
Testery napięcia z serii 2100
2100-Alpha 2100-Beta 2100-Gamma

Dwupinowy wskaźnik kierunku  
wirowania faz 2 diody LED prawo/lewo 2 diody LED prawo/lewo 2 diody LED prawo/lewo

Informacje dot. bezpieczeństwa,  
kategoria pomiarowa CAT III/690 V, CAT IV/600 V   CAT III/690 V, CAT IV/600 V CAT III/1000 V, CAT IV/600 V

Zakres napięć – LED 12–690 V AC/DC  12–690 V AC/DC 6–1000 V AC/6–1200 V DC

Zakres wyświetlanych napięć – LCD –  12–690 V AC/DC 6–1000 V AC/6–1200 V DC

Pamięć zmierzonych wartości – • •
Pomiar rezystancji oraz testowanie małych 
rezystancji – – •

Bezkontaktowy detektor przerwania kabla / 
EF (pola elektrycznego) – – •

Nr artykułu: 4312495 Nr artykułu: 4312508 Nr artykułu: 4709243

€58 €87 €101

2100-Beta 
Kup 3 przyrządy 2100-Beta,  
a otrzymasz 1 przyrząd 2100-Beta 
gratis!
Nr artykułu: 4980707

€260

2100-Gamma 
Kup 3 przyrządy 2100-Gamma,  
a otrzymasz 1 przyrząd 2100-Gamma
gratis!
Nr artykułu: 4980718

€297

2100-Alpha 
Kup 3 przyrządy 2100-Alpha,  
a otrzymasz 1 przyrząd 2100-Alpha
gratis!
Nr artykułu: 4980695

€174

4JAHRE
YEARS

  GARANTIE
  

W
A

R
R

A
N

TY
   

GARANTIE  WARRANTY  G
A

R
A

N
TIE 

 W

ARRANTY

PROINSTALL-100-D KIT2      
ProInstall-100-D + 2100-Beta
Nr artykułu: 5044243

€ 669 

PROINSTALL-200-D KIT2      
ProInstall-200-D + 2100-Beta
Nr artykułu: 5044270

€ 1050

Zestaw do pomiarów  
elektrycznych 2
Idealny zestaw dla elektryków pracujących  
przy systemach przemysłowych. Zawiera ulepszony 
tester napięcia i ciągłości obwodu 2100-Beta  
ze wskazaniem kierunku wirowania faz.

+

Przedstawione promocje  
obowiązują do 30.06.2019  

lub do wyczerpania zapasów.



Idealne dla elektryków

Adaptery do testów lamp i gniazdek

Zestaw promocyjny AMPRB-KIT-ELEC 4

AM-500-EUR kompaktowy multimetr cyfrowy

Tester napięcia 2100-Alpha
z testerem ciągłości obwodu oraz wskaźnikiem kierunku 
wirowania faz

NCV-1020-EUR VOLTfix tester napięcia

•	 Pomiar napięcia, prądu  
oraz rezystancji.    

•	 Test diody oraz ciągłości  
z sygnałem dźwiękowym.

•	 Test baterii 1,5 V i 9 V.

•	 Tester napięcia zbadany 
przez TÜV/GS i zgodny  
z normą DIN VDE  
0682-401:2015/ 
EN 61243-3:2014.

•	 Klasa bezpieczeństwa 
analogiczna z kategorią 
pomiarową CAT IV/600 V  
i CAT III/690 V.

•	 Wykrywanie napięcia: od 50 do 1000 V.
•	 Lokalizowanie przerw w przewodach, kablach zasilających 

oraz lampach połączonych szeregowo.

