FLUKE T3
Zkoušečka pro elektrikáře
...ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚŘENÍ

Dodávka obsahuje:
z
z
z
z

Fluke T3
baterii
uživatelskou příručku
pouzdro za pásek
(volitelné příslušenství)

Vlastnosti
Fluke T3 je zkoušečka pro elektrikáře, která je určena pro dlouhou a náročnou práci
v terénu. Není třeba žádného nastavování, pouze ji připojíte k obvodu a ona vám
zobrazí, zda se jedná o ac/dc napětí. Sepněte jen měřicí hroty a T3 se automaticky
zapne a indikuje zvukově i opticky spojitost obvodu.
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mechanicky odolná proti nárazu, testována proti pádům ze 3 m a hrubému zacházení
okamžité zjištění velikosti ac/dc napětí od 6 do 690 V
indikuje polaritu
zvukový i optický test spojitosti obvodu
ověřuje polohu fáze
nevybavuje proudové chrániče
její měřicí kabely jsou odolné mrazu
s jejími nelámavými hroty se dostanete kamkoliv
Blue Panther s.r.o.
automaticky se zapíná a vypíná pro úsporu baterií
Na Schůdkách 10
její baterie vydrží až 350 h
143 00 Praha 4-Modřany
vází pouze 200 g
Vyžádejte více informací
vyhovuje ČSN EN 61010-1 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
na telefonu
241 762 724-5, 244 403 022

Navštivte nás na internetových stránkách na adrese:

www.blue-panther.cz

Fluke T5
Zkoušečka a klešák v jednom
...ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚŘENÍ

Dodávka obsahuje:
z

Fluke T5-600 nebo
T5-1000
z baterie
z uživatelskou příručku

Volitelné příslušenství
z
z

H5 - pouzdro za opasek
AC285 velké krokosvorky
(pro T5-600)
z AC220 sada krokosvorek

Vlastnosti

krokosvorky AC285

krokosvorky AC220

Fluke T5 je velmi oblíbená elektrikářská zkoušečka, která Vám
usnadní náročnou práci v terénu. Měří napětí, proud a
zvukově i opticky indikuje spojitost obvodu. Stačí jen přepínačem zvolit veličinu, kterou chcete měřit a T5 ostatní udělá
za vás. Měřicí kabely se dají snadno zaklapnout do spodní
části zkoušečky, a tak jsou chráněny proti poškození.
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přehledný digitální displej
pohodlně měří proud bez rozpojování obvodu do 100 A
měří ac/dc napětí do 600 (T5-600)/1 000 (T5-1000) V a odpor
do 1 kΩ
z opticky i zvukově kontroluje spojitost obvodu
z nevybavuje proudové chrániče
z mechanicky odolná proti nárazům a hrubému zacházení,
testována proti pádům ze 3 metrů
z kabely se nepoškodí ani za mrazu
z snímatelné měřicí hroty s nelámavými koncovkami pro
různé aplikace
z nezničí se, ani pokud ji připojíte na napětí při měření odporu
z automaticky se zapíná a vypíná pro úsporu baterií
z její baterie vydrží až 400 h
z váží pouze 380 g
z T5-600 vyhovuje ČSN EN 61010-1 CAT III 600 V, T5-1000
vyhovuje ČSN EN 61010-1 CAT III 1 000 V/CAT IV 600 V

pouzdro H5

Blue Panther s.r.o.
Na Schůdkách 10
143 00 Praha 4-Modřany
Vyžádejte více informací
na telefonu
241 762 724-5, 244 403 022
Navštivte nás na internetových stránkách na adrese:

www.blue-panther.cz

