
MULTIMÉTER ÉS LAKATFOGÓ MULTIMÉTER 
ÚJDONSÁGOK, ÉRINTÉSVÉDELMI MŰSZER AKCIÓ 

 
Teljesítménymérő lakatfogó multiméter számítógépes csatlakozással és szoftverrel 
 
Az MD 9240 típusjelzésű műszert a True RMS mérőképesség, hatásos, meddő és látszólagos teljesítmény 
mérése mellett 1000 A-ig terjedő méréshatár jellemzi. 
 

További jellemzői: 
• 6000-es kijelzés 
• egyfázisú teljesítmény és teljesítménytényező mérése 
• frekvencia és hőmérséklet mérése 
• ellenállás és folytonosság mérése 
• csúcsérték megtartása (peak hold) 
• 45 mm-es lakatfogó nyílás 
• helytelen csatlakoztatás elleni védelem 
• automatikus kikapcsolás  
 

Optikailag leválasztott kommunikációs porttal rendelkezik, számítógépes szoftver segítségével gyűjthetőek és 
ábrázolhatóak a mért adatok.  
 
Részletek: http://www.meter.hu/adatlap/multimeter/pdf/md_9240.pdf 

AKCIÓ! EUROTEST 61557 Standard Set magyar nyelvű szoftverrel 

A készülékkel elvégezhető vizsgálatok: szigetelési ellenállás mérése, 
túlfeszültségvédelem vizsgálata, hurok- és vonali impedancia mérése 
RCD kioldása nélkül is, hurokellenállás mérése (N-PE), érintési 
feszültség mérése RCD kioldása nélkül is, folytonosságvizsgálat, 
földelési ellenállás mérése (négyvezetékes módszerrel két szondával és 
lakatfogós módszerekkel), fajlagos talajellenállás mérése, RCD vizsgálata 
(kioldási idő és áram mérése), fázissorrend vizsgálata, feszültség-, 
frekvencia-, teljesítmény- és fogyasztásmérés, THD mérése, 
felharmonikus vizsgálat, árammérés lakatfogóval, fázishelyzetjelzés. 

A készüléket könnyű hordtáskával szállítjuk, mely tartalmazza az univerzális mérőkábelt (3x1,5 m), a 
villásdugós mérőfejet, 1 db krokodilcsipeszt, 2 db tapintócsúcsot, az RS232 kábelt, a magyar nyelvű Eurolink-
Lite (Windows alapú) szoftvert és használati utasítást egyéb dokumentációval. 

Az akció részleteiért kattintson ide... 

Profi digitális multiméter kétsoros kijelzővel, kétcsatornás hőmérsékletméréssel  
 
A műszer kiemelkedő képessége a frekvenciaváltókon való mérés, a vezetőképesség mérése valamint az Auto 
check mód (a mérendő automatikus felismerése: V, Ω).  

 
Jellemzők:  
• automatikus méréshatárváltás 
• kétsoros kijelző (9999-es és 6000-es kijelzés), vonalsoros kijelző 
• True RMS AC és DC feszültség és áram (10 A) mérése 
• 0,08 % alappontosság 
• ellenállás mérése, folytonosság vizsgálata 
• frekvencia mérése, frekvenciaváltókon is 
• kitöltési tényező mérése 
• hőmérséklet mérése két csatornán 
• kapacitás mérése, dióda teszt 
• DATA HOLD, PEAK HOLD 
• PC kommunikációs lehetőség 

 
Részletek:    http://www.meter.hu/adatlap/multimeter/pdf/md_9050.pdf 
Multiméter kínálatunk:   http://www.meter.hu/multimeter.php 
Lakatfogó kínálatunk : http://www.meter.hu/lakatfogo.php 
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