Nr artykułu:  4997079

€115

AT-6030-EUR

W zestawie futerał

* zawiera 5 adapterów (E27, E14, GU10, B22, B15) oraz futerał do ich przenoszenia

Nr artykułu: 5043676

€299

ZESTAW PROMOCYJNY  
IRC-110-EUR  

 + Kamera termowizyjna  
IRC-110-EUR
 + NCV-1020-EUR VOLTfix 
Bezkontaktowy tester napięcia
 + Bezpłatny plecak

ZESTAW ACD-10 PLUS
Zawartość:
+ ACD-10 PLUS miernik cęgowy AC
•	Pomiar prądu, napięcia i rezystancji
•	Prąd rozruchowy (30 ms)
•	Mała średnica rozwarcia cęgów (25 mm)

+ AM-500-EUR multimetr cyfrowy
•	Pomiar prądu, napięcia i rezystancji (600 V)
•	Test baterii 1,5 V i 9 V

Nr artykułu: 4706181

€100

AT-6000-EUR wielofunkcyjny lokalizator przewodów

Zawartość zestawów:
AT-6020-EUR                                           AT-6030-EUR

Odbiornik AT-6000-RE • •
Nadajnik AT-6000-TE • •
Zestaw kabli i akcesoriów pomiarowych T1-7000-EUR • •
Adapter do testów gniazdek ADPTR-SCT-EUR • •
Cęgi sygnałowe CT-400-EUR (opcjonalne) •
Walizka transportowa CC-6000 • •
Instrukcja użytkownika • •
12 baterii, 1,5 V AA (IEC R6) • –
12 akumulatorków – •
3 ładowarki – •

Nr artykułu: 4868002 Nr artykułu: 4868016

€744 €948

CENA PROMOCYJNA! CENA PROMOCYJNA!

Lokalizator przewodów AT-6000-EUR dostępny jest w dwóch zestawach 
obejmujących odbiornik i mocny nadajnik do wykrywania: przewodów zarówno 
będących, jak i niebędących pod napięciem, linii, wyłączników obwodu  
i bezpieczników. Z tym lokalizatorem przewodów od Beha-Amprobe i początkujący,  
i specjaliści mogą pracować szybko i pewnie.

 Nr artykułu: Model Opis I Cena
4854847  ADPTR-E27-EUR Adapter do testów lamp E27 €24
4854864  ADPTR-E14-EUR Adapter do testów lamp E14 €24
4854886  ADPTR-GU10-EUR Adapter do testów lamp GU10 €24
4854858 ADPTR-B22-EUR Adapter do testów lamp B22 €24
4854873 ADPTR-B15-EUR Adapter do testów lamp B15 €24
4854835 ADPTR-KIT1-EUR Zestaw adapterów do testów lamp* €100
4854900 ADPTR-PE-EUR Adapter do testów gniazdek Schuko PE €32
4854899 ADPTR-SCT-EUR Adapter do testów gniazdek Schuko €32



** maks. czas trwania pomiaru: od 8 do 10 A: do 20 minut  
z przerwą co najmniej 10 minut pomiędzy pomiarami prądu
> od 10 do 20 A: do 30 sekund z przerwą co najmniej 10 minut 
pomiędzy pomiarami

AM-535-EUR
Multimetr cyfrowy 
True RMS
Nr artykułu: 4701027

€107

AM-555-EUR
Multimetr cyfrowy  
True RMS
Nr artykułu: 4701030

€159

AM-535-EUR AM-555-EUR
Informacje dot. bezpieczeństwa, 
kategoria pomiarowa CAT III / 600 V CAT IV / 600 V

CAT III / 1000 V
Rzeczywista wartość skuteczna 
(TRMS) • •
Napięcie AC/DC (V) 600 1000
Prąd AC (A) 20 20
Rezystancja (MOhm) 40 60
Filtr niskoprzepustowy •
Funkcja zatrzymania wartości 
szczytowej (Wartość szczytowa) •

Seria NCV-1000-EURVOLTfix
Bezkontaktowy tester napięcia NCV-1000-EUR VOLTfix  
od Beha-Amprobe oferuje maksimum bezpieczeństwa i komfortu  
przy wykrywaniu obecności napięcia AC bez konieczności 
przerywania działania instalacji elektrycznej. Testery napięcia  
z serii NCV-1000-EUR VOLTfix zmieszczą się w kieszeni i mogą  
być używane zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.  

Są sprawdzane zgodnie z najwyższą kategorią pomiarową  
(CAT IV 1000 V) i zabezpieczone przez wodą i kurzem (IP 65),  
a dzięki temu mogą być wykorzystywane w najbardziej 
wymagających warunkach w branży.

NCV-1020-EUR 
VOLTfix

NCV-1030-EUR 
VOLTfix

NCV-1040-EUR 
MAGNO-VOLTfix

Wykrywanie napięcia pomiędzy 50 a 1000 V AC • • •
Zakres wykrywania napięcia o wysokiej czułości: (od 12 V do 50 V AC) – • •
Powiadomienia dźwiękowe (tonowe) i wizualne (LED) o wykryciu napięcia • • •
Wykrywanie pola magnetycznego – – •
Przełącznik on/off • • •
Klasa szczelności IP 65 – zabezpieczone przed kurzem i strumieniami wody • • •
Informacje dot. bezpieczeństwa, kategoria pomiarowa CAT IV 1000 V • • •
Wbudowana latarka – • •
Wskaźnik niskiego poziomu baterii – • •
Automatyczne wyłączanie – • •

Nr artykułu: 4918072 Nr artykułu: 4918085 Nr artykułu:  4918097

€23 €32 €39

Multimetry cyfrowe z serii AM-500-EUR
Niezawodne przyrządy pomiarowe o dużych 
możliwościach i zróżnicowanych funkcjach
Teraz umożliwiające pomiar prądu do 20 A

AMP-25-EUR AMP-220-EUR AMP-330-EUR
Cęgi pomiarowe  

Mini DC/AC  
dla elektryków

Cęgi pomiarowe  
DC/AC  

dla elektryków

Cęgi pomiarowe DC/AC 1000 A 
Naprawa silników w zastosowaniach 

przemysłowych

Informacje dot. bezpieczeństwa, 
kategoria pomiarowa CAT III 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Średnica rozwarcia cęgów 25 mm 35 mm 51 mm
Pomiar napięcia AC (Rzeczywista 
wartość skuteczna (TRMS)) – od 0 do 600 V od 0 do 1000 V

Pomiar napięcia DC – od 0 do 600 V od 0 do 1000 V
Pomiar prądu AC (Rzeczywista 
wartość skuteczna (TRMS)) od 0 do 300 A od 0 do 600 A od 0 do 1000 A

Pomiar prądu DC od 0 do 300 A od 0 do 600 A od 0 do 1000 A
Zakres częstotliwości od 50 do 60 Hz od 5 do 999 Hz od 5 do 999 Hz
Rezystancja – od 0 do 60 kΩ od 0 do 60 kΩ
Pojemność – od 0 do 2500 μF od 0 do 2500 μF
Temperatura – – od -40 do +400°C

Nr artykułu: 4588268 Nr artykułu: 4560596 Nr artykułu: 4560626

€172 €147 €220

Cęgi prądowe
Cęgi prądowe Beha-Amprobe idealnie sprawdzają się  
przy rozwiązywaniu problemów oraz testowaniu funkcjonalności.



UAT-610-EUR UAT-620-EUR
Odbiornik UAT-600-RE 1 1
Nadajnik UAT-600-TE 1 1
Futerał CC-UAT-600-EUR 1 1
Zestaw przewodów pomiarowych TL-UAT-600* 1 1
Zapasowy bezpiecznik FP-UAT-600 2 2
Instrukcja użytkownika 1 1
Skrócony przewodnik 1 1
Baterie AA (IEC LR6) (odbiornik) 6 6
Baterie typu D (nadajnik) 8 8
Cęgi sygnałowe SC-600-EUR – 1

Nr artykułu: 4994541 Nr artykułu: 4994565

€ 3995 € 4495

IRC-110-EUR
•	 Nakładanie obrazu w paśmie 

światła widzialnego  
oraz obrazu termowizyjnego

•	 Możliwość wyboru trzech 
palet kolorów (szarości, gorąca 
stal i tęcza)

•	 Pomiar temperatury w punkcie 
ostrości

•	 Stosunek odległości  
do powierzchni pomiaru 20:1

•	 Wygodna i kompaktowa 
obudowa

Zapis i odczyt  
obrazów termowizyjnych  
z kart SD (tylko IRC-120-EUR)

Lokalizowanie 
podziemnych kabli  
i linii oraz rur 
metalowych  
do głębokości 30 m

 • Odpowiedni do stacji ładowania 
działających trybie ładowania 3.

 • Złącze EV dla trybu 2 i 1.
 • Test wstępny PE: bezpieczeństwa 
celem sprawdzenia uziemienia 
ochronnego pod kątem 
występowania niebezpiecznych 
napięć względem ziemi.

 • Stan pinu PP (Proximity-Pilot):       
pozwala symulować różne 
obciążenia kabli ładowarki 
(symulacja kabla).

 • Stan pinu CP (Control-Pilot (CP):  
Do testów pozwala symulować różne 
stany pracy ładowarki (symulacja 
ładowania pojazdu).

 • Liczne tryby wyszukiwania pozwalają 
lokalizować i śledzić przewody  
pod napięciem i obwody bez napięcia  
w różnych zastosowaniach.

 • Aktywne lub pasywne wykrywanie 
przewodów oraz linii czy rur metalowych.

 • Wiele ustawień częstotliwości  
do rożnych zastosowań. 

 • Kontrastowy wyświetlacz odbiornika 

umożliwia pracę w pełnym słońcu, a dzięki 
automatycznemu podświetleniu również  
w zacienionych i ciemnych przestrzeniach.

 • Intuicyjny nadajnik przełącza się 
automatycznie na właściwy tryb.

 • CAT IV 600 V dla maksimum 
bezpieczeństwa podczas pracy z kablami  
pod napięciem.

Akcesoria dostępne  
jako opcja: AF-600-EUR  
ramka A-frame 
do lokalizowania uszkodzeń  
powłoki izolacyjnej  
oraz zwarć doziemnych

Kamery termowizyjne 
z serii IRC-100-EUR
Rejestrowanie obrazów termograficznych 
dla profesjonalistów

EV-520-D 
Zestaw adapterów do testowania stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych
Pozwala na uzyskanie dostępu do gniazda ładowania  
w celu przeprowadzenia testów bezpieczeństwa  
i funkcjonalności poprzez symulację ładowania pojazdu 
elektrycznego.

Seria UAT-600-EUR 
Lokalizatory przewodów do namierzania podziemnych sieci 
zasilających

Nr artykułu: 4909794

€ 291
Nr artykułu: 4989024

€ 339

IRC-120-EUR

NOWOŚĆ

UAT-620-EUR
(Dostarczane wraz z cęgami 
sygnałowymi SC-600-EUR)

EV-520-D 
Nr artykułu: 5008532

€ 799

IRC-120-EUR
Dodatkowe funkcje względem  
modelu IRC-110-EUR:
•	 Zapis i odczyt obrazów 

termowizyjnych z kart SD
•	 Wskaźnik laserowy do precyzyjnego 

odczytywania temperatury danego 
punktu

•	 Wbudowana latarka ułatwiająca 
pracę w ciemnych miejscach

•	 Lampa UV do wykrywania  
wycieków czynnika chłodniczego

* Dostarczana zawartość  
w ramach zestawu  
TL-UAT-600:
•	 Czarny przewód pomiarowy 

z wymiennym zaciskiem 
krokodylkowym

•	 Czerwony kabel pomiarowy 
z zaciskiem krokodylkowym 
zamontowanym na stałe

•	 Szpilka uziemiająca

AF-600-EUR 
ramka A-frame

TL-UAT-600

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ


