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Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Accesorii standard:

l8 funcţii, 20 de intervale
ltestarea diodelor şi a continuităţii 
   circuitului, cu buzzer
lfuncţie de tester de baterii
lcarcasă antişoc

Afişaj : analogic şi LCD 3,5 cifre (15 mm)
Tensiune continuă DC : 0,2/2/20/200/600V ± 3% / ± 0,5% +2c
Tensiune alternativă AC : 0,2/2/20/200/600V ±4% /± 0,8% + 3c
Curent continuu DC : 0,2mA/2mA/20mA/200mA/10A 
 : ±3%/±1% +3c
Curent Alternativ AC : 0,2mA/2mA/20mA/200mA/10A 
 : ±4% / ±1,5% +3c
Rezistenţă : 200/2K/20K/200K/2M/20MΩ 
 : ±3%/± 0,8% +3c
Testare baterii : 1,5V (100 mA) / 9 V (10 mA)
Testare diodă : curentul de testare aprox. 1mA; 
   tensiune de testare aprox 2,4V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R< 30Ω
Dimensiuni : 190 x 108 x 50 mm
Greutate : 470 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22
Siguranţă : EN61010, CAT II 600V

ź set de cabluri de măsurare

Multimetre analogice 
de buzunar 
AX-7003

l 6 funcţii, 14 intervale
l funcţie de tester de baterii
l cabluri de măsurare 
    ce nu pot fi demontate
l măsurare dB
l carcasă antişoc (toc)

Tensiune continuă DC/Acurateţe : 10 / 50 / 250 / 500V ±5%
Tensiune alternativă AC/Acurateţe : 50 / 250 / 500V ±5%
Curent continuu DC/Acurateţe : 25 / 250 mA ±5%
Rezistenţă / Acurateţe : 10 kΩ / 1 MΩ ±5%
Testarea bateriei : 1,5 V (125 mA) / 9 V (25 mA)
Decibeli : 4 - 56 (0 dB: 1 mW / 600 W)
Dimensiuni : 120 x 90 x 30 mm
Greutate : 160 g (cu baterie)
Alimentare : 1 baterie 1,5V tip LR03
Siguranţă : IEC/EN 61010, CAT II 300V

Multimetre tip creion 
cu retroiluminare 
AX-201

lafişaj cu LCD 3,5 (1999), cu 
   retroilumi nare, înălţimea 
   cifrelor 13 mm
lmodificarea automată 
   a intervalului
lindicator automat d
   e polaritate
lindicator de depăşire 
   a intervalului de măsurare
lfuncţie HOLD (îngheţarea 
rezultatelor de pe afişaj)
lfuncţie de iluminare a zonei de măsurare
ltestarea diodelor şi a continuităţii circuitului, 
   cu buzzer
lărilor logice ale sistemelor digitale (TTL)
lfuncţie de oprire automată
l indicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD 3,5 cifre, înălţimea cifrelor 13 mm
Tensiune continuă DC : 200 mV, 600V
Tensiune alternativă AC : 2V, 600V
Rezistenţă : 200Ω, 20MΩ
Curent continuu DC : 20mA, 200mA
Curent Alternativ AC : 20mA, 200mA
Testarea diodelor : curent de testare 0,5mA/tensiune 
   de testare 1,5V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R < 50 Ω
Dimensiuni : 230 x 57 x 30 mm
Greutate : 182 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9 V tip 6F22 (nu este inclusă)
Siguranţă : IEC-61010, CAT II 600V

AX-MS811 Multimetre digitale 
de buzunar 
500V AC/DC

l afişaj LCD 3,75 cifre
l modificare automată 
    a intervalelor de măsurare
l indicator automat 
    de polaritate
l funcţie de măsurare 
    relativă REL
l testarea diodelor şi 
    a continuităţii circuitului, cu buzzer
l indicator de depăşire a intervalului dezzz măsurare
l indicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD 3,75 cifre (4000)
Tensiune DC : 0,1mV...400mV/4V/40V/400V/500V
Tensiunea AC : 1mV...4V/40V/400V/500V
Rezistenţă : 0,1Ω...400Ω / 4kΩ/40kΩ/400kΩ / 4MΩ/40MΩ
Capacitate : 0,001nF...4nF/40nF/400nF / 4µF/40µ/200µF
Frecvenţă : 0,001Hz...5Hz/50Hz/500Hz / 5kHz/50kHz/500kHz
 : 10MHz
Coeficient de umplere : 0,1...99%
Testarea diodelor : curent de testare 1 mA
   tensiune de testare 1,5 V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R< 30Ω
Dimensiuni : 108 x 56 x 11,5 mm
Alimentare : baterie 3V tip CR2032 (nu este inclusă)
Siguranţă : EN61010 Cat. II 500V

źhusă moale cu bridă pentru curea

Multimetre digitale 
de buzunar 
AX-100

l carcasă antişoc
l modificare manuală 
     a intervalelor
l testare diodă şi continuitate 
    circuit cu avertizor
l afişaj LCD
l indicator consumare baterie

Tip afişaj utilizat : LCD 3,5 cifre (1999)
Prelevare mostre : 3x/s
Interval măsurare tens. AC : 100m...200/600V
Interval măsurare tens. DC : 100µ...200m/2/20/200/600V
Interval măs. curent DC : 1µ...20u/200u/2m/20m/200m/10A
Interval măsurare rezistenţă : 0,1Ω...200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ
Testare diodă : 1mA, 3V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<70Ω
Dimensiuni exterior are (la x ad x in) : 85 x 30 x 145 mm
Greutate cu baterie : 170 g
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22

źcabluri de măsurare

Multimetre digitale 
AX-MS8221A 
cu buzzer

lfuncţie HOLD (îngheţarea 
    rezultatelor de pe afişaj)
lindicator de stare pentru baterie
lsoclu individual pentru testarea 
    hFE a tranzistoarelor NPN şi PNP
lmăsurarea intensităţii curentului 
    continuu şi alternativ până la 10A
ltestarea continuităţii circuitului, 
    cu buzzer

Afişaj : LCD 3,5 cifre (1999) înălţimea cifrelor 15mm
Tensiune continuă : 200mV/2V/20V/200/1000V
Tensiune alternativă : 2V/20V/200V/750V(40Hz-1kHz)
Curent continuu : 200µA/2mA/20m/200m/10A
Curent alternativ : 2mA/20m/200m/10A(40Hz-1kHz)
Rezistenţă : 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R< 50Ω
Testarea diodelor  : curent de testare 1mA 
  : tensiune de testare 2,8V
Testarea hFE a tranzistoarelor : 2,8 V tensiune de testare
Siguranţă : IEC/EN61010-1 Cat. III II 1000V, Cat. III 600V:
Alimentare : 3 baterii 1,5 V tip LR03
Dimensiuni : 158x74x32 mm
Greutate : 250 g (cu baterii)

źcabluri de măsurare

Multimetre 
analogice şi digitale
AX-7030 

Caracteristici:
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AX-105 Multimetre 
digitale automate, 
de buzunar

lafişaj LCD 3,75 (3999), 
    înălţimea cifrelor 18,9 mm
lmodificare manuală şi automată 
   a intervalelor de măsurare
lfuncţie de măsurare relativă REL
lfuncţie DATA HOLD (îngheţarea 
   rezultatelor de pe afişaj)
lmăsurarea realizării procesului Duty Cycle
ltestarea diodelor şi a continuităţii circuitului, cu buzzer
lindicator de depăşire a intervalului de măsurare
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie
lcarcasă antişoc (toc)

Afişaj : LCD 3,75 (3999), înălţimea cifrelor 18,9 mm
Testare : 3 x/s
Tensiune continuă DC : 100µV...400mV/4V/40V/400V/600V
Tensiune alternativă AC : 1mV...4V/40V/400V/600V
Curent continuu DC : 0,1µA...400µA/4000µA/40mA/400mA/10A
Curent Alternativ AC : 0,1µA...400µA/4000µA/40mA/400mA/10A
Rezistenţă : 0,1Ω...400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitate : 1pF...4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/100µF
Frecvenţă : 0,001Hz...1Hz/10Hz/100Hz
 : 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz
Temperatură : -20°C - 1000°C
Testarea diodelor : curent de testare 5 mA 
   tensiune de testare 1,5 V
Testarea continuităţii  : semnal acustic pentru R<70 Ω
Dimensiuni : 145 x 74 x 36 mm
Greutate : 190 g (cu baterii)
Alimentare : 2 baterii 1,5 V tip LR03 (nu sunt incluse)

źcabluri de măsurare cu capete de măsurare
źsondă de temperatură de tip K având la un capăt terminaţie sferică 
   şi la celălalt, mufe tip banană, de 4mm

Multimetre digitale AX-582B, 
cu iluminare 
afişaj

loprire automată
lafişaj LCD (28 mm) iluminat, mare
lfuncţie HOLD (păstrare citire 
   de pe afişaj)
lcarcasă antişoc (holster)
lmăsurare hFE tranzistori cu 
   ajutorul adaptorului anexat
lmodificare manuală a intervalelor
ltestare diodă şi continuitate 
   circuit cu avertizor
ldetectare cablu de fază 
   (semnalizare acustică şi optică)

Tip instrument de măsură : multimetru digital
Tip afişaj utilizat : LCD 3,5 cifre 28mm
Prelevare mostre : 3x/s
Interval măsurare tens. DC : 0,1m...200m/2/20/200/1000V
Interval măsurare tens. AC : 1m...2/20/200/750V
Lăţime bandă măsurare tensiune AC : 40Hz...200Hz
Interval măs. curent DC : 0,1µ...200µ/20µ/20m/200m/2/20A
Interval măs. curent AC : 0,1m...200m/2/20A
Lăţime bandă măsurare curent AC : 40Hz...200Hz
Interval măsurare rezistenţă : 0,1...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ
Interval măsurare capacitate : 10p...20n/2µ/200µF
Testare diodă : 1mA, 3V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<70Ω
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) : 97 x 35 x 189 mm
Greutate cu baterie : 375 g
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22
Siguranţă : EN61010 600V CAT IV

źadaptor pentru măsurarea capacităţii şi hFE tranzistori
źcabluri de măsurare

źhusă moale AX-58P

Multimetre digitale 
AX-101B

l·generator semnal dreptunghiular 
l·carcasă antişoc 
l·modificare manuală a intervalelor 
l·testare diodă şi continuitate circuit 
    cu avertizor 
l·indicator consumare baterie 
l·LCD display with backlight

Afişaj : LCD 3,5 cifre (1999)
Prelevare mostre : 2-3x/s
Interval măsurare tens. AC : 100m...200/500V
Acurateţe măs. tens. AC : ±(1,2%+ 10 digiţi)
Interval măsurare tens. DC : 100µ...200m/2/20/200/500V
Acurateţe măs. tens. DC : ±(0,5% + 2 cifre)
Interval măs. curent DC : 1µ...2m/20m/200m/10A
Acurateţe măs. curent DC : ±(1% + 2 cifre)
Interval măsurare rezistenţă : 0,1...200/2k/20k/200k/20M/200MΩ
Acurateţe măs. rezistenţă : ±(0,8% + 2 cifre)
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<70Ω
Temperatura de lucru : 0...40°C
Greutate cu baterie : 156 g
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) : 74 x 35 x 150 mm
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22
Dotări : instrucţiuni de utilizare
   cabluri de măsurare

Multimetre digitale AX-572 
cu lumină de fundal pentru 
ecran

l LCD 3,5 digit (1999) 40mm high
l oprire automată 
l carcasă antişoc (holster) 
l măsurare hFE tranzistori 
    cu ajutorul adaptorului anexat 
l modificare manuală a intervalelor 
l testare diodă şi continuitate 
    circuit cu avertizor 
l universal 
l indicator consumare baterie 
l overrange indicator "1" or "-1" 

Afişaj : LCD (1999)
Prelevare mostre : 3x/s
Interval măsurare tens. DC : 100µ...200m/2/20/200/1000V
Acurateţe măs. tens. DC : ±(0,5% + 3 cifre)
Interval măsurare tens. AC : 1m...2/20/200/750V
Acurateţe măs. tens. AC : ±(2% + 5 cifre)
Interval măs. curent DC : 0,01µ...20µ/2m/200m/20A
Acurateţe măs. curent DC : ±(0,8% + 10 cifre)
Interval măs. curent AC : 1µ...2m/200m/20A
Acurateţe măs. curent AC : ±(0,8% + 5 cifre)
Interval măsurare rezistenţă : 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Acurateţe măs. rezistenţă : ±(0,8% + 3 cyfry)
Interval măsurare capacitate : 10p...20n/2µ/200µF
Acurateţe măsurare capacitate : ±(2,5% + 20 cifre)
Testare diodă : 1mA, 3V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<70Ω
Test hFE tranzistori : 3 V
Conform cu norma : EN61010 600V CAT III
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) : 93 x 55 x 175 mm
Masă : 400 g
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22

Multimetre digitale AX-588B 
cu măsurare inductanţă

Tip instrument de măsură : multimetru digital
Tip afişaj utilizat : LCD 3,5 cifre 28mm
Interval măsurare tens. DC : 0,1m...200m/2/20/200/1000V
Interval măsurare tens. AC : 0,1m...200m/2/20/200/750V
Lăţime bandă măsurare tensiune AC : 40Hz...400Hz (până la 200V),
 : 40Hz...100Hz (până la 750V)
Interval măs. curent DC : 1µ...2m/20m/200m/20A
Interval măs. curent AC : 1µ...2m/20m/200m/20A
Lăţime bandă măsurare curent AC : 40Hz...200Hz
Interval măsurare rezistenţă : 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20M/2000MΩ
Interval măsurare capacitate : 10p...20n/2000n/2µ/20µ/200µF
Interval măsurare frecvenţă : 1Hz...2k/20k/200k/2M/10MHz
Interval măsurare temperatură : -40...1000°C
Interval măsurare inductanţă : 1µ...2m/20m/200m/2H/20H
Testare diodă : 1mA, 3V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<70Ω
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) : 97 x 35 x 189 mm
Greutate cu baterie : 400 g
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22
Siguranţă: : EN61010 600V CAT IV

źadaptor pentru măsurarea capacităţii şi hFE tranzistori
źcabluri de măsurare
źsondă de tip picătură, K, cu capete tip banană 4mm TP-09

loprire automată
lafişaj LCD (28 mm) iluminat, mare
lfuncţie PEAK HOLD (memorare impulsuri)
lcarcasă antişoc (holster)
lmăsurare frecvenţă, capacitate şi temperatură
lmăsurare hFE tranzistori cu ajutorul adaptorului anexat
lmodificare manuală a intervalelor
linterval de măsurare a rezistenţei mare 2000MΩ
ltestare diodă şi continuitate circuit cu avertizorźhusă moale AX-58P
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Accesorii opţionale:
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Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Accesorii standard:

l8 funcţii, 20 de intervale
ltestarea diodelor şi a continuităţii 
   circuitului, cu buzzer
lfuncţie de tester de baterii
lcarcasă antişoc

Afişaj : analogic şi LCD 3,5 cifre (15 mm)
Tensiune continuă DC : 0,2/2/20/200/600V ± 3% / ± 0,5% +2c
Tensiune alternativă AC : 0,2/2/20/200/600V ±4% /± 0,8% + 3c
Curent continuu DC : 0,2mA/2mA/20mA/200mA/10A 
 : ±3%/±1% +3c
Curent Alternativ AC : 0,2mA/2mA/20mA/200mA/10A 
 : ±4% / ±1,5% +3c
Rezistenţă : 200/2K/20K/200K/2M/20MΩ 
 : ±3%/± 0,8% +3c
Testare baterii : 1,5V (100 mA) / 9 V (10 mA)
Testare diodă : curentul de testare aprox. 1mA; 
   tensiune de testare aprox 2,4V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R< 30Ω
Dimensiuni : 190 x 108 x 50 mm
Greutate : 470 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22
Siguranţă : EN61010, CAT II 600V

ź set de cabluri de măsurare

Multimetre analogice 
de buzunar 
AX-7003

l 6 funcţii, 14 intervale
l funcţie de tester de baterii
l cabluri de măsurare 
    ce nu pot fi demontate
l măsurare dB
l carcasă antişoc (toc)

Tensiune continuă DC/Acurateţe : 10 / 50 / 250 / 500V ±5%
Tensiune alternativă AC/Acurateţe : 50 / 250 / 500V ±5%
Curent continuu DC/Acurateţe : 25 / 250 mA ±5%
Rezistenţă / Acurateţe : 10 kΩ / 1 MΩ ±5%
Testarea bateriei : 1,5 V (125 mA) / 9 V (25 mA)
Decibeli : 4 - 56 (0 dB: 1 mW / 600 W)
Dimensiuni : 120 x 90 x 30 mm
Greutate : 160 g (cu baterie)
Alimentare : 1 baterie 1,5V tip LR03
Siguranţă : IEC/EN 61010, CAT II 300V

Multimetre tip creion 
cu retroiluminare 
AX-201

lafişaj cu LCD 3,5 (1999), cu 
   retroilumi nare, înălţimea 
   cifrelor 13 mm
lmodificarea automată 
   a intervalului
lindicator automat d
   e polaritate
lindicator de depăşire 
   a intervalului de măsurare
lfuncţie HOLD (îngheţarea 
rezultatelor de pe afişaj)
lfuncţie de iluminare a zonei de măsurare
ltestarea diodelor şi a continuităţii circuitului, 
   cu buzzer
lărilor logice ale sistemelor digitale (TTL)
lfuncţie de oprire automată
l indicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD 3,5 cifre, înălţimea cifrelor 13 mm
Tensiune continuă DC : 200 mV, 600V
Tensiune alternativă AC : 2V, 600V
Rezistenţă : 200Ω, 20MΩ
Curent continuu DC : 20mA, 200mA
Curent Alternativ AC : 20mA, 200mA
Testarea diodelor : curent de testare 0,5mA/tensiune 
   de testare 1,5V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R < 50 Ω
Dimensiuni : 230 x 57 x 30 mm
Greutate : 182 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9 V tip 6F22 (nu este inclusă)
Siguranţă : IEC-61010, CAT II 600V

AX-MS811 Multimetre digitale 
de buzunar 
500V AC/DC

l afişaj LCD 3,75 cifre
l modificare automată 
    a intervalelor de măsurare
l indicator automat 
    de polaritate
l funcţie de măsurare 
    relativă REL
l testarea diodelor şi 
    a continuităţii circuitului, cu buzzer
l indicator de depăşire a intervalului dezzz măsurare
l indicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD 3,75 cifre (4000)
Tensiune DC : 0,1mV...400mV/4V/40V/400V/500V
Tensiunea AC : 1mV...4V/40V/400V/500V
Rezistenţă : 0,1Ω...400Ω / 4kΩ/40kΩ/400kΩ / 4MΩ/40MΩ
Capacitate : 0,001nF...4nF/40nF/400nF / 4µF/40µ/200µF
Frecvenţă : 0,001Hz...5Hz/50Hz/500Hz / 5kHz/50kHz/500kHz
 : 10MHz
Coeficient de umplere : 0,1...99%
Testarea diodelor : curent de testare 1 mA
   tensiune de testare 1,5 V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R< 30Ω
Dimensiuni : 108 x 56 x 11,5 mm
Alimentare : baterie 3V tip CR2032 (nu este inclusă)
Siguranţă : EN61010 Cat. II 500V

źhusă moale cu bridă pentru curea

Multimetre digitale 
de buzunar 
AX-100

l carcasă antişoc
l modificare manuală 
     a intervalelor
l testare diodă şi continuitate 
    circuit cu avertizor
l afişaj LCD
l indicator consumare baterie

Tip afişaj utilizat : LCD 3,5 cifre (1999)
Prelevare mostre : 3x/s
Interval măsurare tens. AC : 100m...200/600V
Interval măsurare tens. DC : 100µ...200m/2/20/200/600V
Interval măs. curent DC : 1µ...20u/200u/2m/20m/200m/10A
Interval măsurare rezistenţă : 0,1Ω...200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ
Testare diodă : 1mA, 3V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<70Ω
Dimensiuni exterior are (la x ad x in) : 85 x 30 x 145 mm
Greutate cu baterie : 170 g
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22

źcabluri de măsurare

Multimetre digitale 
AX-MS8221A 
cu buzzer

lfuncţie HOLD (îngheţarea 
    rezultatelor de pe afişaj)
lindicator de stare pentru baterie
lsoclu individual pentru testarea 
    hFE a tranzistoarelor NPN şi PNP
lmăsurarea intensităţii curentului 
    continuu şi alternativ până la 10A
ltestarea continuităţii circuitului, 
    cu buzzer

Afişaj : LCD 3,5 cifre (1999) înălţimea cifrelor 15mm
Tensiune continuă : 200mV/2V/20V/200/1000V
Tensiune alternativă : 2V/20V/200V/750V(40Hz-1kHz)
Curent continuu : 200µA/2mA/20m/200m/10A
Curent alternativ : 2mA/20m/200m/10A(40Hz-1kHz)
Rezistenţă : 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R< 50Ω
Testarea diodelor  : curent de testare 1mA 
  : tensiune de testare 2,8V
Testarea hFE a tranzistoarelor : 2,8 V tensiune de testare
Siguranţă : IEC/EN61010-1 Cat. III II 1000V, Cat. III 600V:
Alimentare : 3 baterii 1,5 V tip LR03
Dimensiuni : 158x74x32 mm
Greutate : 250 g (cu baterii)

źcabluri de măsurare

Multimetre 
analogice şi digitale
AX-7030 

Caracteristici:
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AX-105 Multimetre 
digitale automate, 
de buzunar

lafişaj LCD 3,75 (3999), 
    înălţimea cifrelor 18,9 mm
lmodificare manuală şi automată 
   a intervalelor de măsurare
lfuncţie de măsurare relativă REL
lfuncţie DATA HOLD (îngheţarea 
   rezultatelor de pe afişaj)
lmăsurarea realizării procesului Duty Cycle
ltestarea diodelor şi a continuităţii circuitului, cu buzzer
lindicator de depăşire a intervalului de măsurare
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie
lcarcasă antişoc (toc)

Afişaj : LCD 3,75 (3999), înălţimea cifrelor 18,9 mm
Testare : 3 x/s
Tensiune continuă DC : 100µV...400mV/4V/40V/400V/600V
Tensiune alternativă AC : 1mV...4V/40V/400V/600V
Curent continuu DC : 0,1µA...400µA/4000µA/40mA/400mA/10A
Curent Alternativ AC : 0,1µA...400µA/4000µA/40mA/400mA/10A
Rezistenţă : 0,1Ω...400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitate : 1pF...4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/100µF
Frecvenţă : 0,001Hz...1Hz/10Hz/100Hz
 : 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz
Temperatură : -20°C - 1000°C
Testarea diodelor : curent de testare 5 mA 
   tensiune de testare 1,5 V
Testarea continuităţii  : semnal acustic pentru R<70 Ω
Dimensiuni : 145 x 74 x 36 mm
Greutate : 190 g (cu baterii)
Alimentare : 2 baterii 1,5 V tip LR03 (nu sunt incluse)

źcabluri de măsurare cu capete de măsurare
źsondă de temperatură de tip K având la un capăt terminaţie sferică 
   şi la celălalt, mufe tip banană, de 4mm

Multimetre digitale AX-582B, 
cu iluminare 
afişaj

loprire automată
lafişaj LCD (28 mm) iluminat, mare
lfuncţie HOLD (păstrare citire 
   de pe afişaj)
lcarcasă antişoc (holster)
lmăsurare hFE tranzistori cu 
   ajutorul adaptorului anexat
lmodificare manuală a intervalelor
ltestare diodă şi continuitate 
   circuit cu avertizor
ldetectare cablu de fază 
   (semnalizare acustică şi optică)

Tip instrument de măsură : multimetru digital
Tip afişaj utilizat : LCD 3,5 cifre 28mm
Prelevare mostre : 3x/s
Interval măsurare tens. DC : 0,1m...200m/2/20/200/1000V
Interval măsurare tens. AC : 1m...2/20/200/750V
Lăţime bandă măsurare tensiune AC : 40Hz...200Hz
Interval măs. curent DC : 0,1µ...200µ/20µ/20m/200m/2/20A
Interval măs. curent AC : 0,1m...200m/2/20A
Lăţime bandă măsurare curent AC : 40Hz...200Hz
Interval măsurare rezistenţă : 0,1...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ
Interval măsurare capacitate : 10p...20n/2µ/200µF
Testare diodă : 1mA, 3V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<70Ω
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) : 97 x 35 x 189 mm
Greutate cu baterie : 375 g
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22
Siguranţă : EN61010 600V CAT IV

źadaptor pentru măsurarea capacităţii şi hFE tranzistori
źcabluri de măsurare

źhusă moale AX-58P

Multimetre digitale 
AX-101B

l·generator semnal dreptunghiular 
l·carcasă antişoc 
l·modificare manuală a intervalelor 
l·testare diodă şi continuitate circuit 
    cu avertizor 
l·indicator consumare baterie 
l·LCD display with backlight

Afişaj : LCD 3,5 cifre (1999)
Prelevare mostre : 2-3x/s
Interval măsurare tens. AC : 100m...200/500V
Acurateţe măs. tens. AC : ±(1,2%+ 10 digiţi)
Interval măsurare tens. DC : 100µ...200m/2/20/200/500V
Acurateţe măs. tens. DC : ±(0,5% + 2 cifre)
Interval măs. curent DC : 1µ...2m/20m/200m/10A
Acurateţe măs. curent DC : ±(1% + 2 cifre)
Interval măsurare rezistenţă : 0,1...200/2k/20k/200k/20M/200MΩ
Acurateţe măs. rezistenţă : ±(0,8% + 2 cifre)
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<70Ω
Temperatura de lucru : 0...40°C
Greutate cu baterie : 156 g
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) : 74 x 35 x 150 mm
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22
Dotări : instrucţiuni de utilizare
   cabluri de măsurare

Multimetre digitale AX-572 
cu lumină de fundal pentru 
ecran

l LCD 3,5 digit (1999) 40mm high
l oprire automată 
l carcasă antişoc (holster) 
l măsurare hFE tranzistori 
    cu ajutorul adaptorului anexat 
l modificare manuală a intervalelor 
l testare diodă şi continuitate 
    circuit cu avertizor 
l universal 
l indicator consumare baterie 
l overrange indicator "1" or "-1" 

Afişaj : LCD (1999)
Prelevare mostre : 3x/s
Interval măsurare tens. DC : 100µ...200m/2/20/200/1000V
Acurateţe măs. tens. DC : ±(0,5% + 3 cifre)
Interval măsurare tens. AC : 1m...2/20/200/750V
Acurateţe măs. tens. AC : ±(2% + 5 cifre)
Interval măs. curent DC : 0,01µ...20µ/2m/200m/20A
Acurateţe măs. curent DC : ±(0,8% + 10 cifre)
Interval măs. curent AC : 1µ...2m/200m/20A
Acurateţe măs. curent AC : ±(0,8% + 5 cifre)
Interval măsurare rezistenţă : 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Acurateţe măs. rezistenţă : ±(0,8% + 3 cyfry)
Interval măsurare capacitate : 10p...20n/2µ/200µF
Acurateţe măsurare capacitate : ±(2,5% + 20 cifre)
Testare diodă : 1mA, 3V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<70Ω
Test hFE tranzistori : 3 V
Conform cu norma : EN61010 600V CAT III
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) : 93 x 55 x 175 mm
Masă : 400 g
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22

Multimetre digitale AX-588B 
cu măsurare inductanţă

Tip instrument de măsură : multimetru digital
Tip afişaj utilizat : LCD 3,5 cifre 28mm
Interval măsurare tens. DC : 0,1m...200m/2/20/200/1000V
Interval măsurare tens. AC : 0,1m...200m/2/20/200/750V
Lăţime bandă măsurare tensiune AC : 40Hz...400Hz (până la 200V),
 : 40Hz...100Hz (până la 750V)
Interval măs. curent DC : 1µ...2m/20m/200m/20A
Interval măs. curent AC : 1µ...2m/20m/200m/20A
Lăţime bandă măsurare curent AC : 40Hz...200Hz
Interval măsurare rezistenţă : 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20M/2000MΩ
Interval măsurare capacitate : 10p...20n/2000n/2µ/20µ/200µF
Interval măsurare frecvenţă : 1Hz...2k/20k/200k/2M/10MHz
Interval măsurare temperatură : -40...1000°C
Interval măsurare inductanţă : 1µ...2m/20m/200m/2H/20H
Testare diodă : 1mA, 3V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<70Ω
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) : 97 x 35 x 189 mm
Greutate cu baterie : 400 g
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22
Siguranţă: : EN61010 600V CAT IV

źadaptor pentru măsurarea capacităţii şi hFE tranzistori
źcabluri de măsurare
źsondă de tip picătură, K, cu capete tip banană 4mm TP-09

loprire automată
lafişaj LCD (28 mm) iluminat, mare
lfuncţie PEAK HOLD (memorare impulsuri)
lcarcasă antişoc (holster)
lmăsurare frecvenţă, capacitate şi temperatură
lmăsurare hFE tranzistori cu ajutorul adaptorului anexat
lmodificare manuală a intervalelor
linterval de măsurare a rezistenţei mare 2000MΩ
ltestare diodă şi continuitate circuit cu avertizorźhusă moale AX-58P

Caracteristici tehnice:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici: Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Accesorii standard:

Accesorii opţionale:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:
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AX-594 Multimetre automate 
cu grafic şi USB

lafişaj LCD 3,75 cifre cu o scară de 3999, 
   cu grafic cu bare, înălţ. cifre 33 mm
lmodificarea automată a intervalelor
linterfaţă USB
lfuncţie HOLD (îngheţarea 
   rezultatelor de pe afişaj)
lfuncţie Min./Max.
lfuncţie de măsurare relativă REL
lindicator de depăşire 
   a intervalului de măsurare
lindicator de stare pentru baterie
ltestarea diodelor şi a continuităţii 
   circuitului, cu buzzer
lcarcasă antişoc (toc) 
lfuncţie de oprire automată după 30 de minute

źcabluri de măsurare
źsondă pentru măsurarea temperaturii
źcablu optic cu USB pentru conectarea la PC
źsoftware

Multimetre digitale 
multifuncţionale 
AX-190A

Tip instrument de măsură: : multimetru digital
Afişaj: : LCD (4000)
Prelevare mostre: : 3x/s
Interval măsurare tens. DC: : 0,1m...400m/4/40/400/600V
Interval măsurare tens. AC: : 0,1m...400m/4/40/400/600V
Interval măs. curent DC: : 0,1µ...400µ/4000µ/400m/10A
Interval măs. curent AC: : 0,1µ...400µ/4000µ/400m/10A
Interval măsurare rezistenţă: : 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare capacitate: : 10p...50n/500n/5µ/50µ/100µF
Interval măsurare frecvenţă: : 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz
Interval măsurare temperatură: : -20...1300°C
Interval măsurare umiditate: : 33...99% RH
Măsurare intensitate lumină: : 0,001...40 klux
Interval măsurare intensitate acustică : 35...100 dB
Coeficient umplere: : 0,1...99,9%
Testare diodă: : 1,4mA, 2,8V
Testare continuitate circuit: : semnal acustic pentru R<50Ω
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) : 78 x 48 x 170 mm
Greutate cu baterie: : 335 g
Sursă de alimentare: : 1 baterie 9V 6F22
Siguranţă : EN61010 1000V CAT III, 
   EN61010 600V CAT IV

loprire automată
lfuncţie HOLD 
   (păstrare citire de pe afişaj)
lfuncţie măsurare REL relativ
lprotecţie la suprasarcină
lmăsurare temperatură, umiditate, 
   intensitate lumină şi sunet
ltestare diodă şi continuitate 
   circuit cu avertizor
lindicator depăşire interval
ldetector de tensiune fără atingere
lselecţie automată domenii 
   de măsură

źcabluri de măsurare
źsondă de tip picătură, K

Multimetre digitale AX-MS8250 
cu detector de tensiune 
încorporat

lafişaj LCD cu retroiluminare, 
    cu înălţimea cifrelor 18 mm
lindicator de stare pentru baterie
lmodificare manuală şi automată 
    a intervalelor de măsurare
lfuncţie HOLD (îngheţarea 
    rezultatelor de pe afişaj)
lfuncţie de măsurare relativă REL
ltestarea diodelor şi continuităţii 
   circuitului
lmăsurarea frecvenţei, 
   capacităţii şi temperaturii
loprire automată după 15 minute

Afişaj : LCD 3,75 cifre (3999), 
   înălţ. cifre 18 mm
Tensiune DC : 0,1mV...400mV/4V/40V/400V/1000V
Tensiunea AC : 1mV...4V/40V/400V/750V
Lăţime de bandă : 40 Hz - 400 Hz
Curent DC : 1µA...4000µA/400mA/10A
Curent AC : 1µA...4000µA/400mA/10A
Lăţime de bandă : 40 Hz - 400 Hz
Rezistenţă : 0,1Ω...40MΩ
Capacitate : 1pF...200µF
Frecvenţă : 0,001Hz...9,999Hz/>200kHz
Temperatură : - 20°C - +1000°C
Detector de tensiune fără contact  : > 50V
- frecvenţă : 50 Hz
- distanţă : < 150 mm
Tester de diode : curent de 1 mA DC tensiune în direcţi 
   de baraj 1,5 V DC
Testarea continuităţii circuitului  : semnal acustic pentru R< 40Ω
Dimensiuni  :156x82x29mm
Greutate : 220 g (cu baterii)
Alimentare : 3 baterii 1,5 V tip R03
Siguranţă : 600V:Cat.III şi 1000V, Cat.II 600V

źset de cabluri de măsurare cu terminaţii de măsurare

Multimetre digitale AX-585B, 
4,5 cifre cu 
iluminare afişaj

loprire automată
lafişaj LCD (32 mm) 
   cu iluminare, mare
lfuncţie HOLD 
   (păstrare citire de pe afişaj)
lcarcasă antişoc (holster)
lmăsurare frecvenţă, 
   capacitate şi temperatură
lmodificare manuală 
   a intervalelor
ltest continuitate circuit 
   (semnalizare acustica şi optică)
ltest diodă

Tip instrument de măsură : multimetru digital
Tip afişaj utilizat : LCD 4,5 cifre (19999) 32mm
Prelevare mostre : 3x/s
Interval măsurare tens. DC : 10µ...200m/2/20/200/1000V
Interval măsurare tens. AC : 100µ...2/20/200/750V
Lăţime bandă măsurare tensiune AC : 40Hz...400Hz
Interval măs. curent DC : 0,01µ...200µ/2m/20m/200m/20A
Interval măs. curent AC : 1µ...20m/200m/20A
Lăţime bandă măsurare curent AC : 40Hz...200Hz
Interval măsurare rezistenţă : 0,01...200/2k/20k/200k/ 
   2M/200MΩ
Interval măsurare capacitate : 1p...20n/2µ/200µF
Interval măsurare frecvenţă : 1Hz...20k/200kHz
Interval măsurare temperatură : -10...1000°C
Rezoluţie măsurare temperatură : 0,1°C
Testare diodă : 1mA, 3V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<70Ω
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) : 97 x 35 x 189 mm
Greutate cu baterie : 400 g
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22
Siguranţă : EN61010 600V CAT IV

źcabluri de măsurare
źsondă de tip picătură, K, cu capete tip banană 4mm TP-09

Optional equipment:
źhusă moale AX-58P

AX-150 Multimetru digital 
Axiomet True RMS 
3,5 cifre

lLCD display 3 3/4 digits (3999)
lmodificare automată şi manuală 
   a intervalelor 
loprire automată 
lfuncţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) 
lfuncţie MIN/MAX/REL 
ltestare diodă şi continuitate circuit 
   cu avertizor 
lindicator consumare baterie 
loverrange indicator "OL" 

Afişaj : LCD (3999) 3 3/4 digits
Prelevare mostre : 3x/s
Interval măsurare tens. AC : 1m...4/40/400/750V
Interval măsurare tens. DC : 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Interval măs. curent AC : 0,1µ...400µ/4000µ/40m/400m/10A
Interval măs. curent DC : 400µ/4000µ/40m/400m/10A
Interval măsurare rezistenţă : 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare capacitate : 10p...10n/100n/1000n/10µ/100µ/1000µF
Interval măsurare temperatură : -20...1000°C
Testare diodă : 0,5mA, 1,5V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<40Ω
Conform cu norma : EN61010 600V CAT IV
Masă : 420 g
Dimensiuni : 180 x 91 x 45 mm
Sursă de alimentare : 2 baterii 1,5V LR6 (AA)

źclipsuri crocodil (roşu, negru) 
źcabluri de măsurare 
źsondă de temperatură tip K

Optional equipment:

Afişaj : LCD 3 5/6 cifre cu o scară de 6000
Testare : 3x/sec
Tensiune continuă DC : 100µV. ..600mV/6V/60V/600V/1000V
Tensiune alternativă AC : 100µV. ..600mV/6V/60V/600V/1000V
Curent continuu DC : 0,1mA...600mA / 6mA/60mA/600mA / 10A
Curent Alternativ AC : 0,1mA...600mA / 6mA/60mA/600mA / 10A
Rezistenţă : 0,1Ω...600Ω / 6kΩ/60kΩ/600kΩ / 6MΩ/60MΩ
Capacitate : 1pF...6nF/60nF/600nF / 6mF/60mF/600mF
 : 6mF/60mF
Frecvenţă : 0,001Hz...6kHz/10kHz
Testarea diodelor : curent de testare 1 mA / tensiune de testare 2,8 V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R< 30Ω
Dimensiuni : 190 x 90 x 40 mm
Greutate : 500 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9 V tip 6F22 (nu este inclusă)
Siguranţă : EN61010:Cat.III 1000V, Cat.IV 600V

źset de cabluri de măsurare

AX-155 Multimetre 
digitale cu 
True RMS

lafişaj LCD cifre cu o scară de 3999, 
   cu grafic cu bare, cu retroiluminare, 
   înălţ. cifre 21 mm
lmodificare manuală şi automată 
   a intervalelor de măsurare
lfuncţie DATA HOLD 
lfuncţie Min./Max. funcţie PEAK HOLD 
lindicator de depăşire a intervalului 
   de măsurare
lindicator de stare pentru baterie
ltestarea diodelor şi a continuităţii 
   circuitului cu buzzer; funcţie de oprire 
   automată după 30 de minute
lcarcasă antişoc (toc) cu husă

Afişaj : LCD 3,75 cifre cu o scară de 3999, 
   înălţ. cifre 33mm
Testare : 3x/s
Tensiune continuă DC : 0,1mV... 1000V
Tensiune alternativă AC : 0,1mV... 750V
Curent continuu DC : 1µA... 10A
Curent Alternativ AC : 1µA... 10A
Rezistenţă : 0,1Ω... 40MΩ
Capacitate : 10pF... 200|F
Frecvenţă : 0,01Hz... 30MHz
Temperatură  : -20°C - 1000°C
Testarea diodelor : curent de testare 1mA / tensiune de testare 3,0V
Testarea continuităţii  : semnal acustic pentru R < 70 Ω
Dimensiuni : 192 x 95 x 48 mm
Greutate : 390 g (cu baterie)
Alimentare : 2 baterii 1,5 V tip LR03
Siguranţă : 600V: Cat.IV şi 1000V, Cat.III 600V

źcabluri de măsurare cu capete de măsurare
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lmodificare manuală/automat 
   ă a intervalului
lfuncţie DATA HOLD 
lfuncţie de măsurare relativă
ltestarea diodelor şi a 
   continuităţii circuitului, cu buzzer
lmăsurarea realizării procesului 
   Duty Cycle
lfuncţie de oprire automată după 
   30 de minute de neutilizare
lindicator de stare pentru baterie
lprotecţie electronică 
   a multimetrului

Afişaj : LCD 3,5/6 înălţimea cifrelor 14mm
Tensiune continuă DC : 0,1mV.1000V
Tensiune alternativă AC : 0,1mV.700V(40Hz-500Hz)
Curent continuu DC : 0,1µA... 10A
Curent Alternativ AC : 0,1µA...10A (40Hz.200Hz)
Rezistenţă : 0,1Ω...60MΩ
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R< 50Ω
Testarea diodelor : curent de măsurare 1mA
   tensiune de testare: 1,5V DC
Capacitate : 0,01nF.300|F
Frecvenţă : 0,01Hz.1MHz
Temperatură : -55°C...1000°C
Duty Cycle (realizare proces) : 0,1% + 99,9%
Dimensiuni : 180 x 85 x 40 mm
Greutate : aprox.  310 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22
Siguranţă : 1000V Cat. II şi 600V Cat. III

źset de cabluri de măsurare
źset de cabluri de măsurare pentru măsurarea capacităţii
źsondă de temperatură cu terminaţie sferică, 
   terminată cu mufe tip banană de 4mm
źsoftware PC-Link pe CD

źhusă moale

Multimetre AX-18B 
cu interfaţă USB

Multimetre automate AX-174 
True RMS cu funcţie 
Auto-Scan

lafişaj LCD cu retroiluminare
lmăsurarea valorii reale 
   efective True RMS
lmodificare manuală şi automată 
   a intervalelor de măsurare
lfuncţie de detectare a elementului 
   testat – Auto-Scan
ldetector de tensiune fără fir
lfuncţie HOLD
lfuncţie Min./Max.
ltestarea diodelor şi a continuităţii 
   circuitului, cu buzzer
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie

Multimetre digitale AX-178 
profesionale cu true RMS 
şi interfaţă IrDa

lafişaj LCD cu scară de 50 000
lindicator de stare pentru baterie
lmodificare automată 
    a intervalelor
lfuncţie HOLD 
lfuncţie Min./Max., 
    măsurare relativă
ltestarea diodelor 
    şi continuităţii circuitului
lrezoluţia măsurării 
    rezistenţei 0,01 Ω
lrezoluţia măsurării 
    tensiunii 1 μV
lmăsurarea tensiunii curentului continuu până la 1000V
lmăsurarea valorii true RMS pentru AC/DC
lmăsurarea frecvenţei traseelor liniare şi dreptunghiulare
lmăsurarea capacităţii până la mF
lmăsurarea amplificării (atenuării)
lmăsurarea coeficientului de umplere
lsemnalizare sonoră în cazul conectării incorecte a cablurilor
loprirea automată
linterfaţa IrDa

Afişaj : LCD cu scară de 50 000, 
   grafic cu 51 de segmente
Tensiune AC/DC + AC : 0,001mV...1000V
Lăţime de bandă : 40 Hz - 20 kHz
Tensiune DC : 0,001mV...1000V
Tensiune AC/DC + AC : 0,01µA...10A
Lăţime de bandă : 40 Hz - 20 kHz
Curent DC : 0,01µA...10A
Rezistenţă : 0,01Ω...50MΩ
Capacitate : 0,01nF...5000µF
Frecvenţă : 5Hz - 200kHz traseu liniar
Sensibilitate : 100 mV
Frecvenţă : 5 Hz - 2 MHz traseu dreptunghiular
Sensibilitate : Vp 2 - 5 V
Coeficient de umplere : 0,01%...5% - 95%
Frecvenţa traseului : 5 Hz - 500 kHz
Tester de diode : 0,1 mV...2,5V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R< 50Ω
Dimensiuni : 200 x 100 x 40 mm
Greutate : 560 g (cu baterii)
Alimentare : 6 baterii 1,5 V R03
Siguranţă : 1000V Cat. III

źhusă moale
źset de cabluri de măsurare cu terminaţii crocodil izolate
źset de cabluri de măsurare cu terminaţii de măsurare
źcablu optic cu USB, ce face posibilă conectarea multimetrului la un 
calculator PC
źsoftware ce poate fi instalat pe un sistem de operare Windows 
98/2000/NT/XP

Multimetre automate AX-176 
True RMS cu 
interfaţă USB

lafişaj LCD cu retroiluminare
lmăsurarea valorii reale 
   efective True RMS
lmodificare manuală şi automată 
   a intervalelor de măsurare
lfuncţie HOLD 
lfuncţie Min./Max./Rel.
lfuncţie PEAK HOLD Min./Max. 
linterfaţă USB
ltestarea diodelor şi a continuităţii 
   circuitului, cu buzzer
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD cu scară de 6600
Testare : 3x/sec
Tensiune continuă DC : 100µV. ..660mV/6,6V/66V/660V/1000V
Tensiune alternativă AC : 100µV. ..660mV/6,6V/66V/660V/1000V
Curent continuu DC : 0,1mA...660mA/6600mA / 66mA/600mA/10A
Curent Alternativ AC : 0,1mA...660mA/6600mA / 66mA/600mA/10A
Rezistenţă : 0,1Ω...660Ω / 6.6kΩ/66kΩ/660kΩ
 : 6.6MΩ/66MΩ
Capacitate : 1pF...6.6nF/66nF/660nF
 : 6.6mF/66mF/660mF / 6.6mF/66mF
Frecvenţă : 0,01Hz..66Hz/660Hz
 : 6.6kHz/66kHz/660kHz / 6.6MHz/66MHz
Temperatură : -55...1000°C
Coeficient de umplere : 1...99%
Testarea diodelor : curent de testare 1 mA
 : tensiune de testare 2,8 V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R< 30Ω
Dimensiuni : 190 x 90 x 40 mm
Greutate : 500 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9 V tip 6F22 (nu este inclusă)
Siguranţă : EN61010:Cat.III 1000V, Cat.IV 600V

źset de cabluri de măsurare
źsoftware
źcablu USB
źsondă de temperatură de tip K cu terminaţie sferică
źadaptor pentru mufă tip banană dublă, soclu tip K

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Afişaj : LCD 3,5 cifre, înălţimea cifrelor 21 mm
Testare : 2x/s
Tensiune continuă DC : 0,1mV...400mV/4V/40V/400V/1000V
Tensiune alternativă AC : 0,1mV...400mV/4V/40V/400V/1000V
Curent continuu DC : 0,1µA...400µA/4000µA/40mA/400mA/10A
Curent Alternativ AC : 0,1µA...400µA/4000µA/40mA/400mA/10A
Rezistenţă : 0,1Ω...400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitate : 1pF...4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF 
 : 4mF/40mF
Frecvenţă : 1Hz...4kHz/40kHz/400kHz/10MHz
Temperatură : -20°C - 760°C
Testarea diodelor : curent de testare 1 mA
   tensiune de testare 3 V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R < 70 Ω
Dimensiuni : 182 x 82 x 55 mm
Greutate : 375 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9 V tip 6F22 (nu este inclusă)
Siguranţă : 600V:Cat.IV şi 1000V, Cat.III 600V

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice: Caracteristici:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:
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AX-594 Multimetre automate 
cu grafic şi USB

lafişaj LCD 3,75 cifre cu o scară de 3999, 
   cu grafic cu bare, înălţ. cifre 33 mm
lmodificarea automată a intervalelor
linterfaţă USB
lfuncţie HOLD (îngheţarea 
   rezultatelor de pe afişaj)
lfuncţie Min./Max.
lfuncţie de măsurare relativă REL
lindicator de depăşire 
   a intervalului de măsurare
lindicator de stare pentru baterie
ltestarea diodelor şi a continuităţii 
   circuitului, cu buzzer
lcarcasă antişoc (toc) 
lfuncţie de oprire automată după 30 de minute

źcabluri de măsurare
źsondă pentru măsurarea temperaturii
źcablu optic cu USB pentru conectarea la PC
źsoftware

Multimetre digitale 
multifuncţionale 
AX-190A

Tip instrument de măsură: : multimetru digital
Afişaj: : LCD (4000)
Prelevare mostre: : 3x/s
Interval măsurare tens. DC: : 0,1m...400m/4/40/400/600V
Interval măsurare tens. AC: : 0,1m...400m/4/40/400/600V
Interval măs. curent DC: : 0,1µ...400µ/4000µ/400m/10A
Interval măs. curent AC: : 0,1µ...400µ/4000µ/400m/10A
Interval măsurare rezistenţă: : 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare capacitate: : 10p...50n/500n/5µ/50µ/100µF
Interval măsurare frecvenţă: : 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz
Interval măsurare temperatură: : -20...1300°C
Interval măsurare umiditate: : 33...99% RH
Măsurare intensitate lumină: : 0,001...40 klux
Interval măsurare intensitate acustică : 35...100 dB
Coeficient umplere: : 0,1...99,9%
Testare diodă: : 1,4mA, 2,8V
Testare continuitate circuit: : semnal acustic pentru R<50Ω
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) : 78 x 48 x 170 mm
Greutate cu baterie: : 335 g
Sursă de alimentare: : 1 baterie 9V 6F22
Siguranţă : EN61010 1000V CAT III, 
   EN61010 600V CAT IV

loprire automată
lfuncţie HOLD 
   (păstrare citire de pe afişaj)
lfuncţie măsurare REL relativ
lprotecţie la suprasarcină
lmăsurare temperatură, umiditate, 
   intensitate lumină şi sunet
ltestare diodă şi continuitate 
   circuit cu avertizor
lindicator depăşire interval
ldetector de tensiune fără atingere
lselecţie automată domenii 
   de măsură

źcabluri de măsurare
źsondă de tip picătură, K

Multimetre digitale AX-MS8250 
cu detector de tensiune 
încorporat

lafişaj LCD cu retroiluminare, 
    cu înălţimea cifrelor 18 mm
lindicator de stare pentru baterie
lmodificare manuală şi automată 
    a intervalelor de măsurare
lfuncţie HOLD (îngheţarea 
    rezultatelor de pe afişaj)
lfuncţie de măsurare relativă REL
ltestarea diodelor şi continuităţii 
   circuitului
lmăsurarea frecvenţei, 
   capacităţii şi temperaturii
loprire automată după 15 minute

Afişaj : LCD 3,75 cifre (3999), 
   înălţ. cifre 18 mm
Tensiune DC : 0,1mV...400mV/4V/40V/400V/1000V
Tensiunea AC : 1mV...4V/40V/400V/750V
Lăţime de bandă : 40 Hz - 400 Hz
Curent DC : 1µA...4000µA/400mA/10A
Curent AC : 1µA...4000µA/400mA/10A
Lăţime de bandă : 40 Hz - 400 Hz
Rezistenţă : 0,1Ω...40MΩ
Capacitate : 1pF...200µF
Frecvenţă : 0,001Hz...9,999Hz/>200kHz
Temperatură : - 20°C - +1000°C
Detector de tensiune fără contact  : > 50V
- frecvenţă : 50 Hz
- distanţă : < 150 mm
Tester de diode : curent de 1 mA DC tensiune în direcţi 
   de baraj 1,5 V DC
Testarea continuităţii circuitului  : semnal acustic pentru R< 40Ω
Dimensiuni  :156x82x29mm
Greutate : 220 g (cu baterii)
Alimentare : 3 baterii 1,5 V tip R03
Siguranţă : 600V:Cat.III şi 1000V, Cat.II 600V

źset de cabluri de măsurare cu terminaţii de măsurare

Multimetre digitale AX-585B, 
4,5 cifre cu 
iluminare afişaj

loprire automată
lafişaj LCD (32 mm) 
   cu iluminare, mare
lfuncţie HOLD 
   (păstrare citire de pe afişaj)
lcarcasă antişoc (holster)
lmăsurare frecvenţă, 
   capacitate şi temperatură
lmodificare manuală 
   a intervalelor
ltest continuitate circuit 
   (semnalizare acustica şi optică)
ltest diodă

Tip instrument de măsură : multimetru digital
Tip afişaj utilizat : LCD 4,5 cifre (19999) 32mm
Prelevare mostre : 3x/s
Interval măsurare tens. DC : 10µ...200m/2/20/200/1000V
Interval măsurare tens. AC : 100µ...2/20/200/750V
Lăţime bandă măsurare tensiune AC : 40Hz...400Hz
Interval măs. curent DC : 0,01µ...200µ/2m/20m/200m/20A
Interval măs. curent AC : 1µ...20m/200m/20A
Lăţime bandă măsurare curent AC : 40Hz...200Hz
Interval măsurare rezistenţă : 0,01...200/2k/20k/200k/ 
   2M/200MΩ
Interval măsurare capacitate : 1p...20n/2µ/200µF
Interval măsurare frecvenţă : 1Hz...20k/200kHz
Interval măsurare temperatură : -10...1000°C
Rezoluţie măsurare temperatură : 0,1°C
Testare diodă : 1mA, 3V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<70Ω
Dimensiuni exterioare (la x ad x in) : 97 x 35 x 189 mm
Greutate cu baterie : 400 g
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22
Siguranţă : EN61010 600V CAT IV

źcabluri de măsurare
źsondă de tip picătură, K, cu capete tip banană 4mm TP-09

Optional equipment:
źhusă moale AX-58P

AX-150 Multimetru digital 
Axiomet True RMS 
3,5 cifre

lLCD display 3 3/4 digits (3999)
lmodificare automată şi manuală 
   a intervalelor 
loprire automată 
lfuncţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) 
lfuncţie MIN/MAX/REL 
ltestare diodă şi continuitate circuit 
   cu avertizor 
lindicator consumare baterie 
loverrange indicator "OL" 

Afişaj : LCD (3999) 3 3/4 digits
Prelevare mostre : 3x/s
Interval măsurare tens. AC : 1m...4/40/400/750V
Interval măsurare tens. DC : 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Interval măs. curent AC : 0,1µ...400µ/4000µ/40m/400m/10A
Interval măs. curent DC : 400µ/4000µ/40m/400m/10A
Interval măsurare rezistenţă : 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare capacitate : 10p...10n/100n/1000n/10µ/100µ/1000µF
Interval măsurare temperatură : -20...1000°C
Testare diodă : 0,5mA, 1,5V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<40Ω
Conform cu norma : EN61010 600V CAT IV
Masă : 420 g
Dimensiuni : 180 x 91 x 45 mm
Sursă de alimentare : 2 baterii 1,5V LR6 (AA)

źclipsuri crocodil (roşu, negru) 
źcabluri de măsurare 
źsondă de temperatură tip K

Optional equipment:

Afişaj : LCD 3 5/6 cifre cu o scară de 6000
Testare : 3x/sec
Tensiune continuă DC : 100µV. ..600mV/6V/60V/600V/1000V
Tensiune alternativă AC : 100µV. ..600mV/6V/60V/600V/1000V
Curent continuu DC : 0,1mA...600mA / 6mA/60mA/600mA / 10A
Curent Alternativ AC : 0,1mA...600mA / 6mA/60mA/600mA / 10A
Rezistenţă : 0,1Ω...600Ω / 6kΩ/60kΩ/600kΩ / 6MΩ/60MΩ
Capacitate : 1pF...6nF/60nF/600nF / 6mF/60mF/600mF
 : 6mF/60mF
Frecvenţă : 0,001Hz...6kHz/10kHz
Testarea diodelor : curent de testare 1 mA / tensiune de testare 2,8 V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R< 30Ω
Dimensiuni : 190 x 90 x 40 mm
Greutate : 500 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9 V tip 6F22 (nu este inclusă)
Siguranţă : EN61010:Cat.III 1000V, Cat.IV 600V

źset de cabluri de măsurare

AX-155 Multimetre 
digitale cu 
True RMS

lafişaj LCD cifre cu o scară de 3999, 
   cu grafic cu bare, cu retroiluminare, 
   înălţ. cifre 21 mm
lmodificare manuală şi automată 
   a intervalelor de măsurare
lfuncţie DATA HOLD 
lfuncţie Min./Max. funcţie PEAK HOLD 
lindicator de depăşire a intervalului 
   de măsurare
lindicator de stare pentru baterie
ltestarea diodelor şi a continuităţii 
   circuitului cu buzzer; funcţie de oprire 
   automată după 30 de minute
lcarcasă antişoc (toc) cu husă

Afişaj : LCD 3,75 cifre cu o scară de 3999, 
   înălţ. cifre 33mm
Testare : 3x/s
Tensiune continuă DC : 0,1mV... 1000V
Tensiune alternativă AC : 0,1mV... 750V
Curent continuu DC : 1µA... 10A
Curent Alternativ AC : 1µA... 10A
Rezistenţă : 0,1Ω... 40MΩ
Capacitate : 10pF... 200|F
Frecvenţă : 0,01Hz... 30MHz
Temperatură  : -20°C - 1000°C
Testarea diodelor : curent de testare 1mA / tensiune de testare 3,0V
Testarea continuităţii  : semnal acustic pentru R < 70 Ω
Dimensiuni : 192 x 95 x 48 mm
Greutate : 390 g (cu baterie)
Alimentare : 2 baterii 1,5 V tip LR03
Siguranţă : 600V: Cat.IV şi 1000V, Cat.III 600V

źcabluri de măsurare cu capete de măsurare
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lmodificare manuală/automat 
   ă a intervalului
lfuncţie DATA HOLD 
lfuncţie de măsurare relativă
ltestarea diodelor şi a 
   continuităţii circuitului, cu buzzer
lmăsurarea realizării procesului 
   Duty Cycle
lfuncţie de oprire automată după 
   30 de minute de neutilizare
lindicator de stare pentru baterie
lprotecţie electronică 
   a multimetrului

Afişaj : LCD 3,5/6 înălţimea cifrelor 14mm
Tensiune continuă DC : 0,1mV.1000V
Tensiune alternativă AC : 0,1mV.700V(40Hz-500Hz)
Curent continuu DC : 0,1µA... 10A
Curent Alternativ AC : 0,1µA...10A (40Hz.200Hz)
Rezistenţă : 0,1Ω...60MΩ
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R< 50Ω
Testarea diodelor : curent de măsurare 1mA
   tensiune de testare: 1,5V DC
Capacitate : 0,01nF.300|F
Frecvenţă : 0,01Hz.1MHz
Temperatură : -55°C...1000°C
Duty Cycle (realizare proces) : 0,1% + 99,9%
Dimensiuni : 180 x 85 x 40 mm
Greutate : aprox.  310 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22
Siguranţă : 1000V Cat. II şi 600V Cat. III

źset de cabluri de măsurare
źset de cabluri de măsurare pentru măsurarea capacităţii
źsondă de temperatură cu terminaţie sferică, 
   terminată cu mufe tip banană de 4mm
źsoftware PC-Link pe CD

źhusă moale

Multimetre AX-18B 
cu interfaţă USB

Multimetre automate AX-174 
True RMS cu funcţie 
Auto-Scan

lafişaj LCD cu retroiluminare
lmăsurarea valorii reale 
   efective True RMS
lmodificare manuală şi automată 
   a intervalelor de măsurare
lfuncţie de detectare a elementului 
   testat – Auto-Scan
ldetector de tensiune fără fir
lfuncţie HOLD
lfuncţie Min./Max.
ltestarea diodelor şi a continuităţii 
   circuitului, cu buzzer
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie

Multimetre digitale AX-178 
profesionale cu true RMS 
şi interfaţă IrDa

lafişaj LCD cu scară de 50 000
lindicator de stare pentru baterie
lmodificare automată 
    a intervalelor
lfuncţie HOLD 
lfuncţie Min./Max., 
    măsurare relativă
ltestarea diodelor 
    şi continuităţii circuitului
lrezoluţia măsurării 
    rezistenţei 0,01 Ω
lrezoluţia măsurării 
    tensiunii 1 μV
lmăsurarea tensiunii curentului continuu până la 1000V
lmăsurarea valorii true RMS pentru AC/DC
lmăsurarea frecvenţei traseelor liniare şi dreptunghiulare
lmăsurarea capacităţii până la mF
lmăsurarea amplificării (atenuării)
lmăsurarea coeficientului de umplere
lsemnalizare sonoră în cazul conectării incorecte a cablurilor
loprirea automată
linterfaţa IrDa

Afişaj : LCD cu scară de 50 000, 
   grafic cu 51 de segmente
Tensiune AC/DC + AC : 0,001mV...1000V
Lăţime de bandă : 40 Hz - 20 kHz
Tensiune DC : 0,001mV...1000V
Tensiune AC/DC + AC : 0,01µA...10A
Lăţime de bandă : 40 Hz - 20 kHz
Curent DC : 0,01µA...10A
Rezistenţă : 0,01Ω...50MΩ
Capacitate : 0,01nF...5000µF
Frecvenţă : 5Hz - 200kHz traseu liniar
Sensibilitate : 100 mV
Frecvenţă : 5 Hz - 2 MHz traseu dreptunghiular
Sensibilitate : Vp 2 - 5 V
Coeficient de umplere : 0,01%...5% - 95%
Frecvenţa traseului : 5 Hz - 500 kHz
Tester de diode : 0,1 mV...2,5V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R< 50Ω
Dimensiuni : 200 x 100 x 40 mm
Greutate : 560 g (cu baterii)
Alimentare : 6 baterii 1,5 V R03
Siguranţă : 1000V Cat. III

źhusă moale
źset de cabluri de măsurare cu terminaţii crocodil izolate
źset de cabluri de măsurare cu terminaţii de măsurare
źcablu optic cu USB, ce face posibilă conectarea multimetrului la un 
calculator PC
źsoftware ce poate fi instalat pe un sistem de operare Windows 
98/2000/NT/XP

Multimetre automate AX-176 
True RMS cu 
interfaţă USB

lafişaj LCD cu retroiluminare
lmăsurarea valorii reale 
   efective True RMS
lmodificare manuală şi automată 
   a intervalelor de măsurare
lfuncţie HOLD 
lfuncţie Min./Max./Rel.
lfuncţie PEAK HOLD Min./Max. 
linterfaţă USB
ltestarea diodelor şi a continuităţii 
   circuitului, cu buzzer
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD cu scară de 6600
Testare : 3x/sec
Tensiune continuă DC : 100µV. ..660mV/6,6V/66V/660V/1000V
Tensiune alternativă AC : 100µV. ..660mV/6,6V/66V/660V/1000V
Curent continuu DC : 0,1mA...660mA/6600mA / 66mA/600mA/10A
Curent Alternativ AC : 0,1mA...660mA/6600mA / 66mA/600mA/10A
Rezistenţă : 0,1Ω...660Ω / 6.6kΩ/66kΩ/660kΩ
 : 6.6MΩ/66MΩ
Capacitate : 1pF...6.6nF/66nF/660nF
 : 6.6mF/66mF/660mF / 6.6mF/66mF
Frecvenţă : 0,01Hz..66Hz/660Hz
 : 6.6kHz/66kHz/660kHz / 6.6MHz/66MHz
Temperatură : -55...1000°C
Coeficient de umplere : 1...99%
Testarea diodelor : curent de testare 1 mA
 : tensiune de testare 2,8 V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R< 30Ω
Dimensiuni : 190 x 90 x 40 mm
Greutate : 500 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9 V tip 6F22 (nu este inclusă)
Siguranţă : EN61010:Cat.III 1000V, Cat.IV 600V

źset de cabluri de măsurare
źsoftware
źcablu USB
źsondă de temperatură de tip K cu terminaţie sferică
źadaptor pentru mufă tip banană dublă, soclu tip K

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Afişaj : LCD 3,5 cifre, înălţimea cifrelor 21 mm
Testare : 2x/s
Tensiune continuă DC : 0,1mV...400mV/4V/40V/400V/1000V
Tensiune alternativă AC : 0,1mV...400mV/4V/40V/400V/1000V
Curent continuu DC : 0,1µA...400µA/4000µA/40mA/400mA/10A
Curent Alternativ AC : 0,1µA...400µA/4000µA/40mA/400mA/10A
Rezistenţă : 0,1Ω...400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitate : 1pF...4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF 
 : 4mF/40mF
Frecvenţă : 1Hz...4kHz/40kHz/400kHz/10MHz
Temperatură : -20°C - 760°C
Testarea diodelor : curent de testare 1 mA
   tensiune de testare 3 V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R < 70 Ω
Dimensiuni : 182 x 82 x 55 mm
Greutate : 375 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9 V tip 6F22 (nu este inclusă)
Siguranţă : 600V:Cat.IV şi 1000V, Cat.III 600V

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice: Caracteristici:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:
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Multimetre - 
pensete de măsurare SMD 
AX-503

lmăsurarea rezistenţei şi capacităţii
ltestarea diodelor
lfuncţie de măsurare relativă REL
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD 3,75 cifre (6000)
Rezistenţă : 0,1Ω...40MΩ
Capacitate : 1pF...200MF
Dimensiuni : 20 x 35 x 181 mm
Greutate : 65 g (cu baterie)
Alimentare : 2 baterii 1,5 V tip LR44

AX-T520 Multimetre 
digitale cu tester 
de reţea LAN

lafişaj LCD mare, cu retroiluminare
lfuncţie de testare a reţelei LAN 
   (conector RJ45) şi a liniilor 
   telefonice (conector RJ11)
lmodificare manuală a intervalelor
lfuncţie DATA HOLD 
   (îngheţarea rezultatelor de pe afişaj)
ltestarea continuităţii circuitului, 
   cu buzzer
ltester de baterii 1,5V, 6V, 9V
lindicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD 3,5 cifre (3999) 
   înălţimea cifrelor 15mm
Tensiune continuă DC : 200mV/2V/20V/200V/1000V
Tensiune alternativă AC : 200mV/2V/20V/200V/750V
Curent continuu DC : 0,2mA/2mA/20mA/200mA/10A
Curent Alternativ AC : 0,2mA/2mA/20mA/200mA/10A
Rezistenţă : 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ
 : 2MΩ 20MΩ/200MΩ
Testarea continuităţii circuitului : semnal acustic pentru R< 70Ω
Dimensiuni : 185 x 85 x 44 mm
Greutate : 360 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9 V tip 6F22 
   (nu este inclusă)
Siguranţă : EN61010:Cat.ll 600V, Cat.lll 300V

źset de cabluri de măsurare
źcleşte pentru testarea reţelei LAN

AX-8450 Multimetre de masă, 
de precizie, 
4,5 cifre True RMS

lmodificarea automată a intervalelor
lacurateţe înaltă
lfuncţie DATA HOLD 
lfuncţie Min./Max./Rel.
lmăsurare dBm şi dB
ltestarea diodelor şi a continuităţii circuitului, cu buzzer
lmăsurare relativă
ldeclanşare manuală, automată sau externă
linterfaţă de comandă la distanţă RS-232C
linterfaţă USB
llimbaj de programare SCPI

Afişaj : LCD dublu 4,5 cifre
Testare : 25x/sec.
Tensiune continuă DC : 10µV...200mV/2V/20V/200V/1000V
Tensiune alternativă AC : 10µV...200mV/2V/20V/200V/750V
Curent continuu DC : 0,1MA...2mA/20mA/200mA/2A/20A
Curent Alternativ AC : 0,1MA...2mA/20mA/200mA/2A/20A
Rezistenţă : 0,01Ω...200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
Frecvenţă : 0,0001Hz...10Hz/100Hz/100kHz/1MHz

Testarea diodelor : curent de testare 0,5 mA 
 : tensiune de testare 2 V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R< 10Ω
Dimensiuni : 225 x 100 x 355 mm
Greutate : 2,2 kg
Alimentare : 110/220V ±10%

źset de cabluri de măsurare
źcablu de alimentare

Multimetre cu funcţie de 
calibrator AX-C708

lafişaj LCD cu iluminare 
lmodificare automată 
   şi manuală a intervalelor 
loprire automată 
lfuncţie HOLD 
   (păstrare citire de pe afişaj) 
ltestare diodă şi continuitate 
    circuit cu avertizor 
lindicator consumare baterie 
lalimentare buclă 5-28V

Afişaj : LCD (3999)
Interval măsurare tens. AC : 0,01m...400m/4/40/400V
Interval măsurare tens. DC : 0,01m...40m/400m/4/40/400V
Interval măs. curent AC : 0,01m...40m/400mA
Interval măs. curent DC : 0,01m...40m/400mA
Interval măsurare rezistenţă : 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare frecvenţă : 50/500/5k/50k/100kHz
Testare diodă : 0,2mA, 1V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<50Ω
Dispozitiv presetare tensiune : -0,5...5,5V / -50m...550mV
Dispozitiv presetare curent : -22m...22mA
Masă : 500 g
Dimensiuni : 205 x 95 x 42 mm
Sursă de alimentare : 4 baterii 1,5V LR6 (AA)
Conform cu norma : EN61010 600V CAT II

Multimetre cu funcţie de 
calibrator AX-C709

lafişaj LCD cu iluminare 
lmodificare automată şi manuală a intervalelor 
loprire automată 
lfuncţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) 
ltestare diodă şi continuitate circuit cu avertizor 
lfuncţionează cu 8 tipuri de termocupluri J, K, T, E, R, S, B, N 
lposibilitate măsurare în grade Celsius sau Fahrenheit 
lieşire undă dreptunghiulară 
lindicator consumare baterie 
lRTD and resistance simulation 
lDC voltage output

Afişaj : LCD (3999)
Interval măsurare tens. AC : 0,01m...400m/4/40/400V
Interval măsurare tens. DC : 0,01m...40m/400m/4/40/400V
Interval măs. curent AC : 0,01m...40m/400mA
Interval măs. curent DC : 0,01m...40m/400mA
Interval măsurare rezistenţă : 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare frecvenţă : 0,01...50/500/5k/50k/100kHz
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip E : -200...500°C
Interval măsurare temperatură cu termocuplu de tip J : -200...700°C
Interval măsurare temperatură termocuplu tip K : -200...1370°C
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip N : -200...1300°C
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip R : -40...1760°C
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip T : -200...400°C
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip S : -20...1760°C
Dispozitiv presetare tensiune : -0,5...5,5V
Dispozitiv presetare curent : 4μ...20mA
Testare diodă : 0,2mA, 1V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<50Ω
Conform cu norma : EN61010 600V CAT II
Masă : 500 g
Dimensiuni : 205 x 95 x 42 mm
Sursă de alimentare : 4 baterii 1,5V LR03 (AAA)
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AX-LCR41A Punţi 
de precizie RLC

lafişaj dublu LCD 5 cifre
lfuncţie RANGE care permite modificarea 
   manuală a intervalelor
lmodificarea automată a intervalelor, 
   cu posibilitatea blocării acestora
lechivalent paralel şi serial pentru circuit
lfuncţie HOLD 
lcorectare pe mai multe frecvenţe 
   a stării nominale şi a stării de 
   scurtcircuitare
lindicator de depăşire 
   a intervalului de măsurare
lbuzzer
lindicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD dublu 5 cifre
Testare : 3 x/s
Rezistenţă : 0. 0001Ω - 9.999MΩ
Impedanţă : 0.0001Ω - 9.999MΩ
Capacitate : 0.1pF - 9999mF
Inductanţă : 0.1mH - 9999H
Măsurarea calităţii şi a disipării : 0.0001 - 9999
Frecvenţa de măsurare : 100Hz, 120Hz, 1kHz
Dimensiuni : 200 x 95 x 40 mm
Greutate : 400 g
Alimentare : baterie 1,5 V tip LR03 
   (nu este inclusă)

źalimentator 12V DC
źclipsuri Kelvin cu 4 cabluri

Pensete R/C pentru SMD 
cu funcţie Auto-Scan 
AX-507B

lmodificare manuală şi automată a intervalelor de măsurare
lfuncţie de detectare a elementului testat – Auto-Scan
ltestarea diodelor şi a continuităţii circuitului, cu buzzer
lindicator de depăşire a intervalului de măsurare
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD 3,75 cifre (6000)
 : înălţimea cifrelor 13mm
Testare : 3 x/s
Rezistenţă : 0,1Ω...300Ω/600Ω
 : 3kΩ/6k/30kΩ/60kΩ/300kΩ/600kΩ 
 : 3MΩ/6MΩ/30MΩ/60MΩ
Capacitate : 1pF...3nF/6nF/30nF/60nF/300nF/600nF
 : 3MF/6MF/30MF/60MF/300MF/600MF
 : 3mF/6mF/30mF/60mF
Testarea diodelor : curent de testare 1 mA 
 : tensiune de testare 2 V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R< 30Ω
Dimensiuni : 35 x 20 x 181 mm
Greutate : 65 g (cu baterie)
Alimentare : 2 baterii 1,5 V tip LR44 
   (nu sunt incluse)

źhusă moale cu bridă pentru curea

Cleşti ampermetrici AX-202 
400A AC cu măsurarea 
temperaturii

ldiametrul maxim al cablului măsurat 30 mm
lrezoluţie: 0.001A
ldetector de tensiune fără contact
ltestarea diodelor şi a continuităţii 
   circuitului, cu buzzer
lfuncţie DATA HOLD 
lfuncţie MAX 
lindicator de stare pentru baterie
lindicator de depăşire a intervalului 
   de măsurare
lfuncţie de oprire automată
lfuncţie de retroiluminare a afişajului
lmăsurarea temperaturii (°C sau °F)

Afişaj : LCD cu scară de 1999
Curent Alternativ AC : 0,001A...400A
Tensiune AC/DC : 0,1mV...600V
Rezistenţă : 0,1Ω...20MΩ
Capacitate : 0,01nF...100uF
Frecvenţă : 10MHz
Temperatură : -20°C...760°C
Testarea diodelor : curent de testare 0,3 mA
 : tensiune de testare 1,5 V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R < 150 Ω
Dimensiuni : 197 x 70 x 40 mm
Greutate : 183 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22
Siguranţă : EN-61010-1, CAT III 600V

źset de cabluri de măsurare
źhusă moale
źsondă de temperatură de tip K

Afişaj : LCD 3,75 cifre (3999)
Curent continuu DC : 0,01A...400A
Curent Alternativ AC : 0,01A...400A
Tensiunea AC/DC : 0,1mV...600V
Rezistenţă : 0,1Ω...40MΩ
Capacitate : 0,01nF...100uF
Frecvenţă : 10MHz
Temperatură : -20°C...760 °C
Testarea diodelor : curent de testare 3mA/tensiune de testare 1,5V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R < 50 Ω
Dimensiuni : 197 x 70 x 40 mm
Greutate : 183 g
Alimentare :1 buc. baterii 9 V tip 6F22 (AAA)
Siguranţă : EN-61010-1, CAT III 600V

źset de cabluri de măsurare
źhusă moale
źsondă de temperatură de tip K

AX-200 
Cleşti ampermetrici 
200A AC

lmodificare automată intervale 
loprire automată 
lfuncţie HOLD 
   (păstrare citire de pe afişaj) 
ltest diodă 
lindicator depăşire interval 
lprotecţie la supratensiuni 
ltest continuitate circuit 
lindicator consumare baterie

Afişaj : LCD (1999) 3,5 digit
Interval măs. curent AC : 2/20/200A
Interval măsurare tens. AC : 2/20/200/600V
Interval măsurare tens. DC : 200m/2/20/200/600V
Interval măsurare rezistenţă : 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Diametru max. ablu măsurat : 21 mm
Conform cu norma : EN61010 600V CAT III
Greutate cu baterie : 135 g
Dimensiuni : 130 x 52 x 24 mm
Sursă de alimentare : 3 baterii 1,5V LR03 (AAA)

źinstrucţiuni de utilizare 
źhusă 
źcabluri de măsurare

AX-LCR42A Punţi RLC

lafişaj LCD iluminat, cu 2 rânduri 
loprire automată 
lgrafic cu linii 
lfuncţie HOLD 
   (păstrare citire de pe afişaj) 
lmăsurare paralelă sau serială 
lselectare înlocuitor circuit 
   serial sau paralel 
lfuncţie de calibrare 
lmăsurare factor de calitate Q, 
   factor de disipare D 
   şi unghi de fază θ 
lfuncţie REL

Afişaj : double LCD (19,999/1999)
Frecvenţa de măsurare : 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
Interval măsurare rezistenţă : 20...200MΩ
Interval măsurare capacitate : 200p...20mF
Interval măsurare inductanţă : 20m...20kH
Sursă de alimentare : 6 baterii 1,5V LR03 (AAA), 
 : alimentator reţea

źbaterii 
źclipsuri Kelvin cu 4 cabluri 
źinstrucţiuni de utilizare

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici: Caracteristici:

Cleşti ampermetrici AX-203 
400A AC/DC cu măsurarea 
temperaturii

Caracteristici tehnice: Caracteristici tehnice:

Accesorii standard: Accesorii standard:

ldiametrul maxim al cablului măsurat 30mm
lrezoluţie 0,01A
ldetector de tensiune fără contact
ltestarea diodelor şi a continuităţii 
   circuitului, cu buzzer
lindicator de stare pentru baterie, indicator 
   de depăşire a intervalului de măsurare
lfuncţie DATA HOLD 
lfuncţie de oprire automată
lfuncţie de retroiluminare a afişajului
lfuncţie de resetare a rezultatelor 
   de pe afişaj, la măsurarea DC
lmăsurarea temperaturii (°C sau °F)

Caracteristici:

Caracteristici: Caracteristici tehnice:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:
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Multimetre - 
pensete de măsurare SMD 
AX-503

lmăsurarea rezistenţei şi capacităţii
ltestarea diodelor
lfuncţie de măsurare relativă REL
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD 3,75 cifre (6000)
Rezistenţă : 0,1Ω...40MΩ
Capacitate : 1pF...200MF
Dimensiuni : 20 x 35 x 181 mm
Greutate : 65 g (cu baterie)
Alimentare : 2 baterii 1,5 V tip LR44

AX-T520 Multimetre 
digitale cu tester 
de reţea LAN

lafişaj LCD mare, cu retroiluminare
lfuncţie de testare a reţelei LAN 
   (conector RJ45) şi a liniilor 
   telefonice (conector RJ11)
lmodificare manuală a intervalelor
lfuncţie DATA HOLD 
   (îngheţarea rezultatelor de pe afişaj)
ltestarea continuităţii circuitului, 
   cu buzzer
ltester de baterii 1,5V, 6V, 9V
lindicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD 3,5 cifre (3999) 
   înălţimea cifrelor 15mm
Tensiune continuă DC : 200mV/2V/20V/200V/1000V
Tensiune alternativă AC : 200mV/2V/20V/200V/750V
Curent continuu DC : 0,2mA/2mA/20mA/200mA/10A
Curent Alternativ AC : 0,2mA/2mA/20mA/200mA/10A
Rezistenţă : 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ
 : 2MΩ 20MΩ/200MΩ
Testarea continuităţii circuitului : semnal acustic pentru R< 70Ω
Dimensiuni : 185 x 85 x 44 mm
Greutate : 360 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9 V tip 6F22 
   (nu este inclusă)
Siguranţă : EN61010:Cat.ll 600V, Cat.lll 300V

źset de cabluri de măsurare
źcleşte pentru testarea reţelei LAN

AX-8450 Multimetre de masă, 
de precizie, 
4,5 cifre True RMS

lmodificarea automată a intervalelor
lacurateţe înaltă
lfuncţie DATA HOLD 
lfuncţie Min./Max./Rel.
lmăsurare dBm şi dB
ltestarea diodelor şi a continuităţii circuitului, cu buzzer
lmăsurare relativă
ldeclanşare manuală, automată sau externă
linterfaţă de comandă la distanţă RS-232C
linterfaţă USB
llimbaj de programare SCPI

Afişaj : LCD dublu 4,5 cifre
Testare : 25x/sec.
Tensiune continuă DC : 10µV...200mV/2V/20V/200V/1000V
Tensiune alternativă AC : 10µV...200mV/2V/20V/200V/750V
Curent continuu DC : 0,1MA...2mA/20mA/200mA/2A/20A
Curent Alternativ AC : 0,1MA...2mA/20mA/200mA/2A/20A
Rezistenţă : 0,01Ω...200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
Frecvenţă : 0,0001Hz...10Hz/100Hz/100kHz/1MHz

Testarea diodelor : curent de testare 0,5 mA 
 : tensiune de testare 2 V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R< 10Ω
Dimensiuni : 225 x 100 x 355 mm
Greutate : 2,2 kg
Alimentare : 110/220V ±10%

źset de cabluri de măsurare
źcablu de alimentare

Multimetre cu funcţie de 
calibrator AX-C708

lafişaj LCD cu iluminare 
lmodificare automată 
   şi manuală a intervalelor 
loprire automată 
lfuncţie HOLD 
   (păstrare citire de pe afişaj) 
ltestare diodă şi continuitate 
    circuit cu avertizor 
lindicator consumare baterie 
lalimentare buclă 5-28V

Afişaj : LCD (3999)
Interval măsurare tens. AC : 0,01m...400m/4/40/400V
Interval măsurare tens. DC : 0,01m...40m/400m/4/40/400V
Interval măs. curent AC : 0,01m...40m/400mA
Interval măs. curent DC : 0,01m...40m/400mA
Interval măsurare rezistenţă : 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare frecvenţă : 50/500/5k/50k/100kHz
Testare diodă : 0,2mA, 1V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<50Ω
Dispozitiv presetare tensiune : -0,5...5,5V / -50m...550mV
Dispozitiv presetare curent : -22m...22mA
Masă : 500 g
Dimensiuni : 205 x 95 x 42 mm
Sursă de alimentare : 4 baterii 1,5V LR6 (AA)
Conform cu norma : EN61010 600V CAT II

Multimetre cu funcţie de 
calibrator AX-C709

lafişaj LCD cu iluminare 
lmodificare automată şi manuală a intervalelor 
loprire automată 
lfuncţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) 
ltestare diodă şi continuitate circuit cu avertizor 
lfuncţionează cu 8 tipuri de termocupluri J, K, T, E, R, S, B, N 
lposibilitate măsurare în grade Celsius sau Fahrenheit 
lieşire undă dreptunghiulară 
lindicator consumare baterie 
lRTD and resistance simulation 
lDC voltage output

Afişaj : LCD (3999)
Interval măsurare tens. AC : 0,01m...400m/4/40/400V
Interval măsurare tens. DC : 0,01m...40m/400m/4/40/400V
Interval măs. curent AC : 0,01m...40m/400mA
Interval măs. curent DC : 0,01m...40m/400mA
Interval măsurare rezistenţă : 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare frecvenţă : 0,01...50/500/5k/50k/100kHz
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip E : -200...500°C
Interval măsurare temperatură cu termocuplu de tip J : -200...700°C
Interval măsurare temperatură termocuplu tip K : -200...1370°C
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip N : -200...1300°C
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip R : -40...1760°C
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip T : -200...400°C
Interval măsurare temperatură termocuplu de tip S : -20...1760°C
Dispozitiv presetare tensiune : -0,5...5,5V
Dispozitiv presetare curent : 4μ...20mA
Testare diodă : 0,2mA, 1V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<50Ω
Conform cu norma : EN61010 600V CAT II
Masă : 500 g
Dimensiuni : 205 x 95 x 42 mm
Sursă de alimentare : 4 baterii 1,5V LR03 (AAA)
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AX-LCR41A Punţi 
de precizie RLC

lafişaj dublu LCD 5 cifre
lfuncţie RANGE care permite modificarea 
   manuală a intervalelor
lmodificarea automată a intervalelor, 
   cu posibilitatea blocării acestora
lechivalent paralel şi serial pentru circuit
lfuncţie HOLD 
lcorectare pe mai multe frecvenţe 
   a stării nominale şi a stării de 
   scurtcircuitare
lindicator de depăşire 
   a intervalului de măsurare
lbuzzer
lindicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD dublu 5 cifre
Testare : 3 x/s
Rezistenţă : 0. 0001Ω - 9.999MΩ
Impedanţă : 0.0001Ω - 9.999MΩ
Capacitate : 0.1pF - 9999mF
Inductanţă : 0.1mH - 9999H
Măsurarea calităţii şi a disipării : 0.0001 - 9999
Frecvenţa de măsurare : 100Hz, 120Hz, 1kHz
Dimensiuni : 200 x 95 x 40 mm
Greutate : 400 g
Alimentare : baterie 1,5 V tip LR03 
   (nu este inclusă)

źalimentator 12V DC
źclipsuri Kelvin cu 4 cabluri

Pensete R/C pentru SMD 
cu funcţie Auto-Scan 
AX-507B

lmodificare manuală şi automată a intervalelor de măsurare
lfuncţie de detectare a elementului testat – Auto-Scan
ltestarea diodelor şi a continuităţii circuitului, cu buzzer
lindicator de depăşire a intervalului de măsurare
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD 3,75 cifre (6000)
 : înălţimea cifrelor 13mm
Testare : 3 x/s
Rezistenţă : 0,1Ω...300Ω/600Ω
 : 3kΩ/6k/30kΩ/60kΩ/300kΩ/600kΩ 
 : 3MΩ/6MΩ/30MΩ/60MΩ
Capacitate : 1pF...3nF/6nF/30nF/60nF/300nF/600nF
 : 3MF/6MF/30MF/60MF/300MF/600MF
 : 3mF/6mF/30mF/60mF
Testarea diodelor : curent de testare 1 mA 
 : tensiune de testare 2 V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R< 30Ω
Dimensiuni : 35 x 20 x 181 mm
Greutate : 65 g (cu baterie)
Alimentare : 2 baterii 1,5 V tip LR44 
   (nu sunt incluse)

źhusă moale cu bridă pentru curea

Cleşti ampermetrici AX-202 
400A AC cu măsurarea 
temperaturii

ldiametrul maxim al cablului măsurat 30 mm
lrezoluţie: 0.001A
ldetector de tensiune fără contact
ltestarea diodelor şi a continuităţii 
   circuitului, cu buzzer
lfuncţie DATA HOLD 
lfuncţie MAX 
lindicator de stare pentru baterie
lindicator de depăşire a intervalului 
   de măsurare
lfuncţie de oprire automată
lfuncţie de retroiluminare a afişajului
lmăsurarea temperaturii (°C sau °F)

Afişaj : LCD cu scară de 1999
Curent Alternativ AC : 0,001A...400A
Tensiune AC/DC : 0,1mV...600V
Rezistenţă : 0,1Ω...20MΩ
Capacitate : 0,01nF...100uF
Frecvenţă : 10MHz
Temperatură : -20°C...760°C
Testarea diodelor : curent de testare 0,3 mA
 : tensiune de testare 1,5 V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R < 150 Ω
Dimensiuni : 197 x 70 x 40 mm
Greutate : 183 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22
Siguranţă : EN-61010-1, CAT III 600V

źset de cabluri de măsurare
źhusă moale
źsondă de temperatură de tip K

Afişaj : LCD 3,75 cifre (3999)
Curent continuu DC : 0,01A...400A
Curent Alternativ AC : 0,01A...400A
Tensiunea AC/DC : 0,1mV...600V
Rezistenţă : 0,1Ω...40MΩ
Capacitate : 0,01nF...100uF
Frecvenţă : 10MHz
Temperatură : -20°C...760 °C
Testarea diodelor : curent de testare 3mA/tensiune de testare 1,5V
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R < 50 Ω
Dimensiuni : 197 x 70 x 40 mm
Greutate : 183 g
Alimentare :1 buc. baterii 9 V tip 6F22 (AAA)
Siguranţă : EN-61010-1, CAT III 600V

źset de cabluri de măsurare
źhusă moale
źsondă de temperatură de tip K

AX-200 
Cleşti ampermetrici 
200A AC

lmodificare automată intervale 
loprire automată 
lfuncţie HOLD 
   (păstrare citire de pe afişaj) 
ltest diodă 
lindicator depăşire interval 
lprotecţie la supratensiuni 
ltest continuitate circuit 
lindicator consumare baterie

Afişaj : LCD (1999) 3,5 digit
Interval măs. curent AC : 2/20/200A
Interval măsurare tens. AC : 2/20/200/600V
Interval măsurare tens. DC : 200m/2/20/200/600V
Interval măsurare rezistenţă : 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Diametru max. ablu măsurat : 21 mm
Conform cu norma : EN61010 600V CAT III
Greutate cu baterie : 135 g
Dimensiuni : 130 x 52 x 24 mm
Sursă de alimentare : 3 baterii 1,5V LR03 (AAA)

źinstrucţiuni de utilizare 
źhusă 
źcabluri de măsurare

AX-LCR42A Punţi RLC

lafişaj LCD iluminat, cu 2 rânduri 
loprire automată 
lgrafic cu linii 
lfuncţie HOLD 
   (păstrare citire de pe afişaj) 
lmăsurare paralelă sau serială 
lselectare înlocuitor circuit 
   serial sau paralel 
lfuncţie de calibrare 
lmăsurare factor de calitate Q, 
   factor de disipare D 
   şi unghi de fază θ 
lfuncţie REL

Afişaj : double LCD (19,999/1999)
Frecvenţa de măsurare : 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
Interval măsurare rezistenţă : 20...200MΩ
Interval măsurare capacitate : 200p...20mF
Interval măsurare inductanţă : 20m...20kH
Sursă de alimentare : 6 baterii 1,5V LR03 (AAA), 
 : alimentator reţea

źbaterii 
źclipsuri Kelvin cu 4 cabluri 
źinstrucţiuni de utilizare

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici: Caracteristici:

Cleşti ampermetrici AX-203 
400A AC/DC cu măsurarea 
temperaturii

Caracteristici tehnice: Caracteristici tehnice:

Accesorii standard: Accesorii standard:

ldiametrul maxim al cablului măsurat 30mm
lrezoluţie 0,01A
ldetector de tensiune fără contact
ltestarea diodelor şi a continuităţii 
   circuitului, cu buzzer
lindicator de stare pentru baterie, indicator 
   de depăşire a intervalului de măsurare
lfuncţie DATA HOLD 
lfuncţie de oprire automată
lfuncţie de retroiluminare a afişajului
lfuncţie de resetare a rezultatelor 
   de pe afişaj, la măsurarea DC
lmăsurarea temperaturii (°C sau °F)

Caracteristici:

Caracteristici: Caracteristici tehnice:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:
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AX-353 
Cleşti ampermetrici 
600A AC

lmodificare automată şi manuală a intervalelor
loprire automată
ltestare continuitate circuit cu buzer
ltest diodă
lindicator depăşire interval
lindicator consumare baterie

Afişaj : LCD (3999) 3 3/4 digits
Diametru max. ablu măsurat : 38 mm
Interval măs. curent AC : 400/500A
Interval măsurare tens. AC : 400m/4/40/400/600V
Interval măsurare tens. DC : 400m/4/40/400/600V
Interval măsurare rezistenţă : 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare temperatură : -20...800°C
Interval măsurare capacitate : 40n/400n/4µ/40µ/100µF
Interval măsurare frecvenţă : 4/40/400/4k/40k/400k/4M/10M
Coeficient umplere : 0,1...99,9%
Conform cu norma : EN61010 600V CAT II
Masă : 150 g
Dimensiuni : 190 x 55 x 24 mm
Sursă de alimentare : 3 baterii 3V CR2032

ź husă 
ź cabluri de măsurare

AX-354 Cleşti 
ampermetrici AC/DC 
până la 1000A

l ·testare diodă şi continuitate 
    circuit cu avertizor 
l·indicator consumare baterie 
l·oprire automată

Afişaj : LCD (4000) 3 3/4 digits
Diametru max. ablu măsurat : 38 mm
Interval măs. curent DC : 400/1000A
Interval măs. curent AC : 400/1000A
Interval măsurare tens. AC : 400m/4/40/400/600V
Interval măsurare tens. DC : 400m/4/40/400/600V
Interval măsurare rezistenţă : 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare frecvenţă : 10/100/1000/10k/100k/1MHz
Masă : 150 g
Dimensiuni : 190 x 64 x 24 mm
Sursă de alimentare : 3 baterii 3V CR2032
Conform cu norma : EN61010 600V CAT II

ź husă 
ź cabluri de măsurare

AX-380 Cleşti 
ampermetrici AC/DC 
până la 2000A

l oprire automată 
l funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) 
l funcţie resetare afişaj, măsurător DCA 
l testare diodă şi continuitate 
    circuit cu avertizor 
l indicator consumare baterie 
l funcţie REL

Afişaj : LCD 3,5 cifre (3999)
Diametru max. ablu măsurat : 55 mm
Interval măs. curent AC : 400/2000A
Interval măs. curent DC : 400/2000A
Interval măsurare tens. AC : 400m/4/40/400/750V
Interval măsurare tens. DC : 400m/4/40/400/1000V
Interval măsurare rezistenţă : 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare capacitate : 40n/400n/4µ/40µ/100µF
Interval măsurare frecvenţă : 5,12/51,2/512/5,12k/51,2k/
   /512k/100kHz
Temperatura de lucru : 0...40°C
Conform cu norma : EN61010 600V CAT III
Masă : 565 g
Dimensiuni : 275 x 96 x 50 mm
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22

źcabluri de măsurare

Cleşti ampermetrici AX-355 
1000A AC/DC cu true RMS şi 
măsurarea temperaturii

ldiametrul maxim al cablului măsurat: 30 mm
ltestarea diodelor şi a continuităţii 
   circuitului, cu buzzer
lfuncţie DATA HOLD
lindicator de stare pentru baterie, indicator 
   de depăşire a intervalului de măsurare
lfuncţie de oprire automată
lfuncţie de retroiluminare a afişajului
lfuncţie de resetare a rezultatelor 
   de pe afişaj, la măsurarea DC
lfuncţie Peak Hold
lmăsurarea temperaturii (°C sau °F)
lselectarea automată sau manuală a intervalului
lprotecţie la suprasarcină

Afişaj : LCD 3,75 cifre (3999)
 : grafic cu 41 de segmente
Curent continuu DC : 0,01A...40A/1000A
Curent Alternativ AC : 0,01A...40A/1000A
Tensiune continuă DC : 0,1mV...600V
Tensiune alternativă AC : 0,1mV...600V
Rezistenţă : 0,1Ω...40MΩ
Frecvenţă : 0,001kHz...4kHz
Capacitate : 0,001 nF...40mF
Temperatură : -40°C...1000 °C
Dimensiuni : 229 x 80 x 49 mm
Greutate : 303g
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22
Siguranţă : EN-61010-1, CAT III 600V

źset de cabluri de măsurare
źhusă moale
źsondă pentru măsurarea temperaturii

Cleşte wattmetric max. 
1000A AC cu True RMS 
AX-3550

Afişaj : LCD 4 cifre
Interval măsurare tens. AC : 0,1...100/400/750V
Interval măs. curent AC : 0,1...40/100/400/1000A
Interval măsurare frecvenţă : 50...200Hz
Măsurare putere activă : 0,6...750kW
Măsurare putere pasivă : 0,6...750kVAR
Măsurare putere aparentă : 0,6...750kVA
Măsurare coeficient putere : 0,3...1
Măsurare defazaj : 0...90°
Diametru max. ablu măsurat : 55 mm
Dimensiuni : 295 x 100 x 46 mm
Greutate fără baterie : 537 g
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22
Siguranţă : EN61010 300V CAT IV, 
   EN61010 600V CAT III

źcablu USB
źcapete de măsură
źclipsuri crocodil 4 buc.
źsoftware
źhusă
źcabluri de măsurare

AX-356 Cleşti ampermetrici 
1000A AC/DC cu True RMS şi 
măsurare temperatură

lmodificare automată şi manuală 
    a intervalelor 
loprire automată 
lafişaj LCD mare, iluminat 
lfuncţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) 
lfuncţie MIN/MAX 
lfuncţie PEAK HOLD (memorare impulsuri) 
lfuncţie de resetare a afişajului, 
    la măsurătorile DC 
ltestare diodă şi continuitate 
    circuit cu avertizor 
lindicator depăşire interval măsurare 
lprotecţie la supratensiuni 
linterval măsurare curent AC/DC 
    max. 1000A cu True RMS 
lposibilitate măsurare 
    în grade Celsius sau Fahrenheit 
lindicator consumare baterie

Tip afişaj utilizat : LCD 3,75 cifre (4000)
Diametru max. ablu măsurat : 52 mm
Prelevare mostre : 2x/s
Baragraf : 41 segm.
Interval măs. curent DC : 0,01...40/400/1000A
Interval măs. curent AC : 0,01...40/400/1000A
Interval măsurare tens. DC : 0,1m...400m/4/40/400/600V
Interval măsurare tens. AC : 0,1m...400m/4/40/400/600V
Interval măsurare rezistenţă : 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare capacitate : 0,001n...4n/40n/400n/4µ/40µ 
   /400µ/4m/40mF
Interval măsurare frecvenţă : 1...4kHz
Interval măsurare temperatură : -20...760°C
Testare diodă : 0,3mA, 3V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<40Ω
Greutate fără baterie : 449 g
Dimensiuni : 270 x 100 x 47 mm
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22
Conform cu norma : EN61010 1000V CAT III, 
 : EN61010 600V CAT IV

źhusă 
źcabluri de măsurare 
źsondă de tip picătură, K
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AX-T02 Detectoare 
de câmp magnetic 
cu iluminare

Indicatorul : LED
Câmp magnetic  : 63,98,401,810
Curent maxim de funcţionare : 32mA
Dimensiuni : 160x20 mm
Greutate : 48g
Alimentare : 2 buc. baterii 1,5V tip LR03

Afişaj : LCD (4000)
Interval măsurare tens. DC : 4...400V
Interval măsurare tens. AC : 4...600V
Interval măs. curent AC : 40/400A
Interval măsurare rezistenţă : 400/4M/40MΩ
Sursă de alimentare : 2 baterii 1,5V LR06 (AA)
Siguranţă : EN61010 600V CAT III
Grad murdărire : 2

źhusă
źcabluri de măsurare

lmodificare automată intervale
lafişaj LCD mare, iluminat
lfuncţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj)
lindicator depăşire interval măsurare
ldetector de tensiune fără atingere
lselecţie automată a mărimii măsurate 
lmemorie 10 măsurări

AX-903 Detectoare 
de tensiune, 
metal şi lemn

Indicatori : LED şi sonor
Acurateţea detectării    Lemn : 0,3 cm
                                             Metal : 0,6 cm
Lungimea dispozitivului de punctare cu laser : până la 6 m
Acurateţea laserului : 1.27 cm
Dimensiuni : 180x76x38 mm
Greutate : 180 g
Alimentare : baterie 9V, tip 6F22

AX-T2090 Localizator de 
cabluri emiţător / 
receptor

lafişaj mare, uşor de citit, cu retroiluminare pentru emiţător, care indică 
   nivelul semnalului, codul transmisiei şi valoarea tensiunii existente
lafişaj cu retroiluminare pentru receptor, care indică nivelul semnalului, 
   codul transmisiei, citind simultan şi tensiunea de alimentare
llocalizarea cablurilor în pereţi, a întreruperilor şi 
   a scurtcircuitelor de pe cabluri
lmonitorizarea cablurilor din pământ
ldetectarea siguranţelor şi stabilirea circuitului curent
lmonitorizarea prizelor şi a cutiilor acoperite accidental cu tencuială, 
   în pereţi
llocalizarea întreruperilor şi scurtcircuitelor din circuite
lurmărirea ţevilor din metal, de apă şi încălzire
lposibilitatea detectării cablurilor sub tensiune şi a tensiunii aferente, 
   fără necesitatea utilizării unor aparate suplimentare
lreglarea automată şi manuală a sensibilităţii
lsemnalizare acustică, cu posibilitatea dezactivării
lfuncţie de oprire automată
lfuncţie de iluminare a zonei de măsurare

Emiţătorul
Afişaj : LCD
Măsurarea tensiunii : 12-400V
Interval de frecvenţă: : 0-60Hz
Semnal de ieşire: : 125kHz
Dimensiuni : 130x69x33 mm
Greutate : 130g
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22

źvaliză rigidă pentru transportarea cablurilor de măsurare
źcabluri de măsurare

ldetectarea fără contact a tensiunii 200-1000V AC 
ldiodă luminoasă LED şi semnal sonor care 
   indică prezenţa tensiunii
llocalizarea întreruperilor în cablurile 
   aflate sub tensiune 
llanternă cu întrerupător încorporată 
lmâner pentru ţinut: de exemplu în buzunar
lcarcasă din două bucăţi, rezistentă

Indicatori : LbU şi sonor
Interval de tensiune : 200-1000VAC (50/60Hz)
Dimensiuni : 176x26 mm
Greutate : 48g
Alimentare : 2 buc. baterii 1,5V tip LR03
Siguranţă : Cat. III 1000V

Cleşti ampermetrici 400 AC 
AX-2040

Receptorul
Afişaj : LCD cu funcţii şi indicator de tip bară
Adâncimea de detectare : În funcţie de material şi aplicaţie
Modul de detectare : aprox. 0-2m (funcţionare unipolară)
 : aprox. 0-0.5m (funcţionare bipolară)
Detectarea tensiunii : aprox. 0-0.4m
Dimensiuni : 192x61 x37 mm
Greutate : 180g
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22
Siguranţă : Cat.lll 300V

AX-T01 Detectoare 
de tensiune fără 
contact 200-1000 V AC

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

lmodificare automată intervale
loprire automată
lafişaj LCD mare, cu iluminare, u baragraf
lfuncţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj)
lfuncţie MIN/MAX
linterfaţă USB
lmăsurare putere activă, pasivă, aparentă, 
    coeficient putere şi defazaj
lmăsurare valoarea reală efectivă 
    True RMS AC
lprotecţie la supratensiuni
ldetector de tensiune fără atingere
lmemorează max. 99 de măsurători

Caracteristici tehnice: Caracteristici:

Accesorii standard:

Afişaj : 3,5 cifre LCD 
Curent Alternativ AC : 0,01...20/200/1000A
Tensiune continuă DC : 0,1...200mV/20/200/1000V
Tensiune alternativă AC : 0,1...200/600V(50Hz-500Hz)
Rezistenţă : 0,1...200/20K/2MΩ
Temperatură : 0°C ...750°C
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R < 50 Ω
Dimensiuni : 230 x 90 x 43 mm
Greutate : 320 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22

źset de cabluri de măsurare
źhusă moale
źsondă de temperatură de tip K cu terminaţie sferică

Cleşti ampermetrici AX-M266C pentru 
măsurarea curentului până la 1000 A AC 
şi măsurarea temperaturii

źdeschiderea maximă a cleştilor 54mm
źrezoluţie maximă pentru intervalul 
   de curent alternativ de la 0,01A
źfuncţie DATA HOLD 
źsemnalizarea depăşirii 
   intervalului
źindicator de stare 
   pentru baterie
źtestarea 
   continuităţii 
   circuitului

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice: Caracteristici:

Caracteristici:

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:
ldetectarea câmpului magnetic
ldiodă LED luminoasă ce indică prezenţa 
   unui câmp magnetic
llanternă cu întrerupător încorporată
lmâner pentru ţinut: 
   de exemplu în buzunar
lcarcasă din două bucăţi, rezistentă

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

ldetectarea lemnului, metalului şi 
   a cablurilor aflate sub tensiune, până la 
   o adâncime de 19 mm
lsemnalizare sonoră şi vizuală 
   pe afişajul LCD
ldiodă LED pentru detectarea continuă 
   a cablurilor aflate sub tensiune
lcap ce se poate roti la 180° 
   cu indicatoare cu laser
llumină laser pe o distanţă de 6 m
lnivelă clasică încorporată
lcarcasa ergonomică asigură 
   o utilizare comodă şi precisă
lfuncţie de autocalibrare pentru modul 
   de detectare de metale şi lemn
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie
lcarcasă rezistentă, ranforsată

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard: Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:
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AX-353 
Cleşti ampermetrici 
600A AC

lmodificare automată şi manuală a intervalelor
loprire automată
ltestare continuitate circuit cu buzer
ltest diodă
lindicator depăşire interval
lindicator consumare baterie

Afişaj : LCD (3999) 3 3/4 digits
Diametru max. ablu măsurat : 38 mm
Interval măs. curent AC : 400/500A
Interval măsurare tens. AC : 400m/4/40/400/600V
Interval măsurare tens. DC : 400m/4/40/400/600V
Interval măsurare rezistenţă : 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare temperatură : -20...800°C
Interval măsurare capacitate : 40n/400n/4µ/40µ/100µF
Interval măsurare frecvenţă : 4/40/400/4k/40k/400k/4M/10M
Coeficient umplere : 0,1...99,9%
Conform cu norma : EN61010 600V CAT II
Masă : 150 g
Dimensiuni : 190 x 55 x 24 mm
Sursă de alimentare : 3 baterii 3V CR2032

ź husă 
ź cabluri de măsurare

AX-354 Cleşti 
ampermetrici AC/DC 
până la 1000A

l ·testare diodă şi continuitate 
    circuit cu avertizor 
l·indicator consumare baterie 
l·oprire automată

Afişaj : LCD (4000) 3 3/4 digits
Diametru max. ablu măsurat : 38 mm
Interval măs. curent DC : 400/1000A
Interval măs. curent AC : 400/1000A
Interval măsurare tens. AC : 400m/4/40/400/600V
Interval măsurare tens. DC : 400m/4/40/400/600V
Interval măsurare rezistenţă : 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare frecvenţă : 10/100/1000/10k/100k/1MHz
Masă : 150 g
Dimensiuni : 190 x 64 x 24 mm
Sursă de alimentare : 3 baterii 3V CR2032
Conform cu norma : EN61010 600V CAT II

ź husă 
ź cabluri de măsurare

AX-380 Cleşti 
ampermetrici AC/DC 
până la 2000A

l oprire automată 
l funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) 
l funcţie resetare afişaj, măsurător DCA 
l testare diodă şi continuitate 
    circuit cu avertizor 
l indicator consumare baterie 
l funcţie REL

Afişaj : LCD 3,5 cifre (3999)
Diametru max. ablu măsurat : 55 mm
Interval măs. curent AC : 400/2000A
Interval măs. curent DC : 400/2000A
Interval măsurare tens. AC : 400m/4/40/400/750V
Interval măsurare tens. DC : 400m/4/40/400/1000V
Interval măsurare rezistenţă : 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare capacitate : 40n/400n/4µ/40µ/100µF
Interval măsurare frecvenţă : 5,12/51,2/512/5,12k/51,2k/
   /512k/100kHz
Temperatura de lucru : 0...40°C
Conform cu norma : EN61010 600V CAT III
Masă : 565 g
Dimensiuni : 275 x 96 x 50 mm
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22

źcabluri de măsurare

Cleşti ampermetrici AX-355 
1000A AC/DC cu true RMS şi 
măsurarea temperaturii

ldiametrul maxim al cablului măsurat: 30 mm
ltestarea diodelor şi a continuităţii 
   circuitului, cu buzzer
lfuncţie DATA HOLD
lindicator de stare pentru baterie, indicator 
   de depăşire a intervalului de măsurare
lfuncţie de oprire automată
lfuncţie de retroiluminare a afişajului
lfuncţie de resetare a rezultatelor 
   de pe afişaj, la măsurarea DC
lfuncţie Peak Hold
lmăsurarea temperaturii (°C sau °F)
lselectarea automată sau manuală a intervalului
lprotecţie la suprasarcină

Afişaj : LCD 3,75 cifre (3999)
 : grafic cu 41 de segmente
Curent continuu DC : 0,01A...40A/1000A
Curent Alternativ AC : 0,01A...40A/1000A
Tensiune continuă DC : 0,1mV...600V
Tensiune alternativă AC : 0,1mV...600V
Rezistenţă : 0,1Ω...40MΩ
Frecvenţă : 0,001kHz...4kHz
Capacitate : 0,001 nF...40mF
Temperatură : -40°C...1000 °C
Dimensiuni : 229 x 80 x 49 mm
Greutate : 303g
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22
Siguranţă : EN-61010-1, CAT III 600V

źset de cabluri de măsurare
źhusă moale
źsondă pentru măsurarea temperaturii

Cleşte wattmetric max. 
1000A AC cu True RMS 
AX-3550

Afişaj : LCD 4 cifre
Interval măsurare tens. AC : 0,1...100/400/750V
Interval măs. curent AC : 0,1...40/100/400/1000A
Interval măsurare frecvenţă : 50...200Hz
Măsurare putere activă : 0,6...750kW
Măsurare putere pasivă : 0,6...750kVAR
Măsurare putere aparentă : 0,6...750kVA
Măsurare coeficient putere : 0,3...1
Măsurare defazaj : 0...90°
Diametru max. ablu măsurat : 55 mm
Dimensiuni : 295 x 100 x 46 mm
Greutate fără baterie : 537 g
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22
Siguranţă : EN61010 300V CAT IV, 
   EN61010 600V CAT III

źcablu USB
źcapete de măsură
źclipsuri crocodil 4 buc.
źsoftware
źhusă
źcabluri de măsurare

AX-356 Cleşti ampermetrici 
1000A AC/DC cu True RMS şi 
măsurare temperatură

lmodificare automată şi manuală 
    a intervalelor 
loprire automată 
lafişaj LCD mare, iluminat 
lfuncţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) 
lfuncţie MIN/MAX 
lfuncţie PEAK HOLD (memorare impulsuri) 
lfuncţie de resetare a afişajului, 
    la măsurătorile DC 
ltestare diodă şi continuitate 
    circuit cu avertizor 
lindicator depăşire interval măsurare 
lprotecţie la supratensiuni 
linterval măsurare curent AC/DC 
    max. 1000A cu True RMS 
lposibilitate măsurare 
    în grade Celsius sau Fahrenheit 
lindicator consumare baterie

Tip afişaj utilizat : LCD 3,75 cifre (4000)
Diametru max. ablu măsurat : 52 mm
Prelevare mostre : 2x/s
Baragraf : 41 segm.
Interval măs. curent DC : 0,01...40/400/1000A
Interval măs. curent AC : 0,01...40/400/1000A
Interval măsurare tens. DC : 0,1m...400m/4/40/400/600V
Interval măsurare tens. AC : 0,1m...400m/4/40/400/600V
Interval măsurare rezistenţă : 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Interval măsurare capacitate : 0,001n...4n/40n/400n/4µ/40µ 
   /400µ/4m/40mF
Interval măsurare frecvenţă : 1...4kHz
Interval măsurare temperatură : -20...760°C
Testare diodă : 0,3mA, 3V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<40Ω
Greutate fără baterie : 449 g
Dimensiuni : 270 x 100 x 47 mm
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V 6F22
Conform cu norma : EN61010 1000V CAT III, 
 : EN61010 600V CAT IV

źhusă 
źcabluri de măsurare 
źsondă de tip picătură, K
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AX-T02 Detectoare 
de câmp magnetic 
cu iluminare

Indicatorul : LED
Câmp magnetic  : 63,98,401,810
Curent maxim de funcţionare : 32mA
Dimensiuni : 160x20 mm
Greutate : 48g
Alimentare : 2 buc. baterii 1,5V tip LR03

Afişaj : LCD (4000)
Interval măsurare tens. DC : 4...400V
Interval măsurare tens. AC : 4...600V
Interval măs. curent AC : 40/400A
Interval măsurare rezistenţă : 400/4M/40MΩ
Sursă de alimentare : 2 baterii 1,5V LR06 (AA)
Siguranţă : EN61010 600V CAT III
Grad murdărire : 2

źhusă
źcabluri de măsurare

lmodificare automată intervale
lafişaj LCD mare, iluminat
lfuncţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj)
lindicator depăşire interval măsurare
ldetector de tensiune fără atingere
lselecţie automată a mărimii măsurate 
lmemorie 10 măsurări

AX-903 Detectoare 
de tensiune, 
metal şi lemn

Indicatori : LED şi sonor
Acurateţea detectării    Lemn : 0,3 cm
                                             Metal : 0,6 cm
Lungimea dispozitivului de punctare cu laser : până la 6 m
Acurateţea laserului : 1.27 cm
Dimensiuni : 180x76x38 mm
Greutate : 180 g
Alimentare : baterie 9V, tip 6F22

AX-T2090 Localizator de 
cabluri emiţător / 
receptor

lafişaj mare, uşor de citit, cu retroiluminare pentru emiţător, care indică 
   nivelul semnalului, codul transmisiei şi valoarea tensiunii existente
lafişaj cu retroiluminare pentru receptor, care indică nivelul semnalului, 
   codul transmisiei, citind simultan şi tensiunea de alimentare
llocalizarea cablurilor în pereţi, a întreruperilor şi 
   a scurtcircuitelor de pe cabluri
lmonitorizarea cablurilor din pământ
ldetectarea siguranţelor şi stabilirea circuitului curent
lmonitorizarea prizelor şi a cutiilor acoperite accidental cu tencuială, 
   în pereţi
llocalizarea întreruperilor şi scurtcircuitelor din circuite
lurmărirea ţevilor din metal, de apă şi încălzire
lposibilitatea detectării cablurilor sub tensiune şi a tensiunii aferente, 
   fără necesitatea utilizării unor aparate suplimentare
lreglarea automată şi manuală a sensibilităţii
lsemnalizare acustică, cu posibilitatea dezactivării
lfuncţie de oprire automată
lfuncţie de iluminare a zonei de măsurare

Emiţătorul
Afişaj : LCD
Măsurarea tensiunii : 12-400V
Interval de frecvenţă: : 0-60Hz
Semnal de ieşire: : 125kHz
Dimensiuni : 130x69x33 mm
Greutate : 130g
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22

źvaliză rigidă pentru transportarea cablurilor de măsurare
źcabluri de măsurare

ldetectarea fără contact a tensiunii 200-1000V AC 
ldiodă luminoasă LED şi semnal sonor care 
   indică prezenţa tensiunii
llocalizarea întreruperilor în cablurile 
   aflate sub tensiune 
llanternă cu întrerupător încorporată 
lmâner pentru ţinut: de exemplu în buzunar
lcarcasă din două bucăţi, rezistentă

Indicatori : LbU şi sonor
Interval de tensiune : 200-1000VAC (50/60Hz)
Dimensiuni : 176x26 mm
Greutate : 48g
Alimentare : 2 buc. baterii 1,5V tip LR03
Siguranţă : Cat. III 1000V

Cleşti ampermetrici 400 AC 
AX-2040

Receptorul
Afişaj : LCD cu funcţii şi indicator de tip bară
Adâncimea de detectare : În funcţie de material şi aplicaţie
Modul de detectare : aprox. 0-2m (funcţionare unipolară)
 : aprox. 0-0.5m (funcţionare bipolară)
Detectarea tensiunii : aprox. 0-0.4m
Dimensiuni : 192x61 x37 mm
Greutate : 180g
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22
Siguranţă : Cat.lll 300V

AX-T01 Detectoare 
de tensiune fără 
contact 200-1000 V AC

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

lmodificare automată intervale
loprire automată
lafişaj LCD mare, cu iluminare, u baragraf
lfuncţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj)
lfuncţie MIN/MAX
linterfaţă USB
lmăsurare putere activă, pasivă, aparentă, 
    coeficient putere şi defazaj
lmăsurare valoarea reală efectivă 
    True RMS AC
lprotecţie la supratensiuni
ldetector de tensiune fără atingere
lmemorează max. 99 de măsurători

Caracteristici tehnice: Caracteristici:

Accesorii standard:

Afişaj : 3,5 cifre LCD 
Curent Alternativ AC : 0,01...20/200/1000A
Tensiune continuă DC : 0,1...200mV/20/200/1000V
Tensiune alternativă AC : 0,1...200/600V(50Hz-500Hz)
Rezistenţă : 0,1...200/20K/2MΩ
Temperatură : 0°C ...750°C
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R < 50 Ω
Dimensiuni : 230 x 90 x 43 mm
Greutate : 320 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22

źset de cabluri de măsurare
źhusă moale
źsondă de temperatură de tip K cu terminaţie sferică

Cleşti ampermetrici AX-M266C pentru 
măsurarea curentului până la 1000 A AC 
şi măsurarea temperaturii

źdeschiderea maximă a cleştilor 54mm
źrezoluţie maximă pentru intervalul 
   de curent alternativ de la 0,01A
źfuncţie DATA HOLD 
źsemnalizarea depăşirii 
   intervalului
źindicator de stare 
   pentru baterie
źtestarea 
   continuităţii 
   circuitului

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice: Caracteristici:

Caracteristici:

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:
ldetectarea câmpului magnetic
ldiodă LED luminoasă ce indică prezenţa 
   unui câmp magnetic
llanternă cu întrerupător încorporată
lmâner pentru ţinut: 
   de exemplu în buzunar
lcarcasă din două bucăţi, rezistentă

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

ldetectarea lemnului, metalului şi 
   a cablurilor aflate sub tensiune, până la 
   o adâncime de 19 mm
lsemnalizare sonoră şi vizuală 
   pe afişajul LCD
ldiodă LED pentru detectarea continuă 
   a cablurilor aflate sub tensiune
lcap ce se poate roti la 180° 
   cu indicatoare cu laser
llumină laser pe o distanţă de 6 m
lnivelă clasică încorporată
lcarcasa ergonomică asigură 
   o utilizare comodă şi precisă
lfuncţie de autocalibrare pentru modul 
   de detectare de metale şi lemn
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie
lcarcasă rezistentă, ranforsată

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard: Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:



www.axiomet.eu10

Pirometre AX-6520 
cu dispozitiv de punctare 
cu laser şi afişaj retroiluminat

ldispozitiv de punctare cu laser
lafişaj LCD dublu, cu retroiluminare
linterval de măsurare de până la 500°C 
   rezoluţie optică 08:01
lselectare °C sau °F
lfuncţie Min./Max./Med./Rel.
lsemnalizare acustică a valorilor limită setate 
   Max/Min
lfuncţie H0LD (îngheţarea rezultatelor de pe afişaj)
lfuncţie TAMB (măsurarea temperaturii mediului)
lindicator de stare pentru baterie
lfuncţie de oprire automată

Afişaj : LCD retroiluminat
Temperatură/Interval spectral : -50°C...500°C/8-14um
Rezoluţie : 0,2°C
Recurenţă : ± 1°C sau ±1% citire
Acurateţe : ± 3,5°C sau ±2%
Distanţa standard 
faţă de punctul de măsurare : până la 1,5 m
Emisivitate : continuă 0,95
Greutate: : 196 g (cu baterie)
Dimensiuni: : 179 x 162 x 47 mm
Alimentare: : baterie 9V de tip 6F22

źhusă moale

Pirometre AX-7520 
cu emisivitate 
reglabilă

ldispozitiv de punctare cu laser
lrezoluţie optică 12:01
lmăsurarea temperaturii în °C şi °F
lindicator de stare pentru baterie
lfuncţie HOLD 
lfuncţie Min/Max/Med/Max-Min
lfuncţie de oprire automată după 10 sec
lsoclu pentru fixarea pe un stativ

Afişaj : LCD, retroiluminare 
   albă 4 cifre
Temperatură : de la -20°C la 537°C
 : de la -4°F la +999°F
Interval spectral : 8 -14 µm
Emisivitate : de la 0,10 la 1,00/rezoluţie 0,01
Dimensiuni : 162 x 56 x 190 mm
Greutate : 260 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22

źhusă moale

AX-7510 
Pirometre Axiomet cu 
emisivitate reglabilă

lafişaj LCD cu iluminare 
loprire automată 
lfuncţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) 
lfuncţie MIN/MAX/MED 
ldispozitiv punctare laser 
lemisivitate reglabilă 
lposibilitate măsurare
   în grade Celsius sau Fahrenheit 
lindicator consumare baterie

Afişaj : LCD
Rezoluţie optică : 12:1
Valoare emisivitate : 0,1...1
Interval măsurare temperatură fără contact : -20...550°C
Acurateţe măsurare temperatură : ±2% sau ±2°C
Rezoluţie măsurare temperatură fără contact : 0,1°C
Masă : 125 g
Dimensiuni : 97 x 43 x 160 mm
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V

Testere electrice 
AX-T901

ltestare impedanţă joasă
ltestare întrerupătoare curent rezidual RCD, 30mA
lindicator polaritate

Afişaj : bandă cu diode ce indică 7 
   niveluri de tensiune
Interval măsurare tens. DC : 6/12/24/50/120/230/400V
Interval măsurare tens. AC : 6/12/24/50/120/230/400V
Lăţime bandă măsurare tensiune AC : 0...60Hz
Clasă etanşeitate : IP64
Dimensiuni exterioare : 240 x 78 x 40 mm
Greutate fără baterie : 237 g

lindicator de tensiune AC/DC
lindicator de polaritate
ltester pentru continuitatea circuitelor, 
   tester pentru succesiunea fazelor
lfuncţie de tester pentru întrerupătoare 
   diferenţiale RCD până la 30 mA
ltestarea impedanţei joase
ldetectarea tensiunii fără baterii
lautotest
lfuncţie de lanternă

Afişaj : bandă cu diode 
   cu 8 praguri de tensiune 
Interval de măsurare : 12V/24V/36V/50V/120V
 : 230V/400V/690V AC/DC
Timp de răspuns : 0,1 x/s
Testarea continuităţii : R < 300 kΩ
Frecvenţă : 50 Hz/60 Hz
Dimensiuni : 240x78x40 mm
Greutate : 237g
Alimentare : 2 buc. tester de baterii 1,5V, LR03, AAA1
Siguranţă : CAT, III, 1000V/CATIV600V
Clasa de etanşare : IP64

źset de cabluri de măsurare
źhusă portabilă

Tester electrice 
AX-T902

Testere electrice 
cu afişaj LCD 
AX-T903

lafişaj LCD cu retroiluminare şi cu grafic
lindicator de tensiune AC/DC
lindicator de polaritate
ltester pentru continuitatea circuitelor
ltester pentru succesiunea fazelor
ltestarea impedanţei joase
lindicator de stare pentru baterie
ldetectarea tensiunii fără baterii
lautotest
lfuncţie de lanternă

Afişaj   : LCD 3,5 cifre (1999)
Testare   : 2 ~ 3 x / sec.
Intervale de măsurare (AC/DC)   : 1V...6V/12V/24V/50V
   : 120V/230V/400V/690V
Prag de oprire automată   : 4,5 V
Curent de intrare:   : <3mA la  690VAC
   : < 2,5 mA la 690 V DC
Testarea continuităţii circuitului   : R < 300 kΩ
Impedanţa internă   : < 1 MΩ
Dimensiuni   : 240x78x40 mm
Greutate   : 237 g
Alimentare   : 2 buc. baterii 1,5 V tip LR03 (AAA)
Siguranţă   : CAT III 1000V
Clasa de etanşare   : IP64

źset de cabluri de măsurare
źhusă portabilă
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AX-T2400 Tester de izolaţii 
125/250/500/1000V până la 
4000Mohm

lafişaj LCD mare, dublu, 
   cu retroiluminare, cu grafic
lfuncţie DATA HOLD (îngheţarea 
   rezultatelor de pe afişaj)
lfuncţie Min./Max.
lmodificare automată 
   a intervalelor de măsurare
ltestarea continuităţii circuitului, 
   cu buzzer
lblocarea tensiunii de măsurare
lprotecţie împotriva 
   supratensiunilor
lfuncţia de resetare a datelor 
   afişate
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie
lcarcasă antişoc (toc)

Afişaj : LCD
Testare : 2,5 x/s
Tensiunea de testare : 1000V pentru intervalul 1MΩ...4000MΩ 
 : 500V pentru intervalul 0.5MΩ...4000MΩ 
 : 250V pentru intervalul 0.25MΩ...4000MΩ 
 : 125V pentru intervalul 0.125MΩ...4000MΩ
Tensiune continuă DC : 1V...1000V
Tensiune alternativă AC : 1V...750V
Rezistenţă : 0,01Ω...40Ω/400Ω
Rezistenţa izolaţiei : 0.125MΩ...4MΩ/40MΩ/400MΩ/4000MΩ
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R < 35 Ω
Dimensiuni : 200x92x50 mm
Greutate : 700 g (cu baterii)
Alimentare : 6 baterii 1,5 V tip LR06 (AA)
Siguranţă : EN61010 Catlll 600V

lset de cabluri de măsurare
lgeantă de transport rigidă

Multimetre cu tester pentru 
rezistenţa izolaţiilor AX-TI220, 
până la 1kV

lmodificare automată şi manuală 
   a intervalelor
loprire automată
lgamă largă de tensiuni de testare
lafişaj LCD mare, iluminat
lfuncţie HOLD (păstrare citire de 
   pe afişaj)
lfuncţie MIN/MAX
lprotecţie la suprasarcină
lmăsurare frecvenţă, capacitate şi 
   temperatură
lmăsurare valoarea reală efectivă 
   True RMS AC/DC
ltestare diodă şi continuitate 
   circuit cu avertizor

Tensiune test : 50VDC (pt. intervalul 0,05M...50MΩ)
 : 100VDC (pt. intervalul 0,1M...100MΩ)
 : 250VDC (pentru intervalul 0,25M...250MΩ)
 : 500VDC (pentru intervalul 0,5M...500MΩ)
 : 1000VDC (pentru intervalul 1M...2GΩ)
Interval măsurare rezistenţă izolaţie               
                                                   : 0,05M...0,1M/0,25M/0,5M/1M/10M/100M/2GΩ
Tip afişaj utilizat : LCD (5000)
Interval măsurare tens. AC : 0,1m...500m/5/50/500/1000V
Lăţime bandă măsurare tensiune AC : 
40Hz...400Hz
Interval măsurare tens. DC : 0,1m...500m/5/50/500/1000V
Interval măs. curent AC : 0,1µ...500µ/5000µ/50m/500mA
Interval măs. curent DC : 0,1µ...500µ/5000µ/50m/500mA
Interval măsurare rezistenţă : 0,1...500/5k/50k/500k/5M/50MΩ
Interval măsurare capacitate           : 0,01n...50n/500n/5µ/50µ/500µ/1000µF
Interval măsurare frecvenţă : 0,001...5/2MHz
Interval măsurare temperatură : -40...537°C
Rezoluţie măsurare temperatură : 0,1°C
Testare diodă : 0,7mA, 2,5V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<25Ω
Grad murdărire : 2
Dimensiuni exterioare : 200 x 100 x 40 mm
Greutate cu baterie : 560 g
Sursă de alimentare : 6 baterii 1,5V LR03 (AAA)
Siguranţă : EN61010 1000V CAT III

lcapete de măsură
lclipsuri crocodil 2 buc.
lhusă
lsondă măsurare temperatură

Pirometre Video ultifuncţionale 
AX-7550, până la 1600°C

loprire automată
lmăsurare temperatură fără cablu 
   şi cu ajutorul unei sonde de tip K
lfuncţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj)
lfuncţie MIN/MAX/MED
lfuncţie măsurare punct de rouă
linterfaţă USB
lposibilitate reglare dată şi timp
lafişaj LCD cu iluminare
lmăsurare continuă (blocarea butonului 
   de declanşare măsurătoare)
lpraguri de alarmă programabile MIN/MAX
lmemorie incorporată
lmăsurarea temperaturii mediului
lsalvare în format JEPG, 3GP
lfuncţie de măsurare a diferenţei de temperaturi
lfuncţie înregistrare date
ldispozitiv punctare laser
lemisivitate reglabilă
lposibilitate de conectare carduri: SD(8GB)

Tip afişaj utilizat : LCD TFT 2,2" (320x240) color
Interval măsurare 
temperatură fără contact : -50...1600°C
Rezoluţie măsurare 
temperatură fără contact : 0,1 (în intervalul-50...1000°C), 
 : 1°C (în intervalul 1000...1600°C)
Valoare emisivitate : 0,1...1
Rezoluţie optică : 50:1
Interval măsurare 
temperatură cu ajutorul sondei : -50...1370°C
Măsurare umiditate aer : 0...100% RH
Dimensiuni : 125 x 58 x 205 mm
Greutate fără baterie : 494 g
Sursă de alimentare : acumulator integrat

lcablu USB
lgeantă portabilă
lsondă de tip picătură, K

AX-7530 
Pirometre cu emisivitate 
reglabilă 13:01

lafişaj LCD dublu, cu retroiluminare, 
   dispozitiv de punctare cu laser
lrezoluţie optică 13:1
lrezoluţie 0.1 °C (0.1°F)
lfuncţie de oprire automată 
   a rezultatului pe afişaj
lselectare °C sau °F
lreglarea emisivităţii de la 0.1 la 1.0
lmăsurarea temperaturii cu contact, 
   cu ajutorul termocuplurilor de tip K
lmemorie care permite 
   memorarea a 20 de măsurători
lfuncţie de oprire automată
lfuncţia MAX,MIN,DIF,AVG 
   record permite afişarea valorilor 
   maxime, minime, medii şi a 
   diferenţei între valoarea MAX şi MIN
lfuncţie de alarmă de temperatură 
   scăzută şi ridicată
lblocare care asigură măsurarea 
   continuă a temperaturii
lindicator de depăşire a intervalului
lfuncţie de oprire a indicatorului cu laser
lindicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD retroiluminat
Interval de temperatură IR : -32°C - 480°C (-25,6°F - 896°F)
Temperatură sondă de tip K : -50°C - 1370°C (-58°F - 2498°F)
Rezoluţia afişajului : 0,1°C/0,1°F
Rezoluţia optică : 13:01
Interval spectral : 8-14um
Emisivitate : de la 0,10 la 1,00/rezoluţie 0,01
Dimensiuni : 100x56x230mm
Greutate : 290g
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22

lsondă de măsurare de tip K

AX-7531 Pirometre cu 
emisivitate 
reglabilă 20:01

Afişaj : LCD retroiluminat
Intervalul de temperatură : -50°C - 800°C (-58°F - 1472°F)
Rezoluţia afişajului : 0,1°C/0,1°F
Interval spectral : 8-14um
Emisivitate : de la 0,10 la 1,00/rezoluţie 0,01
Dimensiuni : 146x 104x43mm
Greutate : 163g
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22

lafişaj LCD dublu, cu retroiluminare
ldispozitiv de punctare cu laser dublu
lrezoluţie optică 20:01
lfuncţie de oprire automată 
   a rezultatului pe afişaj
lselectare °C sau °F
lreglarea emisivităţii de la 0.1 la 1.0
lfuncţie Max afişarea valorii maxime
lfuncţie de alarmă de temperatură 
   scăzută şi ridicată
lblocare care asigură măsurarea 
   continuă a temperaturii
lindicator de depăşire a intervalului
lfuncţie de oprire a indicatorului cu laser
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:
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Pirometre AX-6520 
cu dispozitiv de punctare 
cu laser şi afişaj retroiluminat

ldispozitiv de punctare cu laser
lafişaj LCD dublu, cu retroiluminare
linterval de măsurare de până la 500°C 
   rezoluţie optică 08:01
lselectare °C sau °F
lfuncţie Min./Max./Med./Rel.
lsemnalizare acustică a valorilor limită setate 
   Max/Min
lfuncţie H0LD (îngheţarea rezultatelor de pe afişaj)
lfuncţie TAMB (măsurarea temperaturii mediului)
lindicator de stare pentru baterie
lfuncţie de oprire automată

Afişaj : LCD retroiluminat
Temperatură/Interval spectral : -50°C...500°C/8-14um
Rezoluţie : 0,2°C
Recurenţă : ± 1°C sau ±1% citire
Acurateţe : ± 3,5°C sau ±2%
Distanţa standard 
faţă de punctul de măsurare : până la 1,5 m
Emisivitate : continuă 0,95
Greutate: : 196 g (cu baterie)
Dimensiuni: : 179 x 162 x 47 mm
Alimentare: : baterie 9V de tip 6F22

źhusă moale

Pirometre AX-7520 
cu emisivitate 
reglabilă

ldispozitiv de punctare cu laser
lrezoluţie optică 12:01
lmăsurarea temperaturii în °C şi °F
lindicator de stare pentru baterie
lfuncţie HOLD 
lfuncţie Min/Max/Med/Max-Min
lfuncţie de oprire automată după 10 sec
lsoclu pentru fixarea pe un stativ

Afişaj : LCD, retroiluminare 
   albă 4 cifre
Temperatură : de la -20°C la 537°C
 : de la -4°F la +999°F
Interval spectral : 8 -14 µm
Emisivitate : de la 0,10 la 1,00/rezoluţie 0,01
Dimensiuni : 162 x 56 x 190 mm
Greutate : 260 g (cu baterie)
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22

źhusă moale

AX-7510 
Pirometre Axiomet cu 
emisivitate reglabilă

lafişaj LCD cu iluminare 
loprire automată 
lfuncţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) 
lfuncţie MIN/MAX/MED 
ldispozitiv punctare laser 
lemisivitate reglabilă 
lposibilitate măsurare
   în grade Celsius sau Fahrenheit 
lindicator consumare baterie

Afişaj : LCD
Rezoluţie optică : 12:1
Valoare emisivitate : 0,1...1
Interval măsurare temperatură fără contact : -20...550°C
Acurateţe măsurare temperatură : ±2% sau ±2°C
Rezoluţie măsurare temperatură fără contact : 0,1°C
Masă : 125 g
Dimensiuni : 97 x 43 x 160 mm
Sursă de alimentare : 1 baterie 9V

Testere electrice 
AX-T901

ltestare impedanţă joasă
ltestare întrerupătoare curent rezidual RCD, 30mA
lindicator polaritate

Afişaj : bandă cu diode ce indică 7 
   niveluri de tensiune
Interval măsurare tens. DC : 6/12/24/50/120/230/400V
Interval măsurare tens. AC : 6/12/24/50/120/230/400V
Lăţime bandă măsurare tensiune AC : 0...60Hz
Clasă etanşeitate : IP64
Dimensiuni exterioare : 240 x 78 x 40 mm
Greutate fără baterie : 237 g

lindicator de tensiune AC/DC
lindicator de polaritate
ltester pentru continuitatea circuitelor, 
   tester pentru succesiunea fazelor
lfuncţie de tester pentru întrerupătoare 
   diferenţiale RCD până la 30 mA
ltestarea impedanţei joase
ldetectarea tensiunii fără baterii
lautotest
lfuncţie de lanternă

Afişaj : bandă cu diode 
   cu 8 praguri de tensiune 
Interval de măsurare : 12V/24V/36V/50V/120V
 : 230V/400V/690V AC/DC
Timp de răspuns : 0,1 x/s
Testarea continuităţii : R < 300 kΩ
Frecvenţă : 50 Hz/60 Hz
Dimensiuni : 240x78x40 mm
Greutate : 237g
Alimentare : 2 buc. tester de baterii 1,5V, LR03, AAA1
Siguranţă : CAT, III, 1000V/CATIV600V
Clasa de etanşare : IP64

źset de cabluri de măsurare
źhusă portabilă

Tester electrice 
AX-T902

Testere electrice 
cu afişaj LCD 
AX-T903

lafişaj LCD cu retroiluminare şi cu grafic
lindicator de tensiune AC/DC
lindicator de polaritate
ltester pentru continuitatea circuitelor
ltester pentru succesiunea fazelor
ltestarea impedanţei joase
lindicator de stare pentru baterie
ldetectarea tensiunii fără baterii
lautotest
lfuncţie de lanternă

Afişaj   : LCD 3,5 cifre (1999)
Testare   : 2 ~ 3 x / sec.
Intervale de măsurare (AC/DC)   : 1V...6V/12V/24V/50V
   : 120V/230V/400V/690V
Prag de oprire automată   : 4,5 V
Curent de intrare:   : <3mA la  690VAC
   : < 2,5 mA la 690 V DC
Testarea continuităţii circuitului   : R < 300 kΩ
Impedanţa internă   : < 1 MΩ
Dimensiuni   : 240x78x40 mm
Greutate   : 237 g
Alimentare   : 2 buc. baterii 1,5 V tip LR03 (AAA)
Siguranţă   : CAT III 1000V
Clasa de etanşare   : IP64

źset de cabluri de măsurare
źhusă portabilă
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AX-T2400 Tester de izolaţii 
125/250/500/1000V până la 
4000Mohm

lafişaj LCD mare, dublu, 
   cu retroiluminare, cu grafic
lfuncţie DATA HOLD (îngheţarea 
   rezultatelor de pe afişaj)
lfuncţie Min./Max.
lmodificare automată 
   a intervalelor de măsurare
ltestarea continuităţii circuitului, 
   cu buzzer
lblocarea tensiunii de măsurare
lprotecţie împotriva 
   supratensiunilor
lfuncţia de resetare a datelor 
   afişate
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie
lcarcasă antişoc (toc)

Afişaj : LCD
Testare : 2,5 x/s
Tensiunea de testare : 1000V pentru intervalul 1MΩ...4000MΩ 
 : 500V pentru intervalul 0.5MΩ...4000MΩ 
 : 250V pentru intervalul 0.25MΩ...4000MΩ 
 : 125V pentru intervalul 0.125MΩ...4000MΩ
Tensiune continuă DC : 1V...1000V
Tensiune alternativă AC : 1V...750V
Rezistenţă : 0,01Ω...40Ω/400Ω
Rezistenţa izolaţiei : 0.125MΩ...4MΩ/40MΩ/400MΩ/4000MΩ
Testarea continuităţii : semnal acustic pentru R < 35 Ω
Dimensiuni : 200x92x50 mm
Greutate : 700 g (cu baterii)
Alimentare : 6 baterii 1,5 V tip LR06 (AA)
Siguranţă : EN61010 Catlll 600V

lset de cabluri de măsurare
lgeantă de transport rigidă

Multimetre cu tester pentru 
rezistenţa izolaţiilor AX-TI220, 
până la 1kV

lmodificare automată şi manuală 
   a intervalelor
loprire automată
lgamă largă de tensiuni de testare
lafişaj LCD mare, iluminat
lfuncţie HOLD (păstrare citire de 
   pe afişaj)
lfuncţie MIN/MAX
lprotecţie la suprasarcină
lmăsurare frecvenţă, capacitate şi 
   temperatură
lmăsurare valoarea reală efectivă 
   True RMS AC/DC
ltestare diodă şi continuitate 
   circuit cu avertizor

Tensiune test : 50VDC (pt. intervalul 0,05M...50MΩ)
 : 100VDC (pt. intervalul 0,1M...100MΩ)
 : 250VDC (pentru intervalul 0,25M...250MΩ)
 : 500VDC (pentru intervalul 0,5M...500MΩ)
 : 1000VDC (pentru intervalul 1M...2GΩ)
Interval măsurare rezistenţă izolaţie               
                                                   : 0,05M...0,1M/0,25M/0,5M/1M/10M/100M/2GΩ
Tip afişaj utilizat : LCD (5000)
Interval măsurare tens. AC : 0,1m...500m/5/50/500/1000V
Lăţime bandă măsurare tensiune AC : 
40Hz...400Hz
Interval măsurare tens. DC : 0,1m...500m/5/50/500/1000V
Interval măs. curent AC : 0,1µ...500µ/5000µ/50m/500mA
Interval măs. curent DC : 0,1µ...500µ/5000µ/50m/500mA
Interval măsurare rezistenţă : 0,1...500/5k/50k/500k/5M/50MΩ
Interval măsurare capacitate           : 0,01n...50n/500n/5µ/50µ/500µ/1000µF
Interval măsurare frecvenţă : 0,001...5/2MHz
Interval măsurare temperatură : -40...537°C
Rezoluţie măsurare temperatură : 0,1°C
Testare diodă : 0,7mA, 2,5V
Testare continuitate circuit : semnal acustic pentru R<25Ω
Grad murdărire : 2
Dimensiuni exterioare : 200 x 100 x 40 mm
Greutate cu baterie : 560 g
Sursă de alimentare : 6 baterii 1,5V LR03 (AAA)
Siguranţă : EN61010 1000V CAT III

lcapete de măsură
lclipsuri crocodil 2 buc.
lhusă
lsondă măsurare temperatură

Pirometre Video ultifuncţionale 
AX-7550, până la 1600°C

loprire automată
lmăsurare temperatură fără cablu 
   şi cu ajutorul unei sonde de tip K
lfuncţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj)
lfuncţie MIN/MAX/MED
lfuncţie măsurare punct de rouă
linterfaţă USB
lposibilitate reglare dată şi timp
lafişaj LCD cu iluminare
lmăsurare continuă (blocarea butonului 
   de declanşare măsurătoare)
lpraguri de alarmă programabile MIN/MAX
lmemorie incorporată
lmăsurarea temperaturii mediului
lsalvare în format JEPG, 3GP
lfuncţie de măsurare a diferenţei de temperaturi
lfuncţie înregistrare date
ldispozitiv punctare laser
lemisivitate reglabilă
lposibilitate de conectare carduri: SD(8GB)

Tip afişaj utilizat : LCD TFT 2,2" (320x240) color
Interval măsurare 
temperatură fără contact : -50...1600°C
Rezoluţie măsurare 
temperatură fără contact : 0,1 (în intervalul-50...1000°C), 
 : 1°C (în intervalul 1000...1600°C)
Valoare emisivitate : 0,1...1
Rezoluţie optică : 50:1
Interval măsurare 
temperatură cu ajutorul sondei : -50...1370°C
Măsurare umiditate aer : 0...100% RH
Dimensiuni : 125 x 58 x 205 mm
Greutate fără baterie : 494 g
Sursă de alimentare : acumulator integrat

lcablu USB
lgeantă portabilă
lsondă de tip picătură, K

AX-7530 
Pirometre cu emisivitate 
reglabilă 13:01

lafişaj LCD dublu, cu retroiluminare, 
   dispozitiv de punctare cu laser
lrezoluţie optică 13:1
lrezoluţie 0.1 °C (0.1°F)
lfuncţie de oprire automată 
   a rezultatului pe afişaj
lselectare °C sau °F
lreglarea emisivităţii de la 0.1 la 1.0
lmăsurarea temperaturii cu contact, 
   cu ajutorul termocuplurilor de tip K
lmemorie care permite 
   memorarea a 20 de măsurători
lfuncţie de oprire automată
lfuncţia MAX,MIN,DIF,AVG 
   record permite afişarea valorilor 
   maxime, minime, medii şi a 
   diferenţei între valoarea MAX şi MIN
lfuncţie de alarmă de temperatură 
   scăzută şi ridicată
lblocare care asigură măsurarea 
   continuă a temperaturii
lindicator de depăşire a intervalului
lfuncţie de oprire a indicatorului cu laser
lindicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD retroiluminat
Interval de temperatură IR : -32°C - 480°C (-25,6°F - 896°F)
Temperatură sondă de tip K : -50°C - 1370°C (-58°F - 2498°F)
Rezoluţia afişajului : 0,1°C/0,1°F
Rezoluţia optică : 13:01
Interval spectral : 8-14um
Emisivitate : de la 0,10 la 1,00/rezoluţie 0,01
Dimensiuni : 100x56x230mm
Greutate : 290g
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22

lsondă de măsurare de tip K

AX-7531 Pirometre cu 
emisivitate 
reglabilă 20:01

Afişaj : LCD retroiluminat
Intervalul de temperatură : -50°C - 800°C (-58°F - 1472°F)
Rezoluţia afişajului : 0,1°C/0,1°F
Interval spectral : 8-14um
Emisivitate : de la 0,10 la 1,00/rezoluţie 0,01
Dimensiuni : 146x 104x43mm
Greutate : 163g
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22

lafişaj LCD dublu, cu retroiluminare
ldispozitiv de punctare cu laser dublu
lrezoluţie optică 20:01
lfuncţie de oprire automată 
   a rezultatului pe afişaj
lselectare °C sau °F
lreglarea emisivităţii de la 0.1 la 1.0
lfuncţie Max afişarea valorii maxime
lfuncţie de alarmă de temperatură 
   scăzută şi ridicată
lblocare care asigură măsurarea 
   continuă a temperaturii
lindicator de depăşire a intervalului
lfuncţie de oprire a indicatorului cu laser
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:
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Caracteristici tehnice:

Caracteristici:
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Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:
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Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:



Afişaj : LCD 3,5" (320x240)
Diametru sondă : 12 mm
Lungime cablu : 1 m
Clasă etanşeitate : IP67
Temperatura de lucru : 0...45°C
Masă : 405 g
Dimensiuni : 270 x 75 x 100 mm
Sursă de alimentare : 4 baterii 1,5V LR6 (AA)

źcablu USB 
źterminaţii pentru prindere: oglindă, cârlig, magnet 
źsoftware 
źcablu video
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AX-B250 Video alezoscoape, 
cu cameră 17mm 
LCD 3,2"

Afişaj : LCD 3,2" TFT 320x240
Interval de claritate : 5-15cm
Lungime cablu: : 1m
Diametru cameră : 17mm
Număr de culori : 24
Format video : MPEG4/3GP/AVI/ASF
Format foto : JPEG, JPG
Format foto salvat : JPG (640x480)
Memorie Flash încorporată : 65M
Card SD : MAX 32GB
Card Flash : MAX 8GB
Ieşire TV: : PAL/NTSC
Dimensiuni : 240 x 100 x 160 mm
Greutate : 65 g (cu baterie)
Alimentare : acumulator cu litiu 3,7V,2000mA/h

źacumulator
źcablu USB
źîncărcător
źcablu video

źAX-BC3 cablu de 3m pentru video alezoscop

AX-B100 Boroscoape

lcameră de inspecţie
linterfaţă USB 
ldiode LED încorporate ce fac posibilă iluminarea 
    câmpului de măsurare

Diametru sondă : 12 mm
Lungime cablu : 1 m
Clasă etanşeitate : IP67
Temperatura de lucru : 0...45°C
Masă : 362 g
Dimensiuni : 266 x 73 x 80 mm
Sursă de alimentare : de la portul USB

źcablu USB 
źterminaţii pentru prindere: oglindă, cârlig, 
   magnet 
źcablu video

AX-B150 Boroscoape

lcameră de inspecţie
linterfaţă USB 
ldiode LED încorporate ce fac posibilă iluminarea câmpului de măsurare 
lindicator consumare baterie 
lTV-Out (NTSC)

Afişaj : LCD 2,4" (320x240)
Diametru sondă : 12 mm
Lungime cablu : 1 m
Clasă etanşeitate : IP67
Masă : 360 g
Dimensiuni : 266 x 95 x 66 mm
Sursă de alimentare : 4 baterii 1,5V LR6 (AA)

źcablu USB 
źterminaţii pentru prindere: oglindă, 
   cârlig, magnet 
źcablu video

AX-B350 Boroscoape

lcameră de inspecţie
loprire automată 
linterfaţă USB 
lposibilitate reglare dată şi timp 
lconductor elastic 
lTV-Out (PAL/NTSC) 
lînregistrate în format JPEG, AVI 
ldiode LED încorporate ce fac posibilă iluminarea câmpului de măsurare 
lzoom digital x 4 
lmemorie integrată 64MB

Prelungitoare AX-BC3 pentru 
Video boroscoape 
AX-B250

lTip accesorii de măsurare : prelungitor pentru video 
   boroscop
lDiam. sondă : 17 mm
lLung. cablu : 3 m
lUtilizare : AX-B250

Sonde AX-BC6MM-1 
pentru video-boroscoape

lAccesorii de măsurare : sondă pentru boroscop cu 
   cameră
lUtilizare : AX-B250
lDiametru sondă: : 6 mm
lLungime cablu : 1 m

Sonde AX-BC9MM-1 
pentru video-boroscoape

lAccesorii de măsurare : sondă pentru boroscop cu 
   cameră
lUtilizare : AX-B250
lDiametru sondă  : 9 mm
lLungime cablu : 1 m

źafişaj LCD 3,2" TFT 320x240

źrealizarea de fotografii 
   şi înregistrări video

źactualizarea imaginii la 30 fps

ź4 diode de retroiluminare încorporate, 
   cu posibilitatea reglării luminozităţii

źsalvarea de fotografii 
   şi înregistrări video

źfuncţie care permite 
   rotirea imaginii

źieşire video

źinterfaţă USB 2.0

źindicator de dată şi oră

źfuncţie de oprire automată
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TESTER-MS6811 
Testere pentru 
cabluri de reţea

lindicator cu 10 diode 
ltestarea cablurilor UTP, STP
ltestarea continuităţii şi configuraţiei cablurilor
ltestarea conexiunilor: întreruperi, scurtcircuite, perechi inversate,
   perechi încrucişate, perechi divizate
ldetectarea cablurilor ecranate şi neecranate
lcleşte care permite realizarea testelor de către o singură persoană
lindicator de stare pentru baterie

Măsurarea cablurilor cu lungimi : de la 0,4 m la 200 m
Dimensiuni : 125x 55 x 30 mm
Greutate : 125 q
Alimentare : baterie 6V de tip 4LR44

źhusă moale

TESTER-MS6812 
Identificator de 
perechi de cabluri

źverificarea continuităţii firelor sau cablurilor
źdetectarea locului în care un cablu este deteriorat
źdetectarea semnalului de ton pe fire sau cabluri (linii telefonice)
źidentificarea stării de funcţionare a liniei telefonice 
   (liberă, apel, ocupată)
źidentificarea cablului într-un mănunchi de cabluri, 
   prin transmiterea unui semnal unic, continuu sau modulat
źreglarea amplificării

Frecvenţa semnalului emiţătorului : 1,5 kHz
Frecvenţa semnalului receptorului : 100...300 kHz
Alimentare : bateria 9V tip 6F22 
   (livrată separat)

źhusă moale

Termometre 
miniaturale AX-9201

loprire automată
lfuncţie HOLD 
lfuncţie MIN/MAX
lsondă de măsurare cu capăt ascuţit, din oţel inoxidabil
lindicator consumare baterie 

Interval măsurare temperatură : -50...150°C
Rezoluţie măs. temp. : 0,1°C
Lungime sondă : 250 mm
Greutate fără baterie : 51 g
Sursă de alimentare : 1 baterie 1,5V LR44

Calibratoare bucle 
seria 
AX-C605

loprire automată 
lefectuare teste în paşi 
   de 25% şi 100% 
   din valoarea semnalului 
lalimentare buclă 24V 
lindicator consumare baterie 
lmăsurare buclă curent 0-20mA

Afişaj : LCD 4,5 cifre (19999)
Interval măsurare tens. DC : 0...28V
Rezoluţie măsurare tensiune : 1 mV DC
Interval măs. curent DC : 0...22mA
Rezoluţie măsurare curent : 0,001 mA
Dispozitiv presetare tensiune : 0...24V
Dispozitiv presetare curent : 0...22mA
Temperatura de lucru : 0...50°C
Masă : 550 g
Dimensiuni : 180 x 90 x 47 mm
Sursă de alimentare : 2 baterii 1,5V LR6 (AA)

AX-C800 Calibror 
de tensiune 
şi curent

źmăsurarea sau indicarea 
tensiunii în mV şi V
źmăsurarea sau indicarea 
curentului în mA şi A
źcitirea curentului în A 
sau % din interval
źalimentarea emiţătoarelor 
în timpul testării cu ajutorul 
alimentării unei bucle 24V
źprotecţie la supratensiune
źprotecţie la suprasarcină

Parametri mV DC
Măsurare/indicare : 0 la 100 mV
Rezoluţie : 0,01 mV
Parametri V DC
Măsurare/indicare : 0 la 10V
Rezoluţie : 0,001 V
Alimentare buclă : 24 V DC ±10%
Parametri mA DC
Măsurare/indicare : 0 la 24 mA
Rezoluţie : 0,001 mA
Alimentare : 6 baterii R03
Dimensiuni : 204 x 99 x 46 mm
Greutate : 460g

źhusă moale
źset de cabluri de măsurare cu terminaţii de măsurare
źset de clipsuri crocodil izolate

AX-TH05 Termohigrometre 

l indicator confort în 3 trepte (temperatură/umiditate) 
lafişaj LCD (2 măsurări) 
lposibilitate măsurare în grade Celsius sau Fahrenheit

Interval măsurare temperatură : -50...70°C
Rezoluţie măsurare temperatură : 0,1°C
Interval măsurare umiditate : 10...99% RH
Rezoluţie măsurare umiditate : 1% RH
Masă : 100 g
Dimensiuni : 105 x 105 x 15 mm
Sursă de alimentare : 1 baterie 1,5V LR03 (AAA)

AX-5001 Termohigrometre 
cu măsurarea 
punctului de rouă

lafişaj LCD mare, cu retroiluminare
lfuncţie DATA HOLD (îngheţarea 
    rezultatelor de pe afişaj)
lfuncţie Min./Max./Med.
lposibilitatea măsurării în grade 
   Celsius sau Fahrenheit
lmăsurarea punctului de rouă
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD 4 cifre 
   cu retroiluminare
Testare : 1x/sec.
Temperatură : 0.1°C, -10...50°C
Umiditate : 0.1%RH, 0...100
Dimensiuni : 121 x 60x30 mm 
Greutate : 180 g
Alimentare : 3 baterii 1,5 V tip LR03 (nu sunt incluse)

źcurea pentru mână
źhusă rigidă
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Afişaj : LCD 3,5" (320x240)
Diametru sondă : 12 mm
Lungime cablu : 1 m
Clasă etanşeitate : IP67
Temperatura de lucru : 0...45°C
Masă : 405 g
Dimensiuni : 270 x 75 x 100 mm
Sursă de alimentare : 4 baterii 1,5V LR6 (AA)

źcablu USB 
źterminaţii pentru prindere: oglindă, cârlig, magnet 
źsoftware 
źcablu video
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AX-B250 Video alezoscoape, 
cu cameră 17mm 
LCD 3,2"

Afişaj : LCD 3,2" TFT 320x240
Interval de claritate : 5-15cm
Lungime cablu: : 1m
Diametru cameră : 17mm
Număr de culori : 24
Format video : MPEG4/3GP/AVI/ASF
Format foto : JPEG, JPG
Format foto salvat : JPG (640x480)
Memorie Flash încorporată : 65M
Card SD : MAX 32GB
Card Flash : MAX 8GB
Ieşire TV: : PAL/NTSC
Dimensiuni : 240 x 100 x 160 mm
Greutate : 65 g (cu baterie)
Alimentare : acumulator cu litiu 3,7V,2000mA/h

źacumulator
źcablu USB
źîncărcător
źcablu video

źAX-BC3 cablu de 3m pentru video alezoscop

AX-B100 Boroscoape

lcameră de inspecţie
linterfaţă USB 
ldiode LED încorporate ce fac posibilă iluminarea 
    câmpului de măsurare

Diametru sondă : 12 mm
Lungime cablu : 1 m
Clasă etanşeitate : IP67
Temperatura de lucru : 0...45°C
Masă : 362 g
Dimensiuni : 266 x 73 x 80 mm
Sursă de alimentare : de la portul USB

źcablu USB 
źterminaţii pentru prindere: oglindă, cârlig, 
   magnet 
źcablu video

AX-B150 Boroscoape

lcameră de inspecţie
linterfaţă USB 
ldiode LED încorporate ce fac posibilă iluminarea câmpului de măsurare 
lindicator consumare baterie 
lTV-Out (NTSC)

Afişaj : LCD 2,4" (320x240)
Diametru sondă : 12 mm
Lungime cablu : 1 m
Clasă etanşeitate : IP67
Masă : 360 g
Dimensiuni : 266 x 95 x 66 mm
Sursă de alimentare : 4 baterii 1,5V LR6 (AA)

źcablu USB 
źterminaţii pentru prindere: oglindă, 
   cârlig, magnet 
źcablu video

AX-B350 Boroscoape

lcameră de inspecţie
loprire automată 
linterfaţă USB 
lposibilitate reglare dată şi timp 
lconductor elastic 
lTV-Out (PAL/NTSC) 
lînregistrate în format JPEG, AVI 
ldiode LED încorporate ce fac posibilă iluminarea câmpului de măsurare 
lzoom digital x 4 
lmemorie integrată 64MB

Prelungitoare AX-BC3 pentru 
Video boroscoape 
AX-B250

lTip accesorii de măsurare : prelungitor pentru video 
   boroscop
lDiam. sondă : 17 mm
lLung. cablu : 3 m
lUtilizare : AX-B250

Sonde AX-BC6MM-1 
pentru video-boroscoape

lAccesorii de măsurare : sondă pentru boroscop cu 
   cameră
lUtilizare : AX-B250
lDiametru sondă: : 6 mm
lLungime cablu : 1 m

Sonde AX-BC9MM-1 
pentru video-boroscoape

lAccesorii de măsurare : sondă pentru boroscop cu 
   cameră
lUtilizare : AX-B250
lDiametru sondă  : 9 mm
lLungime cablu : 1 m

źafişaj LCD 3,2" TFT 320x240

źrealizarea de fotografii 
   şi înregistrări video

źactualizarea imaginii la 30 fps

ź4 diode de retroiluminare încorporate, 
   cu posibilitatea reglării luminozităţii

źsalvarea de fotografii 
   şi înregistrări video

źfuncţie care permite 
   rotirea imaginii

źieşire video

źinterfaţă USB 2.0

źindicator de dată şi oră

źfuncţie de oprire automată
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TESTER-MS6811 
Testere pentru 
cabluri de reţea

lindicator cu 10 diode 
ltestarea cablurilor UTP, STP
ltestarea continuităţii şi configuraţiei cablurilor
ltestarea conexiunilor: întreruperi, scurtcircuite, perechi inversate,
   perechi încrucişate, perechi divizate
ldetectarea cablurilor ecranate şi neecranate
lcleşte care permite realizarea testelor de către o singură persoană
lindicator de stare pentru baterie

Măsurarea cablurilor cu lungimi : de la 0,4 m la 200 m
Dimensiuni : 125x 55 x 30 mm
Greutate : 125 q
Alimentare : baterie 6V de tip 4LR44

źhusă moale

TESTER-MS6812 
Identificator de 
perechi de cabluri

źverificarea continuităţii firelor sau cablurilor
źdetectarea locului în care un cablu este deteriorat
źdetectarea semnalului de ton pe fire sau cabluri (linii telefonice)
źidentificarea stării de funcţionare a liniei telefonice 
   (liberă, apel, ocupată)
źidentificarea cablului într-un mănunchi de cabluri, 
   prin transmiterea unui semnal unic, continuu sau modulat
źreglarea amplificării

Frecvenţa semnalului emiţătorului : 1,5 kHz
Frecvenţa semnalului receptorului : 100...300 kHz
Alimentare : bateria 9V tip 6F22 
   (livrată separat)

źhusă moale

Termometre 
miniaturale AX-9201

loprire automată
lfuncţie HOLD 
lfuncţie MIN/MAX
lsondă de măsurare cu capăt ascuţit, din oţel inoxidabil
lindicator consumare baterie 

Interval măsurare temperatură : -50...150°C
Rezoluţie măs. temp. : 0,1°C
Lungime sondă : 250 mm
Greutate fără baterie : 51 g
Sursă de alimentare : 1 baterie 1,5V LR44

Calibratoare bucle 
seria 
AX-C605

loprire automată 
lefectuare teste în paşi 
   de 25% şi 100% 
   din valoarea semnalului 
lalimentare buclă 24V 
lindicator consumare baterie 
lmăsurare buclă curent 0-20mA

Afişaj : LCD 4,5 cifre (19999)
Interval măsurare tens. DC : 0...28V
Rezoluţie măsurare tensiune : 1 mV DC
Interval măs. curent DC : 0...22mA
Rezoluţie măsurare curent : 0,001 mA
Dispozitiv presetare tensiune : 0...24V
Dispozitiv presetare curent : 0...22mA
Temperatura de lucru : 0...50°C
Masă : 550 g
Dimensiuni : 180 x 90 x 47 mm
Sursă de alimentare : 2 baterii 1,5V LR6 (AA)

AX-C800 Calibror 
de tensiune 
şi curent

źmăsurarea sau indicarea 
tensiunii în mV şi V
źmăsurarea sau indicarea 
curentului în mA şi A
źcitirea curentului în A 
sau % din interval
źalimentarea emiţătoarelor 
în timpul testării cu ajutorul 
alimentării unei bucle 24V
źprotecţie la supratensiune
źprotecţie la suprasarcină

Parametri mV DC
Măsurare/indicare : 0 la 100 mV
Rezoluţie : 0,01 mV
Parametri V DC
Măsurare/indicare : 0 la 10V
Rezoluţie : 0,001 V
Alimentare buclă : 24 V DC ±10%
Parametri mA DC
Măsurare/indicare : 0 la 24 mA
Rezoluţie : 0,001 mA
Alimentare : 6 baterii R03
Dimensiuni : 204 x 99 x 46 mm
Greutate : 460g

źhusă moale
źset de cabluri de măsurare cu terminaţii de măsurare
źset de clipsuri crocodil izolate

AX-TH05 Termohigrometre 

l indicator confort în 3 trepte (temperatură/umiditate) 
lafişaj LCD (2 măsurări) 
lposibilitate măsurare în grade Celsius sau Fahrenheit

Interval măsurare temperatură : -50...70°C
Rezoluţie măsurare temperatură : 0,1°C
Interval măsurare umiditate : 10...99% RH
Rezoluţie măsurare umiditate : 1% RH
Masă : 100 g
Dimensiuni : 105 x 105 x 15 mm
Sursă de alimentare : 1 baterie 1,5V LR03 (AAA)

AX-5001 Termohigrometre 
cu măsurarea 
punctului de rouă

lafişaj LCD mare, cu retroiluminare
lfuncţie DATA HOLD (îngheţarea 
    rezultatelor de pe afişaj)
lfuncţie Min./Max./Med.
lposibilitatea măsurării în grade 
   Celsius sau Fahrenheit
lmăsurarea punctului de rouă
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD 4 cifre 
   cu retroiluminare
Testare : 1x/sec.
Temperatură : 0.1°C, -10...50°C
Umiditate : 0.1%RH, 0...100
Dimensiuni : 121 x 60x30 mm 
Greutate : 180 g
Alimentare : 3 baterii 1,5 V tip LR03 (nu sunt incluse)

źcurea pentru mână
źhusă rigidă

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Accesorii opţionale:

Caracteristici tehnice: Caracteristici tehnice: Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:
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AX-5002 Pirometre 
cu termometru 
încorporat

lafişaj LCD mare, cu retroiluminare
lmăsurarea temperaturii 
   cu sau fără contact
lindicator cu laser
lfuncţie DATA HOLD 
   (îngheţarea rezultatelor de pe afişaj)
lfuncţie Min./Max./Med.
lposibilitatea măsurării în grade 
   Celsius sau Fahrenheit
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD 4 cifre
Temperatură (sondă) : 0,1°C -200...1300°C
Temperatură (fără contact) : 0,1°C -50...300°C
Rezoluţie optică : 2:1
Emisivitate : continuă 0,95
Dimensiuni : 121 x 60x30 mm
Greutate : 180 g
Alimentare : 3 baterii 1,5 V tip LR03 (nu sunt incluse)

źcurea pentru mână
źhusă rigidă
źsondă de temperatură de tip K cu terminaţie sferică

AX-5003 Termometre cu două 
canale, cu intervalul -
200/+1300°C

lafişaj LCD mare, cu retroiluminare
lposibilitatea afişării a două rezultate 
   de la măsurători
lmăsurarea diferenţelor 
   de temperatură
lfuncţie DATA HOLD (îngheţarea 
   rezultatelor de pe afişaj)
lfuncţie Min./Max.
llimite de alarmă programabile 
   Min./Max.
lposibilitatea măsurării în grade 
   Celsius sau Fahrenheit
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD 4 cifre
Testare : 1x/sec
Temp. (termocuplu tip K) : 0.1°C, -200...1300°C
Temp. (termocuplu tip J) : 0.1°C, -200...1200°C
Dimensiuni : 121 x 60x30 mm
Greutate : 180 g
Alimentare : 3 baterii 1,5 V tip LR03 (nu sunt incluse)

źcurea pentru mână
źhusă rigidă
ź2 sonde de temperatură de tip K cu terminaţie sferică

AX-DT100 Înregistratoare de 
temperatură şi umiditate 32700 
probe

lafişaj LCD cu indicator 
   pentru dată şi oră
lînregistrarea valorilor 
   umidităţii şi temperaturii 
   reglarea timpului de testare 
   de la 1s la 24 h
lfuncţie Min./Max.
lmăsurare în grade 
   Celsius şi Fahrenheit
lindicator de umplere 
   a memoriei
lfuncţie de alarmă cu 
   posibilitatea setării nivelului 
   acesteia
linterfaţă USB

Afişaj : LCD
Măsurarea temperaturii : 0,1°...-40°C do+70°C
Măsurarea umidităţii : 0,1%.. .0 la 100%RH
Memorie : 32700 de celule
Ciclu de măsurare : 1s - 24h
Sistem de operare necesar : 2000/XP/Vista
Dimensiuni : 94x48x33 mm
Greutate : 115 g
Alimentare : 1 baterie 3,6V

AX-C830 Calibroare de 
termocupluri de tip 
J,K,T,E,R,S,B,N

lafişaj LCD mare, cu retroiluminare
lacurateţe înaltă
lmăsurare şi simulare
lfuncţionează cu 8 tipuri 
   de termocupluri J,K,T,E,R,S,B,N
lmăsurare în grade 
   Celsius sau Fahrenheit
lcarcasă antişoc
lmufă ce face posibilă 
   conectarea unui alimentator

Afişaj : LCD 5 cifre
Tensiune continuă DC : -10mV...75mV
Interval de măsurare termocuplu de tip T : -200...400°C
Interval de măsurare termocuplu de tip S : -20...1750°C
Interval de măsurare termocuplu de tip N : -250...1300°C
Interval de măsurare termocuplu de tip R : -20...1750°C
Interval de măsurare termocuplu de tip K : -200...1370°C
Interval de măsurare termocuplu de tip J : -200...1200°C
Interval de măsurare termocuplu de tip E : -200...950°C
Dimensiuni : 205 x 98 x 46 mm
Greutate : 472 g
Alimentare : 6 baterii 1,5 V tip LR03 
   (nu sunt incluse)

źhusă moale
ź2x mufe termocuplu de tip K

AX-CO2-1 Aparate de 
măsurare a temperaturii, 
umidităţii şi CO2

lecran LCD iluminat cu bargraf 
lindicator confort în 3 trepte (temperatură/umiditate) 
lalarmă acustică şi optică 
lfuncţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) 
lfuncţie MIN/MAX 
linterfaţă USB 
lposibilitate reglare dată şi timp 
lmâner pt. fixare pe perete sau amplasare pe masă 
lindicator depăşire interval măsurare 
lposibilitate măsurare în grade Celsius sau Fahrenheit 
lieşire pe releu

Interval măsurare temperatură interioară : -20...50°C
Interval măsurare umiditate : 0...100% RH
Domeniu de măsură : 300...3000ppm ( CO2)
Exactitate măsurătoare : ±(50ppm+3%)
Clasă etanşeitate : IP40
Dimensiuni : 125 x 85 x 30 mm
Sursă de alimentare : 5VDC

AX-PH01 Aparate de 
măsurare a pH-ului şi 
temperaturi

loprire automată 
lfuncţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) 
lmăsurare simultană pH şi temperatură 
lcalibrare tampoane pH în 3 puncte (4, 6.8, 9.1)

Afişaj : LCD cu 2 rânduri
Domeniu de măsură : 0...14pH
Rezoluţie măsurare : 0,01pH
Exactitate măsurătoare : ±0,1pH
Interval măsurare temperatură : 0...50°C
Acurateţe măsurare temperatură : ±0,5°C
Rezoluţie măsurare temperatură : 0,1°C
Masă : 100 g
Dimensiuni : 188 x 38 mm
Sursă de alimentare : 4 baterii 1,5V LR03 (AAA)

www.axiomet.eu 15

AX-C850 Calibroare 
de senzori RTD 

źafişaj LCD mare, uşor de citit
źcalibrare senzori Pt10 (385), 
   50,100,200,500, 1000,
   Pt100 (JIS)
źselectare °C sau °F
źmăsurare prin metoda 
   cu 2, 3 sau 4 cabluri

Măsurare şi Simulare Ω 
Interval : 0 Ω - 3200 Ω
Rezoluţie : 0,01 Ω (măsurare) 
 : 0,1 Ω (simulare)
Măsurare şi Simulare RTD 
Interval : de la -200°C la 800°C
Rezoluţie : 0,1°C/°F
Atenţie : Pt10 (385)
 : Pt50 (385)
 : Pt100 (385)
Interval : de la -200°C la 630°C
Rezoluţie : 0,1°C/°F
Atenţie : Pt200 (385)
 : Pt500 (385)
 : Pt1000 (385)
 : Pt100 (JIS)
Tensiune maximă : 30V
Temp. de funcţionare : de la -10°C la 55°C
Alimentare : 6 baterii 1,5V
Dimensiuni : 205 x 98 x 46 mm
Greutate : 472 g

źhusă moale
ź2 seturi de cabluri de măsurare
ź1 set de clipsuri crocodil, izolate

Tahometre 
opto-mecanice 
AX-2901

źmăsurarea vitezei de rotaţie prin 
   metoda optică, în rotaţii pe minut (RPM)
źdeterminarea distanţei în modul optic 
   5 cm - 20 cm
źmăsurarea vitezei de rotaţiei 
   sau liniare, prin metoda mecanică
źselectarea automată a intervalelor
źmemorarea măsurătorilor: 
   Max/Min/Ultima
źindicator de stare pentru baterie
źset de cleşti de măsurare 
   interşanjabili, pentru diferite aplicaţii

Afişaj: : LCD 5 cifre (99999 max) 
Timp de testare  : 1x/s
Măsurarea vitezei de rotaţie prin metoda optică 
Interval : 6 - 99999 rpm
Măsurarea vitezei de rotaţie, prin metoda mecanică (prin contact)
Interval : 1 - 19999 rpm
Măsurarea vitezei liniare, prin metoda mecanică
Interval : 0,1 - 1999,9 rpm
 : 0,3-6560 picioare/min.
Dimensiuni : 217x84x43 mm
Greutate : 265 g (cu baterii)
Alimentare : 4 baterii 1,5 V tip LR6

źhusă rigidă
źbandă reflectorizantă 200 mm
źset de cleşti de măsurare (circular cu diametrul 32mm, conic, tubular)

AX-L230 Luxmetru max. 
400k lux

źafişaj LCD mare 3 3/4 cifre cu grafic cu 41 de segmente
źmăsurare în lux sau Fc
źfuncţie de măsurare a valorii de vârf Peak
źfuncţie HOLD (îngheţarea rezultatelor de pe afişaj) 
źmăsurarea valorii Max/Min
źmăsurare relativă (pentru înregistrarea 
   modificărilor şi intensităţii luminii)
źcorecţie cosinus şi culoare cu răspuns 
   spectral CIE
źcleşte de măsurare cu cablu de 1 m
źcarcasă ranforsată

Afişaj : LCD 3,75 cifre (3999)
 : grafic cu 41 de segmente
Intervale de măsurare : 40lx/400lx/4klx/40klx/400klx
 : 40Fc/400Fc/4000Fc/40kFc
Rezoluţie : 0,01 lux/0,01Fc
Acurateţea spectrală : CIE Vλ funcţie f1'≤6%
Răspuns cosinus: : f2' < 2%
Dimensiuni : 203x75x50 mm
Greutate : 280 g
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22

Generatoare de funcţii AX-DG2010AF

źtraseu arbitrar
źforme semnal: sinusoidală, dreptunghiulară, dinţi de ferăstrău, 
   pulse, brum
źtip de modulaţie AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK
źinterfaţă USB

Parametri traseu dreptunghiular 
timp creştere/scădere  : <12 ns
Număr canale : 2
Parametri ieşire impedanţă  : 50Ω
Dimensiuni : 105 x 281 x 229 mm
Masă : 2,6 kg
Sursă de alimentare : 100...240VAC 50/60Hz

źcablu USB
źsoftware
źcablu alimentare

Interval frecvenţă trasee:
- interval: 1µHz...10MHz (traseu dreptunghiular), 
- interval: 1µHz...10MHz (traseu sinusoidal), 
- interval: 1µHz...300kHz (semnal dinţi de ferăstrău), 
- interval: 1µHz...300kHz (formă triunghiulară semnal), 
- interval: 500µHz...5MHz (formă de undă tip impuls)
Rezoluţie verticală : 14 bit
Memory record length : 16kpts/ch
Căutare perioadă  : 1m...500s

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:



www.axiomet.eu14

AX-5002 Pirometre 
cu termometru 
încorporat

lafişaj LCD mare, cu retroiluminare
lmăsurarea temperaturii 
   cu sau fără contact
lindicator cu laser
lfuncţie DATA HOLD 
   (îngheţarea rezultatelor de pe afişaj)
lfuncţie Min./Max./Med.
lposibilitatea măsurării în grade 
   Celsius sau Fahrenheit
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD 4 cifre
Temperatură (sondă) : 0,1°C -200...1300°C
Temperatură (fără contact) : 0,1°C -50...300°C
Rezoluţie optică : 2:1
Emisivitate : continuă 0,95
Dimensiuni : 121 x 60x30 mm
Greutate : 180 g
Alimentare : 3 baterii 1,5 V tip LR03 (nu sunt incluse)

źcurea pentru mână
źhusă rigidă
źsondă de temperatură de tip K cu terminaţie sferică

AX-5003 Termometre cu două 
canale, cu intervalul -
200/+1300°C

lafişaj LCD mare, cu retroiluminare
lposibilitatea afişării a două rezultate 
   de la măsurători
lmăsurarea diferenţelor 
   de temperatură
lfuncţie DATA HOLD (îngheţarea 
   rezultatelor de pe afişaj)
lfuncţie Min./Max.
llimite de alarmă programabile 
   Min./Max.
lposibilitatea măsurării în grade 
   Celsius sau Fahrenheit
lfuncţie de oprire automată
lindicator de stare pentru baterie

Afişaj : LCD 4 cifre
Testare : 1x/sec
Temp. (termocuplu tip K) : 0.1°C, -200...1300°C
Temp. (termocuplu tip J) : 0.1°C, -200...1200°C
Dimensiuni : 121 x 60x30 mm
Greutate : 180 g
Alimentare : 3 baterii 1,5 V tip LR03 (nu sunt incluse)

źcurea pentru mână
źhusă rigidă
ź2 sonde de temperatură de tip K cu terminaţie sferică

AX-DT100 Înregistratoare de 
temperatură şi umiditate 32700 
probe

lafişaj LCD cu indicator 
   pentru dată şi oră
lînregistrarea valorilor 
   umidităţii şi temperaturii 
   reglarea timpului de testare 
   de la 1s la 24 h
lfuncţie Min./Max.
lmăsurare în grade 
   Celsius şi Fahrenheit
lindicator de umplere 
   a memoriei
lfuncţie de alarmă cu 
   posibilitatea setării nivelului 
   acesteia
linterfaţă USB

Afişaj : LCD
Măsurarea temperaturii : 0,1°...-40°C do+70°C
Măsurarea umidităţii : 0,1%.. .0 la 100%RH
Memorie : 32700 de celule
Ciclu de măsurare : 1s - 24h
Sistem de operare necesar : 2000/XP/Vista
Dimensiuni : 94x48x33 mm
Greutate : 115 g
Alimentare : 1 baterie 3,6V

AX-C830 Calibroare de 
termocupluri de tip 
J,K,T,E,R,S,B,N

lafişaj LCD mare, cu retroiluminare
lacurateţe înaltă
lmăsurare şi simulare
lfuncţionează cu 8 tipuri 
   de termocupluri J,K,T,E,R,S,B,N
lmăsurare în grade 
   Celsius sau Fahrenheit
lcarcasă antişoc
lmufă ce face posibilă 
   conectarea unui alimentator

Afişaj : LCD 5 cifre
Tensiune continuă DC : -10mV...75mV
Interval de măsurare termocuplu de tip T : -200...400°C
Interval de măsurare termocuplu de tip S : -20...1750°C
Interval de măsurare termocuplu de tip N : -250...1300°C
Interval de măsurare termocuplu de tip R : -20...1750°C
Interval de măsurare termocuplu de tip K : -200...1370°C
Interval de măsurare termocuplu de tip J : -200...1200°C
Interval de măsurare termocuplu de tip E : -200...950°C
Dimensiuni : 205 x 98 x 46 mm
Greutate : 472 g
Alimentare : 6 baterii 1,5 V tip LR03 
   (nu sunt incluse)

źhusă moale
ź2x mufe termocuplu de tip K

AX-CO2-1 Aparate de 
măsurare a temperaturii, 
umidităţii şi CO2

lecran LCD iluminat cu bargraf 
lindicator confort în 3 trepte (temperatură/umiditate) 
lalarmă acustică şi optică 
lfuncţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) 
lfuncţie MIN/MAX 
linterfaţă USB 
lposibilitate reglare dată şi timp 
lmâner pt. fixare pe perete sau amplasare pe masă 
lindicator depăşire interval măsurare 
lposibilitate măsurare în grade Celsius sau Fahrenheit 
lieşire pe releu

Interval măsurare temperatură interioară : -20...50°C
Interval măsurare umiditate : 0...100% RH
Domeniu de măsură : 300...3000ppm ( CO2)
Exactitate măsurătoare : ±(50ppm+3%)
Clasă etanşeitate : IP40
Dimensiuni : 125 x 85 x 30 mm
Sursă de alimentare : 5VDC

AX-PH01 Aparate de 
măsurare a pH-ului şi 
temperaturi

loprire automată 
lfuncţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) 
lmăsurare simultană pH şi temperatură 
lcalibrare tampoane pH în 3 puncte (4, 6.8, 9.1)

Afişaj : LCD cu 2 rânduri
Domeniu de măsură : 0...14pH
Rezoluţie măsurare : 0,01pH
Exactitate măsurătoare : ±0,1pH
Interval măsurare temperatură : 0...50°C
Acurateţe măsurare temperatură : ±0,5°C
Rezoluţie măsurare temperatură : 0,1°C
Masă : 100 g
Dimensiuni : 188 x 38 mm
Sursă de alimentare : 4 baterii 1,5V LR03 (AAA)
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AX-C850 Calibroare 
de senzori RTD 

źafişaj LCD mare, uşor de citit
źcalibrare senzori Pt10 (385), 
   50,100,200,500, 1000,
   Pt100 (JIS)
źselectare °C sau °F
źmăsurare prin metoda 
   cu 2, 3 sau 4 cabluri

Măsurare şi Simulare Ω 
Interval : 0 Ω - 3200 Ω
Rezoluţie : 0,01 Ω (măsurare) 
 : 0,1 Ω (simulare)
Măsurare şi Simulare RTD 
Interval : de la -200°C la 800°C
Rezoluţie : 0,1°C/°F
Atenţie : Pt10 (385)
 : Pt50 (385)
 : Pt100 (385)
Interval : de la -200°C la 630°C
Rezoluţie : 0,1°C/°F
Atenţie : Pt200 (385)
 : Pt500 (385)
 : Pt1000 (385)
 : Pt100 (JIS)
Tensiune maximă : 30V
Temp. de funcţionare : de la -10°C la 55°C
Alimentare : 6 baterii 1,5V
Dimensiuni : 205 x 98 x 46 mm
Greutate : 472 g

źhusă moale
ź2 seturi de cabluri de măsurare
ź1 set de clipsuri crocodil, izolate

Tahometre 
opto-mecanice 
AX-2901

źmăsurarea vitezei de rotaţie prin 
   metoda optică, în rotaţii pe minut (RPM)
źdeterminarea distanţei în modul optic 
   5 cm - 20 cm
źmăsurarea vitezei de rotaţiei 
   sau liniare, prin metoda mecanică
źselectarea automată a intervalelor
źmemorarea măsurătorilor: 
   Max/Min/Ultima
źindicator de stare pentru baterie
źset de cleşti de măsurare 
   interşanjabili, pentru diferite aplicaţii

Afişaj: : LCD 5 cifre (99999 max) 
Timp de testare  : 1x/s
Măsurarea vitezei de rotaţie prin metoda optică 
Interval : 6 - 99999 rpm
Măsurarea vitezei de rotaţie, prin metoda mecanică (prin contact)
Interval : 1 - 19999 rpm
Măsurarea vitezei liniare, prin metoda mecanică
Interval : 0,1 - 1999,9 rpm
 : 0,3-6560 picioare/min.
Dimensiuni : 217x84x43 mm
Greutate : 265 g (cu baterii)
Alimentare : 4 baterii 1,5 V tip LR6

źhusă rigidă
źbandă reflectorizantă 200 mm
źset de cleşti de măsurare (circular cu diametrul 32mm, conic, tubular)

AX-L230 Luxmetru max. 
400k lux

źafişaj LCD mare 3 3/4 cifre cu grafic cu 41 de segmente
źmăsurare în lux sau Fc
źfuncţie de măsurare a valorii de vârf Peak
źfuncţie HOLD (îngheţarea rezultatelor de pe afişaj) 
źmăsurarea valorii Max/Min
źmăsurare relativă (pentru înregistrarea 
   modificărilor şi intensităţii luminii)
źcorecţie cosinus şi culoare cu răspuns 
   spectral CIE
źcleşte de măsurare cu cablu de 1 m
źcarcasă ranforsată

Afişaj : LCD 3,75 cifre (3999)
 : grafic cu 41 de segmente
Intervale de măsurare : 40lx/400lx/4klx/40klx/400klx
 : 40Fc/400Fc/4000Fc/40kFc
Rezoluţie : 0,01 lux/0,01Fc
Acurateţea spectrală : CIE Vλ funcţie f1'≤6%
Răspuns cosinus: : f2' < 2%
Dimensiuni : 203x75x50 mm
Greutate : 280 g
Alimentare : baterie 9V de tip 6F22

Generatoare de funcţii AX-DG2010AF

źtraseu arbitrar
źforme semnal: sinusoidală, dreptunghiulară, dinţi de ferăstrău, 
   pulse, brum
źtip de modulaţie AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK
źinterfaţă USB

Parametri traseu dreptunghiular 
timp creştere/scădere  : <12 ns
Număr canale : 2
Parametri ieşire impedanţă  : 50Ω
Dimensiuni : 105 x 281 x 229 mm
Masă : 2,6 kg
Sursă de alimentare : 100...240VAC 50/60Hz

źcablu USB
źsoftware
źcablu alimentare

Interval frecvenţă trasee:
- interval: 1µHz...10MHz (traseu dreptunghiular), 
- interval: 1µHz...10MHz (traseu sinusoidal), 
- interval: 1µHz...300kHz (semnal dinţi de ferăstrău), 
- interval: 1µHz...300kHz (formă triunghiulară semnal), 
- interval: 500µHz...5MHz (formă de undă tip impuls)
Rezoluţie verticală : 14 bit
Memory record length : 16kpts/ch
Căutare perioadă  : 1m...500s

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Accesorii standard:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:
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źmăsurare automată a mărimilor Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, 
Vrms, Crms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Freq, Period, Rise time, Fall 
Time, +Width, -Width, +Duty, - Duty, Bwid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, 
LFF
źfuncţie filtru digital
źfuncţie Holdoff: 100ns...1,5s
źfuncţie Pass/Fail
źfuncţie mediere valori cu maxim 256 şiruri
źafişaj LCD color, cu reglare kontrast
źfuncţii matematice de adunare, scădere, înmulţire, împărţire şi FFT
źmăsurare cu ajutorul cursoarelor
źfuncţionare în modul X-Y
źtraseu de intrare şi transformată FFT afişată pe ecranul separata
źînregistrate traseu
źtipuri citire: cu pantă (creştere, scădere), lăţime impuls, semnal video
źtransformată Fourier rapidă încorporată, FFT, cu selectarea algoritmului: Hamming, 
Hanning, Blackman, Rectangular
źmemorare 20 de setări
źecran color 7" LCD cu reglare kontrast
źmemorează până la 20 de măsurători
źInterfaţă RS232
źInterfaţă USB

ź2 sonde tensiune cu divizor 1:1/10:1
źcablu USB
źsoftware 

Bandă : ≤100MHz
Tip afişaj utilizat : LCD 7" (480x234)
Prelevare mostre:  : 1Gsps (în timp real), 
   50Gsps (în timp echivalent) 
Număr canale : 2
Interfaţă : RS232; USB
Impendanţă intrare : 1MΩ/14pF
Sensibilitate intrare : 2mV/div...10V/div 
Cuplare intrare : AC, DC, GND
Sursă redare : CH1, CH2, semnal exterior, 
   sursă alimentare
Moduri redare : automat, normal, individual
Cuplare redare : AC, DC, filtru trece-jos, filtru trece-sus
Acurateţe orizontală : ±0.01%
Timp de bază : 2,5n...50s/div
Tensiune max. intrare : 400 V
Rezoluţie verticală : 8 bit
Lungime înregistrare memoire : 1Mpts/ch
Timp acumulare : 3,5ns
Masă : 2.4 kg
Sursă de alimentare : 100...240VAC, 45...440Hz
Dimensiuni exterioare 
(la x ad x in) : 399 x 110.5 x 148.5 mm

Osciloscoape digitale DSO 
cu ecran LCD 7" 
AX-DS1100CFM

Osciloscoape digitale 
AX-DS1022C7

źmăsurare automată 32 parametri 
źfuncţie filtru digital 
źfuncţie mediere valori cu maxim 256 şiruri 
źafişaj LCD color, cu reglare contrast 
źfuncţii matematice de adunare, scădere, înmulţire, împărţire şi FFT 
źmăsurare cu ajutorul cursoarelor 
źfuncţionare în modul X-Y 
źtraseu de intrare şi transformată FFt afişată pe ecranul separat 
źînregistrate traseu 
źtipuri citire: cu pantă (creştere, scădere), lăţime impuls, semnal video 
źtransformată Fourier rapidă încorporată, FFT, cu selectarea 
algoritmului: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular 
źmemorare 20 de setări
źinterfaţă RS232 
źinterfaţă USB 

ź2 sonde tensiune cu divizor 1:1/10:1 
źcablu USB 
źsoftware

l2 afişaje LCD 2 x 3,5 cifre
lreglare continuă a tensiunii 
   şi curentului
lprotecţie la scurtcircuitare
llimitator de curent, protecţie 
   împotriva conectării la ieşirea 
   alimentată cu tensiune având 
   polaritate inversă
lcitirea simultană a tensiunii 
   şi a curentului de ieşire
lun coeficient foarte bun de reglare a curentului şi a tensiunii

Afişaj : 2x 3,5 cifre LCD
Tensiune de ieşire DC: : 0-18 V
Curent de ieşire DC : 0-3 A
Stabilizarea tensiunii : <0,01% ±1 mV
Stabilizarea curentului : <0,2% ±1 mA
Pulsaţii şi zgomote : <1 mVrms
Alimentare : 230 V AC ±10%
Dimensiuni : 206 x 153 x 106 mm
Greutate : aprox. 4 kg

Surse de alimentare de mică 
putere AX-1803D, pentru 
laborator

lcitire simultană tensiune şi curent
lreglare continuă tensiune şi curent
lprotecţie la supratensiuni
lselectare brută sau de precizie valori tensiune şi curent

Afişaj : 2x LCD 3 cifre
Număr canale : 1
Tensiune ieşire : 0...30 V DC
Curent ieşire : 0...5 A
Stabilizare tensiune : ≤1% + 10mV
Stabilizare curent : ≤1% + 5mA
Vibraţii şi zgomote pentru tensiune (reglabilă) : ≤100mVp-p
Dimensiuni : 80 x 160 x 205 mm
Masă : 1,5 kg
Sursă de alimentare : 230VAC 50/60Hz

Surse de alimentare 
pentru laborator cu 
1 canal AX-3005DS

Blocuri de alimentare pentru 
laborator cu 1 canal AX-3005D-1, 
cu afişaj LCD

l2 afişaje LED
lrăcire cu ventilator cu termoregulator
lcitire simultană tensiune şi curent
lreglare continuă tensiune şi curent
lfuncţionare în mod de stabilizare curent sau tensiune
lprotecţie la supratensiuni
lsiguranţă scurtcircuitare
lprotecţie împotriva conectării la ieşirea aparatului de tensiune cu 
polaritate inversă
lselectare brută sau de precizie valori tensiune şi curent
lmemorarea a până la 4 setări

Afişaj : 2x LED 4 cifre
Număr canale : 1
Tensiune ieşire : 0...30 V DC
Rezoluţie tensiune ieşire : 10 mV
Curent ieşire : 0...5 A
Rezoluţie curent ieşire : 1 mA
Stabilizare tensiune : ≤0,01% + 2mV
Stabilizare curent : ≤0,1% ± 10mA
Dimensiuni : 110 x 156 x 260 mm
Masă : 4,5 kg
Sursă de alimentare : 100...240V 50/60Hz

lcablu alimentare

Caracteristici tehnice:
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Bandă : ≤25MHz
Afişaj : LCD 7" (480x234)
Număr canale : 2
Impendanţă intrare : 1MΩ/17pF
Cuplare intrare : AC, DC, GND
Sursă redare : CH1, CH2, semnal exterior, sursă alimentare
Moduri redare : automat, normal, individual
Cuplare redare : AC, DC, filtru trece-jos, filtru trece-sus
Sensibilitate intrare : 2mV/divi...5V/div
Timp de bază : 25n...50s/div
Tensiune max. intrare : 400 V
Rezoluţie verticală : 8 bit
Memory record length : 32kpts
Timp acumulare : 14ns
Prelevare mostre : 500Msps (în timp real), 50Gsps 
   (în timp echivalent)
Masă : 2,5 kg
Sursă de alimentare : 100...240VAC 50/60Hz
Dimensiuni exterioare 
(la x ad x in) : 323 x 135 x 157 mm

Osciloscoape digitale DSO 
cu ecran LCD 7" 
AX-DS1062CFM 

Surse de alimentare 
programabile 
AX-6002P

lrăcire cu ventilator cu termoregulator
linterfaţă RS232
linterfaţă USB
lcitire simultană tensiune şi curent
lreglare continuă tensiune şi curent
lfuncţionare în mod de stabilizare curent sau tensiune
lprotecţie la supratensiuni
lsiguranţă scurtcircuitare
lprotecţie împotriva conectării la ieşirea aparatului de tensiune cu 
polaritate inversă
lafişaj LED, 2 rânduri
lmemorarea a până la 4 setări

Afişaj : 2x LED 4 cifre
Număr canale : 1
Tensiune ieşire : 0...60 V DC
Rezoluţie tensiune ieşire : 10 mV
Curent ieşire : 0...2 A
Rezoluţie curent ieşire : 1 mA
Stabilizare tensiune : ≤0,01% + 2mV
Stabilizare curent : ≤0,1% + 5mA
Vibraţii şi zgomote 
pentru tensiune (reglabilă) : ≤1mVrms
Dimensiuni : 98 x 193 x 215 mm
Masă : 3 kg
Sursă de alimentare : 100...240V 50/60Hz
Grad murdărire : 2

lcablu USB
lsoftware
lcablu alimentare

AX-3005DS, AX-3010DS Surse 
de alimentare de laborator cu 
1 canal, în comutaţie

l citire simultană tensiune şi curent; 
lreglare continuă tensiune şi curent; 
lprotecţie la supratensiuni; 
lselectare brută sau de precizie valori tensiune şi curent

Afişaj : 2x LCD 3 cifre
Număr canale : 1
Stabilizare curent : ≤1% + 5mA
Stabilizare tensiune : ≤1% + 10mV
Vibraţii şi zgomote pentru tensiune (reglabilă) : ≤200mVp-p
Masă : 1,5 kg
Sursă de alimentare : 230VAC 50/60Hz

Symbol Tensiune ieşire Curent ieşire
 [V DC] [A]
AX-3005DS 0...30 0...5
AX-3010DS 0...30 0...10

AX-3005DLS Surse de 
alimentare liniare, cu un 
singur canal

l citire simultană tensiune şi curent 
l reglare continuă tensiune şi curent 
l protecţie la supratensiuni 
l selectare brută sau de precizie valori tensiune şi curent

Afişaj : 2x LCD 4 cifre
Număr canale : 1
Tensiune ieşire : 0...30 V DC
Curent ieşire : 0...5 A
Stabilizare tensiune : ≤0,01% + 5mV
Vibraţii şi zgomote pentru tensiune (reglabilă) : ≤1mVp-p
Dimensiuni : 85 x 160 x 260 mm
Sursă de alimentare : 110/230V 50/60Hz

Caracteristici:

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard: Accesorii standard:

ź2 sonde tensiune cu divizor 1:1/10:1
źcablu USB
źsoftware 

źmăsurare automată a mărimilor Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, 
Vrms, Crms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Freq, Period, Rise time, Fall 
Time, +Width, -Width, +Duty, - Duty, Bwid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, 
LFF
źfuncţie filtru digital
źfuncţie Holdoff: 100ns...1,5s
źfuncţie Pass/Fail
źfuncţie mediere valori cu maxim 256 şiruri
źafişaj LCD color, cu reglare kontrast
źfuncţii matematice de adunare, scădere, înmulţire, împărţire şi FFT
źmăsurare cu ajutorul cursoarelor
źfuncţionare în modul X-Y
źtraseu de intrare şi transformată FFT afişată pe ecranul separata
źînregistrate traseu
źtipuri citire: cu pantă (creştere, scădere), lăţime impuls, semnal video
źtransformată Fourier rapidă încorporată, FFT, cu selectarea algoritmului: Hamming, 
Hanning, Blackman, Rectangular
źmemorare 20 de setări
źecran color 7" LCD cu reglare kontrast
źmemorează până la 20 de măsurători
źInterfaţă RS232
źInterfaţă USB

Bandă : ≤70MHz
Tip afişaj utilizat : LCD 7" (480x234)
Prelevare mostre:  : 1Gsps (în timp real), 
   50Gsps (în timp echivalent) 
Număr canale : 2
Interfaţă : RS232; USB
Impendanţă intrare : 1MΩ/14pF
Sensibilitate intrare : 2mV/div...5V/div 
Cuplare intrare : AC, DC, GND
Sursă redare : CH1, CH2, semnal exterior, 
   sursă alimentare
Moduri redare : automat, normal, individual
Cuplare redare : AC, DC, filtru trece-jos, filtru trece-sus
Acurateţe orizontală : ±0.01%
Timp de bază : 5n...50s/div
Tensiune max. intrare : 400 V
Rezoluţie verticală : 8 bit
Lungime înregistrare memoire : 1Mpts/ch
Timp acumulare : 5,8ns
Masă : 2.4 kg
Sursă de alimentare : 100...240VAC, 45...440Hz
Dimensiuni exterioare 
(la x ad x in) : 399 x 110.5 x 148.5 mm

Accesorii standard:

Caracteristici:
Caracteristici tehnice:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:



www.axiomet.eu16

źmăsurare automată a mărimilor Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, 
Vrms, Crms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Freq, Period, Rise time, Fall 
Time, +Width, -Width, +Duty, - Duty, Bwid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, 
LFF
źfuncţie filtru digital
źfuncţie Holdoff: 100ns...1,5s
źfuncţie Pass/Fail
źfuncţie mediere valori cu maxim 256 şiruri
źafişaj LCD color, cu reglare kontrast
źfuncţii matematice de adunare, scădere, înmulţire, împărţire şi FFT
źmăsurare cu ajutorul cursoarelor
źfuncţionare în modul X-Y
źtraseu de intrare şi transformată FFT afişată pe ecranul separata
źînregistrate traseu
źtipuri citire: cu pantă (creştere, scădere), lăţime impuls, semnal video
źtransformată Fourier rapidă încorporată, FFT, cu selectarea algoritmului: Hamming, 
Hanning, Blackman, Rectangular
źmemorare 20 de setări
źecran color 7" LCD cu reglare kontrast
źmemorează până la 20 de măsurători
źInterfaţă RS232
źInterfaţă USB

ź2 sonde tensiune cu divizor 1:1/10:1
źcablu USB
źsoftware 

Bandă : ≤100MHz
Tip afişaj utilizat : LCD 7" (480x234)
Prelevare mostre:  : 1Gsps (în timp real), 
   50Gsps (în timp echivalent) 
Număr canale : 2
Interfaţă : RS232; USB
Impendanţă intrare : 1MΩ/14pF
Sensibilitate intrare : 2mV/div...10V/div 
Cuplare intrare : AC, DC, GND
Sursă redare : CH1, CH2, semnal exterior, 
   sursă alimentare
Moduri redare : automat, normal, individual
Cuplare redare : AC, DC, filtru trece-jos, filtru trece-sus
Acurateţe orizontală : ±0.01%
Timp de bază : 2,5n...50s/div
Tensiune max. intrare : 400 V
Rezoluţie verticală : 8 bit
Lungime înregistrare memoire : 1Mpts/ch
Timp acumulare : 3,5ns
Masă : 2.4 kg
Sursă de alimentare : 100...240VAC, 45...440Hz
Dimensiuni exterioare 
(la x ad x in) : 399 x 110.5 x 148.5 mm

Osciloscoape digitale DSO 
cu ecran LCD 7" 
AX-DS1100CFM

Osciloscoape digitale 
AX-DS1022C7

źmăsurare automată 32 parametri 
źfuncţie filtru digital 
źfuncţie mediere valori cu maxim 256 şiruri 
źafişaj LCD color, cu reglare contrast 
źfuncţii matematice de adunare, scădere, înmulţire, împărţire şi FFT 
źmăsurare cu ajutorul cursoarelor 
źfuncţionare în modul X-Y 
źtraseu de intrare şi transformată FFt afişată pe ecranul separat 
źînregistrate traseu 
źtipuri citire: cu pantă (creştere, scădere), lăţime impuls, semnal video 
źtransformată Fourier rapidă încorporată, FFT, cu selectarea 
algoritmului: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular 
źmemorare 20 de setări
źinterfaţă RS232 
źinterfaţă USB 

ź2 sonde tensiune cu divizor 1:1/10:1 
źcablu USB 
źsoftware

l2 afişaje LCD 2 x 3,5 cifre
lreglare continuă a tensiunii 
   şi curentului
lprotecţie la scurtcircuitare
llimitator de curent, protecţie 
   împotriva conectării la ieşirea 
   alimentată cu tensiune având 
   polaritate inversă
lcitirea simultană a tensiunii 
   şi a curentului de ieşire
lun coeficient foarte bun de reglare a curentului şi a tensiunii

Afişaj : 2x 3,5 cifre LCD
Tensiune de ieşire DC: : 0-18 V
Curent de ieşire DC : 0-3 A
Stabilizarea tensiunii : <0,01% ±1 mV
Stabilizarea curentului : <0,2% ±1 mA
Pulsaţii şi zgomote : <1 mVrms
Alimentare : 230 V AC ±10%
Dimensiuni : 206 x 153 x 106 mm
Greutate : aprox. 4 kg

Surse de alimentare de mică 
putere AX-1803D, pentru 
laborator

lcitire simultană tensiune şi curent
lreglare continuă tensiune şi curent
lprotecţie la supratensiuni
lselectare brută sau de precizie valori tensiune şi curent

Afişaj : 2x LCD 3 cifre
Număr canale : 1
Tensiune ieşire : 0...30 V DC
Curent ieşire : 0...5 A
Stabilizare tensiune : ≤1% + 10mV
Stabilizare curent : ≤1% + 5mA
Vibraţii şi zgomote pentru tensiune (reglabilă) : ≤100mVp-p
Dimensiuni : 80 x 160 x 205 mm
Masă : 1,5 kg
Sursă de alimentare : 230VAC 50/60Hz

Surse de alimentare 
pentru laborator cu 
1 canal AX-3005DS

Blocuri de alimentare pentru 
laborator cu 1 canal AX-3005D-1, 
cu afişaj LCD

l2 afişaje LED
lrăcire cu ventilator cu termoregulator
lcitire simultană tensiune şi curent
lreglare continuă tensiune şi curent
lfuncţionare în mod de stabilizare curent sau tensiune
lprotecţie la supratensiuni
lsiguranţă scurtcircuitare
lprotecţie împotriva conectării la ieşirea aparatului de tensiune cu 
polaritate inversă
lselectare brută sau de precizie valori tensiune şi curent
lmemorarea a până la 4 setări

Afişaj : 2x LED 4 cifre
Număr canale : 1
Tensiune ieşire : 0...30 V DC
Rezoluţie tensiune ieşire : 10 mV
Curent ieşire : 0...5 A
Rezoluţie curent ieşire : 1 mA
Stabilizare tensiune : ≤0,01% + 2mV
Stabilizare curent : ≤0,1% ± 10mA
Dimensiuni : 110 x 156 x 260 mm
Masă : 4,5 kg
Sursă de alimentare : 100...240V 50/60Hz

lcablu alimentare

Caracteristici tehnice:
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Bandă : ≤25MHz
Afişaj : LCD 7" (480x234)
Număr canale : 2
Impendanţă intrare : 1MΩ/17pF
Cuplare intrare : AC, DC, GND
Sursă redare : CH1, CH2, semnal exterior, sursă alimentare
Moduri redare : automat, normal, individual
Cuplare redare : AC, DC, filtru trece-jos, filtru trece-sus
Sensibilitate intrare : 2mV/divi...5V/div
Timp de bază : 25n...50s/div
Tensiune max. intrare : 400 V
Rezoluţie verticală : 8 bit
Memory record length : 32kpts
Timp acumulare : 14ns
Prelevare mostre : 500Msps (în timp real), 50Gsps 
   (în timp echivalent)
Masă : 2,5 kg
Sursă de alimentare : 100...240VAC 50/60Hz
Dimensiuni exterioare 
(la x ad x in) : 323 x 135 x 157 mm

Osciloscoape digitale DSO 
cu ecran LCD 7" 
AX-DS1062CFM 

Surse de alimentare 
programabile 
AX-6002P

lrăcire cu ventilator cu termoregulator
linterfaţă RS232
linterfaţă USB
lcitire simultană tensiune şi curent
lreglare continuă tensiune şi curent
lfuncţionare în mod de stabilizare curent sau tensiune
lprotecţie la supratensiuni
lsiguranţă scurtcircuitare
lprotecţie împotriva conectării la ieşirea aparatului de tensiune cu 
polaritate inversă
lafişaj LED, 2 rânduri
lmemorarea a până la 4 setări

Afişaj : 2x LED 4 cifre
Număr canale : 1
Tensiune ieşire : 0...60 V DC
Rezoluţie tensiune ieşire : 10 mV
Curent ieşire : 0...2 A
Rezoluţie curent ieşire : 1 mA
Stabilizare tensiune : ≤0,01% + 2mV
Stabilizare curent : ≤0,1% + 5mA
Vibraţii şi zgomote 
pentru tensiune (reglabilă) : ≤1mVrms
Dimensiuni : 98 x 193 x 215 mm
Masă : 3 kg
Sursă de alimentare : 100...240V 50/60Hz
Grad murdărire : 2

lcablu USB
lsoftware
lcablu alimentare

AX-3005DS, AX-3010DS Surse 
de alimentare de laborator cu 
1 canal, în comutaţie

l citire simultană tensiune şi curent; 
lreglare continuă tensiune şi curent; 
lprotecţie la supratensiuni; 
lselectare brută sau de precizie valori tensiune şi curent

Afişaj : 2x LCD 3 cifre
Număr canale : 1
Stabilizare curent : ≤1% + 5mA
Stabilizare tensiune : ≤1% + 10mV
Vibraţii şi zgomote pentru tensiune (reglabilă) : ≤200mVp-p
Masă : 1,5 kg
Sursă de alimentare : 230VAC 50/60Hz

Symbol Tensiune ieşire Curent ieşire
 [V DC] [A]
AX-3005DS 0...30 0...5
AX-3010DS 0...30 0...10

AX-3005DLS Surse de 
alimentare liniare, cu un 
singur canal

l citire simultană tensiune şi curent 
l reglare continuă tensiune şi curent 
l protecţie la supratensiuni 
l selectare brută sau de precizie valori tensiune şi curent

Afişaj : 2x LCD 4 cifre
Număr canale : 1
Tensiune ieşire : 0...30 V DC
Curent ieşire : 0...5 A
Stabilizare tensiune : ≤0,01% + 5mV
Vibraţii şi zgomote pentru tensiune (reglabilă) : ≤1mVp-p
Dimensiuni : 85 x 160 x 260 mm
Sursă de alimentare : 110/230V 50/60Hz

Caracteristici:

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard: Accesorii standard:

ź2 sonde tensiune cu divizor 1:1/10:1
źcablu USB
źsoftware 

źmăsurare automată a mărimilor Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, 
Vrms, Crms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Freq, Period, Rise time, Fall 
Time, +Width, -Width, +Duty, - Duty, Bwid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, 
LFF
źfuncţie filtru digital
źfuncţie Holdoff: 100ns...1,5s
źfuncţie Pass/Fail
źfuncţie mediere valori cu maxim 256 şiruri
źafişaj LCD color, cu reglare kontrast
źfuncţii matematice de adunare, scădere, înmulţire, împărţire şi FFT
źmăsurare cu ajutorul cursoarelor
źfuncţionare în modul X-Y
źtraseu de intrare şi transformată FFT afişată pe ecranul separata
źînregistrate traseu
źtipuri citire: cu pantă (creştere, scădere), lăţime impuls, semnal video
źtransformată Fourier rapidă încorporată, FFT, cu selectarea algoritmului: Hamming, 
Hanning, Blackman, Rectangular
źmemorare 20 de setări
źecran color 7" LCD cu reglare kontrast
źmemorează până la 20 de măsurători
źInterfaţă RS232
źInterfaţă USB

Bandă : ≤70MHz
Tip afişaj utilizat : LCD 7" (480x234)
Prelevare mostre:  : 1Gsps (în timp real), 
   50Gsps (în timp echivalent) 
Număr canale : 2
Interfaţă : RS232; USB
Impendanţă intrare : 1MΩ/14pF
Sensibilitate intrare : 2mV/div...5V/div 
Cuplare intrare : AC, DC, GND
Sursă redare : CH1, CH2, semnal exterior, 
   sursă alimentare
Moduri redare : automat, normal, individual
Cuplare redare : AC, DC, filtru trece-jos, filtru trece-sus
Acurateţe orizontală : ±0.01%
Timp de bază : 5n...50s/div
Tensiune max. intrare : 400 V
Rezoluţie verticală : 8 bit
Lungime înregistrare memoire : 1Mpts/ch
Timp acumulare : 5,8ns
Masă : 2.4 kg
Sursă de alimentare : 100...240VAC, 45...440Hz
Dimensiuni exterioare 
(la x ad x in) : 399 x 110.5 x 148.5 mm

Accesorii standard:

Caracteristici:
Caracteristici tehnice:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:
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AX-3003L-3, AX-3005L-3 
Surse de alimentare de 
laborator liniare, cu 3 canale

l2 secţiuni reglabile, care funcţionează în modul de stabilizare de
   curent sau tensiune şi ca alimentator serial, paralel sau independent 
l4 afişaje LED 
lrăcire cu ventilator cu termoregulator 
lcitire simultană tensiune şi curent 
lreglare continuă tensiune şi curent 
llimitator de curent programabil 
lprotecţie la supratensiuni 
lsiguranţă scurtcircuitare

Număr canale : 3
Afişaj : 4x LED 3,5 cifre
Rezoluţie tensiune ieşire : 0,1 V
Rezoluţie curent ieşire : 0,01 A
Vibraţii şi zgomote pentru tensiune (reglabilă) : ≤1mVrms

Symbol AX-3003L-3 AX-3005L-3
Tensiune ieşire [V DC] 0...30 0...30
Curent ieşire [A] 0...3 0...5
Tensiune ieşire 2 [V DC] 0...30 0...30
Curent ieşire 2 [A] 0...3 0...5
Tensiune ieşire 3 [V DC] 5 5
Curent ieşire 3 [A] 3 3
Dimensiuni [mm] 260 x 160 x 310 260 x 160 x 360
Masă [kg] 10 13
Sursă de alimentare 220V 50 Hz 220V 50 Hz

l2 afişaje LCD 2 x 3,5 cifre
lreglare continuă a tensiunii şi curentului
lprotecţia împotriva scurtcircuitării
llimitator de curent
lprotecţie împotriva conectării la ieşirea alimentată cu tensiune 
având polaritate inversă
lcitirea simultană a tensiunii şi a curentului de ieşire
lun coeficient foarte bun de reglare a curentului şi a tensiunii

Afişaj  : 2 x 3,5 cifre LCD 
Tensiune de ieşire DC : 0-30 V 
Curent de ieşire DC AX-3003D : 0-3 A   
 DC AX-3005D : 0-5 A 
Stabilizarea tensiunii : ≤0,01% ±1 mV 
Stabilizarea curentului : ≤0,2% ±1 mA 
Pulsaţii şi zgomote : ≤1 mVrms 
Alimentare  : 230 V AC ± 10% 
Dimensiuni  : 291 x 158 x 136 mm 
Greutate   AX-3003D : aprox 5 kg  
 AX-3005D : aprox 6 kg

Surse de alimentare cu un un singur canal, cu afişaj LCD 
AX-3003D ş AX-3005D, pentru laborator

lafişaje LCD 4x 3,5 cifre, uşor de citit
lprotecţia împotriva scurtcircuitării
llimitator de curent programabil
lcitirea simultană a tensiunii şi a curentului de ieşire
ldouă secţiuni reglabile, care pot funcţiona în modul de stabilizare
   de curent sau tensiune sau ca alimentare în serie, paralelă sau
   independentă - opţiunea „TRACKI NG MODE"
lieşire unică cu tensiune continuă 5V/3A
lun coeficient foarte bun de reglare a curentului şi a tensiunii

Afişaj : 4x LCD 3,5 cifre
Tensiune de ieşire DC: : 2 x 30 V
Curent de ieşire DC : 2 x 3 A (AX-3003D-3) şi 
   2 x 5 A (AX-3005D-3)
Ieşire continuă DC : 5V/3A
Stabilizarea tensiunii : ≤0,01% ±1 mV
Stabilizarea curentului : ≤0,2% ±1 mA
Pulsaţii şi zgomote : ≤1 mVrms
Alimentare : 230 V AC ±10%
Dimensiuni : 365 x 265 x 164 mm
Greutate : aprox. 10 kg (AX-3003D-3) şi aprox. 
   13 kg (AX-3005D-3)

Surse de alimentare cu trei canale, cu 
afişaj LCD AX-3003D-3 şi AX-3005D-3, 
pentru laborator 

Surse de alimentare de laborator 
cu un canal 
AX-3005DBL

lcitire simultană tensiune şi curent
lreglare continuă tensiune şi curent

Număr canale : 1
Afişaj : 2x LCD 3,5 cifre
Tensiune ieşire : 0...30 V DC
Curent ieşire : 0...5 A
Vibraţii şi zgomote 
pentru tensiune (reglabilă) : ≤0,5mVrms
Ieşire tensiune : 5V DC/3A
Stabilizare tensiune : ≤0,02% + 2mV
Stabilizare curent : ≤0,02% + 2mA
Masă : 6 kg
Sursă de alimentare : 230VAC 50/60Hz

lcabluri de măsurare
lcablu alimentare

Surse de alimentare de laborator 
cu 3 canale AX-3005DBL-3

lcitire simultană tensiune şi curent
lreglare continuă tensiune şi curent

Număr canale : 3
Afişaj : 4x LCD 3,5 cifre
Tensiune ieşire : 0...30 V DC
Curent ieşire : 0...5 A
Tensiune ieşire 2 : 0...30 V DC
Curent ieşire 2 : 0...5 A
Ieşire tensiune : 5V DC/3A
Vibraţii şi zgomote 
pentru tensiune (reglabilă) : ≤0,5mVrms
Stabilizare tensiune : ≤0,02% + 2mV
Stabilizare curent : ≤0,02% + 2mA
Masă : 16 kg
Sursă de alimentare : 230VAC 50/60Hz

źcabluri de măsurare
źcablu alimentare

lcitire simultană tensiune şi curent
lreglare continuă tensiune şi curent
lprotecţie la supratensiuni
lstructură solidă, fiabilă
lafişaj LED, 2 rânduri

Afişaj : 2x LED 4 cifre
Număr canale : 1
Tensiune ieşire : 0...30 V DC
Curent ieşire : 0...20 A
Vibraţii şi zgomote 
pentru tensiune (reglabilă) : ≤1mVrms
Dimensiuni : 265 x 140 x 360 mm
Masă : 14 kg
Sursă de alimentare : 230VAC 50/60Hz

Sursă de alimentare reglabilă DC 
de mare putere AX-3020L
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Clipsuri de măsură miniatură 
cu conector 0,6mm 
AX-CP-06

lAccesorii de măsurare : clips de măsurare
lTip clips : cu pensetă
lDomeniu de prindere : max. 2 mm
lConexiune  : soclu cu bolţ, 0,6 mm
lTensiune nominală : 60 V DC
lCurent nominal : 2 A
lMaterial pin : alamă
lPlacare contact : aurit
lMaterial izolant : poliamidă
lCuloare : neagră AX-CP-06-B
   roşie AX-CP-06-R

Clips de măsurare 
cu soclu tip banană 
4mm AX-CP-04

lAccesorii de măsurare : clips de măsurare
lTip clips : cu lamă
lConexiune : soclu 4 mm
lMaterial izolant : poliamidă
lMaterial pin : alamă/oţel
lPlacare contact : nichelat
lDomeniu de prindere : max. 6 mm
lCurent nominal : 10 A
lLungime totală : 159 mm
lConform cu norma : IEC 1010 1000V Cat III
lCuloare : neagră AX-CP-04-B
   roşie AX-CP-04-R

Clipsuri de măsurare 
cu lamă AX-CP-03

lAccesorii de măsurare : clips de măsurare
lTip clips : cu lamă
lConexiune : soclu 4 mm
lCurent nominal : 10 A
lMaterial pin : alamă/oţel
lMaterial izolant : poliamidă
lLungime totală : 136 mm
lDiametru max. cablu : 4 mm
lConform cu norma : IEC 1010 1000V Cat III
lCuloare : neagră AX-CP-03-B
   roşie AX-CP-03-R

AX-CR-02-SET Mufe tip 
crocodil cu soclu 
de 4mm

l carcasă  : soclu tip banană cu filet de 4mm
l curent nominal  : 5A
l culoare : negru şi roşu
l izolaţia cablului  : PVC
l conţinutul setului  : 2x terminaţii de măsurare de tip 
   crocodil

AX-CP-01-SET Set de terminaţii 
de măsurare 
soclu 4mm 10A

lcarcasa  : soclu tip banană de 4mm
   - terminaţie ascuţită
lcurent nominal  : 10A
llungime totală  : 123mm
lconforme cu standardul  : IEC1010 Cat. III 1000V
lculoare  : negru şi roşu
lconţinutul setului  : 2x terminaţii de măsurare

Terminaţii de măsurare 
cu soclu pentru 
siguranţă AX-CP-02

Terminale de măsură 2mm 
cu soclu 4mm AX-CP-05

lAccesorii de măsurare : terminal de măsurare
lLungime totală : 103 mm
lDiametru lamă : 2 mm
lCurent nominal : 10 A
lConexiune  : soclu 4 mm
lMaterial izolant : poliamidă
lConform cu norma : IEC 1010 1000V Cat II
lCuloare : neagră AX-CP-05-B
   roşie AX-CP-05-R

AX-TLP-001T Set de cabluri de 
măsurare cu mufă tip banană/cu 
terminaţie de măsurare

lcarcasă   : mufă tip banană 
    de 4 mm 
    - terminaţie de 
    măsurare de 2 mm
lcurent nominal   : 10A
llungimea cablurilor   : 1,2 m
lconforme cu standardul  : IEC1010 Cat. III 1000V
lculoare   : negru şi roşu
lizolaţia cablului   : PVC
lconţinutul setului   : 2x cabluri de măsurare

AX-TLP-001 
Set de cabluri 
de măsurare

lcarcasă   : mufă tip banană de 4 mm, în unghi - 
  : terminaţie de măsurare cu posibilitatea 
  : introducerii într-un soclu de 4mm
lcurent nominal   : 10A
llungimea cablurilor   : 1,2 m
lconforme cu standardul  : IEC1010 Cat. III 1000V
ldimensiunea mufei   : 0.4 mm
lculoare   : gri-negru şi gri-roşu
lizolaţia cablului   : PVC
lconţinutul setului   : 2x cabluri de măsurare

Conductori de măsurare 
cu două mufe banană 
drepte AX-TL-4B1

Structură : mufă banană dreaptă 4 mm-mufă
   banană dreaptă 4 mm
Versiune : cu soclu axial, 4 mm; cu manşon
Conform cu norma : IEC 1010 600V Cat II
Lungime cablu : 1 m
Symbol Caracteristici Secţiune cablu  Curent nominal  Culoare

2  [mm ] [A]
AX-TL-4B1-B elastic 1 19 neagră
AX-TL-4B1-BL elastic 1 19 albastră
AX-TL-4B1-R elastic 1 19 roşie
AX-TL-4BS1-B siliconic 2,5 32 neagră
AX-TL-4BS1-R siliconic 2,5 32 roşie

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici: Caracteristici:
Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

lAccesorii de măsurare : terminal de măsurare
lCaracteristici : soclu pentru siguranţă
lCurent nominal : 20 A
lConexiune : soclu 4 mm
lLungime totală : 132,5 mm
lConform cu norma : IEC 1010 1000V Cat III
lMaterial izolant : poliamidă
lMaterial pin : alamă
lCuloare : neagră AX-CP-02-B
   roşie AX-CP-02-R

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:
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AX-3003L-3, AX-3005L-3 
Surse de alimentare de 
laborator liniare, cu 3 canale

l2 secţiuni reglabile, care funcţionează în modul de stabilizare de
   curent sau tensiune şi ca alimentator serial, paralel sau independent 
l4 afişaje LED 
lrăcire cu ventilator cu termoregulator 
lcitire simultană tensiune şi curent 
lreglare continuă tensiune şi curent 
llimitator de curent programabil 
lprotecţie la supratensiuni 
lsiguranţă scurtcircuitare

Număr canale : 3
Afişaj : 4x LED 3,5 cifre
Rezoluţie tensiune ieşire : 0,1 V
Rezoluţie curent ieşire : 0,01 A
Vibraţii şi zgomote pentru tensiune (reglabilă) : ≤1mVrms

Symbol AX-3003L-3 AX-3005L-3
Tensiune ieşire [V DC] 0...30 0...30
Curent ieşire [A] 0...3 0...5
Tensiune ieşire 2 [V DC] 0...30 0...30
Curent ieşire 2 [A] 0...3 0...5
Tensiune ieşire 3 [V DC] 5 5
Curent ieşire 3 [A] 3 3
Dimensiuni [mm] 260 x 160 x 310 260 x 160 x 360
Masă [kg] 10 13
Sursă de alimentare 220V 50 Hz 220V 50 Hz

l2 afişaje LCD 2 x 3,5 cifre
lreglare continuă a tensiunii şi curentului
lprotecţia împotriva scurtcircuitării
llimitator de curent
lprotecţie împotriva conectării la ieşirea alimentată cu tensiune 
având polaritate inversă
lcitirea simultană a tensiunii şi a curentului de ieşire
lun coeficient foarte bun de reglare a curentului şi a tensiunii

Afişaj  : 2 x 3,5 cifre LCD 
Tensiune de ieşire DC : 0-30 V 
Curent de ieşire DC AX-3003D : 0-3 A   
 DC AX-3005D : 0-5 A 
Stabilizarea tensiunii : ≤0,01% ±1 mV 
Stabilizarea curentului : ≤0,2% ±1 mA 
Pulsaţii şi zgomote : ≤1 mVrms 
Alimentare  : 230 V AC ± 10% 
Dimensiuni  : 291 x 158 x 136 mm 
Greutate   AX-3003D : aprox 5 kg  
 AX-3005D : aprox 6 kg

Surse de alimentare cu un un singur canal, cu afişaj LCD 
AX-3003D ş AX-3005D, pentru laborator

lafişaje LCD 4x 3,5 cifre, uşor de citit
lprotecţia împotriva scurtcircuitării
llimitator de curent programabil
lcitirea simultană a tensiunii şi a curentului de ieşire
ldouă secţiuni reglabile, care pot funcţiona în modul de stabilizare
   de curent sau tensiune sau ca alimentare în serie, paralelă sau
   independentă - opţiunea „TRACKI NG MODE"
lieşire unică cu tensiune continuă 5V/3A
lun coeficient foarte bun de reglare a curentului şi a tensiunii

Afişaj : 4x LCD 3,5 cifre
Tensiune de ieşire DC: : 2 x 30 V
Curent de ieşire DC : 2 x 3 A (AX-3003D-3) şi 
   2 x 5 A (AX-3005D-3)
Ieşire continuă DC : 5V/3A
Stabilizarea tensiunii : ≤0,01% ±1 mV
Stabilizarea curentului : ≤0,2% ±1 mA
Pulsaţii şi zgomote : ≤1 mVrms
Alimentare : 230 V AC ±10%
Dimensiuni : 365 x 265 x 164 mm
Greutate : aprox. 10 kg (AX-3003D-3) şi aprox. 
   13 kg (AX-3005D-3)

Surse de alimentare cu trei canale, cu 
afişaj LCD AX-3003D-3 şi AX-3005D-3, 
pentru laborator 

Surse de alimentare de laborator 
cu un canal 
AX-3005DBL

lcitire simultană tensiune şi curent
lreglare continuă tensiune şi curent

Număr canale : 1
Afişaj : 2x LCD 3,5 cifre
Tensiune ieşire : 0...30 V DC
Curent ieşire : 0...5 A
Vibraţii şi zgomote 
pentru tensiune (reglabilă) : ≤0,5mVrms
Ieşire tensiune : 5V DC/3A
Stabilizare tensiune : ≤0,02% + 2mV
Stabilizare curent : ≤0,02% + 2mA
Masă : 6 kg
Sursă de alimentare : 230VAC 50/60Hz

lcabluri de măsurare
lcablu alimentare

Surse de alimentare de laborator 
cu 3 canale AX-3005DBL-3

lcitire simultană tensiune şi curent
lreglare continuă tensiune şi curent

Număr canale : 3
Afişaj : 4x LCD 3,5 cifre
Tensiune ieşire : 0...30 V DC
Curent ieşire : 0...5 A
Tensiune ieşire 2 : 0...30 V DC
Curent ieşire 2 : 0...5 A
Ieşire tensiune : 5V DC/3A
Vibraţii şi zgomote 
pentru tensiune (reglabilă) : ≤0,5mVrms
Stabilizare tensiune : ≤0,02% + 2mV
Stabilizare curent : ≤0,02% + 2mA
Masă : 16 kg
Sursă de alimentare : 230VAC 50/60Hz

źcabluri de măsurare
źcablu alimentare

lcitire simultană tensiune şi curent
lreglare continuă tensiune şi curent
lprotecţie la supratensiuni
lstructură solidă, fiabilă
lafişaj LED, 2 rânduri

Afişaj : 2x LED 4 cifre
Număr canale : 1
Tensiune ieşire : 0...30 V DC
Curent ieşire : 0...20 A
Vibraţii şi zgomote 
pentru tensiune (reglabilă) : ≤1mVrms
Dimensiuni : 265 x 140 x 360 mm
Masă : 14 kg
Sursă de alimentare : 230VAC 50/60Hz

Sursă de alimentare reglabilă DC 
de mare putere AX-3020L
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Clipsuri de măsură miniatură 
cu conector 0,6mm 
AX-CP-06

lAccesorii de măsurare : clips de măsurare
lTip clips : cu pensetă
lDomeniu de prindere : max. 2 mm
lConexiune  : soclu cu bolţ, 0,6 mm
lTensiune nominală : 60 V DC
lCurent nominal : 2 A
lMaterial pin : alamă
lPlacare contact : aurit
lMaterial izolant : poliamidă
lCuloare : neagră AX-CP-06-B
   roşie AX-CP-06-R

Clips de măsurare 
cu soclu tip banană 
4mm AX-CP-04

lAccesorii de măsurare : clips de măsurare
lTip clips : cu lamă
lConexiune : soclu 4 mm
lMaterial izolant : poliamidă
lMaterial pin : alamă/oţel
lPlacare contact : nichelat
lDomeniu de prindere : max. 6 mm
lCurent nominal : 10 A
lLungime totală : 159 mm
lConform cu norma : IEC 1010 1000V Cat III
lCuloare : neagră AX-CP-04-B
   roşie AX-CP-04-R

Clipsuri de măsurare 
cu lamă AX-CP-03

lAccesorii de măsurare : clips de măsurare
lTip clips : cu lamă
lConexiune : soclu 4 mm
lCurent nominal : 10 A
lMaterial pin : alamă/oţel
lMaterial izolant : poliamidă
lLungime totală : 136 mm
lDiametru max. cablu : 4 mm
lConform cu norma : IEC 1010 1000V Cat III
lCuloare : neagră AX-CP-03-B
   roşie AX-CP-03-R

AX-CR-02-SET Mufe tip 
crocodil cu soclu 
de 4mm

l carcasă  : soclu tip banană cu filet de 4mm
l curent nominal  : 5A
l culoare : negru şi roşu
l izolaţia cablului  : PVC
l conţinutul setului  : 2x terminaţii de măsurare de tip 
   crocodil

AX-CP-01-SET Set de terminaţii 
de măsurare 
soclu 4mm 10A

lcarcasa  : soclu tip banană de 4mm
   - terminaţie ascuţită
lcurent nominal  : 10A
llungime totală  : 123mm
lconforme cu standardul  : IEC1010 Cat. III 1000V
lculoare  : negru şi roşu
lconţinutul setului  : 2x terminaţii de măsurare

Terminaţii de măsurare 
cu soclu pentru 
siguranţă AX-CP-02

Terminale de măsură 2mm 
cu soclu 4mm AX-CP-05

lAccesorii de măsurare : terminal de măsurare
lLungime totală : 103 mm
lDiametru lamă : 2 mm
lCurent nominal : 10 A
lConexiune  : soclu 4 mm
lMaterial izolant : poliamidă
lConform cu norma : IEC 1010 1000V Cat II
lCuloare : neagră AX-CP-05-B
   roşie AX-CP-05-R

AX-TLP-001T Set de cabluri de 
măsurare cu mufă tip banană/cu 
terminaţie de măsurare

lcarcasă   : mufă tip banană 
    de 4 mm 
    - terminaţie de 
    măsurare de 2 mm
lcurent nominal   : 10A
llungimea cablurilor   : 1,2 m
lconforme cu standardul  : IEC1010 Cat. III 1000V
lculoare   : negru şi roşu
lizolaţia cablului   : PVC
lconţinutul setului   : 2x cabluri de măsurare

AX-TLP-001 
Set de cabluri 
de măsurare

lcarcasă   : mufă tip banană de 4 mm, în unghi - 
  : terminaţie de măsurare cu posibilitatea 
  : introducerii într-un soclu de 4mm
lcurent nominal   : 10A
llungimea cablurilor   : 1,2 m
lconforme cu standardul  : IEC1010 Cat. III 1000V
ldimensiunea mufei   : 0.4 mm
lculoare   : gri-negru şi gri-roşu
lizolaţia cablului   : PVC
lconţinutul setului   : 2x cabluri de măsurare

Conductori de măsurare 
cu două mufe banană 
drepte AX-TL-4B1

Structură : mufă banană dreaptă 4 mm-mufă
   banană dreaptă 4 mm
Versiune : cu soclu axial, 4 mm; cu manşon
Conform cu norma : IEC 1010 600V Cat II
Lungime cablu : 1 m
Symbol Caracteristici Secţiune cablu  Curent nominal  Culoare

2  [mm ] [A]
AX-TL-4B1-B elastic 1 19 neagră
AX-TL-4B1-BL elastic 1 19 albastră
AX-TL-4B1-R elastic 1 19 roşie
AX-TL-4BS1-B siliconic 2,5 32 neagră
AX-TL-4BS1-R siliconic 2,5 32 roşie
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Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:

Accesorii standard:

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:
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Caracteristici tehnice:
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Caracteristici: Caracteristici:
Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

lAccesorii de măsurare : terminal de măsurare
lCaracteristici : soclu pentru siguranţă
lCurent nominal : 20 A
lConexiune : soclu 4 mm
lLungime totală : 132,5 mm
lConform cu norma : IEC 1010 1000V Cat III
lMaterial izolant : poliamidă
lMaterial pin : alamă
lCuloare : neagră AX-CP-02-B
   roşie AX-CP-02-R

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici tehnice:



AX-TLP-002 Conductori 
de măsură cu două 
mufe banană

lcarcasă  : mufă tip banană simplă, de 4mm - 
 : mufă tip banană simplă
lcurent nominal  : 10A
llungimea cablurilor  : 1,2 m
lconforme cu  : IEC1010 Cat. III 1000V, Cat. IV 600V
ldimensiunea mufei  : 0.4 mm
lculoare  : negru şi roşu
lizolaţia cablului  : PVC
lconţinutul setului  : 2x cabluri de măsurare

AX-TLP-003 Set de cabluri 
de măsurare 1,2 m banană 
simplă: mufă/soclu

lcarcasă. mufă tip banană simplă, 
   de 4mm - soclu tip banană simplu, de 4 mm
lcurent nominal: 10A
llungimea cablurilor: 1,2 m
lconforme cu standardul IEC1010 Cat. III 1000V
lculoare: negru şi roşu
lizolaţia cablului: PVC
lconţinutul setului: 2x cabluri de măsurare

AX-TLS-001 Cabluri 
de măsurare cu mufe 
în unghi

Conductori AX-TL-BNC-BNC 
de măsurare mufă 
BNC - mufă BNC

Structură : mufă BNC - mufă BNC
Curent nominal : 3 A
Lungime cablu : 1 m
Culoare : neagră
Siguranţă : EN61010 150V CAT II, 
   EN61010 500V CAT I

Accesorii de măsurare : cablu de măsurare
Structură : 2x mufă banană, 4 mm - mufă BNC
Curent nominal : 3 A
Lungime cablu : 1,2 m
Culoare : negru şi roşu
Siguranţă : EN61010 150V CAT II, EN61010 500V CAT I

Structură : 2x clips cu cârlig - mufă BNC, mamă
Curent nominal : 3 A
Lungime cablu : 1,2 m
Conform cu norma : IEC 1010 500V Cat I
Culoare : negru şi roşu

Set conductori de măsură 
siliconici cu mufe drepte 
AX-TLS-002

Conţinut set : 2x cabluri de măsurare
Structură : mufă banană dreaptă 4mm - 
   sondă de măsură
Curent nominal : 10 A
Lungime cablu : 1 m
Secţiune cablu : 0,75 mm2
Materiale izolante pentru cabluri : silicon
Conform cu norma : IEC 1010 1000V Cat III
Dimensiune mufă : Ø4 mm
Culoare : negru şi roşu

AX-TLP-TW-01 Pensete de 
măsurare SMD cu mufe 
tip banană

lcarcasă: mufe tip banană de 4 mm, în unghi - terminaţie 
   de măsurare SMD
llungime cablu: 0,4 m
lculoare: negru

AX-P1, AX-58P, AX-58P1 -  huse 
moi pentru multimetre

lPentru: AX-18B and AX-19
lDimensiuni:  230 x 130 x 49 mm
lMaterial:  țesătură

lPentru: AX-582B, AX-585B, AX-588, AX-588B
lDimensiuni:  185 x 120 x 49 mm
lMaterial:  țesătură

lPentru: AX-582B, AX-585B, AX-588, AX-588B
lDimensiuni:  210 x 120 x 45 mm
lMaterial:  țesătură

AX-P1

AX-58P

AX-58P1

lcarcasă: mufă tip banană de 4 mm, 
   în unghi - terminaţie de măsurare 
   interşanjabilă
lcurent nominal: 10A
llungimea cablurilor: 1,2 m
lconforme cu standardul IEC1010 Cat. III 1000V
lculoare: negru şi roşu
lizolaţia cablului: PVC
lconţinutul setului: 2x cabluri de măsurare

carcasă   : mufă tip banană de 4 mm, 
    în unghi - terminaţie de măsurare 
  : foarte ascuţită, cu filet
curent nominal   : 10A
lungimea cablurilor   : 1 m
conforme cu standardul  : IEC1010 Cat. III 1000V
dimensiunea mufei   : 0.4 mm
culoare    : negru şi roşu
conţinutul setului   : 2x cabluri de măsurare

Conductori de măsurare cu 
mufă BNC izolată şi două 
mufe 4 mm AX-TL-BNC-4BP2
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Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

AX-TLP-005 Set de cabluri de 
măsurare cu mufe tip banană/ 
terminaţii de măsurare de rezervă

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

Caracteristici:

Conductoare AX-TL-BNC-CH2 
de măsură cu mufă BNC izolată 
şi două clipsuri

Caracteristici:


