•  Certyfikat kalibracji DKD 
Wyświetlacz 4¾ cyfry
Napięcie AC/DC 3 - 600 V 
Rezystancj 300 W – 30 MW
Częstotliwość 300 Hz - 3 kHz  

•  Opcja: akumulator NiMH z ładowarką

METRAHIT 27M

AKCESORIA do METRAHIT 27M 
•  Pomiar 4-przewodowy umozliwia kompensację rezystancji przewodów pomiarowych
•  Chwytaki KC4 są dostosowane do połączeń z testowanymi rezystancjami średnicy 

wyprowadzeń do 10 mm, przewody, druty, końcówki uzwojeń silników, itp
•  Chwytaki KC27 można stosować przy pomiarach gdzie powierzchnia styku 

ma bardzo małe rozmiary, np. styki przekaźników, konektorki podzespołów elektronicznych, itp. 

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
METRAHIT 27M M227B 3 876,00

KC4 Z227A 596,00
KC27 Z227B 1 100,00

ASTAT  Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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MULTIMETRY SPECJALISTYCZNE

Ten niedrogi przyrząd uniwersalny został 
zaprojektowany z myślą o pracownikach 
elektrycznych zakładów serwisowych. Oprócz 
funkcji typowego multimetru zawiera on dodatkowo 
miernik rezystancji izolacji (napięcia pomiarowe 
500 V/1000 V), zgodnie z VDE 0413 oraz dokładny 
miernik temperatury. Umożliwia on też wygodny 
i bezpieczny pomiar dużych prądów do 30 A / 100 A 
za pośrednictwem opcjonalnej przystawki cęgowej 
WZ12B.
•  Odporny na uszkodzenia multimetr cyfrowy 

z maksymalnym wskazaniem ±3100 
i z analogową linijką

METRAHIT 16I: Multimetr cyfrowo-analogowy
funkcja TRMS, pomiar rezystancji izolacji, przeznaczony do prac serwisowych

•  Opatentowany  system blokady gniazd 
pomiarowych (ABS), interfejs komunikacyjny IR 
(izolacja optyczna)

•  Funkcje pomiarowe: napięcia stałego 
i przemiennego, przemiennego z nałożoną składową 
stałą, rezystancji, pomiar temperatury (°C) opcja: 
czujniki rezystancyjne Pt100/Pt1000

•  Test diody i ciągłości obwodu
•  Pamięć wartości minimalnej i maksymalnej, 

pamięć wskazania wyświetlacza Data Hold
•   Minimalny błąd podstawowy: ±(0,25% w.w. 

+ 1 cyfra - przy pomiarze napięcia stałego)
•  W komplecie: komplet przewodów pomiarowych, 

osłona gumowa oraz certyfikat kalibracji DKD 

METRAHIT 16I

Typ Numer wyrobu Cena Cena [PLN]

METRAHIT 16I M216B 1 980,00

• Test rezystancji izolacji napięciami : 50 V, 100 V, 
250 V, 500 V, 1000 V 

•  Multimetr z funkcjami bazowymi  (V, W, F, Hz) 
• Pomiary TRMS : TRMS AC / AC+DC dla pradu / 

napięca aż do 10 kHz 
• Gotowy do użycia filtr dolnoprzepustowy 

do 1 kHz / -3 dB dla zakresu V AC
• Pomiar prądu od 100 nA do 10 A 
•  Pomiary prądu przy użyciu cęg. Nastawialna 

przekładnia w zakresach 1 mV:1 mA to 1 mV:1 A 
może zostać wybrana w wygodnym 
i przystępnym menu. 

•  Precyzyjny pomiar temperatury, °C lub °F, 
dla czujników Pt100 / Pt1000 i termopar typu K 

METRAHIT ISO: Multimetr cyfrowy z wyświetlaczem 
4¾ cyfry, z pomiarem  TRMS a także funkcją pomiaru rezystancji izolacji

• Test diody (IK = 1 mA, Uflow do 5.1 V) i test 
ciągłości 

• Wyświetlacz: 4¾ miejsc, 30.000 cyfr, 
możliwość podświetlenia wyniku 

•  Sygnały akustyczne dla: testu ciągłości, groźnego 
zbyt wysokiego napięcia lub przekroczenia zakresu 

• Pamięć Min-Max 
• Pamięć danych i wewnetrzny zegar, możliwość 

podłączenia ładowarki
• Obudowa o stopniu szczelności IP 54 
•  Dwukierunkowy interfejs IrDA-USB do transmisji 

danych z PC(opcja)
• Certyfikat kalibracji DKD

METRAHIT ISO

Typ Numer wyrobu Cena Cena [PLN]

METRAHIT ISO M246B 2 636,00

Doskonałe narzędzie pomiarowe dla przemysłu 
lotniczego, górniczego lub petrochemicznego. 
Przyrząd zdobył już zaufanie koncernu produkującego 
samoloty „Airbus 300”
• Zakres pomiarowy: 30 mW, 300 mW, 3 W, 30 W
• Rozdzielczość: 10 μW
• Metoda pomiaru: sondy Kelvin’a (metoda 

czteroprzewodowa z kompensacją rezystancji 
przewodów)

•  Funkcja „DATA Hold”: 1200 wartości pomiarowych
• Oznaczenie EX : Ex II 2 G EEx ia IIA T4
• Certyfikat prototypu nr: INERIS 05ATEX0040
• Certyfikat kalibracji DKD 

METRAHIT 27EX: miliomomierz przeznaczony do pomiarów 
w strefach zagrożonych wybuchem

METRAHIT 

PROSIMY O ZAPYTANIA OFERTOWE
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MULTIMETRY CYFROWE

Uniwersalny przyrząd pomiarowy z kompletem 
podstawowych funkcji użytecznych przy pomiarach 
w elektronice i w elektrotechnice. Multimetr 
METRAHIT One pozwala użytkownikowi na pomiar 
napięcia, rezystancji, prądu, temperatury
•  Zakres wyświetlania: do wartości ±3100 i linijka 

analogowa
•  Opatentowany system blokady gniazd 

pomiarowych (ABS)- opatentowany
•  Pomiar napięcia: 30 mV - 600 V DC, 3V - 600 V AC

METRAHIT ONE: Multimetr cyfrowy
wskazanie 3 i 3/4 cyfry, linijka analogowa, funkcja pomiaru temperatury

•  Pomiar prądu: 300 μA - 10 A DC (16 A przez 30 s), 
3 mA - 10 A AC (16 A przez 30 s)

•  Pomiar rezystancji: 30 W - 30 MW
•  Pomiar temperatury: -200 °C do +850 °C (czujnik 

rezystancyjny Pt100/Pt1000)
•  Test diody i ciągłości obwodu
•  Pamięć wartości minimalnej i maksymalnej, 

pamięć wskazania wyświetlacza (Data Hold)
•  Zabezpieczenie: 600V kat.III zgodnie z normą IEC 

61010-1

METRAHIT ONE

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

METRAHIT ONE z gumową powłoką ochronną M204C 590,00

Precyzyjny multimetr, miernik temperatury 
i rejestrator danych o uniwersalnym zastosowaniu 
w laboratoriach i zakładach serwisowych.
•  Wyświetlacz cyfrowy o maksymalnym zakresie 

wyświetlania do wartości ±1200 000, błąd 
podstawowy: ±35 ppm w. w. + 70 ppm

•  Pomiar napięcia stałego 120 mV - 600 V z funkcją 
TRMS AC i AC+DC (pasmo 16 Hz - 100 kHz), 
pomiar prądu: 120 μA - 120 mA, rezystancji: 
120 W - 12 MW, częstotliwości (Hz) od 1 Hz do 
100kHz, temperatury (°C/°F) (za pomocą sond 
Pt100/Pt1000 lub termopar K i J z kompensacją 
przewodów)

METRAHIT 30M: Precyzyjny, wielofunkcyjny multimetr cyfrowy
wskazanie 6 i 1/2 cyfry, pomiar wartości skutecznej TRMS, 
pomiar temperatury, rejestracja danych 

•  Pomiar bardzo małych rezystancji z wykorzystaniem 
sond Kelvina metoda czteroprzewodowa 
z kompensacją  rezystancji przewodów

•  Pamięć wartości minimalnej i maksymalnej
•  Automatyczny wybór zakresu pomiarowego i funkcja 

automatycznego wyłączenia zasilania
•  Bezpiecznik PTC, maksymalne napięcie 250 V
•  Zintegrowana pamięć danych 128 kB, próbkoanie 0,1 

s - 10 min
•   Interfejs komunikacyjny IR (separacja optyczna)
•  W komplecie: zestaw przewodów pomiarowych, 

ochronna osłona gumowa, certyfikat kalibracji DKD
•  Zabezpieczenie: 600 V kat. II, zgodnie z IEC 61010-1

METRAHIT 30M

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

METRAHIT 30M M230B 3.236,00

SECULIFE HIT

SECULIFE HIT jest przyrządem dostosowanym 
do warunków panujących w salach szpitalnych 
i serwisach medycznych. Spełnia rygorystyczne 
standardy i jest idealnym narzędziem do pomiarów 
w zakresie serwisu czy produkcji aparatury 
medycznej.
SECULIFE HIT jest przyrządem nowoczesnym ,lekkim 
a przy tym bardzo trwałym i wytrzymałym na warunki 
otoczenia. Szeroki zakres funkcji pomiarowych 
w zupełności sprosta wymaganiom dziedziny 
medycznej. Oczywiście światowa klasa i wysoka 
jakość czyni przyrząd doskonałym w każdym calu.
• 23 funkcje pomiarowe 
• Pomiary napięcia TRMS AC i AC+DC, w paśmie 

do 20 kHz
• Auto-zakres pomiaru prądu aż do 100 uA 

(rozdzielczość: 10 nA) do 1 A (przeciążenie 
krótkotrwałe do 16 A) 

SECULIFE HIT: Pomiary wielkości elektrycznych w dziedzinie medycyny 

• Pomiar pojemności i rezystancji, test diody 
i ciągłości 

• Kategoria pomiarowa: 1000V CAT III i 600V CAT IV 
• 1 kHz  - filtr dolnoprzepustowy 
• Pamięć wyników aż do 15,000 zmierzonych 

wartości 
• Interfejsy: dwukierunkowy IrDA dla komunikacji 

z PC , dostępny w opcji adapter IrDA-USB
• Jako opcja ładowarka sieciowa dla pomiarów 

wielogodzinnych(95 do 250 V AC)
• Stopień ochrony IP 52 
• Automatyczna blokada gniazd (ABS)  
• Made in Germany
• W zestawie certyfikat kalibracji DKD 
 

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

SECULIFE HIT M687A
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MULTIMETRY ANALOGOWE

Prosty analogowy multimetr do zastosowań 
edukacyjnych i hobbystycznych, niewielki i poręczny.
•  Pomiar napięcia 0-0.15/0-0.5 V DC; 

0-1.5/5/15/50/150/500 V AC/DC
•  Rezystancja wejściowa 20 kW/V DC, 4 kW/V AC
•  Pomiar prądu 0-50 μA DC, 0-0,5/5/50/500 mA/5 A 

AC/DC

METRAHIT 1A: Multimetr analogowy
prosty model dla hobbystów

•  Pomiar rezystancji  1 W do 1 MW (4 zakresy)
•  Pomiar poziomu -15 do +56 dB (6 zakresów)
•  Wymiary 92 x 126 x 45 mm
•  Waga ok. 0,25 kg bez baterii
•  Bateria: 1,5V IEC LR6 (AA)

METRAHIT 1A

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

METRAHIT 1A M100A 516,00

Prosty analogowy multimetr do zastosowań 
elektrycznych klasa 2,5, niewielki i poręczny.
•  Pomiar napięcia 0-0.15/0-0.5 V DC; 

0-1.5/5/15/50/150/500 V AC/DC
•  Rezystancja wejściowa 20 kW/V DC, 4 W/V AC
•  Pomiar prądu 0-50 μA DC, 

0-1,5/15/150 mA/1,5/15 A AC/DC

METRAHIT 2A: Multimetr analogowy
do zastosowań elektrycznych, klasa 2,5

•  Pomiar rezystancji  1 W do 1 MW (4 zakresy)
•  Pomiar poziomu -15 do +56 dB (6 zakresów)
•  Klasa dokładności 2,5
•  Wymiary 92 x 126 x 45 mm
•   Waga ok. 0,25 kg bez baterii
•  Bateria: 1,5V IEC LR6 (AA)

METRAHIT 2A

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

METRAHIT 2A M101A 740,00

Multimetr przenośny METRAmax 2 został 
opracowany przy współpracy z renomowanym 
niemieckim dostawcą systemów edukacyjnych 
i spełnia wszystkie wymagania stawiane 
współczesnym technikom profesjonalnych szkoleń. 
Dzięki wyjątkowej odporności na przeciążenia, 
możliwości wyboru punktu zerowego skali z lewej 
jej strony lub pośrodku i funkcji automatycznego 
wyłączenia zasilania, przyrząd ten jest nie tylko 
przydatny w edukacji lecz również
do prac serwisowych i operacji równoważenia 
sygnałów w układach elektronicznych.

METRAmax 2: Multimetr analogowy
do zastosowań w edukacji i w pomiarach elektrycznych

•  Pomiar napięcia: 0 do 100/300 mV/1 V DC; 
0 do 3/10/30/100/300 V AC/DC

•  Pomiar prądu: 0 do 100 μA/1/10/100mA/1/3A 
AC/DC

•  Punkt zerowy: lewa strona / centrum skali
•  Klasa dokładności: 2(DC)/3(AC)
•  Wymiary: 100 x 140 x 35 mm, masa ok. 0,3 kg 

bez baterii
•  Bateria 9V IEC 6 LR 61 (6F22)

METRAmax 2

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

METRAmax 2 M102A 596,00

METRAmax 3 jest niedrogim, poręcznym 
multimetrem analogowym bez stopnia wzmocnienia 
i z wewnętrznym układem zabezpieczającym obwody 
pomiarowe prądu. Na podzakresach pomiarowych 
napięcia skuteczne zabezpieczenie układów 
pomiarowych zrealizowano za pomocą wysokiej 
jakości termistorów typu TPC.

METRAmax 3: Multimetr analogowy
do zastosowań w edukacji i w pomiarach elektrycznych

•  Pomiar napięcia: 30/300/600 V AC/DC
•  Pomiar prądu: 0,3/3/15 A  AC/DC
•  Pomiar rezystancji: 1 W do 500 kW
•  Test przewodu ochronnego
•  Klasa dokładności: 2,5
•  Wymiary: 100 x 140 x 35 mm, masa ok. 0,3 kg bez 

baterii
•  Bateria 1,5V IEC  LR 6 (AA)

METRAmax 3

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

METRAmax 3 M103A 712,00
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MULTIMETRY ANALOGOWE

Miernik do użytku w przemyśle, zakładach 
serwisowych oraz w instalatorstwie.
•  Metoda pomiaru: pomiar prądu
•  Duża liczba podzakresów pomiarowych: zakres 

pomiaru 0,05 W do 1 MW (5 pod zakresów)
•  Podzakresy zgrubnego pomiaru pojemności od 0 

do 30 000 μF
•  Test ciągłości z sygnalizacją akustyczną stanu 

ciągłości

METRAmax 6: Miernik rezystancji
ze wskazaniem analogowym

•  Wytrzymały mechanizm wskaźnika analogowego 
z ruchomą cewką i z ułożyskowaniem wskazówki 
na kamieniach szlachetnych pozwala na 
użytkowanie przyrządu w trudnych warunkach

•  Wymiary: 100 x 140 x 35 mm, masa ok. 0,3 kg bez 
baterii

•  Baterie 3 x 1,5V IEC LR6

METRAmax 6

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

METRAmax 6 GTM3060000R0001 556,00

Multimetry z rozkładaną obudową i wskaźnikiem 
analogowym oraz 46 zakresami pomiarowymi 
przeznaczone do uniwersalnych zastosowań 
w dziedzinie elektroniki i pomiarach elektrycznych, 
w placówkach naukowo-badawczych, zakładach 
serwisowych i w szkolnictwie.
•  Umożliwia pomiar napięcia, prądu, rezystancji oraz 

poziomu za pomocą miernika wychyłowego klasy 
1,5

•  Duża rezystancja wejściowa 10 MW przydatna 
przy pomiarach napięcia (w warunkach braku 
obciążenia)

•  Automatyczne wyłączenie zasilania przyrządu 
w momencie złożenia jego obudowy

•  Składana obudowa chroni też skalę miernika 
wychyłowego w trakcie transportu, zabezpieczenie 
przed przeciążeniem do 250 V AC na wszystkich 
podzakresach pomiarowych (z wyjątkiem 
podzakresu 10 A)

METRAport 3A: Multimetr
z odczytem analogowym i dwuczęściową, rozkładaną obudową

•  Pomiar napięcia: 9 zakresów dla napięcia AC/DC, 
100 mV / 300mV / 1 V / 3 V / 10 V / 30 V / 100 V / 
300 V / 1000 V

•  Pomiar prądu: 7 zakresów dla prądu stałego 
i przemiennego 10 μA /100 μA /1 mA / 10mA / 
100 mA /1 A /10A

•  Pomiar rezystancji: 5 zakresów: 1W do 2kW /10W 
do 20kW /100W do 200kW/1kW do 2MW/10 kW do 
20 MW

•  Pomiar poziomu: 9 podzakresów pomiarowych od 
-40 dB do +62 dB

•  Zasilanie: bateria 6F22 (9 V), czas pracy 500 h
•  Wyposażenie standardowe: przyrząd pomiarowy 

i instrukcja obsługi
•  Zalecane akcesoria: bezpiecznik FF1.6/250G
•  Wymiary: 146 x 118 x 44 mm, masa ok. 450 g 

z bateriami

METRAport 3A

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

METRAport 3A M113A 1 636,00

Cęgi przeznaczone do pomiaru prądów 
przemiennych w trudno dostępnych miejscach
Elastyczne cęgi prądowe są przeznaczone do 
pomiaru prądów płynących w trudno dostępnych 
przewodach. Cęgi te charakteryzują się bardzo 
dobrą izolację, mają zazwyczaj przekładnię 1:10 

Ampfl ex Elastyczne cęgi prądowe

i przełącznik podzakresów. Pracują w zakresie 
częstotliwości do 20 kHz, przy maksymalnym kącie 
fazowym 2,5° w zakresie częstotliwości do 1 kHz. 
Do zasilania cęgów służy specjalny zasilacz 
zawierający baterię 9 V wystarczającą na 
nieprzerwaną pracę cęgów przez ok. 150 h.

Ampfl ex

Typ Prąd nominalny Długość pętli 
w mm

Czułość 
wmA/A

Błąd własny
±(% VA (napięcie 
wyjściowe) + mV)

Cena [PLN]

AF11A 5 ...    1 kA: 1 V 450 mm 1 1 + 2 1 060,00

AF033A
5 ... 30 A: 3 V

600 mm
100 1 + 50

1 236,00
5 ...   300 A: 3 V 10 1 + 5

AF33A
5 ...   300 A: 3 V

900 mm
10 1 + 5

1 716,00
5 ... 3000 A: 3 V 1 1 + 2

AF101A
5 ...    1 kA: 1 V

1200 mm
1 1 + 2

3 088,00
50 ...   10 kA: 1 V 0.1 1 + 1
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AKCESORIA

Umożliwiają wygodny, bezinwazyjny pomiar prądów 
przy współpracy z multimetrem
Korzyści:
•  Nie ma potrzeby przerywania obwodu z mierzonym 

prądem aby włączyć amperomierz.

Czujniki prądowe cęgowe do współpracy z multimetrami

•  Pomiar prądów do 2000 A, brak przeciążenia 
układu pomiarowego multimetrów w wypadku 
pojawienia się zakłócających sygnałów prądowych 
o dużej amplitudzie.

Typ Prąd znamionowy Przekrój 
przewodu

Przekładnia Błąd własny
±( % w.w. + mV / A)

WZ12A 15 ... 180 A ~ średnica 15 mm 1 mA/A 3%

WZ12B 10 mA ... 100 A ~ średnica 15 mm 0.1 mV/mA 1.5% +0.1 mA

WZ12C 1 mA ... 15 A ~, 1 A ... 150 A ~ średnica 15 mm 1 mV/mA, 1 mV/A 3% + 0.15 mA, 2% + 0.1 A

WZ12D 30 mA ... 150 A ~ średnica 15 mm 1 mA/A 2.5% +0.1 mA

WZ11A 1 ... 200 A ~ średnica 20 mm 1 mA/A 1 ... 3%

WZ11B 0.5 ... 20, 200 A ~ średnica 20 mm 10 mV/A, 100 mV/A 1 ... 3%

Z3511 4 ... 500 A ~ 30 x 63 mm 1 mA/A 3% +0.4 A

Z3512 0.5 ... 1000 A ~ średnica 52 mm 1 mA/A 0.5% ... 0.7%

Z3512A 0 ... 1/100/1000 A ~ średnica 52 mm 1 mV, 1 V/A 0.2% ... 0.7%

Z3514 1 ... 2000 A ~ 64 x 150 mm 1 mA/A 0.5 % +0.1 A

Z13B ... 60/600 A   , 40/400 A ~ średnica 50 mm 10 mV/A, 1 mV/A 1.5%, 2%

Z201A ... 30 A   , 20 A ~ średnica 19 mm 100 mV/A 1%

Z202A ... 30/300 A   , 20/200 A ~ średnica 19 mm 10 mV/A, 1 mV/A 1% + 0.03 A, 1% + 0.3 A

Z203A ... 300/1000 A   , 200/1000 A ~ średnica 31 mm 1 mV/A 1% +0.5 A

Typ Nr kat. wyrobu Cena [PLN]

WZ12A Z219A 348,00
WZ12B Z219B 516,00
WZ12C Z219C 636,00
WZ12D Z219D 532,00
WZ11A Z208A 476,00
WZ11B Z208B 716,00
Z3511 GTZ3511000R0001 660,00
Z3512 GTZ3512000R0001 836,00

Z3512A Z225A 1 636,00
Z3514 GTZ3514000R0001 1 276,00
Z13B Z213B 940,00

Z201A Z201A 1 236,00
Z202A Z202A 1 196,00
Z203A Z203A 1 076,00

WZ12A...D

Z3512

Z3514

Z201A Z202A Z203A
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AKCESORIA

Z3409 jest standardową sondą zanurzeniową 
mogącą też służyć do pomiarów temperatury 
w zakresie temperatur od -40 do +600°C.Sonda 
TF550 służy do pomiarów temperatury w piecach, 
chłodziarkach itp. w zakresie temperatur od -50 do 
+550°C.Sonda TF220 o wodoszczelnej konstrukcji 
jest przeznaczona do pomiarów temperatury gazów 
i płynów np. wody w pralkach automatycznych, 

Pt100 / Pt1000: Sondy i czujniki temperatury

temperatury oleju w skrzyniach biegów pojazdów 
samochodowych i temperatury w chłodziarkach 
i systemach klimatyzacyjnych.Układ scalony TS 
zawiera 10 miniaturowych, przyczepnych czujników 
wykorzystywanych przy pomiarach temperatury 
niewielkich punktów w zakresie temperatur
od -50 do +550°C.

Typ Z3409 TF550 TF220 TF400CAR TS Chipset
Czujnik Pt100 Pt1000 Pt100
Długość czujnika 11 (mm) 130 40 39 810 2.3
Długość czujnika 12 (mm) 1000 1500 1500 2310 10
Zakres temperatur °C – 40 ... + 600 – 50 ... + 550 – 50 ... + 220 – 50 ... + 500 – 50 ... + 550
Dokładność 
DIN EN60751 / IEC 751 Klasa A Klasa B

Błąd własny przy 0 °C 0.15 K 0.3 K – 0.4 K
Błąd własny dla 0 °C 600 : 1.35 K 550: 3.1 K 220 : 1.4 K – 550: 3.1 K
Powrót ze stanu przejściowego
T90, woda 5 s 8 s – 0.3 s

Powrót ze stanu przejściowego
T90, powietrze 30 s 33 s – 15 s

Wyprowadzenie skrętka, 2 x 0.35 mm2 – 0.25 / Ni-Pt
Płaszcz zewnętrzny PVC V4A Tefl on – –
Izolacja PVC Glass Tefl on – –
Cena [PLN] 396,00 556,00 156,00 516,00 436,00

Z3409

TF550
TF220

Sonda pomiarowa temperatury jest wyposażona 
w trwale zatopiony standardowy sensor. W sondach 
Z3431-4 i Z3431-9 mogą być zamieszczone czujniki 
pomiarowe Z3431-5...8. Nadają sięo ne do pomiaru 

Sondy pomiarowe temperatury (typ K / NiCr-Ni)

temperatury w zakresie od -25° do +115°C. 
Wyjście pomiarowe jest podłączone 
do  wejścia mV/V multimetru.

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
Z3431-3 GTZ3431003R0001 620,00
Z3431-4 GTZ3431004R0001 572,00
Z3431-5 GTZ3431005R0001 204,00
Z3431-6 GTZ3431006R0001 204,00
Z3431-7 GTZ3431007R0001 236,00
Z3431-8 GTZ3431008R0001 236,00
Z3431-9 GTZ3431009R0001 572,00

•  Z3431- 5: Standardowy zanurzeniowy sensor, do + 1100°C
•  Z3431-6: Sensor powierzchniowy, do + 850°C
•  Z3431-7: wysokotemperaturowy sensor taśmowy, do + 450°C
•  Z3431- 8: elastyczny, izolowany sensor, do + 250°C

Typ Z3431-3 Z3431-9 Z3431-4
Zakres pomiarowy – 20°C ... + 350°C – 25°C ...+ 1150°C
Typ czujnika NiCr-NiAl, type K
Dokładność (bez czujnika) ± (0.5% w.w. + 0.5°C) ± (1% w.w. + 1°C)
Wymagana impodancja wejściowa 
multimetra > 10 kW

Napięcie wyjściowe 1 mV / °C
Zakres temperatury działania 5°C ... 45°C
Wymiary (bez czujnika) 118 x 37 x 211 mm
Waga 140 g 110 g
Zasilanie 1.5 V, - czas działania - 250 godz.

Z3431-3

Z3431-4 / -9

Z3431- 8

Z3431- 7

Z3431- 6

Z3431- 5
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Każdy z multimetrów serii METRAHIT można 
przekształcić w profesjonalny, uniwersalny system 
pomiarowy bazujący na komputerze klasy PC, 
wykorzystujący oprogramowanie METRAwin10/
METRAHIT oraz przystawki interfejsu i pamięci.Wyniki 
pomiarów są przesyłane kolejno z multimetrów, 
obrabiane przez komputer i wyświetlane na 
ekranie monitora w formie wykresów Y(t) lub XY 
(w maksymalnie 4 kanałach) lub też w postaci tablicy 
(maksymalnie 10 kanałów). Do przetwarzania danych 
pomiarowych służy oprogramowanie METRAwin10/
METRAHIT. Dane pomiarowe są wyświetlane 
w czasie rzeczywistym jednocześnie na czterech 
wirtualnych wskaźnikach analogowych lub cyfrowych 
(z możliwością ustawiania wartości granicznych).
Wysoko wydajne funkcje arytmetyczne działające 
w czasie rzeczywistym umożliwiają analizę 
danych pomiarowych oraz ich ocenę. Czas między 
kolejnymi próbkowaniami można ustawiać w czasie 
rzeczywistym w zakresach: 50 ms-100 ms - 200ms 
- 500 ms -1 s ... 60 min lub też zapisywać w trybie 
off-line w pamięci multimetru METRAHIT 29S
(z odstępem nie przekraczającym 0,5 ms). Dane 
pomiarowe można też w prosty sposób przy 
wykorzystaniu tzw. schowka transportować do 
innych aplikacji MS Windows takich jak Word lub 
Excel.Oprogramowanie METRAwin / METRAHIT 
dołączane do pakietów przystawek pamięci 
i interfejsu i nie jest oferowane oddzielnie. Numer 
katalogowy tego artykułu jest podany poniżej 
i zawiera wyłacznie uaktualnienia.

Wskaźniki analogowe i cyfrowe (1 i 2)
Uaktualniane wyniki pomiarów są wyświetlane na 
ekranie, zarówno w postaci cyfrowej jak na skali 
analogowej. 

Rejestrator danych pomiarowych (3)
Rejestrowane dane są wyświetlane w sposób ciągły 
na ekranie w formie czytelnej tablicy.
Funkcje matematyczne

METRAwin 10: Oprogramowanie systemowe 
do multimetrów serii METRAHIT

Dane pomiarowe z różnych kanałów mogą być 
łączone i obrabiane przy pomocy wysoce wydajnych 
funkcji arytmetycznych.

Wykres Y(t) (4 i 6)
Rejestrowane dane są przedstawiane na ekranie 
w postaci wykresu funkcji, którego rzędną stanowi 
oś czasu.
Poszczególne parametry funkcji można mierzyć 
wykorzystując do tego celu kursory. Zarówno 
amplitudę jak i oś czasu zapisywanych sygnałów 
można rozciągać przy pomocy funkcji zoom. 
Oś czasu może być wyświetlana w jednostkach 
bezwzględnych czasu lub jednostkach pomiarowych 
względnych.

Rejestracja i wydruk ciągły
Dane pom. zbierane w 10 kanałach mogą być 
drukowane na kolorowej drukarce na bierząco 
w postaci wykresu Y(t).

Wykres XY (5)
Rejestrowane dane można wyświetlać na ekranie 
w postaci wykresu typu XY. Do pomiarów parametrów 
wykresu można wykorzystywać kursory. Podziałki 
na poszczególnych osiach wykresu można wybierać 
dowolnie. 

Próbkowanie
Proces próbkowania można rozpocząć ręcznie 
(kliknięcie myszką), automatycznie (przerwa od 50 
ms do 1 h) lub automatycznie zależnie od poziomu 
sygnału (przy regulowanej histerezie od 0 do 500 
cyfr). W przypadku urządzeń zawierających pamięć, 
odstęp czasowy między poszczególnymi próbkami 
wynosi min. 0,5 ms (rys. 6). Wprowadzane
dane mogą być kontrolowane przez funkcje 
wyzwalania czasowego i okienkowego i mogą być 
zapisywane do plików.

METRAwin 10

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

METRAwin 10  Software GTZ3240000R0001 676,00

Za pośrednictwem tego adapteru łączy się multimetry 
(X-TRA,T-COM,ISO,SECULIFE COM,EXTRA) 
z komputerem. Służy do wymiany i transferu danych 
w obu kierunkach. Razem z adapterem dostarczane 
jest dyskietka na której miszczą się sterowniki dla 
systemu Windows 98SE, ME, 2000 and XP.

USB-IrDA IrDA

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

IrDA Z216C 784,00
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Przystawka R200K redukuje rezystancję wejściową 
multimetru do 200 kW dzięki czemu zmniejsza się 
błąd pomiaru powodowany przez sygnały zakłócające 
o charakterze pojemnościowym.

Przystawka Ri 200 kW/ 230 V Przystawka Ri

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

R200K Z101A 90,00

Zestaw przewodów pomiarowych zakończonych 
z jednej strony sondami igłowymi zaś z drugiej 
kątowy wtyk bananowy zapewnia bezpieczne 
wykonywaniepomiarów. Chwytaki haczykowe, 
krokodylowe oraz zaciski widełkowe nasadzane 
na sondy igłowe są pomocne przy wykonywaniu 
specjalnych zadań pomiarowych.

Akcesoria pomiarowe

•  KS17-2 - zestaw przewodów pomiarowych (1 para)
•  KY94 - chwytaki haczykowe (1 para) do przewodów KS17-2
•  KY96 - zaciski widełkowe (1 para) do przewodów KS17-2
•  KY95-1 - chwytaki krokodylowe (1 para) do przewodów 

KS-17-2
•  KS17S kabel zmontowany, końcówka stalowa o średnicy 

2 mm, 120 cm kabel, 1000 V / CAT III

Akcesoria 
pomiarowe

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

KS17-2 GTY3620034P0002 108,00

KY94 GTY3610094P01 100,00

KY95-1 GTZ3215000R0002 100,00

KY96 GTY3610096P01 116,00

KS17S Z110H 84,00

Ładowarki sieciowe dla instrumentów METRAHIT 
pozwalają na oszczędność baterii w szczególności 
na ciągłe pomiary używając mierników z pamięcią 
wewnętrzną.

NA HIT 2x: Ładowarki sieciowe dla multimetrów NA HIT 2x 

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

 NA HIT 2x Z218H 368,00

NA X-TRA Z218G 368,00

KS17-2

KY95-1 KY96 KY94

NA X-TRA
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Praktyczne akcesoria przydatne przy przenoszeniu 
i ochronie przyrządów pomiarowych
serii METRAHIT. Futerały miękkie i twarde 
oraz ochronne osłony gumowe 

Akcesoria do multimetrów – Futerały

Opis Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

Gumowy pokrowiec ochronny z (paskiem transportowym) 
uchwytem dla Multimetrów z serii METRAHIT GH18 GTZ3212000R0001 116,00

Miękki futerał z wkładem z gumy F829 GTZ3301000R0003 208,00

Materiałowa torba dla multimetrów z serii MERTAHIT 
i METRAmax HitBag Z115A 196,00

Twardy futerał z pojemnikiem 
na przewody pomiarowe F836 GTZ3302000R0001 236,00

Neseser mieszczący 2 multimetry METRAHIT, 
2 przystawki S1232 i akcesoria F840 GTZ3302001R0001 516,00

Twardy futerał na multimetr serii METRAHIT 
i akcesoria HC20 Z113A 156,00

Twardy futerał na 2 multimetry serii METRAHIT 
i akcesoria HC30 Z113B 236,00

HC20

HC30

F840

GH18

HitBag

F829
F836
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Mierniki cęgowe pozwalając na wygodny pomiar prądu. 
Mają następujące zalety:
• W celu wykonania pomiaru nie ma potrzeby 

przerywania obwodu elektrycznego. Brak 
elektrycznego połączenia z testowanym przewodem 
(bezpieczna izolacja)

• Pomiar prądów do 3000 A, warunki pomiaru zgodne 
z normą bezpieczeństwa IEC 61010

METRACLIP 50/51: Pamięć wyniku pomiaru 
zrealizowana mechanicznie (METRACLIP 50) lub 
elektrycznie (METRACLIP 51) przez blokadę wskazówki

METRACLIP: Analogowe i cyfrowe mierniki cęgowe

METRACLIP 61:  Wyświetlacz cyfrowy  3 i 3/4 cyfry, 
automatyczna zmiana podzakresów pomiarowych, 
pamięć aktualnego wskazania wyświetlacza (Data 
Hold), pamięć wartości maksymalnej i minimalnej

METRACLIP 62:  Wyświetlacz cyfrowy 4 i 1/2 cyfry, 
automatyczna lub ręczna zmiana podzakresów 
pomiarowych, pamięć aktualnego wskazania 
wyświetlacza (Data Hold), pamięć wartości 
maksymalnej i minimalnej

METRACLIP

Typ METRACLIP 50 METRACLIP 51 METRACLIP 61 METRACLIP 62
Roztaw cęg 28 mm dia. / 30 x 20 mm 60 mm dia. / 70 x 30 mm 40 mm dia. 18 mm dia.
Kategoria pomiarowa V max III / 600 V, IV / 300 V III / 1 kV, IV / 600 V III / 300 V, II / 600 V III / 300 V
Wyświetlacz Analogowy Analogowy Cyfrowy Cyfrowy
Rozdzielczość 0.01 mA / 0.01 A – –

Prąd 1.5 ... 300 A / AC 15 A ... 3000 A / AC 0...300 A /AC 
(4 ranges)

200 mA , 2000 mA, 
10A AC/DC

Napięcie 150 V ... 600 VAC 150 V ... 600 VAC – –

Zakres częstotliwości U/I
48 ... 52 / 40 ... 100 /

40 ... 400 Hz
40 ... 60 / 40 ... 100 /

40 ... 400 Hz
50 ... 60 Hz 50 ... 120 Hz

Pamięć – funkcja HOLD DATA HOLD MIN/MAX , HOLD
Pomiarowa częstotliwość – – – –
Analiza harmonicznych – – – –
Ciągłość / buczek – – – –
Rezystancja – – – –
Kolejność faz –
Moc czynna – – – –
Moc pozorna – – – –
Moc bierna – – – –
Współczynnik mocy – – – –
Energia – – – –

Częstotliwość próbkowania – – 2 / sec. 
(bar graph: 12 / sec.)

Interfejse – –

Dokładność klasa 2.5 klasa 2.5

30 / 300 mA:
±2% w.w.± 5 c

1% +/- 3/5/10 c
30 /300A:

-3/- 5% ww..± 5 c

Zasilanie – 3 V, 850 mAh 2 x LR44 / SR44 2 x LR6

Wymiary / waga z bateriami 88 x 220 x 40 mm / 
0.5 kg

112 x 313 x 60 mm / 
0.9 kg

64 x 176 x 23 mm / 
0.6 kg

76 x 194 x 30 mm / 
0.3 kg

Cena [PLN] 1 060,00 1 225,00 1 155,00 2 780,00

Certfi kat DKD 400,00 440,00 300,00 300,00

50

51

61

62
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METRACLIP 70: Uniwersalny, cyfrowy, pomiar 
do 1000 A AC/ DC, napięcie (TRMS), rezystancja, 
ciągłość i wiele innych, w futerale z akcesoriami

METRACLIP 72 Power: Poręczny, cyfrowy, pomiar RMS 
do 400 A AC/DC, moc, napięcie, rezystancja, pomiar 
ciągłości i wiele innych, w futerale z akcesoriami

METRACLIP: Mierniki cęgowe z wyświetlaczem 
cyfrowym lub wskaźnikiem analogowym dla elektryków

METRACLIP 73: Uniwersalny, cyfrowy, pomiar mocy, 
pomiar do 200 A AC/ 300A DC, napięcie (TRMS), 
energia, rezystancja, pomiar ciągłości i wiele innych, 
w futerale z akcesoriami

METRACLIP 75 Automotive: Poręczny, cyfrowy, 
pomiar RMS do 400 A AC/DC, temperatura, napięcie, 
rezystancja, pomiar ciągłości i wiele innych, w torbie 
z akcesoriami METRACLIP 

METRACLIP

Typ METRACLIP 70 METRACLIP 72 
Power METRACLIP 73 METRACLIP 75 

Automotive
Roztaw cęg 40 mm dia. < 26 mm dia. 40 mm dia. / 7 x 52 mm < 26 mm dia.
Kategoria pomiarowa V max III / 600 V III / 600 V IV / 600 V III / 600 V
Wyświetlacz Cyfrowy Cyfrowy Cyfrowy (podwójny) Cyfrowy
Rozdzielczość – 4000 cyfr 3000 cyfr 4000 cyfr

Prąd 0,2 - 1400A DC , 
0,2-1000A AC RMS

0.2...400 A DC/
AC RMS

0.1...200AAC / 
AC+DCTRMS

...300 A DC

0.2...400 A DC/
AC RMS

Napięcie 0,2-600V DC , 
0,4-600V AC

0.2...600 V DC/
AC RMS

... 1000 V DC
...750VAC / 

AC+DCTRMS

0.2...600 V DC/
AC RMS

Zakres częstotliwości U/I 45 - 450Hz ... 1 kHz – ... 1 kHz

Pamięć Min-Max Min-Max 
+ tylko HOLD – Min-Max 

+ tylko HOLD

Pomiarowa częstotliwość 4kHz 10 ...19.99 Hz ... 2 kHz –

Analiza harmonicznych – – – –

Ciągłość / bzyczek rezystancyjny/dioda 1 - 40 W < 30 W 1 - 40 W

Rezystancja 0,5 - 4 MW 0.2 - 40 kW 
(3 zakresy) ... 2000 W 0.2 - 40 kW (2 zakresy)

Kolejność faz – 2-wire at 50/60 Hz tak –
Moc czynna – 5 W to 240 kW ... 200 kW –
Moc pozorna – – ... 200 kVA –
Moc bierna – – ... 200 kVar –
Współczynnik mocy – 0.2 ... 1.0 0 ... 1 –
Energia – – ... 2000 kWh –
Częstotliwość próbkowania – – 2 / s –
Interfejse – – – –
Dokładność – Typowe 1% + 2 d – Typically 1% + 2 cyfry
Zasilanie – 9 V, IEC 6 LF22 9 V, IEC 6 LF22 9 V, IEC 6 LF22

Wymiary / waga z bateriami – 70 x 193 x 37 mm / 
0.26 kg

90 x 270 x 50 mm / 
0.55 kg

70 x 193 x 37 mm / 
0.26 kg

Cena [PLN] 1 540,00 1 540,00 1 015,00

Certfi kat DKD 480,00 480,00 350,00

70

72

73

75
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BM 125

•  podwójny wyświetlacz
•  pomiar małych prądów – zakres μA
•  kategoria pomiarowa CAT III 600 V
•  bez pomiaru względnego
Wyświetlacz podwójny LCD, 3¾ cyfry, 
 4000 punktów pomiarowych

BM 125:  Mini AC Multimetr cęgowy 
z podwójnym wyświetlaczem i zakresem μA

Prąd AC 0.01 – 400 A  ± 1.9 % + 8d
μ-prąd AC/DC 0.1 μ - 2000 μA  ± 1.5 % + 5d
Napięcie AC/DC           0.1 mV – 600 V  ± 1.5 % + 5d
Rezystancja 0.1 – 40 MW  ± 0.6 % + 4d 
Pojemność 0.01 μF - 3000 μF  ± 3.5 % + 6d
Częstotliwość 5 Hz – 100 kHz  ± 0.5 % + 4d
•  Dostawa z etui, przewodami pomiarowymi i baterią

BM 162

•  pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TRMS)
•  podświetlany wyświetlacz
Wyświetlacz LCD, 3¾ cyfry, 
 4000 punktów pomiarowych
Prąd AC 0.1 – 800 A  ± 1.5 % + 5d

BM 162:  1000 A AC/DC TRMS Multimetr cęgowy 
ze zwiększonym otworem cęgów

Prąd DC 0.1 – 1000 A  ± 1.5 % + 4d
Napięcie AC/DC           0.1 mV – 600 V  ± 1.5 % + 5d
Rezystancja 0.1 – 40 MW  ± 1.5 % + 4d 
Pojemność 50 nF - 3000 μF  ± 3.5 % + 6d

•  Dostawa z etui, przewodami pomiarowymi i baterią

•  Hi-LO Data Logger do 5400 min
•  Prąd zmienny do 1000 A
•  Napięcie stałe i zmienne  do 600V 
•  Z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej TRMS
•  Z podświetlanym wyświetlaczem
•  Pamięć wartości pomiarowych 

(Data-Hold) 
•  Współczynnik zawartości harmoniczych THD
•  Test przejścia •  Pomiar rezystancji
•  Częstotliwość •  Temperatura
•  Ręczna lub  automatyczna zmiana zakresu 
•  Automatyczne wyłączanie zasilania
•  Średnica otworu cęgów 45 mm

BM 135: AC TRMS Data Logger Multimetr cęgowy 
ze pomiarem wartości skutecznej (TRMS) i współczynnika zawartości harmonicznych (THD)

•  Kategoria pomiarowa CAT III 600 V
Wyświetlacz LCD, 4000 - 9999 punktów pomiarowych
Prąd AC 0.01 – 1000 A  ± 1.0 % + 5d
Napięcie AC/DC        0.1 mV – 600 V  ± 1.0 % + 5d
Rezystancja 0.1 – 999 W  ± 1.0 % + 6d 
Częstotliwość 5 – 500 Hz  ± 0.5 % + 4d
Temperatura -50 – 300 °C  ± 2.0 % + 3°C
Współczynnik THD 0 – 99.9 %  ± 1.5 % + 6d
•  Dostawa z etui, przewodami pomiarowymi, sondą 

temperaturową i  bateriami
•  Opcja Software  (SX/BR13X), adapter do sondy 

temperaturowej Typ K (BKB32), sondy temperaturowe

BM 135

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
BM 125 980156029 210,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
BM 162 980156099 268,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
BM 135 980156069 400,00

BM 112

•  pomiar rzeczywistej wartości skutecznej TRMS
Wyświetlacz LCD, 3¾ cyfry, 
 4000 punktów pomiarowych
Prąd AC 0.01 – 400 A  ± 1.9 % + 8d
Napięcie AC/DC           0.1 mV – 600 V  ± 1.5 % + 5d

BM 112:  Mini AC TRMS Multimetr cęgowy 
z pomiarem TrueRMS i częstotliwości

Rezystancja 0.1 – 40 MW  ± 0.6 % + 4d 
Pojemność 0.01 μF - 3000 μF  ± 3.5 % + 6d
Częstotliwość 5 Hz – 100 kHz  ± 0.5 % + 4d
•  Dostawa z etui, przewodami pomiarowymi i baterią

Typ Numer wyrobu Cena[PLN]
BM 112 980156019 185,00

•  Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej, całkowity 
współczynnik mocy w sieciach jednofazowych 
i trójfazowych

•  Z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej TRMS 
•  Podświetlany wyświetlacz
•  Pamięć wartości pomiarowych (Data-, Peak - Hold) 
•  Ręczna lub automatyczna zmiana zakresu pamięci
•  Automatyczne wyłączanie zasilania
•  Program do analizy danych pomiaru (opcja)
•  Średnica otworu cęgów 45 mm
•  Kategoria pomiarowa CAT III 600 V
•  Test przejścia • Pomiar rezystancji
•  Częstotliwość • Temperatura
 Wyświetlacz LCD, 
 4000-9999 punktów pomiarowych

BM 155: AC TRMS Cęgowy miernik mocy 
z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej (TRMS) i zawartości  harmonicznych (THD)

Prąd AC 0.01 – 1000 A  ± 1.0 % + 5d
Napięcie AC/DC 0.1 – 600 V  ± 0.5 % + 5d
Moc czynna 0 – 600 kW  ± 2.0 % + 6d
Moc bierna 0 – 600 kVAR  ± 2.0 % + 6d
Moc pozorna 0 – 600 kVA  ± 2.0 % + 6d
Współczynnik mocy 0.1 – 0.99  ± 3d
Rezystancja 0.1 – 999 W  ± 1.0 % + 6d
Częstotliwość 5 – 500 Hz  ± 0.5 % + 4d 
Temperatura -50 – 300 °C  ± 2.0 % + 3°C
Współczynnik THD 0 – 99.9 %  ± 1.5 % + 6d 
•  Dostawa z etui, przewodami pomiarowymi, sondą 

temperaturową i  bateriami
•  Opcja Software  (SX/BR15X), 

adapter do sondy temperaturowej Typ K (BKB32), 
sondy temperaturowe

BM 155

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
BM 155 980156064 600,00
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DM 9940

DM 1000

•  Prąd stały i zmienny do 600 A
•  Napięcie stałe i zmienne  do 600 V
•  Pamięć wartości pomiarowych (Data  - Hold) 
•  Pomiar względny 
•  Szybki test przejścia i diody, pomiar rezystancji 
 i częstotliwości
•  Automatyczna zmiana zakresu 
•  Średnica otworu cęgów 30 mm
•  Kategoria pomiarowa CAT III 600 V

DM 9940: Mini AC/DC Multimetr cęgowy 

Wyświetlacz LCD, 4 cyfry, 
 4000 punktów pomiarowych
Prąd AC/DC 0.1 – 600 A  ± 2 % + 5d
Napięcie AC/DC           0.1 mV – 600 V  ± 1.2 % + 5d
Rezystancja 0.1 – 40 MW  ± 1.0 % + 5d 
Częstotliwość 0.001 – 100 kHz  ± 1.0 % + 5d

•  Dostawa z etui i  przewodami pomiarowymi
•  Baterie 2x1,5 V AA, należy zamówić oddzielnie (LR6)

•  Prąd stały i zmienny do 1000 A
•  Napięcie stałe i zmienne V
•  Wysoka dokładność dla małych prądów
•  Pamięć wartości pomiarowych (Data- Hold) 
•  Pomiar rezystancji
•  Średnica otworu cęgów 37 mm
•  Kategoria pomiarowa CAT III 600 V

DM 1000: Mini 1000 A  AC/DC Multimetr cęgowy

Wyświetlacz LCD, 3½ cyfry, 
 1999 punktów pomiarowych
Prąd AC/DC 0.1 – 1000 A  ± 1.2 % + 5d
Napięcie AC           1.0 – 500 V  ± 1.0 % + 2d
Napięcie DC           0.1 – 200 V  ± 0.8 % + 1d
Rezystancja 0.1 – 200 W  ± 1.0 % + 1d 

•  Dostawa z etui i  przewodami pomiarowymi
•  Bateria 1 x 9 V, należy zamówić oddzielnie (LR22)

•  Prąd stały i zmienny do 2000 A z zakresem μA
•  Napięcie stałe i zmienne do 1000 V
•  Z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej TRMS 
•  Podświetlany wyświetlacz
•  Pamięć wartości pomiarowych (Data – Hold)
•  Wypełnienie impulsu w %
•  Pomiar względny 
•  Szybki test przejścia i diody, pomiar rezystancji, 

pojemności i częstotliwości
•  Automatyczna lub ręczna zmiana zakresu 
•  Średnica otworu cęgów 60 mm
•  Kategoria pomiarowa CAT III 1000 V

DM 9930: 2000 A AC/DC TRMS Multimetr cęgowy 
z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej TRMS

Wyświetlacz LCD, 4 cyfry, 
 5000 punktów pomiarowych
Prąd AC/DC 0.1 μ A – 2000 A  ± 2 % + 5d
Napięcie AC/DC           0.1 mV– 1000 V  ± 1.0 % + 2d
Rezystancja 0.1 – 40 MW  ± 1.0 % + 5d
Pojemność 10 pF - 50 μF  ± 3.0 % + 5d
Częstotliwość 0.01 Hz – 100 kHz  ± 1.0 % + 5d
Wypełnienie impulsu w % 0.1 – 99 %

•  Dostawa z etui i  przewodami pomiarowymi 
•  Bateria 1 x 9 V, należy zamówić oddzielnie (LR22)

DM 9930

•  Bardzo dokładny pomiar prądu upływu 
w zakresie mA

•  Prąd zmienny do 120 A
•  Napięcie stałe i zmienne do 600 V
•  Z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej TRMS
•  Pamięć wartości pomiarowych (Data-, Peak - Hold) 
•  Pomiar względny 
•  Szybki test przejścia i diody, pomiar rezystancji 
•  Automatyczna i ręczna zmiana zakresu 
•  Średnica otworu cęgów 23 mm
•  Kategoria pomiarowa CAT III 600 V

DL 9954: TRMS AC Cęgowy miernik prądu upływu 
z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej TRMS

Wyświetlacz LCD, 3½ cyfry, 
 4000 punktów pomiarowych
Prąd AC 0.01 mA – 120 A  ± 1.5 % + 3d
Napięcie AC/DC 0.1 mV– 600 V  ± 1.0 % + 2d
Rezystancja 0.1 – 40 MW  ± 1.0 % + 5d

•  Dostawa z etui i przewodami pomiarowymi 
•  Baterie 2 x 1,5 V  należy zamówić oddzielnie (LR6)

DL 9954

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
DM 9940 980249079 280,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
DM 1000 980230509 430,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
DL 9954 980255019 415,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
DM 9930 980255009 440,00
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MIERNIKI CĘGOWE

• Mierniki Fluke  serii 170  są uniwersalnymi  
miernikami do  zastosowania  w terenie  lub  napraw  
warsztatowych. Posiadają funkcje pozwalające 
zlokalizować większość problemów elektrycznych, 
elektromechanicznych i termicznych. Są łatwe 

Mierniki cęgowe Fluke

w użytkowaniu i posiadają znaczne udoskonalenia 
w porównaniu z oryginalną serią Fluke 70 takie 
jak pomiar TrueRMS, zgodność z najnowszymi 
standardami oraz znacznie większy wyświetlacz 
poprawiający czytelnośćwyników pomiarów.

Funkcje / Model 333 334 335 336 337

Średnica przewodu 30 mm 30 mm 30 mm 42 mm 42 mm

Prąd przemienny AC 0-400,0 A
2%±5 cyfr

0-600,0 A
2%±5 cyfr

0-600,0 A
2%±5 cyfr

0-600,0 A
2%±5 cyfr

0-999,9 A
2%±5 cyfr

Prąd stały DC - - - 0-600,0 A
2%±5 cyfr

0-999,9 A
2%±5 cyfr

Napięcie przemienne AC 0-600,0 V
1%±5 cyfr

0-600,0 V
1%±5 cyfr

0-600,0 V
1%±5 cyfr

0-600,0 V
1%±5 cyfr

0-600,0 V
1%±5 cyfr

Napięcie stałe DC 0-600,0 V
1%±5 cyfr

0-600,0 V
1%±5 cyfr

0-600,0 V
1%±5 cyfr

0-600,0 V
1%±5 cyfr

0-600,0 V
1%±5 cyfr

Rezystancja 600 W, 6 kW 600 W, 6 kW 600 W, 6 kW 600 W, 6 kW 600 W, 6 kW

Częstotliwość - - - - 5-400 Hz
Test ciągłość • • • • •
TRUE RMS - - • - •
Funkcja Data Hold • • • • •
Funkcja MIN/MAX - - - - •
Funkcja REL • - - - -

Wyświetlacz 4000
podświetlany

6000
podświetlany

6000
podświetlany

6000
podświetlany

9999
podświetlany

Wymiary [mm] 238 x 79 x 41 238 x 79 x 41 238 x 79 x 41 251 x 79 x 41 251 x 79 x 41
Waga 320 g 320 g 320 g 320 g 320 g
Cena 604,00 746,00 839,00 1 245,00 1 482,00

Funkcje / Model 321 322

Średnica przewodu 25 mm 25 mm

Prąd przemienny AC

400,0A
0,1A

1,8%±5 cyfr (50-60Hz)
3,0%±5 cyfr (60-400Hz)

400,0A
0,1A

1,8%±5 cyfr (50-60Hz)
3,0%±5 cyfr (60-400Hz)

Prąd stały DC - -

Napięcie przemienne AC
400, 600V
0,1V / 1V

1,2%±5 cyfr (50-400Hz)

400, 600V
0,1V / 1V

1,2%±5 cyfr (50-400Hz)

Napięcie stałe DC -
400, 600V
0,1V / 1V

1,2%±5 cyfr (50-400Hz)

Rezystancja 400 W, 0,1 kW 400 W, 0,1 kW

Test ciągłość • •
Funkcja Data Hold • •

Wyświetlacz 4000
podświetlany

4000
podświetlany

Wymiary [mm] 190 x 63 x 35 190 x 63 x 35
Waga 230 g 230 g
Cena 406,00 449,00
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• Multimetry Fluke serii 110 są miernikami o ogólnym 
zastosowaniu. Posiadają wszystkie podstawowe 
funkcje pomiarowe oraz funkcje  potrzebne  do  
wykonywania  podstawowych  pomiarów.  Ich  
prostota,  kompaktowe  wzornictwo  oraz  cena  
czyni je idealnymi do szybkich pomiarów w terenie.

• Mierniki Fluke  serii 170  są uniwersalnymi  
miernikami do  zastosowania  w terenie  lub  napraw  

Multimetry Fluke seria 110 i 170

warsztatowych. Posiadają funkcje pozwalające 
zlokalizować większość problemów elektrycznych, 
elektromechanicznych i termicznych. Są łatwe 
w użytkowaniu i posiadają znaczne udoskonalenia 
w porównaniu z oryginalną serią Fluke 70 takie 
jak pomiar TrueRMS, zgodność z najnowszymi 
standardami oraz znacznie większy wyświetlacz 
poprawiający czytelnośćwyników pomiarów.

Fluke 110 i 175

Funkcje / Model Fluke 112 Fluke 175

Napięcie AC/DC 600 V 1000 V
Natężenie AC/DC 10 A 10 A
Rezystancja 40 MW 50 MW

Częstotliwość 40 kHz 50 kHz
Pojemność 10 mF 10 mF
Temperatura - +400°C
Ciągłość/ Test diod • / • • / •
TRUE RMS AC AC
Podstawowa dokł. dla DC 0,7% 0,09%
Aut./ręczna zmiana zakresów • / • • / •
Bargraf analogowy • •
Podświetlenie wyświetlacza • •
Funkcja MIN/MAX • •
Funkcja HOLD • •
Holster - •
Automatyczne wyłzasilania • •
Wyświetlacz 6000 6000
EN61010-1 KAT III 600 V 1000 V
EN61010-1 KAT IV - 600V
Wymiary [mm] 160 x 96 x 46 190 x 89 x 45
Waga 350 g 420g

Cena 789,00

Model 289 jest rejestrującym multimetrem 
przemysłowym nowej generacji. Pomaga 
rozwiązywać złożone problemy w instalacjach 
elektronicznych, mechanicznych, oprzyrządowaniu 
do dystrybucji zasilania oraz oprzyrządowaniu 
elektromechanicznym. Zbierane dane można 
rejestrować i przeglądać w postaci graficznej na 
ekranie; przyspiesza to rozwiązywanie problemów 
i pomaga zminimalizować czas przestoju. Model 289 
może monitorować działanie systemów i procesów 
podczas nieobecności użytkownika.
Fluke 289 jest urządzeniem pomiarowym, 
umożliwiającym pomiar napięcia i prądu stałego oraz 
zmiennego, pojemności, częstotliwości, rezystancji, 
konduktancji i temperatury. Wyposażony jest 
w pamięć przechowującą 10000 wyników pomiarów.

Dane techniczne:
wskazanie  LCD 50000

Multimetr Fluke 289

Wybór zakresu  automatyczny/ręczny
Zakres napięciowy DC 1000 V ± 0,025%
Zakres napięciowy AC 1000 V ± 0,4%
Zakres prądowy  DC 10A ± 0,15%
Zakres prądowy AC 10A ± 0,75%
Pomiar rezystancji  500 MW ± 0,05%
Pomiar konduktancji  50 nS ± 1,0%
Pomiar pojemności 100 mF ± 1,0%
Pomiar częstotliwości 1MHz ± 0,005%
Pomiar temperatury  -200 ÷ 1350 °C ± 1,0%
Sygnalizacja akustyczna  tak
Test diody tak
Automatyczne wyłączanie tak
Pamięć odczytu tak
Pamięć wyników pomiarów  tak
True RMS  tak
Podświetlany LCD  tak
Wskaźnik stanu baterii  tak
Interfejs PC  tak
Wymiary  203 x 100 x 50 mm
Zasilanie  4 baterie AA (R6)

Fluke 289

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
Fluke 289 F-289 1 940,00
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•  Pamięć wartości pomiarowych (Data-, Max – Hold)
•  Automatyczna lub ręczna zmiana zakresu 

dla napięcia prądu stałego i zmiennego, 
rezystancja, akustyczny tester przejścia, test diody, 
pojemność, częstotliwość

•  Pamięć wartości pomiarowych (Data-, Max – Hold)
•  Kategoria pomiarowa  CAT II 600V/CAT II 1000V
•  Wysoka szybkość pomiaru (3/s)
•  Automatyczne wyłączanie zasilania 
Wyświetlacz LCD, 3¾ cyfry, 
 4000 punktów pomiarowych

BM 805: Kieszonkowy multimetr cyfrowy  
z wieloma funkcjami za korzystną cenę

Napięcie AC           0.1 mV– 1000 V  ± 1.5 % + 5d
Napięcie DC           0.1 mV– 1000 V  ± 0.5 % + 3d 
Prąd AC/DC 0.1 μA – 20 A  ± 1.2 % + 3d
Rezystancja 0.1 – 40 MW  ± 0.6 % + 4d
Pojemność 10 pF - 3000 μF  ± 3.5 % + 6d
Częstotliwość 5 Hz – 1 MHz  ± 0.5 % + 4d

•  Dostawa z etui, czerwoną silikonową powłoką 
ochronną, przewodami pomiarowymi i baterią

•  Opcja: Adapter cęgowy do pomiaru prądu; adapter 
do pomiaru światła; adapter do pomiaru liczb 
obrotów i adapter do pomiaru wilgotności

BM 805

Jak BM 805 jednakże z:
•  pomiarem temperatury (adapter i sonda 

temperaturowa)

Wyświetlacz LCD, 3¾ cyfry, 
 4000 punktów pomiarowych
Napięcie AC           0.1 mV – 1000 V  ± 1.5 % + 5d
Napięcie DC           0.1 mV – 1000 V  ± 0.5 % + 3d
Prąd AC/DC 0.1 μA – 20 A  ± 1.2 % + 3d
Rezystancja 0.1 – 40 MW  ± 0.6 % + 4d

BM 806: Multimetr cyfrowy 
z pomiarem temperatury

Pojemność 10 pF - 3000 μF  ± 3.5 % + 6d
Częstotliwość 5 Hz – 1 MHz  ± 0.5 % + 4d
Temperatura -20 – 300 °C  ± 2.0 % + 3°C
•  Dostawa z czerwoną silikonową powłoką ochronną, 

przewodami pomiarowymi i baterią
•  Opcja: Adapter cęgowy do pomiaru prądu; adapter 

do pomiaru światła; adapter do pomiaru liczby 
obrotów i adapter do pomiaru wilgotności

BM 806

Jak BM 805 jednakże z:
•  podświetlanym wyświetlaczem
•  z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej TRMS
•  pomiarem temperatury (adapter i sonda 

temperaturowa)

Wyświetlacz LCD, 3¾ cyfry, 
 4000 punktów pomiarowych
Napięcie AC           0.1 mV – 1000 V  ± 1.5 % + 5d
Napięcie DC           0.1 mV – 1000 V  ± 0.5 % + 3d

BM 807: TRMS Multimetr cyfrowy  
z pomiarem rzeczywistej wartości skutecznej i pomiarem temperatury

Prąd AC/DC 0.1 μA – 20 A  ± 1.2 % + 3d
Rezystancja 0.1 – 40 MW  ± 0.6 % + 4d
Pojemność 10 pF - 3000 μF  ± 3.5 % + 6d
Częstotliwość 5 Hz – 1 MHz  ± 0.5 % + 4d
Temperatura -20 – 300 °C  ± 2.0 % + 3°C
•  Dostawa z czerwoną silikonową powłoką ochronną, 

przewodami pomiarowymi i baterią
•  Opcja: Adapter cęgowy do pomiaru prądu; adapter 

do pomiaru światła; adapter do pomiaru liczby 
obrotów i adapter do pomiaru wilgotności

BM 807

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
BM 805 980255009 150,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
BM 806 980255019 185,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
BM 807 980255029 230,00

SK2SK2: komplet sond z bezpiecznymi przewodami

•  Dwa silikonowe przewody pomiarowe o długości 100 cm (czerwony i czarny) 
z wtyczkami kątowymi oraz bezpiecznymi sondami

•  cena: 35 zł/netto
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•  Posiada wiele funkcji pomiarowych
•  Duży, podświetlany wyświetlacz
•  Wskaźnik analogowy z 52 segmentami 

(linijka analogowa z funkcją Zoom)
•  Pamięć wartości pomiarowych 

(Data-Hold, Max-, Min-, Wartość różnicowa)
•  Zatrzymywanie wartości szczytowej 

na wyświetlaczu (Peak-Hold)
•  Pomiar względny
•  Automatyczna lub ręczna zmiana zakresu dla 

napięcia/prądu stałego i zmiennego, rezystancja, 
akustyczny tester przejścia, test diody, pojemność, 
częstotliwość i temperatura

•  Wysoka szybkość pomiaru (5/s)
•  Automatyczne wyłączanie zasilania
•  Kategoria pomiarowa CAT III 600 V / CAT II 1000 V

BM 815: Multimetr cyfrowy 
z optycznym interfejsem pod PC 

Wyświetlacz LCD, 35/6 cyfry, 
 5000 punktów pomiarowych
Napięcie AC           0.01 mV – 1000 V  ± 0.5 % + 3d
Napięcie DC           0.01 mV – 1000 V  ± 0.08 % + 2d
Prąd AC 0.1 μA – 20 A  ± 0.6 % + 2d
Prąd DC 0.1 μA – 20 A  ± 0.2 % + 4d
Rezystancja 0.1 – 50 MW  ± 0.1 % + 2d
Pojemność 0.01 nF - 9999 μF  ± 2 % + 3d
Częstotliwość 5 Hz – 125 kHz  ± 0.01 % + 2d
Temperatura -50 – 1000 °C  ± 0.3 % + 3d

•  Dostawa z czerwoną silikonową powłoką ochronną, 
przewodami pomiarowymi, sondą temperaturową 
i baterią

•  Opcja: Software (SX/BR81X), adapter do sondy 
temperaturowej Typ K (BKB32), sonda Typ K, 
adapter cęgowy do pomiaru prądu, adapter 
do pomiaru światła, adapter do pomiaru liczby 
obrotów, adapter do pomiaru wilgotności

BM 815

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
BM 815 980254079 280,00

Jak BM 815 jednakże z:
•  pomiarem rzeczywistej wartości 

skutecznej (TRMS)
Wyświetlacz LCD, 35/6 cyfry, 
 5000 punktów pomiarowych
Napięcie AC           0.01 mV – 1000 V  ± 0.5 % + 3d
Napięcie DC           0.01 mV – 1000 V  ± 0.08 % + 2d
Prąd AC 0.1 μA – 20 A  ± 0.6 % + 2d
Prąd DC 0.1 μA – 20 A  ± 0.2 % + 4d
Rezystancja 0.1 – 50 MW  ± 0.1 % + 2d
Pojemność 0.01 nF - 9999 μF  ± 2 % + 3d

BM 817: TRMS Multimetr cyfrowy  
z optycznym interfejsem pod PC

Częstotliwość 5 Hz – 125 kHz  ± 0.01 % + 2d
Temperatura -50° – 1000 °C  ± 0.3 % + 3d

•  Dostawa z czerwoną silikonową powłoką ochronną, 
przewodami pomiarowymi, sondą temperaturową 
i baterią

•  Opcja: Software (SX/BR81X), adapter do sondy 
temperaturowej Typ K (BKB32), sonda Typ K, 
adapter cęgowy do pomiaru prądu, adapter 
do pomiaru światła, adapter do pomiaru liczby 
obrotów, adapter do pomiaru wilgotności

BM 817

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
BM 817 980255119 330,00

Wyświetlacz LCD, 44/5 cyfry, 
 50000 punktów pomiarowych lub
 LCD, 54/5 cyfry, 500.000 punktów   
 pomiarowych dla napięcia stałego
Napięcie AC           0.01 mV – 1000 V  ± 0.3 % + 20d
Napięcie DC           0.001 mV – 1000 V  ± 0.02 % + 2d
Prąd AC 0.1 μA – 20 A  ± 0.5 % + 50d
Prąd DC 0.1 μA – 20 A  ± 0.1 % + 20d
Rezystancja 0.01 W – 50 MW  ± 0.07 % + 2d
Pojemność 0.01 nF - 9999 μF  ± 0.8 % + 3d
Częstotliwość 0.001 Hz – 200 kHz  ± 0.002 % + 4d
Temperatura -50° – 1000 °C  ± 0.3 % + 3d 
Poziom logiczny  5 Hz – 2 MHz  ± 0,002 % + 4d

BM 859:  TRMS Dokładny multimetr cyfrowy  
ze złączem  optycznym

Współczynnik 
wypełnienia 0,1 % -99.99 %  ± 3d/kHz + 2d
4-20 mA 0 % - 100 %  ± 25d

•  Dostawa z czerwoną silikonową powłoką ochronną, 
przewodami pomiarowymi, sondą temperaturową 
i baterią

•  Opcja: Software (SX/BR85X), adapter do sondy 
temperaturowej Typ K (BKB32),  sonda Typ K,  
adapter cęgowy do pomiaru prądu, adapter 
do pomiaru światła, adapter do pomiaru liczby 
obrotów, adapter do pomiaru wilgotności

BM 859

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
BM 859 980255209 800,00
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•  Wyświetlacz LCD z 5000 punktów pomiarowych
•  Podświetlany wyświetlacz
•  Wskaźnik analogowy z 52 segmentami
•  Pamięć wartości pomiarowych dla 5400 pomiarów
•  Pomiar sekwencyjny z nastawnym 

czasem 0,05 s - 480 s 
•  Zmiana sposobu wyzwalania przy pomiarze 

częstotliwości
•  Automatyczna lub ręczna zmiana zakresu dla 

napięcia/prądu stałego i zmiennego, rezystancja, 
akustyczny tester przejścia, test diody, pojemność, 
częstotliwość, temperatura

•  Wysoka szybkość pomiaru (5/s)
•  Automatyczne wyłączanie zasilania
•  Klasa dokładności 0,08%
•  Kategoria pomiarowa CAT II 1000 V  CAT III 600 V

BM 511:  TRMS Multimetr cyfrowy  
z wbudowanym Datalogger

Wyświetlacz LCD, 35/6 cyfry, 
 5000 punktów pomiarowych
Napięcie AC           0.01 mV – 1000 V  ± 0.5 % + 3d
Napięcie DC           0.01 mV – 1000 V  ± 0.08 % + 2d
Prąd AC 0.1 μA – 20 A  ± 0.6 % + 3d
Prąd DC 0.1 μA – 20 A  ± 0.2 % + 4d
Rezystancja 0.1 – 50 MW  ± 0.1 % + 2d
Pojemność 0.01 nF - 9999 μF  ± 2 % + 3d
Częstotliwość 5 Hz – 125 kHz  ± 0.01 % + 2d
Temperatura -50° – 1000 °C  ± 0.3 % + 3d

•  Dostawa z czerwoną silikonową powłoką ochronną, 
przewodami pomiarowymi, sondą temperaturową 
i baterią

•  Opcja: Software (SX/BR51X), adapter do sondy 
temperaturowej Typ K (BKB32),   sonda Typ K,  
adapter cęgowy do pomiaru prądu, adapter 
do pomiaru światła, adapter do pomiaru liczby 
obrotów, adapter do pomiaru wilgotności

BM 511

Jak BM 511 jednakże z:
•  Możliwość zapamiętywania do 43 000 pomiarów
Wyświetlacz LCD, 35/6 cyfry, 
 5000 punktów pomiarowych
Napięcie AC           0.01 mV – 1000 V  ± 0.5 % + 3d
Napięcie DC           0.01 mV – 1000 V  ± 0.08 % + 2d
Prąd AC 0.1 μA – 20 A  ± 0.6 % + 3d
Prąd DC 0.1 μA – 20 A  ± 0.2 % + 4d
Rezystancja 0.1 – 50 MW  ± 0.1 % + 2d
Pojemność 0.01 nF - 9999 μF  ± 1.0 % + 3d
Częstotliwość 5 Hz – 125 kHz  ± 0.01 % + 2d
Temperatura -50° – 1000 °C  ± 0.3 % + 3d

BM 515:  TRMS Multimetr cyfrowy 
z wbudowanym zapisem danych 

•  Dostawa z czerwoną silikonową powłoką ochronną, 
przewodami pomiarowymi, sondą temperaturową 
i baterią

•  Opcja: Software (SX/BR51X), adapter do sondy 
temperaturowej Typ K (BKB32), sonda Typ K,  
adapter cęgowy do pomiaru prądu, adapter 
do pomiaru światła, adapter do pomiaru liczby 
obrotów, adapter do pomiaru wilgotności

BM 515

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
BM 511 980530059 520,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
BM 515 980533379 570,00

•  Wyświetlacz LCD z 9999 punktów pomiarowych
•  4 – 20 mA w %
•  Dwa zakresy temperaturowe
•  Automatyczna lub ręczna zmiana zakresu dla 

napięcia prądu stałego i zmiennego, rezystancja, 
akustyczny tester przejścia, test diody, pojemność, 
częstotliwość, temperatura

•  Duża szybkość pomiaru (4/s)
•  Automatyczne wyłączanie zasilania 
•  Klasa dokładności 0,15%
•  Kategoria pomiarowa  CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Wyświetlacz LCD, 4 cyfry, 
 9999 punktów pomiarowych
Napięcie AC           0.1 mV – 750 V  ± 1.25 % + 3d
Napięcie DC           0.1 mV – 100 V  ± 0.15 % + 3d

BM 629: TRMS Multimetr cyfrowy  
z pomiarem współczynnika zawartości harmonicznych

Prąd AC 0.1 μA – 20 A  ± 1.2 % + 5d
Prąd DC 0.1 μA – 20 A  ± 0.25 % + 3d
Rezystancja 0.1 – 40 MW  ± 0.5 % + 2d
Pojemność 1 nF - 10 mF  ± 1.0 % + 3d
Częstotliwość 0.001 Hz – 50 kHz  ± 0.05 % + 4d 
Temperatura -20 – 500 °C  ± 2.0 % + 1d
HIX 0,0% - 99,9%
4-20 mA 0,01% - 100%

•  Dostawa z czerwoną silikonową powłoką ochronną, 
przewodami pomiarowymi i baterią

•  Opcja: Adapter cęgowy do pomiaru prądu; adapter 
do pomiaru światła; adapter do pomiaru liczby obro-
tów i adapter do pomiaru wilgotności; adapter do 
sondy temperaturowej Typ K (BKB32); sonda Typ K

BM 629

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
BM 629 980254079 410,00
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AKCESORIA

Multimetry Cęgowe

* 300 A podczas 1 minuty

Typ / E-Nr Zakres prądu Wyjście Dokładność Średnica Cena

    
otworu cęgów [PLN]

EA 2808 20A AC 10 mV/1A ±(1,2% + 0,5  mV) ø 19 mm 140,00
980 900 119 200A AC * 1 mV/1A

EA 2811 200A AC + DC 1 mV/1A ±(1,5% + 1,0 A) ø 32mm 230,00
980 900 149 1000A AC + DC 1 mV/1A ±(2,0% + 5,0 A)

EA 2812 200A AC + DC 1 mV/1A  ±(1,5% + 1,0 A) ø 55mm 280,00
980 900 139 2000A AC + DC 1 mV/1A ±(2,0% + 5,0 A)

BKB 32

EA 2808

EA 2811
EA 2812

LX 02

HA 701

TA 601

LX 02:  Adapter do pomiaru światła

•  Mały adapter do pomiaru światła z odzielną sondą
•  3 zakresy  0...50 000 Lux
•  Wyjście:  Zakres A: 0,1 mV na 1 Lux
               Zakres B: 0,1 mV na 10 Lux
               Zakres C: 0,1 mV na 100 Lux
•  Dokładność:  +/- (5% + 0,2 mV)

TA 601:  Adapter do pomiaru liczby obrotów

•  Optyczny pomiar prędkości obrotowej
•  Szybki i precyzyjny pomiar
•  2 zakresy:  100...20 000 t/min
•  Wyjście:  0,1 mV/0,01 mV na 1 t/min
•  Dokładność:  +/- (1,2% + 0,2 mV)

HA 701:  Adapter do pomiaru wilgotności

•  Kompaktowy przyrząd z wbudowaną sondą 
powietrzną

•  Zakres:  10...95% RLF
•  Wyjście:  1 mV na 1% RLF
•  Dokładność:  +/- (3% + 1 mV) przy 25°C

BKB 32:  Adapter Typ K

•  Adapter do sondy temperaturowej
•  Typ K

Typ Cena [PLN]
LX 02 165,00

Typ Cena [PLN]
BKB 32 17,00

Typ Cena [PLN]
HA 701 300,00

Typ Cena [PLN]
TA 601 272,00
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AKCESORIA

CA 01

CA 
2550

CA 02

Sondy temperatury Ni Cr-Ni (Typ K)

Elbro Nr E-Nr Oznaczenie Zakres Cena [PLN]

80101 980 966 209 Sonda powierzchniowa -50…  +  450°C 170,00
80104 980 966 219 Sonda do zanurzania 3 mm -50…  +1000°C 165,00
80105 980 966 229 Sonda do zanurzania 1,5 mm -50…  +  900°C 165,00
80106 980 966 239 Sonda wkładana -50…  +  600°C 165,00
80108 980 966 249 Sonda powietrzna -50…  +  600°C 170,00
80109 980 966 259 Sonda obcęgowa -50…  +  200°C 167,00
80110 980 966 279 Sonda powierzchniowa -50…  +  900°C 167,00

TP 01  980 966 269 Sonda drutowa, ok. 125 cm -50…  +  250°C 26,00

Etui

Elbro Nr E-Nr Oznaczenie Cena [PLN]

CA 01 980 910 069 Ochronne etui dla Multimetrów z serii BM 17,00
CA 02 / Ochronne etui dla Multimetrów Cęgowych 35,00
CA 03 / Etui dla TESTER 2510, 2511, 3000 i TESTFIX Plus 35,00

CA 2550  983 309 412 Etui dla serii TESTER 2550 34,00

Oprogramowanie

Elbro Nr E-Nr Oznaczenie Cena [PLN]
SX/BR13X 980 990 119 Software dla BM 135 78,00
SX/BR15X 980 990 129 Software dla BM 155 78,00
SX/BR51X 980 530 089 Software dla BM 515 44,00
SX/BR81X 980 990 139 Software dla BM 815 i BM 817 44,00
SX/BR85X 980 990 149 Software dla BM 859 137,00
ET2114SW 980 990 109 Software dla ET 2114 i ET 2116 245,00
ET2114RS 980 941 209 Kabel RS232 do połączenia dla ET 2114 i ET 2116 42,00
ET2114USB / Kabel USB do połączenia dla ET 2114 i ET 2116 176,00

•  Idealny tester dla każdego elektryka
•  Niskoomowy optyczny tester 

przejścia < 20 W
•  Wysokoomowy akustyczny tester 

przejścia < 250 W
•  Jednozłączowe szukanie faz
•  Maksymalne napięcie pracy do 400 V (max 30 s)

TESTFIX Plus  
wielofunkcyjny tester przejścia

•  Wysokowydajne diody LED świecące do 80 h
•  Trwałość diody LED >100 000 h
•  Kategoria pomiarowa CAT III 400 V

•  Dostawa z etui, przewodami pomiarowymi 
i krokodylkami

•  Baterie 3 x 1,5 V Typ AA Mignon 
należy zamówić oddzielnie (LR6)

TESTFIX Plus

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
TESTFIX Plus  983304719 100,00
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•  Maksymalne napięcie pracy do 500 V
•  Pomiar sygnalizowany optycznie i akustycznie
•  Lampa ostrzegawcza > 60 V
•  Zakres rezystancji 0..2 MW
•  Sygnał dźwiękowy (buczek) od 200 kW
•  Odporne na lutowanie silikonowe przewody 

pomiarowe z sondą pomiarową

TESTER 2510  
wielkooporowy tester przejścia z sygnałem dźwiękowym

•  Bateria 1 x 9 V należy zamówić oddzielnie (LR22)
•  Opcja: etui (CA03)

TESTER 2510

•  Maksymalne napięcie pracy do 500 V
•  Pomiar sygnalizowany optycznie i akustycznie
•  Lampa ostrzegawcza >60 V
•  Zakres rezystancji 0...200 kW
•  Sygnał dźwiękowy (buczek) od 30 kW

TESTER 2511  
niskoomowy tester przejścia z sygnałem dźwiękowym

•  Bateria 1 x 9 V należy zamówić oddzielnie (LR22)
•  Opcja: etui (CA03)

TESTER 2511

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
TESTER 2510 983304009 100,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
TESTER 2511 983304019 110,00

•  Sprawdza fazę i kierunek wirowania pola 
•  Najwyższe napięcia i częstotliwości 

100...600 V, 40...60 Hz
•  Podwójnie izolowana obudowa
•  Odporne silikonowe przewody pomiarowe 

z sondą pomiarową
•  1 krokodylek

TESTER 3000  
tester kierunku wirowania pola

•  Tylko 100 x 50 x 25mm
•  Działa bez baterii

•  Opcja: etui (CA03)

TESTER 3000

•  Dwa przyrządy w jednej obudowie
•  Zakres napięcia 100...660 V AC
•  Częstotliwość 45...70 Hz
•  Ustalenie kierunku obrotu silnika w stanie 

beznapieciowym
•  Odporne silikonowe przewody pomiarowe 

z sondą pomiarową
•  1 klema (krokodylek)

TESTER 3001  
tester kierunku wirowania pola i silnika

•  Opcja: etui (CA03)
•  Bateria 1 x 9 V należy zamówić oddzielnie (LR22)

TESTER 3001

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
TESTER 3000  980125419 110,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
TESTER 3001  980125119 240,00
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Przyrząd przeznaczony do określenia kierunku obrotu 
pola lub kolejności faz w systemach trójfazowych.
• Wskaźnik złożony z trzech diod LED sygnalizuje 

obecność napięcia na trzech przewodach fazowych
• Bardzo szeroki zakres napięcia i częstotliwości pracy

PhaseCop 2: Diodowy wskaźnik kolejności faz 
z dotykowymi wtykami ochronnymi

• Prosta obsługa, wytrzymała konstrukcja 
mechaniczna

• Przewody z osłoniętymi wtykami połączone 
z przyrządem na stałe, 1 wtyk - sonda pomiarowa 
i 1 wtyk zakończony chwytakiem krokodylowym

PhaseCop 2

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

PhaseCop 2 GTM5202000R0001 560,00

Futerał F801 GTY3172070P01 130,00

Jak PT305 jednakże z: 
•  Współczynnik emisyjności regulowany 0,2 - 1,0
•  Wspomagany laserem

PT 305L:  Pirometr na podczerwień
w formie pistoletu z celownikiem laserowym

Wyświetlacz LCD, 29 x 32 mm 
 z linijką informacyjną
Podczerwień          -30 – 305 °C  ± 3.0 % max. 3 °C
Rozdzielczość  0.5 °C

•  Dostawa z etui
•  Bateria 1 x 9 V należy zamówić oddzielnie (LR22)

PT 305L

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
PT 305L 980669059 280,00

• Zakres pomiarowy w podczerwieni : 
– 50 to 1000 °C  (– 58 to 1832 F) 

• Dodatkowa funkcja pomiarowa termoparą typu K 
• Podświetlany wyświetlacz LCD 
• Wybór jednostek pomiarowych: °C i F 
•  Funkcja alarmu: sygnał akustyczny w przypadku 

przekroczenia nastawionych limitów 

METRATHERM:  wiecej niż pirometr

•  USB interface w celu transmisji danych do PC 
• Zestaw zawiera PC software dla wyświetlania 

i nagrywania wartości z pomiarów (wykorzystanie 
funkcji data logger)

METRATHERM

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
Metratherm M680A 2 100,00

Metravolt 7A jest dwubiegunowym testerem, który 
łaczy w sobie z wyświetlacz LED (identyfikacja napięć), 
wysokiej jakości miernik wychłowy i wyświetlacz LED. 
• Napięcia stałe i przemienne (120 .. 740V, do 100Hz)
• Test fazy i klejności faz

METRAVOLT 7A 

• Rezystancja wejsciowa 1 MW
• Zabudowany w ochronnej gumowej obudowie.
• Stopień ochrony to IP 65
• Wykonanie kompatybilne z nowym standardem 

EN 61243-3 (VDE 0682 część 410).

METRAVOLT 7A 

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
Metravolt 7A M630D 690,00
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Jak TESTER 2550 jednakże z: 
•  cyfrowym wyświetlaczem

Wyświetlacz  LCD 12 – 690 V
Napięcie AC/DC          12 - 690 V /   ± 3,0 % + 3d 
•  Dostawa z bateriami 2 x 1,5 V Micro
•  Opcja: etui (CA2550)

TESTER 2550 Plus  
uniwersalny, 7 urządzeń w jednym, z cyfrowym wyświetlaczem

Impedancja wejściowa przyrządu pozwala na wyzwolenie 
wyłącznika różnicowopradowego w zakresie do 30mA
Zakres częstotliwości 0 – 400 Hz
Test ciagłości obwodu 0 – 400 kW 
Wskazanie fazy > 100 V AC
Pomiar pola 100 – 690 V
Klasa ochronności IP65

TESTER 
2550 Plus

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
TESTER 2550 Plus  983304749 240,00

•  Pomiar napięć w zakresie 12 – 690 V
•  Impedancja wejściowa przyrządu pozwala na 

wyzwolenie wyłącznika różnicowopradowego 
w zakresie do 30mA

•  Optyczny i akustyczny tester przejścia
•  Test fazy
•  Automatyczne przełączenie między AC / DC
•  Diody LED informujące o odczycie
•  Wskaźnik napięcia bez lub przy słabych bateriach 
•  Kategoria pomiarowa CAT III 690 V

TESTER 2550 Mini  
Uniwersalny, 4 urządzenia w jednym

Wyświetlacz LED, 12, 24, 50, 
 120, 230, 400, 690 V
Napięcie AC/DC          12 - 690 V 
Test wyłączników 
różnicowo – prądowych  10 – 30 mA
Zakres częstotliwości 0 – 65 Hz
Test ciagłości obwodu 0 – 200 kW 
Wskazanie fazy > 100 V AC
Klasa ochronności IP54

•  Dostawa z bateriami 2 x 1,5 V Micro

TESTER 
2550 Mini

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
TESTER 2550 Mini  983304789 100,00

•  Optyczny i akustyczny tester przejścia
•  Test fazy
•  Wbudowana latarka
•  Diody LED informujące o odczycie
•  Wskaźnik napięcia bez baterii 
•  Szybkie sprawdzanie gniazdek wtyczkowych
•  Kategoria pomiarowa CAT III 690 V
•  Dostawa z bateriami 2 x 1,5 V Micro
•  Opcja: etui (CA2550)

TESTER 2550  
uniwersalny, 6 urządzeń w jednym

Wyświetlacz LED, 12, 24, 50, 
 120, 230, 400, 690 V
Napięcie AC/DC          12 - 690 V 
Impedancja wejściowa przyrządu pozwala na wyzwolenie 
wyłącznika różnicowopradowego w zakresie do 30mA
Zakres częstotliwości 0 – 400 Hz
Test ciagłości obwodu 0 – 400 kW 
Wskazanie fazy > 100 V AC
Pomiar pola 100 – 690 V
Klasa ochronności IP65

TESTER 2550

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
TESTER 2550  983304759 210,00

TESTER PROFISAFE 400 / PROFISAFE 690

Typ  400  690
Nr M630E M630F
Zakres napięć pomiarowych 12 ... 400 V 24 ... 690 V
Poziomy napięć 12, 24, 50, 120, 230, 400 V 24, 50, 120, 230, 400, 690V
Rezystancja wejsciowa 117 kW 202 kW
Zakres częstotliwości 0 ... 2000 Hz
Prad3,4 mA 3,4 mA
Czas włączenia 30 s
Test ciągłości 0 ... 500 kW
Cena [PLN] 200,00 210,00
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URZĄDZENIA DO POMIARU WIELKOŚCI FIZYCZNYCH

•  Jedno urządzenie  z dwoma różnymi systemami 
pomiarowymi

•  Duży zakres temperatur
•  Czuły laser podczerwieni
•  Regulowany współczynnik emisyjności 0,2 – 1,0
•  Duży wyświetlacz LCD 51 x 32 mm, 

z linjką informacyjną
•  Podświetlanie wyświetlacza
•  Pomiar względny
•  Przełącznik między sondami Typu K/J/T/E/R
•  Pomiar temperatury w °C / °F
•  Pamięć wartości pomiarowych 

(Data-Hold, Max-, Min-, Wartość)
•  Interfejs RS-232 lub opcjonalnie Software
•  Regulowana wartość referencyjna (Offset) 

ET 2114: Uniwersalne urządzenie do pomiaru 
temperatury na podczerwień z sondą

Wyświetlacz LCD, 51 x 32 mm 
 z linijką informacyjną
Podczerwień          -20 – 650 °C  ± 3.0 % max. 3 °C
Sonda Typ K -100 – 1300 °C  ± 0.2 % + 0.5°C
Sonda Typ J -100 – 1150 °C  ± 0.2 % + 0.5°C
Sonda Typ T -100 –   400 °C  ± 0.2 % + 0.5°C
Sonda Typ E -100 –   900 °C  ± 0.2 % + 0.5°C
Sonda Typ R  0 – 1700 °C ± 0.2 % + 0.5°C

•  Dostawa z etui
•  Bateria 1 x 9 V należy zamówić oddzielnie (LR22)
•  Opcja: Software ET2114SW, sonda temperaturowa

ET 2114

•  Przyrząd cyfrowy, także do porównawczego 
i różnicowego pomiaru

•  Pomiar T1, T2, DT
•  Duży wyświetlacz LCD 44 x 29 mm, z linjką 

informacyjną
•  Podświetlanie wyświetlacza
•  Przełącznik między sondami Typu K/J
•  Pomiar temperatury w °C / °F
•  Pamięć wartości pomiarowych 

(Data-Hold, Max-, Min-, Wartość)
•  Możliwośc zapamiętania 1600 wyników 

pomiarowych

ET 2116: 2-kanałowe urządzenie do pomiaru temperatury  
ze zintegrowanym Data-Logger

•  Zapis/odczyt bezpośredni lub na PC
•  Interfejs RS-232 lub opcjonalnie Software
•  Wejście pod zasilacz 9 V DC
•  Prosta obsługa

Wyświetlacz LCD, 44 x 29 mm 
 z linijką informacyjną
Sonda Typ K -199.9 – 1300 °C  ± 0.4 % + 0.8°C
Sonda Typ J -199.9 – 1100 °C  ± 0.4 % + 0.8°C

•  Dostawa z etui
•  Bateria 1 x 9 V należy zamówić oddzielnie (LR22)
•  Opcja: Software ET2114SW, sonda temperaturowa

ET 2116

•  Duży cyfrowy wyświetlacz 44 x 29 mm 
z podwójnym wyświetlaczem

•  Jedno urządzenie do pomiaru temperatury 
i wilgotności

•  Równoczesny odczyt dwóch wartości na 
wyświetlaczu

•  Pomiar punktu t 
•  Szybki czas odpowiedzi
•  Pamięć wartości pomiarowych 

(Data-Hold, Max-/Min-Hold)
•  Pomiar temperatury w °C / °F
•  Automatyczne lub ręczne wyłączanie zasilania
•  Sonda odłączana od urządzenia

EFT 2040: Urządzenie do pomiaru temperatury i wilgotności

Wyświetlacz LCD, 2 x 3 cyfry, 
 1999 punktów pomiarowych
Wilgotność          0.0 – 95 % RLF  ± 3.0 % + 1 % RLF
Temperatura  0.1 °C – 50.0 °C  ± 0,8 %
Punkt t  -25.3 °C – 48.9 °C  ± 3.6 %

•  Dostawa z etui i sondą
•  Bateria 1 x 9 V należy zamówić oddzielnie (LR22)
•  Opcja: Kapsuła kalibracyjna RLF 33% 

(EFT 2040/RHA3)
Kapsuła kalibracyjna RLF 75% (EFT 2040/RHA7)

EFT 2040

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
ET 2114 980669039 630,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
ET 2116 980666009 240,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
EFT 2040 980666019 310,00
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URZĄDZENIA DO POMIARU WIELKOŚCI FIZYCZNYCH

•  Oddzielna sonda do optymalnego umiejscowienia
•  Duży wyświetlacz LCD
•  Wewnętrzne zerowanie
•  Szybki czas odpowiedzi
•  Pamięć wartości pomiarowych (Data-Hold)
•  3 Zakres 0 - 50 000 lux
•  3 Zakresy 0 - 5 000 Cd
•  Wyjście analogowe

ELX 2111: Miernik do pomiaru natężenia światła  
z wyjściem analogowym

Wyświetlacz LCD, 13 mm, 4 cyfry
Zakres natężenia
oświetlenia          0 –  50 000 lux ± 5.0 % + 2d
Zakres pomiaru
światłości 0 – 5 000 Cd ± 5.0 % + 2d

•  Bateria 1 x 9 V należy zamówić oddzielnie (LR22)

ELX 2111

•  Przyrząd do pomiaru optycznego (obr./min) 
i mechanicznego (obr./min, m/min)

•  Duży wyświetlacz LCD 10 mm z linijką 
informacyjną

•  Duży zakres pomiarowy od 0,5 do 99 999 t/min
•  Szybki czas odpowiedzi
•  Pamięć wartości pomiarowych 

(Max-, Min-, ostatnia zmierzona wartość)
•  Nadzwyczajna, wysoka dokładność dzięki 

wbudowanemu zegarowi czasu i mikroprocesorowi
•  Ergonomiczna forma obudowy

DT 2238: Optyczny i kontaktowy tachometr  
z pomiarem prędkości obrotowej i powierzchniowym pomiarem prędkości

Wyświetlacz LCD, 5 cyfr
Tachometr 
optyczny 5.0 – 99 9999 obr./min.  ± 0.05 % + 1 d
 0.05 –  1 999 m/min.  ± 0.05 % + 1 d 
Tachometr 
kontaktowy 0,5 – 19 999 obr./min.   ± 0.05 % + 1 d 

•  Dostawa z futerałem, przystawką do pomiaru 
mechanicznego i taśmą odblaskową

•  Bateria 4 x 1,5 V należy zamówić oddzielnie (LR6)

DT 2238

•  Duży wyświetlacz LCD 10 mm z linijką 
informacyjną

•  Nadzwyczajna, duża dokładność dzieki 
wbudowanemu zegarowi czasu i mikroprocesorowi

•  Pamięć wartości pomiarowych 
(Max-, Min-, ostatnia zmierzona wartość)

•  Duży zakres pomiarowy 5 – 100 000 obr./min
•  Nie jest konieczna dodatkowa kalibracja
•  Lampa migająca LED, pomarańczowa
•  Szybki pomiar 60 – 1000 ms
•  Ręczny przełącznik trzech zakresów
•  Dwa potencjometry zerujące dla stroboskopu 

(zgrubny i dokładny)

DT 2259: Cyfrowy tachometr ze stroboskopem
1 urządzenie >> 2 funkcje

Wyświetlacz LCD, 5 cyfr
Stroboskop 100 – 100'000 obr./min.  ± 0.1 % + 2d
Tachometr 5 -99'999 obr./min.  ± 0.1 % + 2d

•  Dostawa z futerałem i taśmą odblaskową
•  Bateria 4 x 1,5 V należy zamówić oddzielnie (LR6)

DT 2259

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
ELX 2111 980622609 298,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
DT 2238 980601099 610,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
DT 2259 980601019 830,00
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TESTERY DO BADAŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Tester przeznaczony do badania sieci elektrycznych 
jedno i trójfazowych w zakresie napięć od 65 V do 
500 V i częstotliwości od 15,4 do 420 Hz.
•  Pomiary impedancji pętli zwarcia i impedancji sieci 
•   Pomiary rezystancji izolacji z użyciem napięć 

nominalnych , dostępny także test napięciem 
1000V DC

•  Pomiary małych rezystancji 
•  Pomiary rezystancji uziemień 
•  Pomiar rezystancji powierzchniowej 
•  Uniwersalny system połączeń
•  Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania 

wyłączników RCCB. 

PROFITEST  najbardziej uniwersalny i funkcjonalny tester sieci 
dostępny na rynku przyrządów pomiarowych

•  Pomiar prądu wyzwalania i pomiar czasu 
wyzwalania  wyłączników RCCB 

•  Test wyłączników RCCB narastającym prądem, 
w momęcie wyzwolenia wyświetlana jest wartość 
prądu wyzwolenia i napięcia dotyku  

•   Testy wyłączników RCCB prądem : ½ × IN, 1× IN, 
2× IN, 5× IN

•  Testy specjalnych wyłączników RCCB (testerami: 
PROFITEST MTECH i MXTRA)

•   Testy selektywnych : S, SRCD, PRCD (Schukomat, 
Sidos i innych), typy G/R, AC, A i B

•  Testy wyłączników RCCB w sieciach IT

PROFITEST

PROFITEST MBASE  MPRO  MTECH  MXTRA  

Testy RCD
Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania RCCB x x x x
Pomiar czasu wyzwolenia x x x x
Pomiar prądu wyzwolenia x x x x
Selektywne, SRCD, PRCD, typ G/R x x x x
AC/DC czułe RCD, typ B - - x x
Impedancja pętli, ZL-PE / ZL-N

Tabela bezpieczników dla sieci bez RCD x x x x
Bez wyzwalania RCD, tabela bezpieczników - - x x
Test 15 mA prądem bez wywalania RCD x x x x
Pomiary uziemień RE

I/U metoda pomiaru z zasilaniem sieciowym x x x x
Selektywne pomiary z użyciem jednej sondy i cęg - x - x
Pomiar rezystancji uziomu REloop , parą cęg - x - x
Pomiar małych rezystancji RLO

Automatyczna zmiana polaryzacji x x x x
Test rezystancji izolacji RISO

Dostępne napięcia testu : 25 … 1200V DC x x x x
Pomiary napięć i częstotliwości
UL-N / UL-PE / UN-PE / f x x x x
Testy specjalistyczne
Pomiar prądu upływu (z pomocą cęg - opcja) x x x x
Pomiar zużycia energii startującego licznika x x x x
Kolejność faz x x x x
Pomiar rezystancji powierzchniowej ZST x x x x
Pomiar rezystancji uziomu RE (ISO) x x x x
Inne cechy
Wybór języka menu x x x x
Pamięć (baza danych aż do 50,000 obiektów) x x x x
RS 232 port dla skanera x x x x
USB port dla wymiany danych z PC x x x x
ETC oprogramowanie do tworzenia raportów na PC x x x x
Kategoria pomiarowa CAT III 600 V / CAT IV 300 V x x x x
Certyfi kat kalibracji DKD x x x x
Numer zamówieniowy:  M520M M520N M520O M520P

CENA [PLN] od 4 660,00

Poprzednia wersja
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TESTERY DO BADAŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

•  Duży, podświetlany wyświetlacz graficzny 
z pokryciem antyrefleksyjnym

•  Obsługa przyrządu szybka i prosta dzięki zaledwie 
5 przyciskom

•  Przyrząd do pomiaru impedancji pętli zwarciowej 
i obliczania prądu zwarciowego

•  Pomiar napięcia, częstotliwości, kolejności faz, test 
wyłączników różnicowoprądowych

•  Dane zgromadzone w wewnętrznej pamięci 
przyrządu mogą być odczytywane za pomocą 
interfejsu IrDA

•  Możliwość wyboru polskiego języka interfejsu

PROFiTEST C: Przyrząd pomiarowy przeznaczony 
do pomiarów impedancji pętli zwarcia oraz do testowania wyłączników różnicowoprądowych

•  Zasilanie : 4 x 1,5V (LR 14)

Napięcie  0 – 300 V          ±2% + 2d
Prąd  3 -650 mA         ±5% + 2d
Częstotliwość 15 – 650 Hz      ±0.1% + 1d

•  Przyrząd jest dostarczony z wtyczką schuko, 
bateriami , instrukcją obsługi.

•  Opcja: ładowarka akumulatorów (NA 0100S), 
sztywny futerał na jeden przyrząd wraz 
z akcesoriami (HC 30-C), adapter trójfazowy

CENA [PLN] od 2 580,00

PROFiTEST C

•  Duży wyświetlacz z jednoczesnym wyświetlaniem 
kompletnego zestawu wyników

•  Szybka i prosta obsługa przyrządu dzięki czterem 
przyciskom

•  Przyrząd do pomiaru napięcia, rezystancji 
uziemienia, rezystancji uziomu roboczego 
i pomocniczego

•  Monitorowanie napięć zakłócających pomiar 
wywołanych prądami błądzącymi w ziemi

•  Dane zgromadzone w wewnętrznej pamięci 
przyrządu mogą być odczytywane za pomocą 
interfejsu IrDA

GEOHM C: Bateryjny miernik rezystancji
z funkcją pomiaru rezystywności gruntu

•  Pomoc ekranowa w postaci wskazówek 
wyświetlanych na ekranie przyrządu

•  Gromadzenie w pamięci wszystkich wyników 
pomiaru

•  Własny test przyrządu
•  Certyfikat kalibracji
Napięcie  0 – 250 V          
Rezystancja 0.01 W – 20 kW (ręcznie do 50 kW) ±3% + 3d

•  Opcja: ładowarka akumulatorów (NA 0100S), 
sztywny futerał na jeden przyrząd wraz 
z akcesoriami (HC3-C)

CENA [PLN] od 2 222,00

GEOHM C

Pręt teleskopowy Telearm1: Pręt teleskopowy 
zakończony z jednej sondą pomiarową zaś z drugiej 
gniazdem (umieszczonym w rącze) jest przeznaczony 
do szybkiego i bezpiecznego sprawdzania rezystancji 
przewodu ochronnego np. opraw oświetleniowych lamp 
zawieszonych na zbyt dużej wysokości. Pręt o długości 
53 cm (w stanie złożonym) można rozciągnąć 
do długości 120 cm i zablokować. Maksymalne, 
dopuszczalne napięcie w stosunku do ziemi wynosi 
1000 V. Uziom wkręcany SP350: Uziom prętowy 
wkręcany, o długości 35 cm, zakończony 4 mm 

Telearm1, SP350, 1081 probe: Pręt teleskopowy, 
uziom wkręcany, sonda podłogowa

wtykiem bananowym. Może być też wykorzystywany 
jako uziom pomocniczy przy pomiarach 
rezystancji uziemienia, testowaniu wyłączników 
różnicowoprądowych itp.
Sonda podłogowa 1081: Umieszczona na 
metalowym trójnogu sonda pomiarowa może być 
wykorzystywana do:
• Określania rezystancji elastycznych wykładzin 

podłogowych zgodnie z normą EN 1081
• Pomiaru rezystancji izolacji podłóg i ścian zgodnie 

z normą DIN VDE 0100 część 610.

Telearm1, 
SP350,
1081 probe

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

Telearm1 GTZ3232000R0001 595,00

SP350 GTZ3304000R0001 210,00

1081 probe GTZ3196000R0001 630,00

•  Pomiar rezystancji izolacji oraz dużych rezystancji 
wraz z jednoczesnym wyświetlaniem wyniku 
pomiaru i wybranego napięcia pomiarowego

•  Pomiar dotykowego prądu, napięcia i częstotliwości
•  Pomiar temperatury, wilgotności względnej 

powietrza
•  Wskaźnik przekroczenia wartości granicznej 

(cztery diody LED)
•  Wszystkie wyniki pomiarów są zapisywane 

w pamięci  wraz z numerem odniesienia 
przyporządkowującym je do odpowiedniego 
obwodu elektrycznego

METRISO C : Cyfrowy przyrząd pomiarowy
rezystancji izolacji z napięciem pomiarowym 1000V

•  Trwała dwuelementowa osłona gumowa 
zabezpieczająca przed uszkodzeniami 
mechanicznymi

Napięcie  0 – 1200 V 
Prąd dotykowy 0 – 9.99 mA 
Rezystancja izolacji RISO 0 – 99.9 GW 
Rezystancja RLO 0 – 99.9 W  

•  Zasilanie: 4 x 1,5V (LR 14)
•  Opcja: ładowarka akumulatorów (NA 0100S), 

sztywny futerał na jeden przyrząd wraz 
z akcesoriami (HC 30-C)

CENA [PLN] od 2 222,00

METRISO C
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AKCESORIA / TESTERY ISO

Przystępny cenowo estaw akcesoriów pomiarowych 
z uziomami prętowymi zawiera:
•  2 szpule
•  2 przewody pomiarowe, każdy o długości 25 m
•  1 przewód pomiarowy o długości 40 m

E-Set 3: Zestaw akcesoriów pomiarowych 
do mierników rezystancji uziemienia

•  2 przewody pomiarowe, każdy o długości 3 m
•  4 uziomy prętowe (ocynkowane)
•  2 narzędzia do wyciągania uziomów prętowych
•  1 młotek

E-Set 3

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

E-Set 3 GTZ3301005R0001 960,00

Zestaw akcesoriów do pomiaru rezystancji uziemienia 
o zawartości takiej samej jak E-Set 3 - z jednym 
wyjątkiem, w komplecie wkręcane uziomy zamiast 
wbijanych uziomów prętowych.
Zestaw zawiera:

E-Set 4: Zestaw akcesoriów pomiarowych 
do mierników rezystancji uziemienia

•  2 szpule
•  2 przewody pomiarowe, każdy o długości 25 m
•  1 przewód pomiarowy o długości 40 m
•  2 przewody pomiarowe, każdy o długości 3 m
•  4 wkręcane uziomy prętowe

E-Set 3

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

E-Set 4 Z590A 860,00

Konwencjonalny, cyfrowy przyrząd pomiarowy 
rezystancji izolacji systemów elektrycznych 
o napięciu pracy do 500 V zgodnie z normami EN 61 
557 część 1, 2 i 4 (DIN VDE 0413 część 1 i 4) przy 
napięciu pomiarowym 500 V.

METRISO 500 D: Cyfrowy miernik rezystancji 
izolacji z napięciem pomiarowym 500 V

•  Wyświetlacze cyfrowy i analogowy
•  Sygnalizacja ostrzegająca przed niebezpiecznym 

napięciem
•  Szybki test za pomocą sondy z neonówką
•  Pomiar małych rezystancji zgodnie z normą VDE 

0413, część 4

METRISO 500 D

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

METRISO 500D GTM5040000R0001 2 240,00

Futerał F837 GTZ3312000R0001 260,00

KALIBRACJA DKD  520,0

Cyfrowy przyrząd pomiarowy rezystancji izolacji 
przeznaczony do pracy w systemach elektrycznych 
o napięciu pracy do 1000 V zgodnie z normami EN 61 
557 część 1, 2 i 4 (DIN VDE 0413 część 1 i 4) przy 
trzech napięciach pomiarowych: 100, 250 i 1000 V.

•  Wyświetlacze analogowy i cyfrowy
•  Napięcia pomiarowe 100, 500 i 1000 V (METRISO 

METRISO 1000 D (1000IR): Cyfrowy miernik 
rezystancji izolacji z maks. napięciem pomiarowym 1000 V

1000 IR: 250, 500 i 1000 V)
•  Sygnalizacja ostrzegająca przed niebezpiecznym 

napięciem
•  Pomiar napięcia do 1000 V
•  Szybki test za pomocą neonówki umieszczonej 

w sondzie pomiarowej
•  Pomiar małych rezystancji zgodnie z normą DIN 

VDE 0413, część 4

METRISO 1000 D 
(1000IR)

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

METRISO 1000D GTM5050000R0001 2 780,00

METRISO 1000IR GTM5050000R0002 2 780,00

Futerał F837 GTZ3312000R0001 260,00

KALIBRACJA DKD  540,0

ASTAT  Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



35

TESTERY IZOLACJI I ELEKTRONARZĘDZI

METRISO 1000A: Analogowy przyrząd pomiarowy 
rezystancji izolacji z maksymalnym napięciem pomiarowym 1000V

METRISO 1000A

Niedrogi, analogowy przyrząd pomiarowy rezystancji 
izolacji przeznaczony do pracy w systemach
elektrycznych do1000 V zgodnie z normami EN 
61557 część 1, 2 i 4 (DIN VDE 0413 część 1 i 4)

•  Znamionowe napięcia pomiarowe: 50.100.250,500 
i 1000 V

•  Pomiar napięcia do 1000 V
•  Optyczna sygnalizacja stanu baterii

•  Pomiar małych rezystancji zgodnie z normą VDE 
0413, część 4 / EN 61557 -1 / -2 / -4

Akcesoria:
•  1081: trójkątna sonda przeznaczona do pomiarów 

rezystancji izolacji podłogowych zgodnie 
z normami: DIN 1081

•  KS24: przewód przedłużający o długości 4 m

METRISO 5000AK: Analogowy tester 
rezystancji izolacji z induktorem

METRISO 5000AK

Zasilany z baterii METRISO 5000A można 
przekształcić w przyrząd induktorowy METRISO 
5000AK po prostu przez wyjęcie akumulatora 
i włożenie w jego miejsce modułu induktora.

Funkcje pomiarowe:
• Szeroki zakres pomiarowy: 10 kW...1 TW.
• Miernik analogowy ze skalą logarytmiczną
• Napięcia pomiarowe: 100 V, 250 V, 500 V, 1000V, 

1500 V, 2000 V, 2500 V, 5000 V

• Pomiar zgodny z normą VDE 0413 przy napięciu 
pomiarowym do 2000 V

• Zakres pomiarowy 
przy napięciu 1000 V / 100 kW...100 MW

• Pomiar napięcia stałego i przemiennego do 2000 V
• Funkcja “guard“ pozwalająca na eliminację prądu 

powierzchniowego
• zasilanie, 6 szt. 1.5 V typu R 20
• wymiary - 290 x 250 x 140 mm, 

waga - 3.4 kg (z bateriami)

MINITESTERPRO MINITESTERPRO

METRATESTER 5 METRATESTER 5

Testowanie i badanie stanu bezpieczeństawa urządzeń 
elektrycznych zgodnie z normą  DIN VDE 0701-1: 2000 
oraz DIN VDE 0702: 2004 , wykonywane testy:
• połączenia przewodu ochronnego (rezystancja)
• ezystancja izolacji 
• prąd upływu uziemienia -  metoda różnicowa 
• prąd dotykowy - metoda bezpośrednia 

Tester przeznaczony do badania przenośnego sprzetu 
zasilanego energią elektryczną. 
Testy zgodne z DIN VDE 0701 oraz 0702.
Różnicowy prąd upływu mierzony zgodnie z DIN VDE 
0701 oraz 0702. 
Funkcje wyświetlacza : Wszystkie mierzone wartości 
są doskonale widoczna na dużym czytelnym 
wyświetlaczu. Przekraczane limity są wyświetlane 
oraz w niektórych przypadkach są poparte sygnałem 
akustycznym. Przyrząd w standardzie zawiera 
certyfikat kalibracji DKD.

• Rezystancja połączeń wyrównawczych  
0 ... 19,99 W  

• Prąd upływu  0 ... 19,99 mA ~  
• Napięcie sieci 207 V ... 253 V ~  
• Prąd obciążenia 0 ... 16,00 A ~  
• Wymiary 190 x 140 x 95 mm  
• Waga około 1,3 kg  

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

METRISO 1000A M540C 1 970,00

KALIBRACJA DKD  400,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

METRISO 5000A M580A 3 832,00

METRISO 5000AK M580C 4 532,00

KALIBRACJA DKD  440,00

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MINITESTERPRO M712D 2 500,00

METRATESTER 5 M700D 2 400,00

KALIBRACJA DKD  540,00

ASTAT  Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



36

WSKAŹNIKI I LOKALIZATORY

Wskazanie kolejności faz zgodnie z wymaganiami norm 
bezpieczeństwa. Tego typu pokrętło elektroniczne choć 
jest poruszane mechanicznie jest preferowane przez 
wielu użytkowników przyrządów tego typu. Wymiary 
tego pokrętła wymagają przy konstrukcji przyrządu 
zastosowania stosunkowo obszernej obudowy - 
tylko w ten sposób można zapewnić użytkownikówi 
przyrządu wygodną obserwację dróg prądów upływu 
i bezpieczny odstęp izolacyjny.
Z tego powodu wyposażyliśmy nowy wskaźnik 
kolejności faz METRAPHASE 1 w pokrętło elektroniczne. 
Umieszczone na obwodzie pokrętła diody LED 
(o różnych barwach) nie tylko wskazują kierunek obrotu 

MetraPhase 1: Wskaźnik kolejności faz z elektronicznym 
pokrętłem, wyświetlaniem częstotliwości i znamionowego napięcia sieci

pola lecz także częstotliwość sieci. Dodatkowe 
diody LED (czego wymagają odpowiednie normy) 
sygnalizują obecność napięcia na każdym przewodzie 
fazowym jak również znamionowe napięcie sieci. Ten 
nowy wskaźnik kolejności faz może być używany jako 
wskaźnik 3- lub 2-biegunowy.
• Zasilanie: 4 szt. baterii LR 6
Akcesoria:
• GH18: ochronna osłona gumowa (opcja)
• Z500A: zestaw wtyków przejściowych, 

w komplecie 3 o średnicach od 3,5 do 12 mm
• NA4/500 230 V / 4 V: zasilacz z przewodem 

z konektorem ochronnym

MetraPhase 1

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MetraPhase 1 M620A 665,00

Ochronna powłoka gumowa GTZ3212000R0001 129,00

Dane techniczne
• zakres napięć międzyfazowych - 100 do 600 V 
• zakres częstotliwości - 45 do 65 Hz 
• zasilanie testera - z testowanej instalacji 
• wymiary (bez przewodów) - 128 x 66 x 28mm 
• masa testera - ok. 0,2 kg 
•  kategoria pomiarowa - kat. III 300V wg PN-EN 

61010-1:2002
• zasilany z mierzonej instalacji (nie wymaga 

oddzielnego zasilania) 

TKF-1: Tester kierunku wirowania faz

• wskazuje obecność napięć wszystkich faz 
•  wszystkie wskazania za pośrednictwem jasnych, 

dobrze widocznych diod LED (3 wskazują 
obecność napięć, 2 kierunek) 

• kontroluje symetrię wszystkich napięć - spadek 
napięcia jednej z faz jest sygnalizowany 
wygaszeniem odpowiedniej diody LED 

TKF-1

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

TKF-1 WMPLTKF11 159,00

Elektroniczny lokalizator LKZ-700 (indeks: 
WMPLLKZ700) przeznaczony jest do wykrywania 
kabli i przewodów w różnych środowiskach (beton, 
cegła,drewno, ziemia) będących pod napięciem, 
bez potrzeby odłączania jakichkolwiek urządzeń 
od badanej sieci, jak i pozbawionych napięcia. 
Możliwości zastosowania przyrządu są bardzo szerokie 
a najczęstsze z nich to: 
• wykrywanie przewodów w sufitach, ścianach 

i podłogach,
• lokalizowanie przerw w przewodach,
• lokalizowanie wyłączników i bezpieczników,
•  lokalizowanie tras zwartych obwodów,

LKZ-700: Lokalizator przewodów i kabli

• lokalizowanie uszkodzeń przewodów uziemiających 
w instalacji,

• wykrywanie zwężeń w rurkach kablowych,
•  śledzenie przebiegu kabli podziemnych 

do głębokości 2m,
• śledzenie przebiegu przewodzących rur instalacji 

wodnej lub CO,
•  identyfikacja przewodów w instalacji.
• maksymalny zasięg lokalizatora (tryb prądowy): 2m
• maksymalny zasięg neonówki bezdotykowej:

- w powietrzu: 0,2 m
- w betonie: 0,03 m

LKZ-700

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

LKZ-700 WMPLKZ700 1 650,00

• wykrywanie przewodów w sufitach, ścianach 
i podłogach,

• wykrywanie miejsca zwarcia w przewodach 
(z użyciem dodatkowego źródła napięcia),

• lokalizowanie tras zwartych obwodów (z użyciem 
dodatkowego źródła napięcia),

• lokalizowanie wyłączników i bezpieczników,
• wskazanie poziomu odbieranego sygnału przy 

pomocy wielopunktowej linijki świetlnej w nadajniku

LKZ-710: Lokalizator przewodów

•  sygnalizacja pracy nadajnika i odbiornika za 
pomocą diod LED i sygnałów akustycznych,

• praca w zakresie napięć znamionowych 
12 VDC(24 VAC)… 250 V,

•  dwa poziomy mocy wyjściowej nadajnika,
•  ręczna regulacja czułości odbiornika,
• zasilanie nadajnika z badanej sieci,
• bezdotykowe wykrywanie urządzeń będących pod 

napięciem przy pomocy odbiornika („neonówka”)

LKZ-710

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

LKZ-710 WMPLKZ710 780,00
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TESTER SECUTEST SIII

Uniwersalny przyrząd pomiarowy przeznaczony do 
sprawdzania stanu bezpieczeństwa przenośnego 
sprzętu elektrycznego popularnego i stosowanego 
w medycynie po wyprodukowaniu (w fabryce), po 
naprawie i do testów okresowych

Pomiary stanu bezpieczeństwa:
•  Elektryczna aparatura medyczna zgodnie z normami: 

EN 60601 (suplement)
• Urządzenia elektryczne do pomiarów, sterowania i 

użytku laboratoryjnego zgodnie z normą EN 61010
• Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego zgodnie 

z normą EN 60335 
• Pomiary sprzętu informatycznego i elektroniki zgodne 

z normą 60950 
• Okresowe pomiary elektronarzedzi zgodne z normami 

DIN VDE 0701 oraz 0702. 

Zwiększona funkcjonalność dzięki:
• Pomiary innych parametrów: test funkcjonalny: 

pomiar prądu,napięcia, prądu upływu, współczynnika 
mocy, pomiar czasu i energii

• Test funkcyjny z analizą mocy
• Pomiary: temperatury i prądu (za pomocą 

SECUTEST SIII: Uniwersalny przyrząd pomiarowy

opcjonalnych cęgów), napięcia i rezystancji
• Tworzenie protokołów pomiarowych za pomocą 

modułu drukarkowego SI
• Menu użytkownika w różnych wersjach 

językowych: angielskiej, francuskiej, niemieckiej, 
włoskiej, hiszpańskiej, czeskiej i holenderskiej 
i polskiej

• Równoległe gniazda pomiarowe do dołączenia 
urządzeń bez wtyku sieciowego

Opcje:
• Test wysokim napięciem 6,1kVDC - opcja
• Test przewodu ochronnego prądem 200mADC 

i 10AAC, w opcji nawet 25AAC
• Tester na wyposażeniu posiada certyfikat 

kalibracji DKD
• 10 gniazd pomiarowych przeznaczonych do 

pomiarów prądów upływowych i prądów pacjęta
• możliwość badania przedłużaczy poprzez 

specjalny adapter
•  dostępne dwa zakresyy badań : 

ręczny(sprawdzenie) i automatyczny
(możliwy test i zapis numeru ID urządzenia)

SECUTEST SIII

Cena  [Prosimy o zapytanie ofertowe]

kod Cena PLN/netto
SECUTEST SIII+... standard M7010 7 280,00
Wtyczki i gniazda wtyczka i gniazdo dla DE B00 0,00

wtyczka i gniazdo dla DE plus dodatkowe gniazdo B01 220,00
wtyczka i gniazdo dla PL (okrągła z bolcam) B02 0,00
Adapterset for international application (comes with feature B01) B11 396,00

Wersja językowa menu Niemiecka C00 0,00
Angielska C01 0,00
Polska w przygotowaniu 0,00

Test wysokim napięciem HV bez tego testu F00 0,00
Wartość napięcia max. 6,126 kV DC F02 1 900,00

Test prądem PE test prądem 10 A 50/60 Hz /200mA DC G00 0,00
test pradem 25 A 50/60 Hz G01 1 900,00
bez tego testu G02 -800,00

PA (10 portów pacjenta) bez tej funkcji J00 0,00
umożliwiaja pomiar prądów upływowych, 
prądów pomocniczych pacjenta J01 3 680,00

Pomiary zgodne z IEC 60601 bez tej funkcji KA00 0,00
fi rmware testera zawiera procedure testową 
zgodną z wymaganiami normy medycznej KA01 2 360,00

Akcesoria dla SECUTEST’a...
F2000 Elastyczny futerał na tester i akcesoria Z700D 480,00
K2010 Metalowa waliza dla SECUTEST’a i na akcesoria Z504L 764,00
WZ12C cęgi: 1mA...10A~, 1mV/mA~; 1A ... 120A~, 1 mV/ A Z219C 636,00
Z3409 Sonda temperaturowa Pt100   -40 ... +600 °C GTZ3409000R0001 396,00
SECU-cal 10 Adapter kalibrujący zgodnie z DIN VDE 0701/0702 Z715A 1 380,00
Certfi kat kalibracji DKD Dla SECU-cal 10 400,00
CEE-adapter CEE-Adapter trójfazowy z gniazdami 16A i 32A (5biegunów) Z745A 1 700,00

AT3-IIS adapter trójfazowy służący do testów bezpieczeństwa 
a także pomiarów prądów upływowych Z745T 3 500,00

EL1 Adapter do testowania przedłużaczy Z723A 860,00
PA4 Adapter specjalistyczny dla portów pacjęta z gniazdami 4mm Z745L 620,00
SK2 Sonda do badań PE, 2m (przewód lub skrętka) Z745D 284,00
SK5 Sonda do badań PE, 5m Z745K 720,00
Sonda szczotkowa 
„contact brush” Wykonanie specjalne dla wirujących części Z745G 368,00

SECUTEST PSI PSI moduł zawierający funkcje (drukarki, interfejsu RS 232, 
pamięci (do 1000 testów), klawiaturę) GTM5016000R0001 2 660,00

SECUTEST SI SI moduł zawierający funkcje (interfejsu RS 232, 
pamięci(do 1000 testów), klawiaturę) M702F 1 640,00

PetExpert - 
Polskie oprogramowanie

Transmisja danych do PC , archiwizacja w formie bazy, 
wykonywania protokołów DASL 1 500,00
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AKCESORIA DLA SECUTEST SIII

SECU - cal 10

F2000, K2010

CEE Adapter

WZ12C 

Z3409

Certfi kat kalibracji DKD 

AT3-IIS  

EL1  

Uniwersale futerały na przyrządy pomiarowe serii 
Secutest lub Profitest.

Cegi prądowe : 
Zakres : mA ... 15 A ~, 1 A ... 150 A ~ 
Rozmiar cęg: średnica 15 mm 

Przekładnia: 1 mV/mA, 1 mV/A 
Błąd: 3% + 0.15 mA, 2% + 0.1

Nadawany jest po produkcji urządzenia w biurze 
niezależnym od producenta. Biuro DKD posiada 
akredytację.

Certyfikat jest uznawany przez GUM w Polsce jako 
dokument stwierdzający klasę przyrządu 

Adapter umożliwia pomiar urządzeń trójfazowych 
zasilanych z gniazd: 16A - 5 biegunów oraz 32A-
5 biegunów a także 16A dla urządzeń zasilanych 
jednofazowo - 3 bieguny.
Adapter umożliwia wykonanie testu PE, ISO a takze 
HV. Poprzez ten adapter nie mozemy zasilać energią 
elektryczną odbiorników badanych

Przy pomocy tego adaptera możemy zasilać odbiorniki 
trójfazowe. Zatem zachodzi możliwość pomiaru pradow 
upływowych podczas zasilania odbiorników badanych. 
Szczególne zastosowanie dla przemysłu medycznego, 
pomiary odbiorów trójfazowych zgodnie z normą 
EN60601.

Adapter umozliwia testy bezpieczeństwa przedłużaczy  
1-fazowych. Możliwe testy do wykonania to PE oraz 
ISO.

Z3409 jest standardową sondą zanurzeniową.
Pomiar temperatury
w zakresie od -40 do +600°C
Pomiary w klasie A

Poprzez przystawkę można sprawdzić wszystkie 
wartości graniczne parametrow : rezystancji przewodu 
ochronnego, rezystancji izolacji, prądu upływu lub pradu 
dotykowego.
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AKCESORIA DLA SECUTEST SIII

SECUTEST SI

PA4  

SK2

SK5 

Sonda szczotkowa „contact brush”  

SECUTEST PSI

PetExpert - Polskie oprogramowanie 

Adapter majacy szczególne zastosowanie w pomiarach 
urządzeń medycznych. 10 portów umieszczonych 
na panelu przednim testera Secutest SIII umżliwia 
pomiar prądów upływowych , prądów pomocniczych 

pacjęta itd. W adapter można wpinać wtyczki 
4mm(standard w aparatach EKG) a wtyk a adapteru 
zakończony jest szeregiem pinów 1mm , który 
idealnie pasuje do portów w testerze.

2m sonda przeznaczona do testów 
• przewodu ochronnego , prąd 200mA DC, 10A AC 

oraz 25A AC
• rezystancji izolacji napięciem 500V DC

• prób wytrzymałości elektrycznej wysokim 
napięciem , 6kV DC 

Dostępne dwa wykonania sond : przewód lub 
skrętka.

5m sonda przeznaczona do testów 
• przewodu ochronnego , prąd 200 mA DC, 10 A AC 

oraz 25 A AC

• rezystancji izolacji napięciem 500 V DC
• prób wytrzymałości elektrycznej wysokim 

napięciem , 6 kV DC 

Sonda przeznaczona do testów 
• przewodu ochronnego 
• rezystancji izolacji

Elementów wirujących ,np: głowic wiertarek.

Zintegrowany moduł pamięciowo-drukarkowy do 
współpracy z przyrządami serii Secutest do szybkiego 
sporządzenia protokolów pomiarowych w miejscu 
pomiaru. Moduł PSI montuje się w klape przyrządu 
Secutest i łączy się go z testerem poprzez interfejs 

RS232. Moduł posiada także pamięć , która 
może pomieścić do 1000 protokołów. Niezbędne 
akcesoria do użytkowania tego modułu to : 
papierowe rolki oraz wkład taśmowy do drukarki.

Moduł pamięciowy do współpracy z przyrządami 
serii Secutest. Wszystkie wyniki testów można 
przetransportować do pamięci modułu i później 
przesłać do komputera w celu wykonania protokołu. 
Dane te można także archiwizować w formie bazy. 
Do współpracy z komputerem dedykowane jest 

oprogramowanie Patexpert. 
Moduły PSI oraz SI posiadaja klawiaturę , która 
umożliwia wpis danych klienta lub urządzenia 
badanego w protokół, ułatwia to edytowanie 
protokołów po pomiarach. 

Jest pierwszym polskim programem do zarządzania 
danymi z badań bezpieczeństwa urządzeń 
elektrycznych.
Mozliwości programu:
• monitoring terminów badań
• tworzenie historii badań dla każdego elektronarzędzia

• komunikację z testerem Secutest SIII
• wydruk szczegółowego raportu/protokołu 

z badania
• wydruk pełnei i skróconej historii badań
• przypisanie narzędzi do konkretnej firmy 

i wydziału
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MIERNIKI REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA

Cyfrowy miernik rezystancji pętli zwarciowej MZC-200
 przeznaczony jest do badań kontrolnych ochrony 
przeciwporażeniowej i uziemienia w sieciach 
elektroenergetycznych prądu przemiennego 
o znamionowych napięciach 220/380, 230/400V 
i częstotliwości 45-65Hz.

• pomiary rezystancji pętli zwarciowej 
• pomiary w obwodzie faza-faza i faza-PE(N) 
• automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego 
• rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego 

przy obliczeniach prądu zwarciowego 

MZC-200: Miernik rezystancji pętli zwarcia

• sprawdzanie ciągłości mierzonego obwodu przed 
pomiarem 

• pomiar napięć przemiennych
• automatyczny wybór zakresu pomiarowego
• zmiana długości przewodów pomiarowych bez 

konieczności ponownej kalibracji przyrządu
•  praca w sieci o napięciach znamionowych 

290/500 V
• pamięć ostatniego wyniku pomiaru
•  samoczynne wyłączanie się nieużywanego 

przyrządu (AUTO-OFF)
•  prosta obsługa

MZC-200

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MZC-200 WMPLZC200 770,00

Cyfrowy miernik rezystancji pętli zwarciowej MZC-
201 przeznaczony jest do badań kontrolnych 
ochrony przeciwporażeniowej i uziemienia w sieciach 
elektroenergetycznych prądu przemiennego o 
znamionowych napięciach 290/500V i częstotliwości 
45-65Hz.

•  pomiary rezystancji pętli zwarciowej 
•  pomiary w obwodzie faza-faza i faza-PE(N) 
•  automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego 
•  rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego 

przy obliczeniach prądu zwarciowego 

MZC-201: Miernik rezystancji pętli zwarcia

•  sprawdzanie ciągłości mierzonego obwodu 
przed pomiarem 

•  pomiar napięć przemiennych
•  automatyczny wybór zakresu pomiarowego
•  zmiana długości przewodów pomiarowych 

bez konieczności ponownej kalibracji przyrządu
•  praca w sieci o napięciach znamionowych 

290/500V
•  pamięć ostatniego wyniku pomiaru
•  samoczynne wyłączanie się nieużywanego 

przyrządu (AUTO-OFF)
•  prosta obsługa

MZC-201

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MZC-201 WMPLZC201 1 765,00

Cyfrowy miernik rezystancji pętli zwarciowej MZC-202
 przeznaczony jest do badań kontrolnych ochrony 
przeciwporażeniowej i uziemienia w sieciach 
elektroenergetycznych prądu przemiennego 
o znamionowych napięciach100/170V i częstotliwości 
45-65Hz.

Indeks katalogowy: WMPLMZC202

•  pomiary rezystancji pętli zwarciowej 
•  pomiary w obwodzie faza-faza i faza-PE(N) 
•  automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego 

MZC-202: Miernik rezystancji pętli zwarcia

•  rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego 
przy obliczeniach prądu zwarciowego 

•  sprawdzanie ciągłości mierzonego obwodu 
•  pomiar napięć przemiennych 
•  automatyczny wybór zakresu pomiarowego
•  zmiana długości przewodów pomiarowych bez 

konieczności ponownej kalibracji przyrządu
•  praca w sieci o napięciach znamionowych 

100/170V
•  pamięć ostatniego wyniku pomiaru
•  samoczynne wyłączanie się nieużywanego 

przyrządu (AUTO-OFF)
•  prosta obsługa

MZC-202

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MZC-202 WMPLMZC202 1 765,00
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MIERNIKI REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA

Cyfrowy miernik pętli zwarciowej MZC-203 
przeznaczony jest do badań kontrolnych ochrony 
przeciwporażeniowej i uziemienia w sieciach 
elektroenergetycznych prądu przemiennego. MZC-203 
jest przyrządem wykonywanym na zamówienie na 
dowolne napięcia nie przekraczające 600V również 
w wersji do pomiaru impedancji.

Indeks katalogowy: WMPLMZC203
•  pomiary rezystancji pętli zwarciowej
•  pomiary w obwodzie faza-faza i faza-PE(N)
•  automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego
•  rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego 

MZC-203: Miernik rezystancji (impedancji) 
pętli zwarcia

przy obliczeniach prądu zwarciowego
•  sprawdzanie ciągłości mierzonego obwodu
•  pomiar napięć przemiennych
•  automatyczny wybór zakresu pomiarowego
•  zmiana długości przewodów pomiarowych bez 

konieczności ponownej kalibracji przyrządu
•  wersja wykonywana zgodnie z zamówieniem na 

dowolne napięcie nie przekraczające 600V
•  pamięć ostatniego wyniku pomiaru
•  samoczynne wyłączanie się nieużywanego 

przyrządu (AUTO-OFF)
•  prosta obsługa

MZC-203

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MZC-203 WMPLMZC203 1 860,00

Przemyślana konstrukcja zapewnia użytkownikowi 
maksimum komfortu podczas pracy. Możliwość 
obejrzenia wszystkich składowych impedancji pętli 
zwarcia umożliwia szybką ocenę jakości badanej 
instalacji. Wyjątkową wygodę stanowi funkcja 
autokalibracji przewodów pomiarowych. Osoba 
wykonująca pomiary ma możliwość wykorzystania 
przewodów dowolnej długości (np. z oferowanych przez 
SONEL: 1.2 m, 5 m, 10 m, 20 m). Każdy miernik z serii 
MZC-300 ma możliwość zamiennego wyświetlania 
wartości impedancji lub prądu zwarciowego. Przyrządy 
do pomiaru pętli zwarcia można wykorzystać również 
do pomiaru rezystancji uziemienia. Wynik pomiaru 
w takim wypadku może być zawyżony, ale jeśli mieści 
się w granicach przewidzianych przez normy można go 
tym bardziej uznać za miarodajny.

MZC-300: Miernik impedancji pętli zwarcia

Indeks katalogowy: WMPLMZC300

•  pomiar impedancji 0-200 W 
•  wybór wyświetlania wyniku w postaci impedancji 

lub prądu zwarciowego 
•  możliwość odczytu: rezystancji, reaktancji i kąta 

fazowego pętli zwarciowej 
•  sprawdzanie ciągłości przewodu PE przed 

pomiarem 
•  automatyczny wybór zakresu pomiarowego 
•  autokalibracja przewodów o dowolnej długości
•  pomiar napięć przemiennych w zakresie 0-250V
•  automatyczne zapamiętywanie wyniku ostatniego 

pomiaru
•  samowyłączenie nieużywanego przyrządu
•  pamięć nastaw i wyniku po wyłączeniu zasilania

MZC-300

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MZC-300 WMPLMZC300 1 150,00

Możliwość obejrzenia wszystkich składowych 
impedancji pętli zwarcia umożliwia szybką ocenę 
jakości badanej instalacji. Wyjątkową wygodę stanowi 
funkcja autokalibracji przewodów pomiarowych. Osoba 
wykonująca pomiary ma możliwość wykorzystania 
przewodów dowolnej długości (np. z oferowanych 
przez SONEL: 1.2 m, 5 m, 10 m, 20 m). Miernik 
MZC-303E ma możliwość zamiennego wyświetlania 
wartości impedancji lub prądu zwarciowego. Istotną 
funkcją MZC-303E jest możliwość dokonania 
pomiaru pętli zwarcia w instalacjach z wyłącznikami 
różnicowoprądowymi bez ich wyzwalania (rozdzielczość 
pomiaru 1 W, dla IDn ³ 30 mA). 
Przyrządy do pomiaru pętli zwarcia można wykorzystać 
również do pomiaru rezystancji uziemienia. Wynik 
pomiaru w takim wypadku może być zawyżony, ale jeśli 
mieści się w granicach przewidzianych przez normy 
można go uznać za miarodajny.
Indeks katalogowy: WMPLMZC303

•  pomiar impedancji 0-200 W 

MZC-303E : Miernik impedancji pętli zwarcia

•  wybór wyświetlania wyniku w postaci impedancji 
lub prądu zwarciowego 

•  możliwość odczytu: rezystancji, reaktancji i kąta 
fazowego pętli zwarciowej 

•  sprawdzanie ciągłości przewodu PE przed 
pomiarem 

•  automatyczny wybór zakresu pomiarowego 
•  autokalibracja przewodów o dowolnej długości 
•  pomiar napięć przemiennych w zakresie 0-250V 
•  automatyczne zapamiętywanie wyniku ostatniego 

pomiaru 
•  samowyłączenie nieużywanego przyrządu
•  pamięć nastaw i wyniku po wyłączeniu zasilania
•  pamięć 990 wyników pomiarów
•  możliwość współpracy z komputerem przez 

interfejs RS-232C
•  możliwość dokonania pomiaru pętli 

zwarcia w instalacjach z wyłącznikami 
różnicowoprądowymi bez ich wyzwalania 
(dla IDn ³ 30mA, rozdzielczość pomiaru 1 W, 
zakres pomiaru impedancji: 0-2000 W)

MZC-303E 

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MZC-303E WMPLMZC303 1 550,00
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MIERNIKI WIELOFUNKCYJNE

Pomiary parametrów pętli zwarcia 
•  pomiar impedancji prądem rzędu 23 A przy 230 V, 44 

A przy 440 V (Rzw = 10 W)
• możliwość pomiaru w obwodzie zwarciowym faza-

faza, faza-ochronny, faza-zero
• automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; 

rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego
•  pomiary w sieciach o napięciach znamionowych: 115 

V/200 V i230 V/400 V o częstotliwościach 45..65 Hz 
(zakres napięć pomiarowych: 100..440 V)

• pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15 mA 
z rozdzielczością do 0,01 W, w instalacjach 
zabezpieczonych wyłącznikami RCD

Badanie wyłączników różnicowoprądowych 
typu AC, A i B: 
• funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu 

parametrów wyłącznika (po jednorazowym 
naciśnięciu klawisza start miernik wykonuje cały 
zadany cykl pomiarów)

• kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu 
wybierany przez użytkownika: sinusoidalny (start 
od zbocza narastającego lub opadającego), 
jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny), 
jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu 
stałego (dodatni i ujemny), stały (dodatni i ujemny)

• pomiar wyłączników zwykłych i selektywnych o 
znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 
300, 500 i 1000 mA

•  pomiar prądu wyzwalania prądem narastającym
•  pomiar czasu zadziałania przy prądach ½ IDn, 1 IDn, 

2 IDn i 5 IDn
•  pomiar napięcia dotykowego i rezystancji przewodu 

ochronnego bez wyzwalania wyłącznika
• możliwość wyboru progu zadziałania zabezpieczenia 

przed przekroczeniem napięcia bezpiecznego na 
poziomach 25 i 50 V a dla wyłączników selektywnych 
dodatkowo 12,5 V

MPI-511: Miernik parametrów instalacji

Pomiary rezystancji izolacji:
•  trzy napięcia pomiarowe: 250 V, 500 V i 1000 V
• pomiar rezystancji izolacji do 3 GW
• zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia 

na obiekcie
• samoczynne rozładowywanie pojemności 

mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru
• akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych 

odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk 
czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji

•  automatyczny pomiar wszystkich rezystancji 
w kablach 3, 4 i 5 - żyłowych przy wykorzystaniu 
dodatkowego adaptera 

Pomiar rezystancji uziemienia:
• pomiar z dodatkową elektrodą dołączoną do ziemi 

odniesienia
Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń 
ochronych i wyrównawczych:
• pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną
• pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem 

200 mA w dwóch kierunkach
Sprawdzanie kolejności faz
Pomiar i rejestracja napięcia i prądu przemiennego, 
częstotliwości oraz mocy czynnej, biernej i pozornej 
mocy przy użyciu dodatkowych cęgów
Dodatkowo:
• szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia 

przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody 
dotykowej

• automatyczny wybór zakresu pomiarowego
• pamięć 10000 pojedynczych wyników pomiaru 

z możliwością ich przesłania do komputera PC 
przez łącze RS-232C

• automatyczny wpis wyniku pomiaru do pamięci
• duży, czytelny wyświetlacz graficzny z możliwością 

podświetlenia
• monitorowanie stanu naładowania baterii
• możliwość zasilania z baterii oraz akumulatorów
• samoczynne wyłączanie się nieużywanego 

przyrządu (AUTO-OFF)

MPI-511

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MPI-511 WMPLMIE511 3 840,00

•  pomiar impedancji pętli zwarcia i obliczanie prądu 
zwarciowego

• pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych 
typu AC i A

• funkcja automatycznego kompleksowego pomiaru 
parametrów wyłącznika różnicowoprądowego

• kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu 
wybierany przez użytkownika:
- sinusoidalny (start od zbocza narastającego lub 

opadającego)
- jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny)

• pomiar wyłączników różnicowoprądowych 
zwykłych i selektywnych o znamionowych prądach 
różnicowych IDn=10, 30, 100, 300 i 500 mA

• pomiar prądu wyzwalania wyłącznika
• pomiar czasu zadziałania wyłącznika, przy prądach 

0,5; 1; 2; 5 x IDn
• pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania 

wyłącznika
• pomiar rezystancji przewodu ochronnego bez 

wyzwalania wyłącznika

MIE-500: Miernik instalacji elektrycznych

• szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia 
przewodu ochronnego PE

• wybór napięcia bezpiecznego na poziomach 25 i 50 V 
a dla wyłączników selektywnych dodatkowo 12,5 V

• funkcja woltomierza napięć przemiennych 0..253 V
• wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku 

oraz ich automatyczna zamiana w mierniku
• sygnalizowanie zużycia baterii
• pamięć do 500 kompletów wyników pomiarów 

(ponad 10 000 danych)
•  możliwość przesłania zapamiętanych danych do 

komputera PC
• miernik jest fabrycznie kalibrowany z uwzględnieniem 

rezystancji przewodów pomiarowych (oferowanych 
przez SONEL S.A.) o długościach:
- przewód fazowy L: 1,2 m; 5 m; 10 m; 20 m 

(długość wybierana z klawiatury);
- przewód zerowy PE/N: 1,2 m;

• możliwość pomiarów pętli zwarcia z użyciem 
przewodu pomiarowego zakończonego wtyczką 
sieciową.

MIE-500

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MIE-500 WMPLMIE500 1 990,00
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MIERNIKI REZYSTANCJI IZOLACJI

• napięcia pomiarowe wybierane w zakresie 50..1000 V 
co 10V

• pomiar rezystancji izolacji do 110 GW (110 000 MW),
• wskazywanie prądu upływu
• automatyczne dobieranie zakresów pomiarowych 

samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego 
obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji

• bezpośredni pomiar jednego lub dwóch 
współczynników absorpcji

• akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych 
odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk 
czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji

• zapamiętywanie ustawionych wartości napięcia 
pomiarowego i czasów T1, T2 i T3

• pomiar napięć stałych i przemiennych (dostępny 
także w pozycji RISO/IL przed pomiarem rezystancji 
izolacji)

• pomiar rezystancji niskim napięciem

MIC-1000: Miernik rezystancji izolacji do 1kV

• niskonapięciowy pomiar rezystancji 
prądem <150mA

• szybka sygnalizacja akustyczna dla obwodu 
o rezystancji mniejszej od 50W

• pamięć 999 wyników pomiarów i możliwość 
przesłania zapamiętanych danych do komputera PC

•  zasilanie pakietem akumulatorów (niskie koszty 
eksploatacji)

•  sygnalizacja stopnia naładowania akumulatorów
• wbudowany układ automatycznego ładowania 

wewnętrznych akumulatorów z zasilacza 
zewnętrznego (w komplecie z przyrządem), 
zapewniający optymalne ich wykorzystanie 
i przedłużoną żywotność

• samoczynne wyłączanie się nieużywanego 
przyrządu (AUTO-OFF)

•  ergonomiczna obsługa
• podświetlany wyświetlacz

MIC-1000

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MIC-1000 WMPLMIC1000 1 845,00

• napięcia pomiarowe wybierane w zakresie 50..2500 V 
co 10V 

• pomiar rezystancji izolacji do 1,1T W (1100 GW) 
• wskazywanie prądu upływu 
• automatyczne dobieranie zakresów pomiarowych 
• samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego 

obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji 
• bezpośredni pomiar jednego lub dwóch 

współczynników absorpcji 
• akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych 

odcinków czasu ułatwiające zapamiętywanie 
ustawionych wartości napięcia pomiarowego 
i czasów T1, T2 i T3 

• pomiar napięć stałych i przemiennych (dostępny 
także w pozycji RISO/IL przed pomiarem rezystancji 
izolacji) 

• pomiar rezystancji niskim napięciem 

MIC-2500: Miernik rezystancji izolacji do 2,5kV

• pomiar ciągłości obwodu prądem o wartości 
200mA 

• szybka sygnalizacja akustyczna dla obwodu o 
rezystancji mniejszej od 50W

• pamięć 999 wyników pomiarów i możliwość 
przesłania zapamiętanych danych do komputera PC

• zasilanie pakietem akumulatorów (niskie koszty 
eksploatacji)

• sygnalizacja stopnia naładowania akumulatorów
• wbudowany układ automatycznego ładowania 

wewnętrznych akumulatorów z zasilacza 
zewnętrznego (w komplecie z przyrządem), 
zapewniający optymalne ich wykorzystanie 
i przedłużoną żywotność

• samoczynne wyłączanie się nieużywanego 
przyrządu (AUTO-OFF)

• ergonomiczna obsługa
• podświetlany wyświetlacz

MIC-2500

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MIC-2500 WMPLMIC2500 2 349,00

• trzy napięcia pomiarowe: 250 V, 500 V i 1000 V, 
• pomiar rezystancji izolacji do 3 GW, 
• pomiar ciągłości połączeń ochronnych 

i wyrównawczych prądem >200 mA, 
• niskonapięciowy pomiar rezystancji w zakresie 

0..400 W, 
• szybka akustyczna sygnalizacja ciągłości obwodu 

o rezystancji mniejszej od 10 W, 
• pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 

0..600 V, 
• automatyczne rozróżnianie napięcia stałego lub 

przemiennego, 

MIC-3: Miernik rezystancji izolacji do 1kV

• automatyczne dobieranie zakresów pomiarowych 
• samoczynne rozładowywanie pojemności 

mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru 
rezystancji izolacji,

• akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych 
odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk 
czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji,

• zasilanie z baterii lub akumulatorów,
• wskazywanie napięcia źródła zasilania miernika,
• samoczynne wyłączanie się nieużywanego 

przyrządu (AUTO-OFF),
• ergonomiczna obsługa.

MIC-3

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MIC-3 WMPLMIC3 849,00
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MIERNIKI REZYSTANCJI IZOLACJI

• napięcia pomiarowe wybierane w zakresie
250...5000V co 50V 

• zakres wyświetlania rezystancji izolacji 0...5TW 
• wskazywanie prądu upływu 
• automatyczne dobieranie podzakresów pomiarowych 
• samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego 

obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji 
• bezpośredni pomiar jednego lub dwóch 

współczynników absorpcji 
• zapamiętywanie ustawionych wartości napięcia 

pomiarowego i czasów T1, T2 i T3 
• pomiar napięć stałych i przemiennych (dostępny 

także w pozycji RISO/IL przed pomiarem rezystancji 
izolacji) 

MIC-5000: Miernik rezystancji izolacji do 5 kV

• wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego 
podczas pomiaru

• duży, czytelny wyświetlacz z łukowym bargrafem
• pamięć 999 wyników pomiarów i możliwość 

przesłania zapamiętanych danych do komputera PC
• zasilanie pakietem akumulatorów (niskie koszty 

eksploatacji)
• sygnalizacja stopnia naładowania akumulatorów 

na bargrafie
• wbudowany układ automatycznego ładowania 

wewnętrznych akumulatorów zapewniający 
optymalne ich wykorzystanie i przedłużoną 
żywotność

• samoczynne wyłączanie się nieużywanego 
przyrządu (AUTO-OFF)

MIC-5000

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MIC-5000 WMPLMIC5000 2 990,00

•  pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych typu AC
•  kształt przebiegu wymuszanego prądu różnicowego: 

sinusoidalny
•  wybór fazy początkowej wymuszanego prądu 

(0° lub 180°)
•  pomiar wyłączników różnicowoprądowych 

zwykłych i selektywnych o znamionowych prądach 
różnicowych 10, 30, 100, 300 i 500 mA

•  pomiar prądu wyzwalania wyłącznika 
różnicowoprądowego

•  pomiar czasu zadziałania wyłącznika 
różnicowoprądowego

•  pomiar napięcia dotykowego i rezystancji 
przewodu ochronnego bez zadziałania wyłącznika 
różnicowoprądowego

MRP-120: Miernik zabezpieczeń 
różnicowoprądowych

•  możliwość wyboru napięcia dopuszczalnego 
na poziomach 25 i 50 V, a dla wyłączników 
selektywnych dodatkowo 12.5 V

•  ochrona przed przekroczeniem napięcia 
bezpiecznego podczas pomiaru

•  funkcja woltomierza napięć przemiennych 0..253 V
•  szybkie sprawdzanie poprawności połączeń 

w gniazdku za pomocą elektrody dotykowej
•  wykrywanie zamiany przewodów L i N oraz ich 

automatyczna zamiana w mierniku
•  podświetlany wyświetlacz (możliwość pracy przy 

słabym oświetleniu)
•  pamięć wyników pomiarów (400 komórek)
•  możliwość współpracy z komputerem przez 

interfejs RS-232
•  sygnalizowanie zużycia baterii
•  samoczynne wyłączanie (AUTO-OFF)

MRP-120

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MRP-120 WMPLMRP120 1 390,00

•  pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych 
wszystkich typów: AC, A, B

•  kształt przebiegu wymuszanego prądu różnicowego 
wybierany:
a) sinusoidalny (faza początkowa 0° lub 180°)
b) jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny)
c) jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu 

stałego (dodatni lub ujemny)
d) stały (dodatni i ujemny)

•  pomiar wyłączników różnicowoprądowych 
zwykłych i selektywnych o znamionowych prądach 
różnicowych IDn=10, 30, 100, 300 i 500 mA,

•  pomiar prądu wyzwalania wyłącznika
•  pomiar czasu zadziałania wyłącznika, przy prądach 

1, 2, 5 x IDn
•  pomiar napięcia dotykowego
•  pomiar rzeczywistego napięcia dotykowego 

z wykorzystaniem pomocniczej sondy napięciowej

MRP-200: Miernik zabezpieczeń 
różnicowoprądowych

•  pomiar rezystancji przewodu ochronnego
•  pomiar rezystancji pętli zwarcia i prądu 

zwarciowego
• wybór napięcia bezpiecznego na poziomach 25 

i 50 V, a dla wyłączników selektywnych dodatkowo 
12.5V,

•  zabezpieczenie chroniące przed przekroczeniem 
napięcia bezpiecznego podczas pomiaru

•  funkcja woltomierza napięć przemiennych 0..253 V
•  szybkie sprawdzanie poprawności połączeń 

w gniazdku sieciowym
•  pamięć wyników pomiarów (999 komórek)
•  możliwość współpracy z komputerem przez 

interfejs RS-232
•  podświetlany wyświetlacz (możliwość pracy przy 

słabym oświetleniu)
•  sygnalizowanie zużycia baterii
•  samoczynne wyłączanie (AUTO-OFF)

MRP-200

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MRP-200 WMPLMRP200 1 895,00
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MIERNIKI MAŁYCH REZYSTANCJI

MRU-101 umożliwia znaczne usprawnienie pracy 
i obniżenie kosztów wykonywania większej ilości 
pomiarów. MRU-101 można wyposażyć w cęgi 
umożliwiające pomiary systemów uziemień bez 
odłączania poszczególnych elementów składających się 
na system.
• pomiar rezystancji uziemień w układzie trzy- 

i czterobiegunowym 
• pomiar rezystywności gruntu metodą Wennera 

z możliwością wyboru odległości pomiędzy 
elektrodami pomiarowymi (automatyczne wyliczenie 
i wyświetlenie rezystywności w Wm) 

• pomiar rezystancji metodą dwu- lub 
czteroprzewodową z rozdzielczością 0,01W prądem 
>200 mA 

•  pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównaw-
czych prądem ³ 200 mA z rozdzielczością 0,01W 

MRU-100 i MRU 101: Mierniki resystancji 
uziemien i rezystywnosci gruntu

• możliwość pomiarów uziemień wielokrotnych 
metodą trzybiegunową bez rozłączania mierzonych 
uziomów (z zastosowaniem cęgów pomiarowych) 

• nadzorowanie warunków pomiaru (np. obecności 
napięć zakłócających, wpływu rezystancji elektrod 
pomiarowych i stanu baterii)

• automatyczny wybór zakresu pomiarowego
• duży, czytelny wyświetlacz LCD z możliwością 

włączenia podświetlania
• sygnalizacja stopnia naładowania baterii
• wysoka odporność na napięcia zakłócające
• samoczynne wyłączanie się nieużywanego 

przyrządu (AUTO-OFF)
• hermetyczna obudowa walizkowa
• solidne i ergonomiczne akcesoria pomiarowe wraz 

z futerałem do ich przenoszenia

MRU-100
MRU-101

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MRU-100 WMPLMRU100 1 890,00

MRU-101 WMPLMRU101 2 450,00

•  pomiar rezystancji:
- połączeń spawanych,
- połączeń szyn wyrównawczych,
- styków,
- połączeń kabli,
- połączeń elektrycznych elementów grzejnych,
- spoin szyn,
- przewodów i kabli,
- uzwojeń (silników, transformatorów, itp.),
- cewek o małej rezystancji. 

• dwa tryby pomiaru (ze względu na charakter obiektu):
- szybki (3 sekundy) do pomiaru obiektów 

o charakterze rezystancyjnym,
- wydłużony (do kilku minut) do pomiaru obiektów 

o charakterze indukcyjnym. 
 

MMR-600: Miernik małych rezystancji

• możliwość zdalnego sterowania pomiarami 
z komputera PC 

• pamięć 990 wyników pomiaru z możliwością ich 
przesłania do komputera PC przez łącze RS-232C 

• duży, czytelny wyświetlacz graficzny z możliwością 
podświetlenia 

• monitorowanie stanu naładowania akumulatorów 
• samoczynne wyłączanie się nieużywanego 

przyrządu (AUTO OFF) 
• automatyczne rozładowanie indukcyjności 

mierzonego 
• możliwość sprawdzenia:

- jakości połączeń lutowanych,
- ciągłości przewodów uziemiających. 

• automatyczny wybór zakresu pomiarowego

MMR-600

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MMR-600 WMPLMMR600S 6 390,00

• automatyczne rozładowanie indukcyjności 
mierzonego

• możliwość sprawdzenia:
- jakości połączeń lutowanych,
- ciągłości przewodów uziemiających.

• możliwość zdalnego sterowania pomiarami 
z komputera PC

• automatyczny wybór zakresu pomiarowego
• pamięć 990 wyników pomiaru z możliwością ich 

przesłania do komputera PC przez łącze RS-232C
• duży, czytelny wyświetlacz graficzny z możliwością 

podświetlenia

MMR-610: Miernik małych rezystancji

• monitorowanie stanu naładowania akumulatorów
• samoczynne wyłączanie się nieużywanego przyrządu 

(AUTO OFF)
• ergonomiczna obsługa
• dwa tryby pomiaru (ze względu na charakter 

obiektu):
- szybki (3 sekundy) do pomiaru obiektów 

o charakterze rezystancyjnym,
- wydłużony (do kilku minut) do pomiaru obiektów 

o charakterze indukcyjnym.
• możliwość wykonywania pomiarów nawet przy 

zakłóceniach o wartości pięciokrotnie wyższej od 
sygnału mierzonego

MMR-610

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

MMR-610 WMPLMMR610S 8 700,00
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POMIARY BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO

•  Ręczna regulacja poziomu napięcia
•  5m sonda do badań przewodu ochronnego 

oraz rezystancji izolacji [PE , ISO]
•  2 pistolety do testów wysokim napięciem [HV]
•  Lampki sygnalizujące

GLP1-e 60204-VI: Tester przeznaczony do badań 
zgodnych z normą EN 60204

Płynnie regulowanie 
napięcie AC  6 kV/100 mA
Prąd testu 100 mA
Test rezystancji 
przewodu ochronnego             25 A AC
Pomiar rezystancji izolacji  100 .. 2600 V DC

Cena  [Prosimy o zapytanie ofertowe]

GLP1-e 60204-VI

Test rezystancji 
przewodu ochronnego  10 A AC
Test rezystancji izolacji   100 .. 1000 V DC
Test wysokim napięciem  100 .. 2600 V DC
Test funkcjonalny, obciązalność 2 A 
•  CD zawierające oprogramowanie do tworzenia 

raportów
•  Interfejs RS232

Cena  [Prosimy o zapytanie ofertowe]

Handheld: uniwersalny tester 
z funkcjami PE,ISO,HV i FKT Handheld

• Surge test układów 1-, 2- i 3-fazowych 
• Test rezystancji 1-, 2- , 3-fazowych silników 
• Test wysokim napięciem DC  0...4000 V
• Test rezystancji izolacji napięciem DC 0...4000 V, 

0.5 MW... 100 GW 
• Automatyczny test PI/DAR napięciem DC 0...4000 V
• Test rezystancji przewodów ochronnych
• Test pola stojana
• Test wirowania silnika
• Test indukcji 
• Test strefy neutralnej w silnikach prądu stałego

MotorAnalyzer: uniwersalny tester wirników, stoja-
nów, komponetów a także silników elektronicznych MotorAnalyzer

Firma Schleich jest producentem urządzen 
pomiarowych, którymi można wykonać wszelkie 
testy związane z bezpieczestwem wyrobu. 
Systemy testowe mogą stanowić wyposażenie linii 
technologicznych lub jezdnych stanowisk testowych. 
Na życzenie klienta dany tester może zostać 
wyposażony w dowolną funkcję testową. 
Dla niektórych konfiguracji wystarczy podać jaki 
zakres norm ma być spełniany.

Systemy firmy Schleich do badania wyrobów. 
Testy zgodne z dyrektywą niskiego napięcia.
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KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

•  Miernik pozwala jednocześnie mierzyć pole 
elektryczne i magnetyczne, niezależnie od kierunku 
jego promieniowania

•  Zakres pomiarowy od 5 Hz do 400 kHz wybierany 
za pomocą wbudowanych filtrów

•  Komunikacja z komputerem przez interfejs RS232
•  Urządzenie umożliwia automatyczny pomiar 

natężenia pola ze zdeklarowanym wcześniej 
krokiem czasowym (np. 24 godzinnym)

•  Dane przechowywane w wewnętrznej pamięci (max 
1800 próbek) można przenieść do komputera w 
postaci tabeli lub wykresu zmian E/H w funkcji czasu 

•  Oprogramowanie Graph ESM-100 pozwala 
utworzyć siatkę pomiarową o żądanej wielkości 
(kolumna x rząd)

•  Zapis w postaci 3D lub tendencji zmian

ESM 100: Miernik do pomiaru 
pola elektrycznego i magnetycznego

Częstotliwość 
pomiarowa 5 Hz - 400 kHz
Dokładność ± 5 % (dla przebiegów   
 sinusoidalnych w zakresie:   
 30nT-20mT, 3V/m-20kV/m) 
Zakres 1nT – 200 mT 
 dla pola magnetycznego
 0,1V/m – 200 kV/m 
 dla pola elektrycznego

•  Opcja: statyw, program Graph ESM-100, 
certyfikat kalibracyjny, walizeczka transportowa

•  Aplikacja: pomiar pola E/H wokół urządzeń 
przetwarzających, przesyłających energię 
elektryczną, monitorowanie i wyznaczanie stref 
promieniowania, badania naukowe, itp.

Cena  [Prosimy o zapytanie ofertowe]

ESM 100

•  Wielofunkcyjny generator impulsowy 
umożliwia testy odporności na szereg narażeń 
elektromagnetycznych (zaburzenia impulsowe, 
pole magnetyczne) według norm (pełna zgodność) 

•  Możliwość zestawienia struktury odpowiedniej 
dla indywidualnych potrzeb Klienta (wybór norm, 
konfiguracja systemu)

•  Płyta główna generatora może być wyposażona 
w konkretne moduły impulsowe i w zewnętrzne 
układy sprzęgające (CDN) lub akcesoria dodatkowe

•  Zastosowania: firmowe laboratoria, akredytowane 
jednostki badawcze (Laboratoria EMC) 
oraz uczelniane laboratoria badawcze

Modula 6150: Wielofunkcyjny generator impulsowy

•  Załączona baza norm w postaci bibioteki tekstu 
gwarantuje bezpieczeństwo i komfort badań

•  Sterowanie generatora przez: program 
WINMODULA napisany dla środowiska 
Windows XP oraz palmtop komunikujący się 
z generatorem bezprzewodowo 

•  W pakiecie generator NSG 435 lub NSG 438 
(zgodnie z normą PN-EN 61000-4-2)

•  Akcesoria dodatkowe: anteny, transformatory 
skokowe, źródła napięcia, układy do weryfikacji 
impulsów

•  PN EN6100-4-2, -4, -5, -8/9, -11/29

Cena  [Prosimy o zapytanie ofertowe]

•  Do badania odporności układów na ładunki 
elektrostatyczne według normy PN-EN 61000-4-2 
(IEC 1000-4-2)

•  Autonomiczny generator impulsów ESD 
o zasilaniu bateryjnym lub sieciowym

•  Kompaktowa obudowa
•  Łatwa obsługa dzięki przyciskom

Pistolet NSG 435: Autonomiczny generator 
impulsów ESD 

•  Wieloletnia gwarancja powtarzalności impulsów 
i pełnej zgodności z aktualnymi i przyszłymi 
normami

Wyładowania 
powietrzne/dotykowe  200V - 16,5 kV / 9kV

Cena  [Prosimy o zapytanie ofertowe]

Modula 6150

Pistolet 
NSG 435

Jak Pistolet NSG 435 jednakże:
•  łatwa obsługa dzięki dotykowemu ekranowi

Wyładowania 
powietrzne i dotykowe  200 V - 30 kV

Cena  [Prosimy o zapytanie ofertowe]

Pistolet NSG 438: Autonomiczny generator 
impulsów ESD Pistolet 

NSG 438
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MIERNIKI PRZEKŁADNI TRANSFORMATORÓW

•  Automatyczny miernik przekładni 3-fazowych 
transformatorów mocy (D, Y, zyg-zak), 
przekładników napięciowych i prądowych

•  Precyzyjny pomiar przekładni (w zakresie 0,8 
– 13 000) ze wskazaniem odchylenia od przekładni 
znamionowej i pomiarem przełącznika zaczepów

•  Pomiar prądu magnesowania oraz przesunięcia 
fazowego poszczególnych faz transformatora

•  Pamięć 4000 wyników pomiarów
•  Wbudowany port RS i Centronics
•  Zasilanie: 100 – 250 VAC 50/60 Hz 

automatycznie dobierane 

TR-Spy Mark2: Miernik przekładni 
transformatorów 3-fazowych

•  Waga: 8,2 kg
•  Obudowa miernika po zamknięciu jest hermetyczna 

i wodoszczelna. Przyrząd wytrzymuje upadek 
z wysokości 1 m 

Cena  [Prosimy o zapytanie ofertowe]

TR-Spy Mark2

Rozszerzenie możliwaści TR-Spy Mark2 o opcje:
•  pomiar relacji kątowych faz transformatorów 

3-fazowych (w zakresie 0,8 – 13 000)
•  sygnał testujący to symulacja idealnej sieci 3x24V 

50/60 Hz z przesunięciem fazowym 120o

•  sterowany za pomocą TR-Spy Mark2 

T-Rex: Miernik relacji kątowych faz transformatora

•  Waga: 7,8 kg
•  Obudowa miernika po zamknięciu jest hermetyczna 

i wodoszczelna. Przyrząd wytrzymuje upadek 
z wysokości 1 m 

Cena  [Prosimy o zapytanie ofertowe]

•  Automatyczny miernik przekładni 1-fazowych 
transformatorów 

•  Dokładny pomiar przekładni (w zakresie 0,8 
– 4 000) ze wskazaniem odchylenia 
od przekładni znamionowej

•  Pomiar przekładni z uwzględnieniem przełącznika 
zaczepów

•  Pomiar prądu magnesowania
•  Pamięć 1000 wyników pomiarów
•  Wbudowany port RS i Centronics
•  Zasilanie: 100 – 250 VAC 50/60 Hz automatycznie 

dobierane 

TR-Junior: Miernik przekładni transformatorów 
1-fazowych

•  Waga: 4,5 kg
•  Obudowa miernika po zamknięciu jest hermetyczna 

i wodoszczelna. Przyrząd wytrzymuje upadek 
z wysokości 1 m

Cena  [Prosimy o zapytanie ofertowe]

T-Rex

TR-Junior
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MIERNIKI MAŁYCH REZYSTANCJI

•  Miernik dwukanałowy
•  Jednoczesny pomiar rezystancji dwóch faz 

transformatorów o indukcyjności do 1500 H (dla 
transformatorów o mocy do kilkuset MVA)

•  3 kanałowa korekcja temperaturowa mierzonej 
rezystancji

•  Szybki układ rozładowania energii nagromadzonej 
w indukcyjności uzwojeń

•  Pamięć oferuje możliwość zapisania ponad 10000 
wyników pomiarów

•  Posiada wbudowaną drukarkę
•  Komunikacja za pomocą portów: USB 1.1 i RS 232

WR50-2: Miernik rezystancji uzwojeń

Zakres 
pomiarowy 50 A 0 μW – 4 W ±0,1% ± 2 lsd
 40 A 0 μW – 10 W ±0,1% ± 2 lsd
 30 A 0 μW – 15 W ±0,1% ± 2 lsd
 25 A  0 μW – 20 W ±0,1% ± 2 lsd
 20 A 0 μW – 25 W ±0,1% ± 2 lsd
 10 A 0 μW – 50 W ±0,1% ± 2 lsd
 5 A 0 μW – 100 W ±0,2% ± 3 lsd
 10 mA 0,1 W – 1 kW ±0,2% ± 3 lsd
 10 mA 1,0 W – 100 kW ±0,2% ± 3 lsd

•  Waga: 18,8 kg 

Cena  [Prosimy o zapytanie ofertowe]

WR50-2

•  Dostępny pomiar prądem płynącym w kierunku 
„przód”, „tył”

•  Pamięć oferuje możliwość zapisania ponad 2000 
wyników pomiarów

•  Posiada wbudowaną drukarkę
•  Komunikacja za pomocą portów: USB 1.1 i RS 232

Micro Junior 2: Mikroomomierz o największej precyzji 

Zakres 
pomiarowy 10 A 0,1 μW – 40 μW ± 0,1 μW  ± 0,1%rdg
 10 A 1 μW – 40 μW ±1 μW     ± 0,1%rdg
 1 A 1 μW – 1 W ±1 μW     ± 0,1%rdg
 1 A  10 μW – 1 W ±10 μW  ± 0,1%rdg
 0,1 A 100 μW – 10 W ±0,1 μW  ± 0,1%rdg
 10m A 1 μW – 400 W ±1 μW    ± 0,1%rdg
 1m A 10 μW – 40 kW ±10 μW  ± 0,1%rdg
 1m A 40 μW – 400 kW ±10 μW    ± 1%rdg

•  zasilany z baterii 6Ah 
•  Waga: 5,9kg 

Cena  [Prosimy o zapytanie ofertowe]

•  Pomiar rezystancji styku: zestyków wyłączników, 
połączeń przewodzących, spoin, boczników, itp.

•  Prąd testujący 200 A DC
•  Pamięć 2000 wyników pomiarowych
•  Komunikacja za pomocą portów: 

RS 232 i Centronics
•  Zasilanie 100 – 250 V AC

Micro Centurion II: Mikroomomierz do pomiaru 
rezystancji styku

Zakres 
pomiarowy 200 A 0,01 mW – 20 mW ±0,2% ± 2lsd
 100 A 0,02 mW – 40 mW ±0,2% ± 2lsd
 50 A 0,05 mW – 100 mW ±0,4% ± 3lsd
 20 A  1,0 mW – 1 W ±0,4% ± 3lsd
 10 A 1,0 mW – 5 W ±0,4% ± 3lsd

•  Waga: 14,4 kg
•  Opcja: drukarka wewnętrzna 

Cena  [Prosimy o zapytanie ofertowe]

Micro Junior 2

Micro 
Centurion II
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ANALIZATORY JAKOŚCI ZASIALNIA

•  Równoczesna analiza zgodności napięcia z EN50160 
i pozostałych parametrów tj. moc, energia, 
zdarzenia, przepięcia itp.

•  Kolorowy wyświetlacz dotykowy 5 i 1/2’’, 1 VGA
•  Analiza mocy i energii w systemach zasilania
    AC i DC oraz na wyjściu przetwornika częstotliwości
•  Analiza harmonicznych do 50 harmonicznej, 

włączając interharmoniczne
•  Analiza migotania: Plt ,Pst , Pmt
•  8 izolowanych obwodów pomiarowych(4 napięciowe 

i 4 prądowe), częstotliwość próbkowania 100 kHz 
dla każdego obwodu pomiarowego

•  Interfejs USB do komputera PC, zewnętrznej 
drukarki, klawiatury czy zewnętrznej pamięci 
(przenośne dyski)

•  4 linie wejściowe statusu dla sygnalizacji stanu 
odbiorników

MAVOWATT50: Przenośny analizator mocy, 
energii i zakłóceń

•  4 linie wejściowe dla funkcji synchronizacji
okresów pomiarów i do użycia jako wejścia
pomiarowe

•  1 wyjście sygnalizacyjne (styki przekaźnika)
•  Wyjście źródła zasilania dla aktywnych czujników
•  Zintegrowana bateria akumulatorów z ładowarką, 

zasilającą przyrząd w przypadku awarii sieci
•  Interfejs Ethernet TCP/IP ze zintegrowaną funkcją 

serwera WWW do zdalnej kontroli przyrządu oraz 
odczytu wyników

•   Pamięć na kartach typu CF do 8 GB
•  Zasilanie: 85 do 250 V AC/DC
•  Spełniane standardy: EN50160, 
   EN61000-3-2/-3-3/-3-12/-4-7/-4-15/-4-30, klasa A
CENA [PLN]: od 31 200,00

MAVOWATT50

• Analiza jakości energii zgodnie z normami IEC 
61000-4-30, 61000-4-7, 61000-4-15 klasa A

• Jakość napięcia zgodnie z EN 50160
• Rejestracja zakłóceń
• Analiza obciążenia, pomiary energii
• 4 wejścia napięciowe i prądowe
• Zakresy napięciowe 480V AC/DC L-N; 

800 V AC/DC L-L
• Zakresy prądowe 230mV
• Pamięć 1 GB
• Zasilanie 85...440 VAC lub 100V...260VDC
• Stopień ochrony IP 65
• Porty komunikacyjne: RS 232 (do synchronizacji 

czasu), USB II
• Funkcja rejestratora z ustawianym interwałem 

(1 sek. Do 30 min)
• Zewnętrzna synchronizacja czasu poprzez DCF 77 
• Pomiar mocy czynnej, biernej i mocy pobranej 

z podaniem jej charakteru.

• Pomiar mocy pozornej oraz współczynnika 
mocy i sumy

• THD w napięciu, prądzie, mocy i przewodzie 
neutralnym

Pomiar w czasie rzeczywistym: oscyloskop, 10ms 
rejestrator zdarzeń, zdarzenia PQ, harmonicznych, 
interharmonicznych, mocy czynnej, biernej, pozornej, 
współczynnika mocy, częstotliwości sieciowej  
Funkcje dodatkowe: 
• możliwość porównania danych i wykresów 

przy pomocy oprogramowania, 
• zmiana wartości limitu i ustawień analizatora 

PQ-Box 100
• analiza interharmonicznych i napięć sygnałowych
• ograniczenie ilości analizowanych harmonicznych 

zgodnie z odpowiednimi normami
• ustawienie progów wyzwalania dla przebiegów 

oscyloskopowych
CENA [PLN]: od 13 814,00

Analizator Jakości Energii PQ-Box 100 PQ-Box 100

Cechy wspólne:
3-fazowe analizatory jakości energii i mocy
spełniają standardy EN 50160, EN 61000-4-7 
i EN61000-4-15, które odpowiadają za podstawowe 
pomiary jakości oraz EN 61000-4-30, która determinuje 
procedury pomiarowe jakości napięcia. Przyrządy 
klasy A równocześnie monitorują wartości RMS, 
harmoniczne, migotania i stany nieustalone o czasie 
trwania średnio 80 μs. Wyposażone są w 8 kanałów 
pomiarowych: 4 kanały napięciowe i 4 kanały prądowe. 
Konfiguracja pomiarowa i rodzaj systemu elektrycznego 
jest wybierany automatycznie na podstawie wykrytych 
wielkości pomiarowych. Rodzaj systemu monitorowania 
wraz z automatycznymi definicjami wartości 
limitów. Przyrządy mogą być użytkowane intuicyjnie 
przy pomocy ikon umieszczonych na kolorowym 
wyświetlaczu dotykowym. Dane są rejestrowane i 
zapisywane na karcie CF. Komunikacja poprzez RS232, 
Ethernet lub USB.
Cechy podstawowe: 
•   Analiza zjawisk sieciowych
•   Analiza harmonicznych zgodnie z EN61000-4-7
•   Monitoring jakości energii zgodnie z EN 50160
•   Pomiar migotań zgodnie z EN61000-4-15
•    8 kanałów pomiarowych: 4 napięciowe (różne)

i 4 prądowe umożliwiające pomiary
w zakresie częstotliwości 50/60 Hz

•   Pamięć: karta CF 256 MB
•   Zasilanie przez ładowarkę 90...264V/ 47...63 Hz
•   Wbudowany akumulator o czasie pracy 3 godziny

MAVOWATT30
•   Posiada wszystkie opcje opisane w cechach 

podstawowych
MAVOWATT40
•   Oprócz cech podstawowych posiada dodatkowo: 

tryb rejestracji efektów łączeniowych 
i uszkodzeniowych. Posiada dodatkowo specjalny 
moduł analizy zintegrowany z bezpośrednim 
pomiarem spadków napięć, przełączeń stopni 
regulatora mocy biernej i jakości silników. 

MAVOWATT70
•   Posiada te same funkcje co Mavowatt40 

i dodatkowo ma wbudowany przetwornik A/C 
o częstotliwości próbkowania 1 MHz, co umożliwia 
rejestrację szybkich stanów przejściowych 
i zapamiętanie kształtu krzywej. Dodatkowo istnieje 
opcja umożliwiająca pomiar w układach 400 Hz.

Opcje analizatorów:
 • RS 232C, USB lub LAN
 • Opcjonalne cęgi do pomiaru prądu 
 • Zaawansowane oprogramowanie DranView 

do analizy danych i szukania korelacji

MAVOWATT30 (PowerGuide), MAVOWATT40 
(PowerXplorer), MAVOWATT 70 (PowerVista), 
3-fazowe analizatory jakości energii 

MAVOWATT30

MAVOWATT30: CENA [PLN]: od 20 000,00 
MAVOWATT40: CENA [PLN]: od 29 600,00
MAVOWATT70: CENA [PLN]: od 42 400,00

MAVOWATT40

MAVOWATT70
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KAMERY TERMOWIZYJNE 

Dane podstawowe:
•  Matryca pomiarowa o rozdzielczości 160x120 pikseli
•  Wbudowany aparat cyfrowy
•  Duży wyświetlacz LCD – 3,6”
•  Zmienny współczynnik emisyjności
•  Karta pamięci SD
•  Oprogramowanie Smartview w j. polskim
•  Komentarz głosowy (Ti25)
•  Kursor MIN MAX w obrazie (Ti25)
•  Dodatkowa funkcja FUSION – przenikanie obrazów 

(Ti25)

KAMERA TERMOWIZYJNA TI 25 i TI10

Zakres dostawy:
• Kamera termowizyjna
• Oprogramowanie SmartView o pojemności 2GB
• Czytnik kart SD
• Walizka i miękki futerał
• Pasek na rękę
• Akumulatorek wewnętrzny
• Zasilacz/ładowarka sieciowa
• Instrukcja obsługi

FLUKE Ti25 FLUKE Ti25

Pomiar
Zakres pomiarowy -20°C do +350°C (2 podzakresy) -20°C do +250°C
Dokładność ±2°C ±2% (większa wartość) ±5°C ±5% (większa wartość)
Rozdzielczość >0,1°C przy 30°C >0,2°C przy 30°C
Rozdzielczość matrycy kamery 160 x 120 pikseli
Rozdzielczość matrycy aparatu 640 x 480 pikseli
Minimalna odległość pomiarowa 15 cm
Pole widzenia 23° x 17°(HxV)
Korekcja emisyjności w kamerze TAK NIE
Tryby pomiarowe Punkt centralny, gorący i zimny punkt Punkt centralny

Sposób wyświetlania obrazu
Obraz - w - obrazie oraz przenikanie 

obrazów (przenikanie obrazów 
termowizyjnych i cyfrowych) 

Obraz – w – obrazie 
lub rraz termowizyjny

Minimalna szerokość zakresu 
skali temperaturowej 
(ustawiana ręcznie/automatycznie)

5°C/2,5°C 10°C/5°C

Ustawianie ostrości Ręczne
Wyświetlanie obrazu
Wyświetlacz LCD 3,6” 640X480 pikseli
Podświetlanie Ustawiane ręcznie lub automatycznie

Palety kolorów
Tęcza, niebiesko-czerwona, wysoki 

kontrast, bursztynowa, gorący metal, 
szarość

Tęcza, niebiesko-czerwona, wysoki 
kontrast, szarość

Zapis danych
Nośnik danych Karta SD DO 3000 termogramów (BMP) lub 1200 obrazów FUSION (IS2
Dostępne rodzeje plików JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF, EXIF, EMF
Komentarz głosowy Do 60 sekund na obraz Brak możliwości
Oprogramowanie oraz ustawienia Oprogramowanie SmartView do analizy obrazów i raportowania

Ustawienia Data/czas, °C/F, język, emisyjność, 
najzimniejszy, gorący i zimny punkt Data/czas, język, °C/F

Wybór języka Polski + 15 do wybotu
Kontrola obrazu Automatyczna lub ręczna

Wskaźniki na ekranie Poziom naładowania akumulatora, zegar, temperatura w centralnym punkcie, 
skala temperaturowa, ustawione wartości alarmowe

Zasilanie
Rodzaj akumulatora Wewnętrzny
Czas pracy na jednym łądowaniu 3-4 godzin
Ładowanie 2 godziny przy pomocy ładowarki sieciowej lub samochodowej
Oszczędzanie energii Automatyczny tryb wyłączenia i uśpienia (możliwość dopasowania ustawień)
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy -10°C do +50°C
Temperatura przechowywania -20°C do +50°C
Wilgotność względna 10% do 90% RH
Stopień ochrony IP 54
Odporność na upadek z 2 m TAK
Masa z akumulatorami 1,2 kg
Wymiary 267 x 127 x 152 mm

TI10

TI 25

ASTAT  Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



52

KAMERY TERMOWIZYJNE

• Wysokiej jakości obraz
Kamera wyposażona w radiometryczną, 
niechłodzoną matrycę detektorów o wymiarach 
320x240 pikseli

• 3,5 calowy odwracany wyświetlacz LCD
Regulowany dla uzyskania 
odpowiedniego kąta widzenia

• Laserowy wskaźnik
Pokazuje mierzone miejsce

• Prosta w obsłudze
Kontrola prawą lub lewą ręką 

• Funkcjonalna
Działa do 2,5 h z wymiennymi akumulatorami

TH7700

•  Oszczędność energii
Funkcje stand-by oraz automatycznego 
wyłączania w celu zmniejszenia zużycia energii

• Duża pojemność pamięci
Przechowuje 400 obrazów 
w wewnętrznej pamięci flash

• Transfer obrazów do PC przez USB2.0
Możliwość odczytu danych na PC 
bez włączania kamery

•  Solidna
Stopień ochrony IP54

TH7700

• Wysokiej jakości obraz
Kamera wyposażona w radiometryczną, 
niechłodzoną matrycę detektorów o wymiarach 
320x240 pikseli

• Wbudowany aparat cyfrowy
Jednoczesne przechowywanie termogramów 
oraz zdjęć cyfrowych w jednym pliku

• 3,5 calowy odwracany wyświetlacz LCD
Regulowany dla uzyskania 
odpowiedniego kąta widzenia

• Laserowy wskaźnik
Pokazuje mierzone miejsce

• Prosta w obsłudze

TH7800

Obsługa prawą lub lewą ręka 
• Funkcjonalna

Działa do 2,5 h z wymiennymi akumulatorami
• Duża pojemność pamięci

Przechowuje 1000 obrazów 
w wewnętrznej pamięci flash

• Transfer obrazów do PC przez USB2.0
Możliwość odczytu danych na PC 
bez włączania kamery

•  Solidna
Stopień ochrony IP54

TH7800

• Wysokiej jakości detektor
Kamera wyposażona w radiometryczną, 
niechłodzoną matrycę detektorów o wymiarach 
160 x 120 pikseli

• Funkcja połączenia zdjęcia cyfrowego 
i termogramu
Jednoczesne przechowywanie termogramów oraz 
zdjęć cyfrowych w jednym pliku.Wyświetlanie 
połączonych zdjęć dla łatwiejszej identyfikacji 
badanego obszaru.

• Laserowy wskaźnik
Pokazuje mierzone miejsce

• 3,5 calowy odwracany wyświetlacz LCD
Regulowany dla uzyskania 
odpowiedniego kąta widzenia 

TH7716

• Temperaturowy zakres pomiarowy
-40˚C do 500˚C
Zakres1: -40˚C do 120˚C
Zakres2: 0˚C do 500˚C

•  Duża pojemność pamięci
Przechowuje do 400 obrazów

• Podstawowe parametry
Rozdzielczość: 0,1˚C (przy 30˚C, zakres 1)
Dokładność: ±2%  (wartości odczytanej) lub 
±2˚C,Bateria: do 3h pracy

• Prosta w obsłudze
Duże przyciski dla łatwej obsługi.
Wielojęzyczne menu

•  Solidna
Stopień ochrony IP54

TH7716
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• Wysokiej jakości UFPA detektor
Czułość termiczna: 0,02ºC 
(TH9100MR dla 30ºC, S64)
Dokładność: ±2% wartości odczytanej lub ±2ºC

• Nagrywanie ruchomych obrazów
Czas nagrywania:
W przybliżeniu 27 sek (60 ramek na sekundę)
W przybliżeniu 55 sek (30 ramek na sekundę)
W przybliżeniu 166 sek (10 ramek na sekundę)

• Funkcja multi - focus
Dokonuje detekcję krawędzi 
danego obrazu, podczas zmiany ostrości i łączy je 
w obraz z większą głębią ostrości

• Funkcja połączenia termogramu 
z obrazem cyfrowym
Mierzy jednocześnie termogramy oraz zdjęcia 
cyfrowe oraz wyświetla to połączenie 
dla łatwiejszej identyfikacji punktów termicznych
Automatyczna korekta termogramów 
i obrazów cyfrowych. 

TH9100MR/WR

• Korekcja emisyjności w czasie 
rzeczywistym dla wielu punktów
Emisyjność może być ustawiona 
nawet dla 10 punktów

•  Nowoczesny wyświetlacz LCD przeznaczony 
do pracy w trudnych warunkach 
oświetleniowych 

•  Proste użytkowanie
Łatwy w użyciu joystick, Wielojęzyczne menu: 
język angielski, francuski, niemiecki, włoski, 
japoński, koreański, portugalski, rosyjski, 
hiszpański, Automatyczne funkcje: 
poziom/czułość/ostrość, Automatyczna regulacja 
palety kolorów i wzmocnienia

•  Nagrywanie głosu
Głos może być nagrany do 30 sekund na zdjęcie

•  Solidna konstrukcja
Stopień ochrony: IP54
Odporny na wstrząsy: 294m/sec2(30G)
Odporny na wibracje: 29,4m/sec2(3G)

TH9100MR/WR

• Identyczne funkcje i operacje jak TH 9100MR/WR
Połączenie termogramu z obrazem cyfrowym
Wyświetlacz LCD/wizjer automatycznie włącza się 
podczas otwierania. Wyświetlanie miniatur w celu 
prostego zarządzania termogramami. Możliwość 
operacji na plikach podczas pracy kamery. Łatwy 
w użyciu joystick. Wielojęzyczne menu: język 
angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, 
koreański, portugalski, rosyjski. Funkcje całkowicie 
automatyczne

• Wbudowany filtr specjalnego zastosowania
TH9100WB: Do pomiaru temperatury obiektów 
TH9100WBG: Do pomiaru temperatury szklanych 
powierzchni  

• Nowe funkcje polepszające obraz
Multi - focus: W celu uzyskania ostrości obrazu 
kilku obszarów znajdujących się w różnej 
odległości. Filtr ostrości: Wzmocnienie krawędzi 
w celu uzyskania lepszej rozdzielczości
Filtr medianowy redukujący szumy

TH9100 WB/WBG

• Solidna konstrukcja
Stopień ochrony: IP54
Odporny na wstrząsy: 294m/sec2(30G)
Odporny na wibracje: 29,4m/sec2(3G)
Osłona ochronna 

• Wbudowany obiektyw sterowany 
silniczkiem z aparatem cyfrowym
Jednoczesny zapis termogramów i obrazów 
cyfrowych. Oprogramowanie umożliwia 
wyświetlanie nałożonych obrazów w celu  
łatwiejszej identyfikacji „ciepłych punktów”
Opcjonalne obiektywy dla modelu TH9100 
są niedostępne

• Wyraźny obraz
Nowoczesny wyświetlacz LCD przeznaczony do 
pracy w trudnych warunkach oświetleniowych

•  Nagrywanie ruchomych obrazów
Czas nagrywania:
W przybliżeniu 27 sek (60 ramek na sekundę)
W przybliżeniu 55 sek (30 ramek na sekundę)
W przybliżeniu 166 sek (10 ramek na sekundę)

TH9100 WB/WBG

• Wysoka rozdzielczość detektora 640x480 pikseli
Rozdzielczość obrazu jest 4 razy większa od 
detektora 320x240 pikseli. Użytkownik może 
dokonać szybkich pomiarów większego obszaru 
z wysoką rozdzielczością

• Podstawowe parametry
Rozdzielczość: 0,06ºC lub lepsza przy 30ºC (30Hz)
Dokładność: ±2%(odczytu) lub ±2ºC
Stopień ochrony: IP54, I.F.O.V.: 0,6mrad

• Szeroki wyświetlacz LCD o przekątnej 5,6 cali 
oraz kolorowy wizjer
Szeroki wyświetlacz LCD o przekątnej 5,6 cali 
oraz kolorowy wizjer dla uzyskania wyraźnego 
obrazu

• Funkcja połączenia obrazu cyfrowego 
i termicznego
Kamera  jednocześnie wykonuje termogramy 

TH9260

oraz zdjęcia cyfrowe. Oprogramowanie umożliwia 
nałożenie tych obrazów. 

• Proste użytkowanie
Duże przyciski kontrolne. Wielojęzyczne menu: język 
angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, 
koreański, portugalski, rosyjski, hiszpański, 
uproszczony chiński oraz tradycyjny chiński
Niewielka waga: ok. 1,7 kg (wraz z bateriami) 

•  Aparat cyfrowy oraz lampa błyskowa
Wysokiej jakości aparat cyfrowy o rozdzielczości 
1,3Mega piksela umożliwia jednoczesne  
rejestrowanie zdjęć cyfrowych i kamerą 
termogramów. 

•  Laserowy wskaźnik
W celu łatwego ustalenia miejsca pomiaru

•  Nagrywanie dźwięku
Możliwość nagrywania dźwięku 
do 30 sekund na obraz 

TH9260
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ZASILACZE LABORATORYJNE

Zasilacze SSP-KONSTANTER 120, 240 i 320 są 
laboratoryjnymi zasilaczami z jednym wyjściem, 
sterowanymi za pomocą komputera, przeznaczonymi do 
uniwersalnych zastosowań w laboratoriach naukowo-
badawczych, na produkcji oraz w technice pomiarowej.
Nasze zasilacze wykorzystujące nowatorski układ BET 
(dwukierunkowa transformacja energii) umożliwiają 
uzyskanie czasu odpowiedzi o wartości praktycznie 
niezależnej od wartości obciążenia mniejszego od 1 ms 
(<4 ms w urządzeniach o napięciu wyjściowym 80 V). 
Interfejs analogowy zawiera funkcje: monitora, zasilania 
pomocniczego, programowania wyjść sygnałowych, 
a także zdalnego ustawiania parametrów wyjściowych 
zasilacza i zewnętrznego wyzwalania.
• Uniwersalność, rozszerzona procedura kalibracji, 

znikome straty mocy
• Automatyczne ustawianie maksymalnej mocy 

wyjściowej: 120 W, 240 W lub 320 W
• Parametry wyjścia zasilacza: stabilizacja napięcia i prądu, 

zwiększona moc wyjściowa dla krótkotrwałych obciążeń
• Bardzo krótki czas odpowiedzi dzięki zastosowaniu 

techniki BET, typowo 1 ms
• Tryb dynamicznego źródła, doskonałe parametry 

stabilizacji dynamicznej

SSP KONSTANTER 32 N: Sterowane mikropro-
cesorowo zasilacze laboratoryjne serii: SSP 120...320

• Minimalne tętnienia, wyłącznik wyjścia zasilacza, 
blokada elementów manipulacyjnych zasilacza

• Praca w trybie master-slave w połączeniach 
równoległym i szeregowym

• Możliwość generacji sekwencji zarówno sygnałów 
napięciowych jak i prądowych

• Zabezpieczenie przed przepięciami, przeciążeniem 
prądowym i nadmiernym wzrostem temperatury 
wnętrza zasilacza, procedura kalibracji z zerowaniem 
za pomocą menu

• Interfejs: RS-232C (z pełnym sterowaniem) / interfejs 
analogowy

• Nieobciążone gniazda wyjściowe na płycie czołowej 
z tyłu zasilacza, możliwość budowy wielokanałowego 
systemu zasilającego

• Wymiary: 221.5 x 102 x 397.5 mm, dla szaf 19 
calowych: 119’’ x 2 standardowej wysokości 
elementy x 400 mm, waga ok. 2.8 kg

Opcja:
• Interfejs 488 IEEE
• Sterowniki dla LabView, LabWindows CVI i HPVEE
• Akcesoria do montażu na stelażu 19 calowym

SSP 
KONSTANTER 
32 N

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

120 W
32 N 20 RU 10 P K320A 4 980,00
32 N 40 RU 6 P K321A 4 980,00
32 N 80 RU 3 P K322A 4 980,00

240 W
32 N 20 RU 20 P K330A 6 480,00
32 N 40 RU 12 P K331A 6 320,00
32 N 80 RU 6 P K332A 6 480,00

320 W 32 N 32 RU 18 P K334A 6 860,00
IEEE488 interface K380A 1 720,00

Zasilacze SSP-KONSTANTER 500,1000, 2000 i 3000 
(z jednowyjściowym systemem zasilającym) są
laboratoryjnymi zasilaczami z jednym wyjściem 
sterowanym mikroprocesorem, przeznaczonymi do 
uniwersalnych zastosowań w  laboratoriach naukowo-
badawczych, na produkcji i w  technice pomiarowej.
Specjalny układ umożliwia uzyskanie w znamionowych 
warunkach obciążenia nagłego skoku napięcia 
wyjściowego zasilacza od 0 do wartości znamionowej 
(a następnie powrót do wartości 0) przy czasie odpowiedzi 
nie dłuższym niż 10 ms. Interfejs analogowy zawiera 
funkcje: monitora, zasilania pomocniczego, programowania 
wyjść sygnałowych a także zdalnego ustawiania 
parametrów wyjściowych zasilacza i zewnętrznego 
wyzwalania.
• Uniwersalność, rozszerzona procedura kalibracji, 

znikome straty mocy
• Automatyczne ustawianie maksymalnej mocy 

wyjściowej: 500 W, 1000 W, 2000 W lub 3000 W
• Parametry wyjścia zasilacza: stabilizacja napięcia i 

prądu, zwiększona moc wyjściowa przy krótkotrwałych, 
okresowych sygnałach wyjściowych

SSP KONSTANTER 62/64 N: Sterowane mikropro-
cesorowo zasilacze laboratoryjne serii: SSP 500...3000

• Bardzo krótki czas odpowiedzi dzięki 
zastosowaniu specjalnego układu, typowo 10 ms 
Tryb dynamicznego źródła, doskonałe parametry 
stabilizacji dynamicznej

• Minimalne tętnienia, wyłącznik wyjścia zasilacza, 
blokada elementów manipulacyjnych zasilacza

• Możliwość generacji sekwencji zarówno sygnałów 
napięciowych jak i prądowych

• Praca w trybie master-slave w połączeniach 
równoległym i szeregowym, zabezpieczenie przed 
przepięciami, przeciążeniem prądowym i nadmiernym 
wzrostem temperatury wnętrza zasilacza

• Interfejs analogowy, zaciski wyjściowe na płycie tylnej 
zasilacza

• Wymiary: 465 x 101 lub 190 x 500 mm, wersja dla 
19 calowego stelaża, waga: 62N/500W ok. 12 kg, 
62N/1000W ok. 13 kg, 64N/2000W ok. 22 kg, 
64N/3000W ok. 28 kg. 

Opcja:
• Interfejsy RS232 i IEEE 488
• Sterowniki dla LabView, LabWindows CVI i HPVEE, 

raport z kalibracji na żądanie

SSP 
KONSTANTER 
62/64 N

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

500 W
62 N 52 RU 25 P K344A 11 980,00

62 N 80 RU 12.5 P K341A 12 440,00

1 kW
62 N 52 RU 50 P K345A 13 920,00
62 N 80 RU 25 P K343A 14 480,00

2 kW
64 N 52 RU 100 P K352A 22 640,00
64 N 80 RU 50 P K351A 23 440,00

3 kW
64 N 52 RU 150 P K362A 28 760,00
64 N 80 RU 75 P K361A 29 360,00

IEEE488 / RS 232 interface K382A 2 240,00
RS232 interface K383A 680,00
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ZASILACZE LABORATORYJNE

Zasilacze serii SLP 120, 240 i 320 są jednowyjściowymi, 
laboratoryjnymi zasilaczami impulsowymi
przezna czonymi do zastosowań uniwersalnych: 
w placówkach naukowo-badawczych, na produkcji, 
w  szkolnictwie i w warsztatach serwisowych. Zasilacze te 
wykorzystują nowatorską technikę BET (dwukierunkowa 
transformacja energii), która umożliwia uzyskanie 
czasów odpowiedzi praktycznie niezależnych od wartości 
obciążenia.
• Zwarta budowa i niewielka masa
•  Automatyczny wybór zakresu mocy wyjściowej: 120 W, 

240 W lub 320 W
• Minimalne straty mocy
• Stabilizacja napięcia i prądu wyjściowego
• Zwiększona moc wyjściowa przy krótkotrwałych 

obciążeniach okresowych
• Bardzo krótki czas odpowiedzi dzięki zastosowaniu 

techniki BET, typowo 1 ms
• Tryb pracy dynamicznego źródła prądowego

SLP KONSTANTER 32 N: Zasilacze laboratoryjne 
z interfejsem analogowym: seria SLP

• Doskonałe parametry dynamicznej stabilizacji
• Znikome tętnienia
• Funkcja wyłączenia stopnia wyjściowego zasilacza
• Ręczne ustawianie napięcia i prądu wyjściowego 

potencjometrem
• Stabilizacja napięcia bezpośrednio na obciążeniu
•  Tryb pracy master-slave w połączeniu równoległym 

i szeregowym zasilaczy
• Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem 

temperatury we wnętrzu zasilacza
• Nieobciążone zaciski wyjściowe na przedniej płycie 

i z tyłu zasilacza
• Możliwość elektrycznego i mechanicznego łączenia 

zasilaczy w systemy „wielowyjściowe”
• Zestaw akcesoriów do montażu w stelażu 19 calowym
• Wymiary: 221.5 x 102 x 397.5 mm, dla 19 

calowego stelażu: 119’’ x 2 standardowe jednostki 
wysokości x 400 mm,•waga: ok. 2,8 kg

SLP 
KONSTANTER 
32 N

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]

120 W
32 N 20 RU 10 K220A 3 800,00
32 N 40 RU 6 K221A 3 800,00
32 N 80 RU 3 K222A 3 800,00

240 W
32 N 20 RU 20 K230A 5 240,00
32 N 40 RU 12 K231A 4 960,00
32 N 80 RU 6 K232A 5 140,00

320 W 32 N 32 RU 18 K234A 5 500,00

Zasilacze KONSTANTER serii LSP 32K są precyzyjnymi 
zasilaczami DC. Nadają się one szczególnie do zastosowań 
na produkcji, w szkoleniach i w warsztatach serwisowych.
Dostępne są trzy warianty z mocą wyjściową ok. 100W. 
Urządzenia wyróżniają się dokładnością regulacji i bardzo 
małymi tętnieniemi resztkowymi prądu wyprostowanego, 
przy wysokim komforcie obsługi.
• Wyjścia bezpotencjałowe
• Bezpieczna separacja elektryczna
• Wyjścia mogą być załączane i wyłaczane

LSP-KONSTANTER 32 K: Sterowany liniowo 
zasilacz laboratoryjny, seria: LSP 32K

• Regulacja napięcia i prądu
• Pokrętło (enkoder) do nastawiania napięcia i prądu
• Nastawianie jest również możliwe przyciskami
• Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
• Pamięć ustawień 10 urządzeń
• Atrakcyjny wygląd , możliwość zamontowania  

na stelażu 19’’
• Wymiary: 19’’ 2x standardowa wysokość jednostki, 

ok. 215x100x280 m
• Waga: ok. 6 kg

LSP-
KONSTANTER 
32 K

Typ Numer wyrobu Cena [PLN]
LSP-KONSTANTER 32 K K110A 1 400,00

SYSCON - najnowoczesniejsze źródła mocy SYSCON

Typ Moc (W) Napięcie (V) Prąd (A) Numer wyrobu Cena

SYSKON P1500 1500 0 .. 60 0 .. 60 K353A

SYSKON P3000 3000 0 .. 60 0 .. 120 K363A

SYSKON P4500 4500 0 .. 60 0 .. 180 K364A
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Mierniki cęgowe

Przetworniki wielkości 
elektrycznych

Izolatory 
niskiego napięcia

Testery instalacji 
elektrycznych Multimetry cyfrowe 

Mierniki cyfrowe 
i analogowe

Przekładniki 
niskiego napięcia Cewka PetersenaMierniki cęgowe

Przekładniki 
średniego napięcia

Przetworniki 
wielkości fizycznychLiczniki energii

Analizatory 
 parametrów sieci

Kamery termowizyjne

Analizatory 
jakości energii

Bezpieczeństwo 
elektryczne

Zasilacze 
laboratoryjne

Szeroka oferta z zakresu energetyki, automatyki, 
elektroniki przemysłowej, kompatybilności 

elektromagnetycznej oraz taśm samoprzylepnych. 

PONIŻEJ NASZA OFERTA DLA ENERGETYKI: 


