
ANALOGOVÉ A ÍSLICOVÉ MULTIMETRY

esné m ení = záruka bezpe nosti a kvality

PROFESIONÁLNÍ ZKOUŠE KY A TESTERY PROPOJENÍ



Digitální  multimetry   série 170

Vlastnosti:



© EXIMUS  - Multimetry  digitální-1

VE 113 - digitální multimetr
kapesní p ístroj (velikosti kalkula ky);
LCD display 3 1/2 (3200 tení); bar-graf;
DC nap tí: 320 mV - 450 V;
AC nap tí: 3,2 - 450 V;

ení odpor : 320 ; 32M ; odpor akusticky do 20 ;
automatická volba rozsahu + pam  na m ené hodnoty;
po 10 minutách se automaticky vypne po akustické signalizaci.

Digitální multimetry  - vyhovují EN 61010-1

VE 120 - digitální multimetr
LCD display 3 1/2 ( tení 1999);
DC nap tí 2 - 600V; AC nap tí 200 - 600V;
DC proud 2 A; m ení odpor  200  - 2 M ;
diodový test; proudový test 0,6 mA; bateriový test;

ení tranzistor : 0 - 1000; (10 A DC/VCE  = 3,0 VDC);
pouzdro proti náraz m, ochrana vstup  dle EN 61010.

VE 125 - digitální multimetr
LCD display 3 1/2 ( tení 3200); bar-graf (32 segment );
DC nap tí: 320 mV - 600V; AC nap tí: 3,2 V - 600 V;
DC/AC proud: 320 A - 10 A; m ení odpor : 320  - 30 M ;
diodový test proudový: 0,5 mA/Vf = 0,6 V;
akustická signalizace spojení do 320 ;
automatická volba rozsahu; pouzdro proti náraz m;
automatické vypínání po p edchozí akustické signalizaci;
akusticky upozorní na nesprávné p ipojení m ících š r do vstupních zdí ek,
ochrana vstup  dle EN 61010.

VE 128 - multimetr na m ení elektrického systému automobil
LCD display 3 1/2 ( tení 3200); bar-graf 32 segment;
DC nap tí: 320 mV - 600V; AC nap tí: 3,2 - 600V;
DC/AC proud: 320 A - 10A; m ení odporu: 320  - 32M ;
frekvence: 320 - 3 kHz; diodový test;
akustická signalizace spojení do 20 ;
teplota: -20 - +750°C; ot/min 600 - 12000; % 1 - 90%;
úhel sepnutí 0-90° pro ty i až osmiválec;
údaj p esahující rozsah indikován na displeji: OL;
automatická volba rozsah  v etn  indikace záporné polarity;
automatické vypnutí p ístroje po p edchozím zvukovém upozorn ní, pouzdro proti náraz m,
ochrana vstup  dle EN 61010.



CA 704
Zkouše ka nap tí a propojení s LCD
Tester - multimetr Chauvin Arnoux C.A 704 je ur en k provozním m ením
elektrických instalací. P ístroj automaticky detekuje, s ur ením polarity
stejnosm rná a st ídavá nap tí od 1 do 690V, umož uje ur it sled fází,
kontroluje propojení elektrického obvodu s možností m ení odpor  do 2k
Tester - multimetr sdružuje všechny základní funkce pot ebné p i prvotním
testování elektrických instalací revizními techniky.

 M ení stejnosm rného a st ídavého nap tí do 750 V
 Zobrazení na LCD displeji  3 1/2 místný, 1999 digit .
 M ení sledu fází dvoupólovou metodou
 Jednopólová detekce fáze
 Optický a akustický test propojení
 M ení odporu do 2 k
 Nap ová ochrana p i testu propojení
 Test na p ítomnost nap tí p i m ení odporu
 Automatické rozlišení ss a st nap tí a indikace polarity stejnosm rného nap tí
 Akustický signál p i indikaci nap tí nad 50 V
 Autotest baterie a funk nosti p ístroje
 Odolnost p ístroje proti prachu a st íkající vod  - IP 65
 DATA HOLD p idržení hodnoty na displeji
 Automatické nebo manuální zapnutí p ístroje

 

Stejnosm rná nap tí m icí rozsahy rozlišení esnost
0,2 - 1,999 V 0,001 V +/-(1,0 + 2)
2 - 19,99 V 0,01 V +/-(1,2 + 2)
20 - 199,9 V 0,1 V +/-(1,2 + 3)
200 - 690 V 1 V +/-(1,2 + 3)

St ídavá nap tí icí rozsahy rozlišení esnost
50/60 Hz 0,5 - 1,999 V 0,001 V +/-(2,0 + 2)

2 - 19,99 V 0,01 V +/-(2,0 + 2)
20 - 199,9 V 0,1 V +/-(2,0 + 2)
200 - 690 V 1 V +/-(2,0 + 2)

ení odpor icí rozsahy rozlišení esnost
0,001 - 1,999 kOhm 0,001 kOhm +/-(1,0 + 2)

Test propojení obvodu icí rozsahy indikace
600 Ohm optická/akustická

Ur ení sledu fází 2 - pólová metoda indikace
U max.690V optická/akustická

ep ová kategorie CAT III/1000 V
Napájecí nap tí 9 V
Rozm ry 163 x 64 x 40 mm
Hmotnost 210g

íslušenství ochranné pouzdro

UT118B   - PEN TYPE -
Miniaturní multimetr se zajímavou a praktickou konstrukcí
• díky EF funkci dokáže bezkontaktn  detekovat elektrické pole
• malé rozm ry
• velké množství funkcí: test diod, akustický test, slep mód (10min), Indikace slabé baterie
• vysouvatelný hrot osv tlený led diodou
• podsv tlení kvalitního displeje     • scan mód, max/min a hold funkce

AUTO Mód:
DC Nap tí:  3V/30V/300V +/- (1%+ 3)
AC Nap tí: 3V/30V/300V +/- (1%+ 4)
Kapacita: 3nF/30nF/300nF/3 F/30 F/300 F/3mF +/-(3%+5D)
Odpor: 300 /3k /30k /300k /3M /30M  +/-(1%+3D)

Technické parametry:
Napájení: 3V Li-MnO2 knoflíková baterie
Rozm ry LCD: 28 x 14 mm
Hmotnost: 90g
Rozm ry p ístroje: 20 x 27 x 182mm
Standartní p íslušenství: testovací hrot, baterie, manuál



VE 8020 - profesionální digitální multimetr

LCD display 3 1/2 ( tení 3999-max hodnota)
vyroben v souladu s normou SN 61010-1
funkce MAX pro zachycení max. hodnot
proudové rozsahy jsou jišt ny pojistkou
vstupy m idla jsou chrán ny proti nap tí do 500 V krom  vstupu m ené kapacity
vstupní odpor 20 M  na nap ovém rozsahu

Technická data:
DC nap tí: 0,1 mV - 1000 V  0,5% + 1D
AC nap tí: 0,1 mV - 750 V  1,2% + 3D
DC proud: 0,1 A - 20 A  1% + 1D 20A - 3% + 3D
AC proud: 0,1 A - 20 A  1,5% + 4D 20 A - 3,5% + 4D
odpor: 0,1  - 40 M  1% + 4D
akustická kontrola spojitosti obvodu,   test diod
logická úrove : TTL, CMOS
frekvence: 1 Hz - 4 MHz 0,1% + 4D
kapacita: 1 pF - 40 F  3% + 10 D
test tranzistor : NPN, PNP
indikace poklesu nap tí baterie
Automatické vypnutí m idla po 45 min od posledního m ení.
Napájení je z baterie 9 V a doba provozu s kvalitní baterií je 300 hod.
Vyroben v provedení s dvojitou izolací.
Akustická indikace nesprávného p ipojení m ících vodi  do vstupních zdí ek m idla.
Rozsah dodávky: m ící vodi e, baterie, návod k obsluze, pouzdro.

Digitální multimetry  - vyhovují EN 61010-1,2

VE 8050 - profesionální digitální multimetr (TRMS)

LCD displej: 4 1/2 místný ( tení 19999)
idlo je vyrobeno v souladu s normou SN EN 61010.

proudové rozsahy jsou jišt ny pojistkou
vstupy m idla jsou chrán ny proti nap tí 500 V
vstupní odpor na nap ovém rozsahu je 10 M
st ídavé veli iny jsou m eny v režimu správné efektivní hodnoty (TRMS)
automatické vypnutí m idla po 45 min. od posledního m ení.
vyroben v provedení s dvojitou izolací
funkce „DATA HOLD“
rychlost tení 2,5/sec
indikace poklesu nap tí baterie
napájení je z baterie 9 V a doba provozu s dobrou baterií je 300 hod.

Technická data:
DC nap tí: 10  V- 1000V 0,05% + 3D
AC nap tí: 10 V - 750V  1%     + 10D
DC proud: 10nA - 20A 0,5%   + 5D
AC proud: 10nA - 20A  0,8%  + 10D

ení odpor : 0,01  - 20 M  0,25 + 3D
ení frekvence: 1 Hz - 200 kHz  0,5% + 3D
ení spojitosti: akusticky a na displeji 150

diodový test -2 V, zkušební proud 0,6 mA
logická úrove : TTL logika: log 1  2,8V 0,8V, log 0  0,8V 0,5V
hmotnost 330 g v etn  baterií
Rozsah dodávky: m ící vodi e, baterie, návod na obsluhu, pouzdro



Analogové multimetry  - vyhovují EN 61010-1

VE 381 - analogový multimetr
DC nap tí: 2.5/10/50/250/500V;
AC nap tí: 10/50/250/500V;
DC proud: 0.5/10/250mA;

ení odpor : Rx10/Rx1k ,
dB: -20. +56 dB, test baterie 1.5V;
zrcátko proti paralaxe.

VE 382 - analogový multimetr
DC nap tí: 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V;
AC nap tí: 10/50/250/1000V;
DC proud: 0.05/2.5/25/250mA, 10A;

ení odpor : Rx1/Rx10/Rx1k/Rx10k ;
Kapacity:  0.025/0.25/25 F, 2000 F
dB:  -20...+62 dB; test baterie 1.5/9V;
zrcátko proti paralaxe.

VE 383 - analogový multimetr
DC nap tí: 0.05/0.5/2.5/10/50/250/500V;
AC nap tí: 0.05/10/50/250/500V, p i 40-400Hz;
DC proud: 0.01/0.25/2.5/25/250mA, 10A;
AC proud: 0.01/0.25/2.5/25/250mA, 10A, p i 400..1000Hz;

ení odporu: Rx1/Rx10/Rx100/Rx1k/Rx10k/Rx100k ;
Kmito et: 0.25/2.5/25kHz, p i max. 250V;
zrcátko proti paralaxe.

Digitální multimetr  UT531 (+tester izolace)
Špi kový TRMS multimetr, který v sob  integruje tester izola ního odporu.

ení izola ního odporu:
500V 0.5M - 99.9M +/-(3%+5D)

100M - 500M +/-(3%+5D)
1000V 4.0M - 99.9M +/-(3%+5D)

100M - 600M +/-(3%+5D)

DC nap tí: 60mV /600mV / 6 / 60 / 600 / 1000V +/- (0.09%+2D)
AC nap tí: 6V / 60V / 600V / 1000V +/- (1.0%+3D)
DC proud: 60mA / 400mA +/- (0.2%+2D)
AC proud: 60mA / 400mA +/- (1.5%+2D)
Odpor: 600 / 6k / 60k / 600k / 6M / 60 M +/- (0.9%+2D)
Kapacita: 10nF / 100nF / 1uF / 10uF / 100uF +/- (1.0%+3D)
Kmito et: 60 / 600Hz / 6k / 60k / 600k / 1MHz +/- (0.1%+1D)
Rozm ry: 202 x 97 x 46mm;                    Hmotnost: 505g

- Napájení 1.5V bat. (LR16) x6
- Auto rozsah
- Test diod
-  Akustický test
- True RMS,     - Data Hold
- Data Logging 99
- Icon displej
- Podsv tlení displeje
- Min./max. hodnota
- Nulování,        - Sleep mód
- Indikátor baterie
- LCD displej 72 x 43mm
- P ístroj je dodáván v praktickém pouzdru s uchem p es rameno.



Analogové multimetry série  C.A 5000

C.A 5001 C.A 5003 C.A 5005

C.A 5001 C.A 5003 C.A 5005
Napájení 1  baterie 1.5V
Životnost baterií 10 000 m ení (à 15 s)
El. bezpe nost IEC 1010-1, 600V     
Ochrana3) el.pojistky HBC 0.5A a 5A el.pojistky HBC 1.6A a 16A el.pojistky HBC 1A a 10A
Prac. klim. podmínky
Rozm ry a hmotnost

-10 … +50 °C a RH < 90 %
160×105×56 mm / 500 g

1  baterie 9V
10 000 m ení (à 10 s)

IEC 1010-1, 1000V CAT III-2/600V, IP53

C.A 5001 C.A 5003 1) C.A 5005
Nap tí DC
Typická p esnost
Nap tí AC
Typická p esnost
Proud DC 5 rozsah : 50 A…5A 7 rozsah : 50 A…15A 6 rozsah : 50 A…10A
Proud AC 4 rozsahy: 50mA…5A 5 rozsah : 1.50mA…15A 5 rozsah : 3A…300A2)

Typická p esnost
Odpor
Typická p esnost
Test propojení

2.5% z m ícího rozsahu (pro DC i AC proudy)
2 rozsahy: 10 k  a 1 M
10% z m ícího rozsahu

zvukový: R (50 )

8 rozsah : 100 mV … 1000 V     Rj= 20 k /V
1.5% z m ícího rozsahu

5 rozsah : 10 V … 1000 V     Rj= 20 k /V     dB stupnice 0 … +22 dB
2.5% z m ícího rozsahu

Moderní design
Bezpe nost dle IEC 1010-1
Kompaktní pouzdro

Technická specifikace:

1) P ídavný „Voltest“, kontrola p ítomnosti nap tí p i m ení R a testu propojení
2) Omezeno do 200 A p evodníkem MN 89 3) Sv telná kontrola pojistky

Volitelné p íslušenství:
VN sonda 2.5kV DC P03.1008.36
Foto lánek CDA 651A (20…20000lx) P03.1008.16
Teplotní idlo SK6 (-50…+285°C) P03.6525
Klešt  Miniclamp 2 P01.1050.02
Klešt  MN 89 (0.5 …240A AC) P01.1204.15
Klešt  PAC 21 (0.2 …1000A AC/DC) P01.1200.69
Taška p es rameno plát ná (240 230 70 mm) P01.2980.33

enosný kuf ík pro C.A 5001 až C.A 5003
 (270 200 65 mm) standardn  sou ást dodávky P01.2980.37

Údaje pro objednávku:
ístroj  C.A 5001
ístroj  C.A 5003
ístroj  C.A 5005

Ke všem p ístroj m jsou dodávány dv
ící š ry s hroty, kuf ík a baterie.

C.A 5005 je navíc s kleš ovým
evodníkem MN 89.



Digitální multimetry série  C.A 5200

• Provozní TRMS multimetr v kategorii CAT IV
• Podsvícený LC displej 6000 íslic, bargraf 61 segment
• M ení stejnosm rného a st ídavého nap tí do 600 V
• Rozsah 600 mV pro m ení nízkých hodnot nap tí
• M ení s nízkou vstupní impedancí VlowZ (270k )
• Stejnosm rné a st ídavé proudy do 10A (C.A 5233)
   nebo do 600A (C.A 5231 pouze s proudovými p evodníky)
• Ší ka pásma 3kHz (pro m ení nap tí), 1kHz (pro proud)
• M ení odporu
• M ení kmito tu, kapacity a teploty (pouze C.A 5233)
• Akustický a optický test propojení a test diod
• Funkce DATA HOLD
• Funkce MIN/MAX/REL (pouze C.A 5233)
• Bezkontaktní zkouše ka
• Funkce automatického vypnutí
• Elektrická bezpe nost CAT III/1 000 V a CAT IV/600 V

C.A 5231 C.A 5233 C.A 5287

• P esný provozní TRMS multimetr v kategorii CAT IV
• Podsvícený LC displej, 50 000 íslic, bargraf
• M ení stejnosm rného a st ídavého nap tí a proudu
• M ení kmito tu, kapacity, odporu
• ení teploty
• ení proudových smy ek 0-20 mA, 4-20 mA
• Funkce REL, MIN, MAX, PEAK, AVG
• Zobrazení dBV, dBm
• Vysoká základní p esnost 0,03 %
• Ší ka pásma 30/20 kHz pro U/I
• Opticky odd lené oboustranné rozhraní pro p ipojení k PC
• Software (volitelné p íslušenství)
• Provozní teplota 0 °C … 50 °C
• Akustický a optický test propojení a test diod
• Elektrická bezpe nost CAT III 1000 V a CAT IV 600 V
• Nárazuvzdorné pouzdro

Technická data:
Zobrazení LCD, podsvícený, 51 000 dig.
Rychlost m ení 4 m ení/s
Bargraf 21 segment
Nap tí 0,001 mV … 1000 V

DC AC
±(0,03% z .h.+5dig.)  ±(0,6% .h.+2D)

Proud 0,01 A … 10 A
±(0,1% z .h. + 5dig.)  ±(0,8 z .h.+2D)

Ší ka pásma 30 kHz (V) / 20 kHz (A)
Odpor 0,01  … 500M     ±(0,08% z .h.+5D)
Kapacita 0,001nF … 100mF   ±(1% z .h. +5D)
Teplota -200 °C ... +1372 °C (Term. K)

±(0,3 % z .h. + 3 °C)
Kmito et 0,001 Hz … 9,9999 MHz

±(0,02 % z .h. + 3 dig.) < 600 kHz
Funkce RELATIV, MIN, MAX, PEAK, AVG
Zobrazení dBV, dBm
Provozní teplota 0 °C … 50 °C
Skladovací teplota-20 °C … 60 °C, vy atá baterie
Napájení Standardní baterie 9 V
Rozm ry 44 x 103 x 203 mm
Hmotnost 680 g (v etn  baterie)

Technická data:               C.A 5233 / C.A 5231
Zobrazení podsv tlený LC displej, 6 000dig.
Bargraf 61 segment  3 m ení/s
Stejnosm rné nap tí: 0,01 mV … 600V ±(0,6% z .h.+2D)
Stejnosm rné nap tí: 0,1 mV … 600V ±(0,1% z .h.+2D)
St ídavé nap tí mV: 0,1 mV … 600V 3kHz ±(1,0% .h.+3D)
St ídavé nap tí: 0,1 mV … 600V 1kHz ±(1,0% .h.+3D)
Stejnosm rný proud: 1 mA … 10 A1) / 0,1 A ... 600 A2)

±(1,5% z .h.+3D) / ±(2,0%z .h.+2D)
St ídavý proud: 1 mA … 10 A1) / 0,1 A ... 600 A2)

±(2,0%z .h. + 3D) /±(2,0%z .h.+2D)
Odpor: 0,1  …60 M    ±(0,3% z .h. +4D)
Kapacita: 0,01 nF … 1000 F

(pouze C.A 5233) ±(3,5% z .h.+4D)
Teplota: -20 °C ... +760 °C/0,1 °C

(pouze C.A 5233) ±(2,0% z .h.+5D)
Kmito et: 10 Hz ... 3 000 Hz/0,01 Hz

(pouze C.A 5233) ±(0,5% z .h.)
Test propojení: < 100 ±3
Test diod: 0,001 V ... 2,8 V ±(1,0% z .h.+2D)
Provozní teplota/vlhkost: 0 °C … +50 °C / 90% p i 40°C
Skladovací teplota/vlhkost: -20 °C … +70 °C / 50% p i 60 °C
Elektrická bezpe nost: CAT IV / 600 V
Napájení: baterie 1x 9 V (6LF22)
Rozm ry (Š×V×H): 75 x 155 x 75 mm,     krytí  IP54
Hmotnost: cca. 320 g (v etn  baterie)
1) 20 A < 20 s, 15 A < 1 minuta,
2) pouze s proudovými p evodníky s p evodem 1 mV/A

Sou ást dodávky:
ístroj, dv  m ící š ry ervená/ erná s hroty, baterie 9V,

návod k obsluze,
Teplotní idlo „K“ (jen u CA5233).
Proudové klešt  MINI.03 (jen u CA5231KIT).

Volitelné p íslušenství na objendávku:
C.A 528X-PC software P01.1967.82
Klešt  PAC10  0,5..600A DC  P01.1200.70   k   CA5231



Zkouše ky nap tí -  UT15A,  UT15B,  UT15C
UT15A popis:
- pogumovaný, ergonomicky formovaný tvar pouzdra pro snadné držení v ruce
- LED bargraf, optická a akustická indikace
- Rozsah m ení nap tí od 12 V do 690 V AC/DC
- LED nap ové skoky (AC/DC)
- 12V: 0 až 12 LED bude svítit
- 24V: 19V±2V LED bude svítit
- 50V: 48V±6V LED bude svítit
- 120V: 110V±20V LED bude svítit
- 230V: 200V±20V LED bude svítit
- 400V: 340V±30V LED bude svítit
- 690V: 520V±30V LED bude svítit
- Zkouška propojení: rozsah 0 až 100 kOhm.
- Test fázového vodi e - jednopólová indikace 100-690V; 50Hz až 400Hz
- Krytí IP65 pro venkovní použití
- Test spojitosti s optickou a akustickou indikací do 400k
- Kontrola sledu fází „bez použití t etí ruky“
- Unikátní ešení pro tení údaje v temných prostorách - vestav ná svítilna
- Ochrana hrot  sondy proti nežádoucímu poran ní pracovníka
- Rychlý test zásuvek s rozte í 19mm pouze jednou rukou
- M ené nap tí i p i vadných bateriích
- Test fázového vodi e - jednopólová indikace
- Krátká doba odezvy (0,1 s) pro rychlý test nap tí, LCD 2s (UT15C)
- Snadný test kontroly baterií
- Vyvinutá a vyrobená v souladu s normami EN61010-1, EN61010-031
- EN61326, EN61243, EN60529, IEC536,
   EMC(89/336/EEC), EN50081-1 a EN50082-1
- AC/DC rozlišení automaticky
- Rozsah frekvence 0-400 Hz
- Testovací proud 3,5 mA
- Kategorie p ep tí CAT IV/600 V, T ída ochrany 2
- Napájení 2 1,5 V Micro (LR 03)
- Rozm ry 275  51  30 mm
- Hmotnost 210 g
UT15B:
   + Detekce zkratu
UT15C:
   + Displej 3 1/2 místný 1999 digit , rozm r 23x12mm

Detektor UT12A - Pouze p iložíte špi ku ke svorkovnici, zásuvce, nebo napájecímu kabelu. Když špi ka bliká a
zazní zvukový signál, víte, že tato ást je pod nap tím. UT12A pracuje p i držení tla ítka.

Nap ová citlivost 90 ~ 1000 V AC
Frakvenšní rozsah 50 -60 Hz
Zvuková signalizace a blikající LED indikují p ítomnost nap tí

Napájení 1,5V baterie (AAA) x 2
Rozm ry 150  109 mm,  Hmotnost 49 g

Detektor UT12B - pracuje po stisknutí tla ítka automaticky.
- automatické vypnutí po 3 minutách bez provozu
- dva režimy s/bez zvukové signalizace
- tla ítko se pouze jednou stiskne (nemusí se držet)

Bezkontaktní detektor -  UT12A,  UT12B



ETCR 1000A - bezkontaktní ukazatel sledu fází -
Ukazatel sledu fází, 3x 60 až 600 V, kleš ové p ipojení, bez vodivého kontaktu s živými vodi i, indikace optická a akustická.

ístroje ETCR 1000 jsou ur ené pro bezkontaktní m ení sledu fází v trojfázových sítích. Princip innosti je úpln  odlišný,
než u dosavadních ukazatel  sledu fází, které vyžadují p ímý vodivý kontakt s elektrickými vodi i.

ístroje jsou vybavené speciálními superinduktívními kleš mi s vysokou izola ní odolností, které nevyžadují p ímý
kontakt s vodivou ástí, ale p ipojují se na izolované vodi e jednotlivých fází. Tím se výrazn  zvyšuje bezpe nost obsluhy.
Zobrazení je realizované vysocesvítivými LED diodami

Funkce detekce po adí fází, princip statické indukce
Rozsah nap tí 60V až 600V (40 až 70 Hz)
Pr r kleští max 18mm (prierez vodi e120mm2)
Délka vodi 50 cm
Izola ní pevnost 5.4 kV rms
Bezpe nost CAT III 600V
Napájení 2x 1.5V typ AA
Automatické vypnutí po 15 minutách
Rozsah pracovních teplot -10°C až +55°C,
Vlhkost max 80%rH
Rozm ry 70x75x30mm
Hmotnost 207g
Rozsah dodávky:
 ístroj, emínek,
 koženkové pouzdro.





Digitální multimetry ady UNI-T  61
UT

61
A

UT
61

B

UT61C

UT61D

UT61E



Digitální multimetry ady UNI-T 50   v nabídce fy. EXIMUS



UNITEST   MAGNO-Voltfix,   Voltfix
Bezkontaktní tester magnetického pole a st ídaveho nap tí
Bezkontaktní sv telná a zvuková indikace magnetického pole
Rychlá p esná indikace p erušení kabel
Bezkontaktní sv telná a zvuková indikace magnetického pole (pouze Magno-Voltfix)
Kapesní provedení

dodávka v etn  2ks baterie 1.5V a návodu
Zobrazení 2xLED / 1xLED
Rozsah indikovaného nap tí:
Rozsah nap tí: 5 .... 600 V
Pracovní kmito et: 50 .... 500 Hz
Elektrická bezpe nost: IEC 1010, Cat II-2, 600 V
Krytí: IP 40
Napájení: 2x baterie 1.5 V
Rozm ry / Hmotnost: 140 x 24 x 20 mm  / 50 g

Digitální scope-multimetr UT81B UT81A
Typ UT81B

Základní  funk ce Rozsah esnost

Nap tí DC 400m /4/40V 
400V/1000V

±(0.8%+8D)

Nap tí AC
4V/40V  

400V/750V
±(1%+15D)

Proud DC
400 /4000 A  
40m A/400m A   

4A/10A
±(1%+8D)

Proud AC
400 A/4000 A  
40m A/400m A   

4A/10A
±(1.5%+8D)

Odpor
400 /4k/40k
400k /4M

40M
±(1%+5D)

Kapac ita
40nF  

400nF/4 F 
40 F/100 F

±(3%+8D)

Kmito et 10Hz~10M Hz ±(0 .1%+3D)

Vertiká lní p esnost ±(5%+1D)

Vs tupní citliv ost
20m V/d iv-
500V/d iv         

(1-2-5)
Horizontální p esnost (0.01%+1D)

asouv ý  rozsah 100ns/div-5s/div 
(1-2-5)

Ší ka  pásma
ve rzeB 8M Hz           
ve rzeA  2MHz

Disple j rozlišení 160X160

Reálná as po skocích
verzeB 40M S/s 

verzeA 200M S/s

St ída 0.1%~99.9%

Spe ciální funkce
Diodov ý test
Akustický test
Disple j

Trigger  Types  
vo ln / 

no rm áln / 
skokov

Pam 10 screens      
and se tups

Nastav .  kontras tu  a  jasu
Vs tupní impedance      
pro DC nap tí  cca 10M  

Sleep funkce
Indik. stav u ba te rie
Display Backlight
USB
M ax .Display 3999

160x160 m onoch rom atický podsvícený



Digitální multimetry  Meterman/Amprobe



Zkouše ky nap tí - Fluke    T110,   T130,   T150
íve Unitest  2000  2000 2000 T100,  T120, T140

Popis:Zkouše ka nap tí, propojení a sledu fází
 Již t etí generace odolných provozních zkouše ek
 Vylepšený design, konstrukce a m icí funkce pro praktické použití
 V souladu s normou SN EN 61243-3 ed.2: 2011
 M ení stejnosm rného a st ídavého nap tí do 690 V
 Vibra ní, optická a akustická indikace nam ené hodnoty nap tí
 Optický a akustický test propojení
 Indikace sledu fází pomocí kontaktní elektrody
 Jednopólová detekce fáze
 Automatické rozlišení st ídavého a stejnosm rného nap tí a

      indikace polarity stejnosm rného nap tí
 Krytí p ístroje proti prachu a st íkající vod  – IP64
 Kryt m icích hrot  ( ochrana p ed poran ním / poškozením)
 Adaptér na m icí hroty Ø 4  mm
 Indikace nap tí je funk ní i p i vybitých bateriích
 Pomocí tla ítek lze p ipojit sníženou vnit ní zát ž 7 k

      pro testování proudových chráni  do 30 mA
 Integrovaná svítilna umož uje práci i v tmavých prostorách
 Provozní teplota od -15°C
 Bezpe nostní kategorie CAT IV/600 V, CAT III/690 V

Fluke T130 a T150 navíc obsahuje:
 Zobrazení nam ené hodnoty nap tí na podsv tleném LCD 3.5 digit
 Funkce DATA HOLD

Fluke T150 navíc obsahuje:
 M ení odporu do 2 k



  PROFI 44      - universální zkouše ka -       PROFI 44
Ur ení p ístroje:
 m ení st ídavého a stejnosm rného nap tí v rozsahu od 6 V do 400 V
ístroj se automaticky zapne po p iložení m icích hrot  na nap tí vyšší než 3 V. Velikost m eného nap tí je zobrazována pomocí ady

svítivých diod, nap tí je indikováno také akusticky. Svítivé diody rovn ž slouží k indikaci polarity m eného nap tí. Zkouše ka PROFI 44
je vybavena možností p epínat vstupní odpor mezi 200 k  a 30 k . Vysoký vstupní odpor je výhodný pro m ení nap tí v obvodech
s proudovými chráni i, kdy nehrozí nebezpe í jejich necht ného vypnutí. Naproti tomu nízký vstupní odpor umož uje odstran ní známého
jevu, kdy je indikováno nap tí indukované na dlouhém vodi i.
 m ení odpor

PROFI 44 indikuje m ený odpor pomocí p ti svítivých diod. Zkušební sonda je samoz ejm  chrán na proti poškození p i pokusu m it
odpor na objektu pod nap tím. V tomto p ípad  se PROFI 44 automaticky p epne na režim m ení nap tí.
 indikace krajního vodi e jedním hrotem

Po p ipojení jednoho z m icích hrot  na nap tí vyšší než 50 V proti zemi a dotyku na senzor je tento stav opticky a akusticky indikován.
 kontrola sledu fází v t ífázových sítích

Zkouše ka PROFI 44 umož uje indikaci sledu fází po p ipojení dvou nebo dokonce jen jednoho m icího hrotu k m enému obvodu.
Po stisknutí ovládacího tla ítka dojde k synchronizaci oscilátoru zkouše ky s nap tím sít  a potom je možno zkouše ku p ipojit k jinému
krajnímu vodi i. Pokud je to fáze následující, rozsvítí se LED ozna ená šipkou ve sm ru otá ení hodinových ru ek. Pokud je fáze

edcházející, rozsvítí se LED indikující sled fází proti sm ru otá ení hodinových ru ek.
 kontrola polovodi ových p echod

PROFI 44 umož uje odlišit zkrat polovodi ového p echodu i jeho polarizaci v propustném nebo záv rném sm ru.

Pro zajišt ní maximální bezpe nosti uživatele je zkušební sonda vybavena funkcí autotest, která dovoluje kontrolu napájecí baterie,
elektroniky a p ívodních vodi  p ed použitím p ístroje. PROFI 44 je dodávána v tuhém plastovém pouzdru, chránícím p ístroj p ed
mechanickým poškozením.

Technické údaje:
Indikace nap tí: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V ss / st . 50 Hz
Indikace krajního vodi e: nap tí proti zemi > 50 V / 50 Hz
Indikace odpor : 0  až 60 k  v p ti stupních
Indikace sledu fází: pro Ufáz = 230 V ± 10 %
Vnit ní impedance sondy: asi 200 k  s možností p epnutí na 30 k
Napájení: baterie 9 V, typ 6F22 nebo 6LR61

ída ochrany: II (dvojitá izolace)
ep ová kategorie: II

Stupe  zne išt ní: 2
Rozsah pracovních teplot: 5 °C ÷ 40 °C
Max. pracovní relativní vlhkost: 75 % p i 23 °C
Zkušební nap tí: 3,7 kV
Rozm ry: asi 230 x 50 x 35 mm
Hmotnost p ístroje: asi 160 g v etn  baterie

  MULTI 42     - universální zkouše ka -   MULTI 42

© EXIMUS  - Profi44, Multi42

Technické údaje:
Indikace nap tí: ss i st  50Hz
- optická: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
- akustická: ano
Max. proud sondou: < 0.7 mA p i 250 V
Napájení: baterie 9 V, typ 6F22 nebo 6LR61
Automatické zapnutí: ano
Indikace krajního vodi e: 1pólová

etížitelnost: 600 V
Zkušební nap tí: 4 kV 
Rozm ry: cca 230 x 52 x 32 mm
Hmotnost p ístroje: cca 150 g

Ur ení p ístroje:
univerzální zkouše ka nap tí a vodivého spojení
 indikace stejnosm rného a st ídavého nap tí 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V a 400 V
 indikace polarity stejnosm rného nap tí
 jednopólová indikace krajního (fázového) vodi e
 indikace vodivého spojení (zkratu) 0-200 Ohm
 kontrola polovodi ových p echod



Bezkontaktní detektory  st ídavého nap tí a magnetického pole
Bezkontaktní detektory st ídavého nap tí a magnetického pole si získaly oblibu díky své snadné obsluze a bezchybné
funkci. Využívají je p edevším opravá i, monté i a údržbá i ze všech obor . Detektory magnetického pole se
používají p i opravách solenoidových ventil , cívek v automobilech, najdete je i ve výbav  opravá  pra ek.
Detektory st ídavého nap tí se používají v p ípadech, že pot ebujete detekovat nap tí (pr chod proudu není
zapot ebí!!!) v izolovaných vodi ích - klasickým p ípadem jsou sv télka na váno ní strome ek, asi každý z nás
již hledal, která ze žárovi ek je vadná. Pomocí detektor  je to záležitost n kolika sekund. Oba dva druhy detektor
jsou k dispozici i v provedení Ex (pro prostory s nebezpe ím výbuchu - atesty z FTZÚ Radvanice jsou
samoz ejmostí). Tyto výrobky by mohly doplnit i sortiment velkoobchod  - proto je tato nabídka ur ena i jejich
zástupc m.

Volt Stick 230V      520,- K Volt Stick 1000V Ex   1140,- K Magnet Stick MT 702 Ex   1230,- K
Volt Stick Pro12V  1040,-K Volt Stick Pro230       1050,- K Magnet Stick MT 702         550,- K

Volt Stick 1000V     520,- K
bezkontaktní detektor st ídavého
nap tí, ur en hlavn  pro
nap ovou hladinu 230-1000V AC.
Sv telná signalizace. IP64.

Spole né parametry:
Nabájení baterie 2 AAA (LR03), pracovní teplota: -20 až +50°C, hmotnost 40 g, materiál: Pa6, PP COP
! Minimální objednávka je 2 kusy detektor  VoltStick!

Fluke T90 - Zkouše ka nap tí a propojení s LED
Zkouše ka nap tí a propojení

Již t etí generace odolných provozních zkouše ek
Vylepšený design, konstrukce a m icí funkce

         pro praktické použití
V souladu s normou SN EN 61243-3 ed.2: 2011

ení stejnosm rného a st ídavého nap tí do 690V
Optická a akustická indikace nam ené hodnoty nap tí
Optický a akustický test propojení
Jednopólová detekce fáze
Automatické rozlišení st ídavého a stejnosm rného nap tí a
indikace polarity stejnosm rného nap tí
Krytí p ístroje proti prachu a st íkající vod  – IP54
Kryt m icích hrot  (ochrana p ed poran ním / poškozením)
Adaptér na m icí hroty  Ø 4 mm
Indikace nap tí je funk ní i p i vybitých bateriích
Provozní teplota od -15°C
Bezpe nostní kategorie CAT III/600V, CAT II/690V



Line Tracer  MI2093
ístroj pro sledování vodi  a proudových okruh  ve zdi,

pod podlahou, pro vyhledávání potrubí, ...
Line Tracer najde široké uplatn ní p i:
- sledování kabel  ve zdech a v podlahách
- sledování vodi  pod nap tím i bez nap tí
- lokalizace místa p erušení a zkratu vodi
- ur ení pojistky p íslušející danému proudovému okruhu
- ur ení konkrétního vodi e v kabelu
- sledování vodovodních potrubí, rozvod  úst edního topení a jiných vodivých smy ek

Princip funkce:
- Vysíla  T10K automaticky zvolí provozní mód podle toho, pracuje-li na

vodi ích pod nap tím nebo bez nap tí.
- Vysoce citlivý p ijíma  R10K detekuje signál, který je vysílán vysíla em a

který se ší í kolem zkoušeného vodi e nebo objektu. P ijíma  má t i
volitelné stupn  citlivosti a navíc plynulé jemné nastavení citlivosti.

- Optická i akustická indikace zajiš uje spolehlivé použití i v hlu ném nebo
tmavém prost ení:   sloupcový indikátor LED (bar-graph) zobrazuje

ítomnost a intenzitu p ijímaného signálu, akustický m ni  indikuje
ítomnost a intenzitu p ijímaného signálu

 

ZNF-01  zkouše ka nap tí a fází
- m ení nap tí od 12-400 V AC, DC
- m ící rozsahy 12,24,50,120,230,400 V
- akustická signalizace nap tí od 50-400Vac/dc
- ur ení fázového vodi e
- ur ení po adí fází v t ífázové soustav
- ur ení polarity stejnosm rného nap tí
- pohyblivý bezpe nostní hrot
- rozm ry 35 x 20 x 210 mm
Vhodná pro elektriká e a domácí kutily.

ZNF-95  zkouše ka nap tí a fází
- m ení nap tí od 6-500 V AC, DC
- m ící rozsahy 6, 110,230,400, 500 V
- ur ení fázového vodi e
- ur ení po adí fází v t ífázové soustav
- ur ení polarity stejnosm rného nap tí
- pohyblivý bezpe nostní hrot
- rozm ry 18 x 19 x 170 mm
Zkouše ka vhodná pro elektriká e a domácí kutily.



AMPROBE   Hexagon 340
Digitální multimetr - TRUE RMS
 elektricky odd lené rozhrání IR/RS 232
 dlouhodobé m ení ve spojení s PC
 p ídavná funkce MIN/MAX, ZOOM, relativní a špi ková hodnota
 citlivý m ící rozsah 50 mV
 proudový rozsah 5A
 50  odporový rozsah, rozlišení 10 m  s kalibrací odporu m ících š r
 automatická volba m ícího rozsahu
 m ení A, V, , f, C, teplota se sondou “K”
 test diod a rychlý akustický test spojitosti  100 s
 funkce “DATA HOLD”
 vzorkovací frekvence m ení 5 m ení za sec.
 základní p esnost 0,08 %
 funkce ZOOM pro analogový bargraf
 podsvícení displeje
 odolný proti náraz m a pád m díky gumovému ochrannému pouzdru
 automatické vypnutí m idla šet í baterii

Technické údaje:
displej  LCD 3 5/6,  5000 digit  bargraf
nap tí AC 0,01 mV - 1000V 0,5 % MH +3D
nap tí DC 0,01 mV - 1000V 0,08% MH +2D
proud AC 0,1 A - 10A  0,6% MH + 3D
proud DC 0,1 A - 10A  0,2% MH + 4D
frekvence 50 Hz - 20 kHz
teplota -50°C...+1000°C
kapacita 0,01 nF - 9999 F
kategorie p ep tí 2
ochrana vstup  dle EN 61010
napájení 9V, IEC 6LR61
rozm ry 198 97 55
hmotnost 430 g

Rozsah dodávky:
multimetr Hexagon 340
gumové ochranné pouzdro
dva m icí vodi e
teplotní sonda,  baterie 9V
návod na obsluhu v eském jazyce

íslušenství na zvláštní objednávku:
software pro UNITEST Hexagon obj. .1243  -1060,-K
pouzdro na p ístroj tkaninové obj. . 1150        - 795,-K
adaptor pro sondy typu „K“ obj. . 1172          -1030,-K
teplotní sonda s pružným kabelem . 9063      - 865,-K
termo lánek typu K s kabelem, k adaptoru     - 269,-K

 obj. .1150

 obj. .1172

 obj. .9063

termo lánek typu „K“

AMPROBE  Hexagon 110; 120
Digitální multimetry
 velký LCD displej - výška íslic 25mm !
 akustická signalizace špatného zapojení
 automatické p epínání rozsah
 test diod a akustický test spojitosti
 m ení teploty
 tla ítko HOLD

   (pozdržení aktuální hodnoty na displeji)
 m ení relativní hodnoty REL .
 odolný proti náraz m a ot es m

    díky ochrannému pouzdru
 automatické vypnutí p ístroje

Rozsah dodávky:
multimetr Hexagon
protinárazové gumové pouzdro
dva m ící vodi e
termo lánek
baterie 2  1,5V AA
návod na obsluhu v eském jazyce

íslušenství na zvláštní objednávku:
pouzdro na p ístroj tkaninové obj. . 1150,
adaptor pro sondy typu „K“ obj. .1172,
viz. obrázky p íslušenství u Hexagon 340

Technická data:
displej LCD, 33/4 digit, 4000 digit
AC nap tí 0,1 mV - 1000 V  0,5% MH +3D
DC nap tí 1 mV - 1000 V   1% MH +5D
AC proud 0,1 mA - 10 A  1,4 % MH + 4D
DC proud 0,1 mA - 10 A    1,2 % MH + 3D
frekven ní rozsah
pro m ení V, A 50 Hz - 500 Hz

ení odporu 0.1  - 40M  0,6% MH+4D
ení teploty -20°C - 500°C  (pouze 120)
ení kapacity 0.1 nF - 3000 µF

kategorie p ep tí CAT III/600V, CAT II/1000V
ochrana vstup  dle EN 61010, VDE 0411
napájení baterie 2  1,5V, IEC LR03
rozm ry 198  97  55 mm,  hmotnost 396 g

 obj. .1172

 





METRAHit TWO+ 4980,-K
Digitální multimeter TRMS

   AC+DC nap tí(600mV, 6V, 60V, 600V)
   AC nap tí(600mV, 6V, 60V, 600V)
   AC+DC proud(60mA, 600mA, 6A, 10A)
   AC proud(60mA, 600mA, 6A, 10A)
  odpor(600 , 6k , 60k , 600k , 6M , 40M )
    test diod
    test pr chodnosti (akustická signalizace)
   teplota (termo lánek typu K)
   funkce MIN, MAX a DATA (hold)
   odolné pouzdro
   mod e podsv tlený display
  DKD kalibra ní certifikát

 

METRAHit X-TRA 12800,-K
Digitální multimeter

   AC nap tí TRMS (100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V)
   AC+DC nap tí TRMS (100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V)
   DC nap tí (100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V)
   AC proud TRMS (100uA, 1mA, 10mA, 100mA, 1A, 10A)
   AC+DC proud TRMS (100uA, 1mA, 10mA, 100mA, 1A, 10A)
   frekvence, st ída (1Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz)
   odpor (100 , 1k , 10k , 100k , 1M , 10M , 40M )
   kapacita (10nF, 100nF, 1 F, 10 F, 100 F)
    test diod
    test pr chodnosti (akustická signalizace)
   teplota (Pt 100/1000, K-termo lánek)

 

METRAHit TECH 10320,-K
Digitální multimeter

AC napetí TRMS (100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V)
AC+DC napìtí TRMS (100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V)
DC napetí (100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V)
AC proud TRMS (10mA, 100mA, 1A, 10A)
AC+DC proud TRMS (10mA, 100mA, 1A, 10A)
frekvence (1Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz)
odpor (100 , 1k , 10k , 100k , 1M , 10M , 40M )
kapacita (10nF, 100nF, 1 F, 10 F, 100 F)
test diod
test prùchodnosti (akustická signalizace)
teplota (K-termoclánek)

 

METRAPort 40S 14920,-K
Digitální multimeter

AC+DC nap tí(30mV, 300mV, 3V, 30V, 300V, 600V)
AC+DC proud(300uA, 3mA, 30mA, 300mA, 3A, 10A)
Odpor(30 , 300 , 3k , 30k , 300k , 3M , 30M )
frekvence, st ída(300Hz, 3kHz, 30kHz, 300kHz, 1MHz)
Kapacita(30nF, 300nF, 3 F, 30 F, 300 F)
test diod
test prùchodnosti (akustická signalizace)
teplota (Pt 100/1000, K-termoclánek)
funkce MIN, MAX a DATA (hold)
DKD kalibra ní certifikát

 



Elektrické  zkouše ky  série T



Digitální  multimetry   série 170

Vlastnosti:


