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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Próbniki napięcia i omomierze

nr długość całkowita 5569
zam. mm

Wykonanie: Testowane i zatwierdzone zgodnie z normami VDE 0680/6. 
Trzon ze stali narzędziowej, niklowany. Wskazanie wartości pomiaru na wyświetlaczu
umieszczonym na rękojeści.

0004 140
0005 150
0010 190

nr długość całkowita 5532 5564
zam. mm

Próbniki napięcia, jednobiegunowe

Próbnik napięcia Euro, przeznaczony do 125–250 V. Rękojeść z czerwonego
 tworzywa sztucznego i z izolowanym klipsem z tworzywa sztucznego.

5564

5564

Wykonanie: Zgodny z normami IEC 900/CE i IEC 61010-1. Do napięcia 230–1000 V, 
jednobiegunowy, prąd zmienny. Obudowa z tworzywa sztucznego z końcówką zapalającą 
się na czerwono, z klipsem mocującym z tworzywa sztucznego. Dostawa z 2 bateriami 
1,5 V micro. 

Zastosowanie: Do wykrywania uszkodzeń w kablach, lokalizowania uszkodzonych bezpieczników
topikowych i przerw w złączkach/gniazdkach, braku kontaktu w połączeniach szeregowych
wyłączników lub żarówek.

0050 146

nr długość całkowita 5569
zam. mm

Próbnik napięcia Volt Stick

Próbnik napięcia, przeznaczony do 120–250 V. Rękojeść z przezroczystego
tworzywa, z klipsem stalowym.

5532

5532

Wykonanie: Testowane i zatwierdzone zgodnie z normami DIN 57680/6 i VDE 0680/6. 
Trzon ze stali narzędziowej, izolowany. Przeznaczony do 125–250 V. Wskazanie wartości
 pomiaru (na wyświetlaczu) umieszczonym na rękojeści wykonanej z tworzywa sztucznego 
ABS. Z klipsem metalowym.

0006 150

nr długość całkowita 5563
zam. mm

Próbniki napięcia, jednobiegunowy

Wykonanie: Obudowa z tworzywa sztucznego z końcówką zapalającą się na czerwono i wraz 
z klipsem mocującym z tworzywa sztucznego. Dostawa z 2 bateriami 1,5 V micro.

Zastosowanie: Do sprawdzania zaworów magnetycznych w systemach pneumatycznych i
hydraulicznych jak również do sprawdzania palników olejowych. Dodatkowo idealnie nadaje się
do sprawdzania elektrycznie sterowanych zaworów magnetycznych w pojazdach i maszynach
wszelkiego rodzaju. Sprawdzanie odbywa się bez konieczności kontaktu z metalem jak np. przy
aktywnej cewski elektromagnetycznej.

0100 152

Próbnik do zaworów Magnet Stick

1,11
–

1,41
(514)

–
1,45
1,68
(514)

Wykonanie: Przeznaczony do 24–1000 V, CAT III 1000 V, jednobiegunowy, prąd zmienny. 
Obudowa odporna na uderzenia, z czerwoną lampką kontrolną i wbudowaną latarką jak również
klipsem do mocowania z tworzywa sztucznego. Dostawa z 2 bateriami 1,5 V micro .

Zastosowanie: Do lokalizowania napięcia w kablach, gniazdach elektrycznych, oprawkach 
żarówek i bezpiecznikach. Dodatkowo pomocny w znajdowaniu przebić w drutach i kablach.

0005 158

nr długość całkowita 5525
zam. mm

Próbniki napięcia AC-tiveFinder HighSens

8,50
(465)

21,00
(544)

27,20
(544)

CAT

III

7,50
(526)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Wykonanie: Do napięcia 6–24 V, dwubiegunowy, mosiężny, stalowa końcówka, 
solidny kabel i klips.

0005 120

nr długość całkowita 5565
zam. mm

Próbnik obwodów samochodowych

Próbniki napięcia i omomierze

Wykonanie: Z wbudowanym testerem ciągłości i sondą do pomiaru napięcia stałego. Wejście na
słuchawki zewnętrzne, uniwersalne zaciski pomiarowe. Wyposażony w funkcję latarki z bardzo
jasnym białym światłem LED. Wyraźnie słyszalny sygnał do łatwej identyfikacji wybranego kabla.
Dostawa wraz z szerokim asortymentem do sprawdzania wtyczek (RJ11, RJ45, BNC, koaks. TV,
adapter F) z bateriami 9 V i 2 bateriami 1,5 V mikro.

Zastosowanie: Do pracy w wolnych od napięcia sieciach elektrycznych. Szczególnie nadaje się
do lokalizacji kabli telefonicznych, sieciowych jak również drutów i kabli systemów elektrycznych.
Do sprawdzania okablowania sieciowego (przyporządkowanie poszczególnych kabli).

0100 50*
* Zależne od osłony sprawdzanego kabla.

59,00
(465)

Wykonanie: Nadajnik i odbiornik wyposażone są w wyświetlacze LCD o dużym kontraście.
Dokładna lokalizacja mierzonego obiektu za pomocą diagramu balkowego, wskaźnik numeryczny
z sygnałem akustycznym. Ponadto wskazuje napięcie stałe i zmienne. Dzięki zakodowaniu syg-
nału nadawczego istnieje możliwość użycia 7 nadajników z jednym odbiornikiem. Dodatkowo
urządzenie to wyposażone jest w sygnał ostrzegawczy przy napięciu zmiennym. Wysoka 
częstotliwość nadawania i oświetlenie punktowe mierzonego obiektu. Dostawa wraz z kablem,
końcówkami mierniczymi, zaciskami i 2 bateriami 9 V.

Zastosowanie: Do lokalizacji kabli elektrycznych, bezpieczników, rur metalowych, jak również
przebić napięcia w kompleksowych instalacjach. Zastosowanie z napięciem sieciowym lub bez,
od 12 V do 400 V.

Głębokość pomiaru:
Szukanie napięcia: 0–0,4 m
Pomiar jednobiegunowy: 0–2,0 m
Pomiar dwubiegunowy: 0–0,5 m

0200 12–400

nr zakres pomiarowy 5562
zam. V

Wskaźnik napięcia CableTracer Pro

169,00
(465)

CAT

III

nr zakres do około 5562
zam. mm

Zestawy wskaźników napięcia LAN CableChecker

4,02
(514)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Próbniki napięcia

Wykonanie: Próbnik do napięcia 3–48 V, dwubiegunowy (DC = miernik prądu stałego).
 Wykonany z tworzywa sztucznego, wysuwana igła pomiarowa jak również kabel pomiarowy 
zacisk biegunoy izolowany gumą.

Zastosowanie: Idealny do wykrywania usterek w instalacjach elektrycznych a szczególnie do
lokalizowania uszkodzeń w układach elektronicznych, ponieważ próbniki konwencjonalne często
powodują uszkodzenia.

0005 1,5 130

nr zużycie prądu 5570 długość kabla
zam. mA cm

Próbnik napięcia Car Check

Wykonanie: Testowane i zatwierdzone zgodnie z normami bezpieczeństwa IEC/EN 61243-3
(DIN VDE 0682-401), dwubiegunowe. Obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia 
z dwoma uchwytami pomiarowymi i kablem łączącym.
Dostawa: Master-Check 3.2, Combi-Check 1.2, Digi-Check 3.2 i Digi-Check 5.2 wraz 
z bateriami.

Zastosowanie: Do profesjonalnych pomiarów stałego i zmiennego napięcia, jak również
półprzewodników, wykrywania faz i pomiarów polaryzacji.

Próbniki napięcia 

Master-Check 3.25571
Combi-Check 1.35572
Digi-Check 3.25573

nr zam. 0010 0010 0050 0005 0010
model Volt-Check 3.1 Master-Check 3.2 Combi-Check 1.3 Digi-Check 3.2 Digi-Check 5.2

5568 17,55 – – – –

5571 – 33,70 – – –

5572 – – 50,10 – –

5573 – – – 95,00 –

5574 – – – – 116,00
wyświetlacz dioda dioda dioda LCD LCD
zakres pomiaru napięcia 6–400 V 6–400 V 6–690 V 5–690 V 5–690 V
tester ciągłości obwodu – 0–500 kOhm 0–500 kOhm z 0–500 kOhm z 0–2 kOhm z

sygnałem akustycznym sygnałem akustycznym sygnałem akustycznym
kontrola następstwa faz – – dioda – LCD
funkcja wstrzymania HOLD – – – tak tak
kontrola napięcia faz – dioda dioda LCD LCD
kontrola polaryzacji dioda dioda dioda LCD LCD
aktywacja obciążenia – – – – tak
podświetlenie punktu pomiaru – – tak tak tak
stopień ochrony IP 40 IP 50 IP 50 IP 50 IP 50
baterie bez baterii 2 mikro baterie 1,5 V 2 mikro baterie 1,5 V 2 mikro baterie 1,5 V baterie 9 V

(515)

IP40

Volt-Check 3.1, norma EN/IEC 61010-031

5568

5568

5571 5572

IP50

5573

IP50

Digi-Check 5.2

5574

5574

IP50 IP50

12,05
(515)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Próbniki napięcia i omomierze

Wykonanie: Testowane i zatwierdzone zgodnie z normami bezpieczeństwa 
EN/IEC 61243-3 (DIN VDE 0682-401), dwubiegunowe. Obudowa z tworzywa 
odpornego na uderzenia z dwoma uchwytami pomiarowymi i kablem łączącym. 
Zapobiega fałszywym pomiarom wskutek napięcia biernego.
Dostawa przyrządów „DUSPOL® expert” i „DUSPOL® digital plus LC” wraz 
z bateriami. Wskazuje wysokość napięcia także przy rozładowanych bateriach!

Zastosowanie: Do profesjonalnych pomiarów stałego i zmiennego napięcia, 
jak również  półprzewodników, wykrywania faz i pomiarów polaryzacji przy 
świadomym zwolnieniu wyłącznika FI.

Próbniki napięcia i omomierze

DUSPOL® 10005555

DUSPOL® expert5556

DUSPOL® analog plus5558

DUSPOL® digital LC5559

5555

(514)

5556 5558 5559

nr zam. 0006 0005 0006 0006
model 1000 expert analog plus digital LC

5555 54,90 – – –

5556 – 53,30 – –

5558 – – 44,90 –

5559 – – – 82,20
wyświetlacz dioda/LCD dioda/LCD cewka wciągana/LED LCD/LED
zakres pomiaru napięcia 12–1000 V 12–690 V 12–690 V 6–750 V
tester ciągłości obwodu – brzęczyk i dioda – brzęczyk + LCD
kontrola następstwa faz LCD LCD LCD LCD
kontrola napięcia faz LCD LCD LCD LCD
kontrola polaryzacji dioda dioda dioda LCD
pomiar załączany przyciskami tak tak tak tak
alarm wibracyjny tak tak tak tak
podświetlenie punktu pomiaru – dioda – dioda
kategoria pomiarowa CAT IV 1000 V CAT IV 500 V CAT IV 500 V CAT IV 500 V
stopień ochrony IP 64 IP 64 IP 64 IP 64
baterie – 2 mikro baterie – 2 mikro baterie

1,5 V 1,5 V

CAT

IV
IP64

Futerał ochronny

Wykonanie: Ze sztucznej skóry, zamykany na zamek błyskawiczny. Pasuje do próbników
napięcia PROFIPOL®-, DUSPOL®. Dostawa bez próbnika.

0005

nr 5586
zam.

15,00
(514)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

nr zam. 0010
napięcie AC 0,1 mV–600 V

5578 39,60
napięcie DC 0,1 mV–600 V
rezystancja 0,1 Ohm–40 MOhm
tester ciągłości obwodu/dioda tak/tak
częstotliwość 0,001 Hz–5 MHz
pojemność 10 pF–100 µF
kategoria pomiarowa CAT III 300 V, CAT II 600 V
metoda pomiarowa RMS
baterie 2 baterie 1,5 V (CR 44)
wyświetlacz LCD

Próbniki napięcia i omomierze

Wykonanie: Testowane i zatwierdzone zgodnie z normami IEC/EN 61010-1/A2 (DIN VDE 403),
dwubiegunowy. Obudowa z niepękającego, odpornego na uderzenia tworzywa. 2 uchwyty
pomiarowe i elastyczny kabel łączący.
Wskazanie: Niskooporowe do około 900 Ohm, wysokooporowe do około 90 kOhm.

Funkcje: Wbudowana latarka, ochrona przeciążeniowa do 400 V.

Zastosowanie: Kontrola oporności w okablowanych przewodach elektrycznych, podzespołach.
Pomiar polaryzacji w elementach półprzewodnikowych.

0005 brzęczyk + dioda dioda IP 30 3 Mignon 1,5 V

nr tester ciągłości 5575 kontrola polaryzacji stopień ochrony baterie
zam. obwodu

Omomierz DUTEST

Wykonanie: Mały i poręczny miernik uniwersalny w formacie kieszonkowym. 192 x 86 x 19 mm, 
tylko 130 g wraz z asortymentem dodatkowym. Zabezpieczenie przed przeciążeniem w każdym
zakresie. Wyposażony w automatyczne wyłączanie się po 30 min (możliwość deaktywowania 
tej funkcji).
Dostawa w skórzanym etui z podłączonym kablem pomiaru bezpieczeństwa i bateriami.

Zastosowanie: Do pomiaru prądu stałego i zmiennego, napięcia, rezystancji, ciągłości  
połą czenia, diod, pojemności kondensatorów i częstotliwości.

Uniwersalny miernik cyfrowy MM P3

Wykonanie: Posiada certyfikat GS. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.
Przyrząd wyposażony dodatkowo w czujnik temperatury. Stopień ochrony IP 40. Dostawa 
w pudełku z tworzywa sztucznego z wkładką PUR, instrukcją obsługi, silikonowym kablem
 pomiarowym, bateriami i futerałem ochronnym.

Zastosowanie: Do pomiaru prądu stałego i zmiennego, napięcia, rezystancji, ciągłości
 połączenia, diod, pojemności kondensatorów i częstotliwości. Wbudowany czujnik temperatury
pozwala na pomiary w zakresie temp. od –40 °C do +400 °C.

nr zam. 0010
napięcie AC 2 V–600 V/1 mV

5579 82,80
napięcie DC 2 V–600 V/1 mV
prąd stały 200 mA, 10A/0,1, 10 mA
prąd zmienny 200 mA, 10A/0,1, 10 mA
rezystancja 2 kOhm–2 MOhm
tester ciągłości obwodu –
częstotliwość –
pojemność –
temperatura –40 °C do +400 °C
kategoria pomiarowa CAT III 600 V
metoda pomiarowa –
stopień ochrony IP 40
baterie 1 bateria blokowa 9 V
wyświetlacz LCD

Uniwersalny miernik cyfrowy

(513)

(514)

IP40
CAT

III

CAT

III

IP 30

22,50
(514)
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Próbniki napięcia i omomierze

(514)

5584 0005 5587 0005 5587 02515587 0100

Wykonanie: Testowane i zatwierdzone zgodnie z normami EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).
Obudowa wykonana jest z wytrzymałego tworzywa.

Zastosowanie: Do pomiaru prądu stałego i zmiennego, napięcia, rezystancji, ciągłości
 połączenia, diod, pojemności kondensatorów i częstotliwości.

Uniwersalne mierniki cyfrowe

IP 30

CAT

IV

CAT

III

CAT

III

CAT

III

CAT

III

MM 1 W zestawie: gumowa ramka ochronna, etui ochronne, baterie,
podwójnie izolowane przewody miernicze.

5584

MM 2 W zestawie: gumowa ramka ochronna, etui ochronne, baterie,
podwójnie izolowane przewody miernicze.

5587

MM 3 W zestawie: gumowa ramka ochronna, etui ochronne, baterie,
podwójnie izolowane przewody miernicze.

5587

MM 4 W zestawie: kleszcze do bezpiecznego pomiaru prądu, etui
ochronne, baterie, podwójnie izolowane przewody miernicze, dodatkowa
końcówka pomiarowa, końcówka krokodylkowa.

5587

MM 7-1 Funkcja Auto V do automatycznego rozpoznawania napięcia
stałego i zmiennego, niska impendancja wejściowa (LoZ) do 
wstrzymywania napięcia powstałego pojemnościowo i indukcyjnie.
W zestawie: gumowa ramka ochronna, etui ochronne, baterie, podwójnie
izolowane przewody miernicze, uchwyt magnetyczny, czujnik temperatury.

5587

0005

0005

0050

0100

0251

5587 0050

nr zam. 0005 0005 0050 0100 0251
model MM 1 MM 2 MM 3 MM 4 MM 7-1

5584 72,40 – – – –

5587 – 86,00 108,50 124,50 192,50
napięcie AC 0,1 mV–600 V 0,1 mV–1000 V 0,1 mV–600 V 1 mV–600 V 10 µV–1000 V
napięcie DC 0,1 mV–600 V 0,1 mV–750 V 0,1 mV–600 V 1 mV–600 V 10 µV–1000 V
prąd stały 0,1 µA–3,2 mA 0,1 µA–20 A 0,1 µA–20 A – 10 µA–10 A
prąd zmienny – 0,1 µA–20 A 0,1 µA–20 A 0,1 A–300 A 10 µA–10 A
rezystancja 0,1 Ohm–32 MOhm 0,1 Ohm–20 MOhm 0,1 Ohm–20 MOhm 0,1 Ohm–42 MOhm 0,1 Ohm–40 MOhm
tester ciągłości obwodu/dioda tak/tak tak/tak tak/tak tak/tak tak/tak
częstotliwość – – 1 Hz–200 kHz – 0,01 Hz–100 kHz
pojemność – – 1 pF–200 µF – 1 nF–10 mF
temperatura – – – – –40° do +400 °C
rozwarcie szczypiec – – – 30 mm –
kategoria pomiarowa CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT IV 600 V
metoda pomiarowa RMS RMS RMS RMS TRUE RMS
stopień ochrony IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 IP 30
baterie 2 mikro baterie 1,5 V 1 bateria blokowa 9 V 1 bateria blokowa 9 V 2 mikro baterie 1,5 V 1 bateria blokowa 9 V
wyświetlacz LCD LCD LCD LCD LCD

czujnik volt sensor



nr zam. 0900
model CM 9

5585 374,00

prąd zmienny 1 µA–100 A
zapis wartości pomiaru HOLD, PEAK
metoda pomiarowa RMS
rozwarcie szczypiec 40 mm
kategoria pomiarowa CAT III 300 V
stopień ochrony IP 30
baterie 2 mikro baterie 1,5 V
wyświetlacz LCD
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Próbniki napięcia i omomierze

IP 30

Wykonanie: Testowane i zatwierdzone zgodnie z normami EN/IEC 61010-1 (DIN VDE 0411-1).
Obudowa miernika wykonana z wytrzymałego na uderzenia tworzywa sztucznego z wbudo -
wanym czujnikiem woltowym do wzrokowego i akustycznego rozpoznania fazy napięcia.

Zastosowanie: Do pomiaru prądu stałego i zmiennego, napięcia, rezystencji, ciągłości  
połą czenia, diod, pojemników kondensatorów i częstotliwości. Wbudowany czujnik woltowy
 umożliwia lokalizacje miejsc przebicia kabli i uszkodzonych lamp na odkrytych przewodach
(bębny kablowe, łańcuchy oświetleniowe).

Uniwersalne mierniki cyfrowe

MM 1-1 Dostawa z zawieszeniem, etui ochronne, podwójnie izolowane przewody
miernicze, baterie.

5587 0300

5587

MM 1-3 Dostawa wraz z sensorem pomiaru temperatury kabla z adapterem, 
zawieszeniem, etui ochronne, podwójnie izolowane przewody miernicze, baterie.

5587 0350

5587

0300

0350

nr zam. 0300 0350
model MM 1-1 MM 1-3

5587 61,00 92,00
napięcie AC 0,1 mV–1000 V 0,1 mV–1000 V
napięcie DC 0,1 mV–750 V 0,1 mV–750 V
prąd stały – 1 mA–10 A
prąd zmienny – 1 mA–10 A
rezystancja 0,1 Ohm–20 MOhm 0,1 Ohm–20 MOhm
tester ciągłości obwodu tak tak
częstotliwość – 1 Hz–20 MHz
pojemność – 1 pF–2 mF
temperatura – –20 °C do +800 °C
kategoria pomiarowa CAT III 600 V CAT III 600 V
metoda pomiarowa RMS RMS
stopień ochrony IP 30 IP 30
baterie 2 mikro baterie 1,5 V 2 mikro baterie 1,5 V
wyświetlacz LCD LCD

(514)

(514)

Wykonanie: Testowane i zatwierdzone zgodnie z normami EN/IEC 61010-1 (DIN VDE 0411-1).
Obudowa miernika z wytrzymałego na uderzenia tworzywa sztucznego. Automatyczny wybór
zakresu. Rozdzielczość od 1 µA w 6 mA zakresu pomiarowego. Optymalnie zabezpieczony przed
obcymi polami. Dostawa w etui ochronnym wraz z bateriami.

Funkcje: Funkcja wstrzymania wartości pomiaru HOLD, automatyczne wyłączenie urządzenia.

Zastosowanie: Do lokalizacji upływu prądu jak również do pomiarów prądu dyferencyjnego w
instalacjach elektrycznych (VDE 0100) i urządzeniach (VDE 0701/0702, według niemieckiego
rozporządzenia BGV A3, BetrSichV). Prąd zmienny (1 µA–100 A).

Cyfrowy miernik cęgowy

IP 30
CAT

III

czujnik volt sensor czujnik volt sensor



nr zam. 0501 0700
model CM 5-1 CM 7

5585 235,00 253,00
napięcie AC 0,7 V–1000 V 0,1 V–1000 V
napięcie DC 1,3 V–750 V 1,3 V–750 V
prąd stały 0,9 A–600A 0,1 A–1000 A
prąd zmienny 0,9 A–600A 0,1 A–1000 A
rezystancja 1 Ohm–10 kOhm 0,1 Ohm–400 kOhm
tester ciągłości obwodu tak tak
częstotliwość – 1 Hz–400 Hz
pojemność HOLD HOLD, MAX/MIN, PEAK, ZERO
temperatura TRUE RMS TRUE RMS
kategoria pomiarowa 35 mm 53 mm
metoda pomiarowa CAT IV 600 V CAT IV 600 V
stopień ochrony IP 30 IP 30
baterie 1 bateria blokowa 9 V 1 bateria blokowa 9 V
wyświetlacz LCD LCD
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Próbniki napięcia i omomierze

Wykonanie: Testowane i zatwierdzone zgodnie z normami EN/IEC 61010-1 (DIN VDE 0411-1).
Obudowa miernika z wytrzymałego na uderzenia tworzywa sztucznego. Efektywna metoda
pomiaru wartości wolna od błędu do precyzyjnego wskazywania wyników (TRUE RMS).

Funkcje: Funkcja wstrzymania wartości pomiaru HOLD, automatyczne wyłączenie urządzenia.

Zastosowanie: Do bezpiecznego pomiaru prądu w kablach izolowanych bez potrzeby 
ściągania izolacji.

Uniwersalne cęgowe mierniki cyfrowe

(514)

0501

0700

IP 30
CAT

IV

IP 30
CAT

III

0101

0102

nr zam. 0101 0102 0200
model CM 1-1 CM 1-2 CM 2

5585 56,80 75,70 162,50
napięcie AC – 0,1 V–600 V 0,1 mV–600 V
napięcie DC – 0,1 V–600 V 0,1 mV–600 V
prąd stały – – 10 mA–300 A
prąd zmienny 10 mA–400 A 0,1 A –400 A 10 mA–300 A
rezystancja – 0,1 Ohm–20 MOhm 0,1 Ohm–40 MOhm
tester ciągłości obwodu – tak tak
częstotliwość – – –
zapis wartości pomiaru HOLD, MAX HOLD HOLD, MAX
metoda pomiarowa RMS RMS RMS
rozwarcie szczypiec 30 mm 30 mm 25 mm
kategoria pomiarowa CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 300 V
stopień ochrony IP 30 IP 30 IP 30
baterie 1 bateria blokowa 9 V 2 mikro baterie 1,5 V 2 mikro baterie 1,5 V
wyświetlacz LCD LCD LCD

(514)

0200

Wykonanie: Testowane i zatwierdzone zgodnie z normami EN/IEC 61010-1 (DIN VDE 0411-1).
Mierniki wykonane są wytrzymałego tworzywa.

Funkcje: Funkcja wstrzymania wartości pomiaru HOLD, automatyczne wyłączenie urządzenia.

Zastosowanie: Do bezpiecznego pomiaru prądu w kablach izolowanych bez potrzeby ściągania
izolacji.

Uniwersalne cęgowe mierniki cyfrowe

CM 2 Do pomiaru prądu stałego i zmiennego, napięcia, natężenia prądu, rezystancji.
Zestaw zawiera gumową ramkę ochronną, etui ochronne, baterie, podwójnie izolo-
wane przewody miernicze.

5585 0200

5585

CM 1-1 Dostawa w etui ochronnym wraz z bateriami.

5585 0101

5585

CM 1-2 W zestawie etui ochronne, baterie, podwójnie izolowane przewody
 miernicze.

5585 0102

5585

CM 5-1 Automatyczny wybór odpowiedniej funkcji pomiarowej, szybka reakcja
urządzenia, 5 pomiarów na sekundę. Pomiar napięcia odbywa sie przy pomocy 
niskiej impendancji wejściowej (LoZ) do wstrzymywania napięcia powstałego
 pojemnościowo i indukcyjnie. Do pomiaru prądu stałego i zmiennego, napięcia,
rezystancji, ciągłości połączenia, diod, pojemności kondensatorów i częstotliwości.
Dostawa wraz z etui ochronnym, podwójnie izolowane przewody miernicze, baterie.

5585 0501

5585

CM 7 Idealne do pomiarów napięcia do 1000 A (napięcie zmienne i stałe).
Dostawa wraz z etui ochronnym, podwójnie izolowane przewody miernicze, baterie.

5587 0700

5585



Zakup narzędzi bez pomocy leksykonu marek to wkład 

w proces optymalizacji i redukcji kosztów. Oczekiwane

uzyskanie oszczędności wynika głównie z bardzo 

atrakcyjnej relacji ceny do wydajności narzędzi FORMAT,

których jakość sprawdziła się w profesjonalnym użyciu

w ciągu ponad 20 lat. Asortyment narzędzi obejmuje

ponad 11000 produktów wysokiej jakości w dziedzinie

obróbki skrawaniem, techniki mocowania, techniki

pomiarowej, narzędzi ręcznych, narzędzi ściernych i

zapotrzebowania warsztatów. Marka FORMAT dostępna

jest wyłącznie u czołowych handlowców specjalistycznych

w Niemczech oraz w licznych krajach europejskich.

Swojego regionalnego partnera znajdą Państwo na 

stronie www.format-tools.com

Ile marek narzędzi musi
znać Kupujący, aby
zapewnić sobie
najwyższą jakość i 
ekonomiczną cenę w
zakresie całego
zapotrzebowania.

Jedną.
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Klucze do szaf rozdzielczych

Wykonanie: Ciśnieniowy odlew cynkowy. Gniazdo zewn. 4-kątne 6, 7 i 8 mm, gniazdo zewn.
trójkątne 9 mm, bródka podwójna 3 do 5 mm, gniazdko na podwójny bit 1 x 7 mm i PH 2 oraz
adapter z tworzywa sztucznego 1/4'' i klucz 4-kątny do zaworów odpowietrzających grzejników.

0005 72 x 72

nr wymiary 5588
zam. mm

Klucz do szaf rozdzielczych

0005 72 x 72

nr wymiary 5590
zam. mm

nr długość 5601
zam. mm

Wykonanie: Klucz uniwersalny z odlewu cynkowego i tworzywa sztuczengo odpornego na uderze-
nia, w kształcie długopisu z klipsem mocującym. Poprzez wychylenie elementu z nasadkami są do
dyspozycji cztery różne profile kluczy. Z trzpieniem zewn. kwadratowym stopniowanym 5/6/8 mm,
z trzpieniem zewn. kwadratowym 9 mm, podwójna bródka 5 mm (wewn.)/9 mm (zewn.), bit do
śrub PH 2 z rowkiem krzyżowym i unwersalnym gniazdem z magnesem trwałym dla bitów 1/4".

Zastosowanie: Do szaf rozdzielczych, systemów odcinających instalacji gazowych, wodnych i
elektrycznych oraz instalacji technicznych w budynkach oraz instalacji klimatyzacyjnych i wentyla-
cyjnych, zaworów odcinających, tablic przełączania sieci itd.

0010 145

Klucz do szaf rozdzielczych

Wykonanie: Klucz uniwersalny z odlewu cynkowego i tworzywa sztucznego odpornego na uderze-
nia, w kształcie długopisu z klipsem mocującym. Poprzez wychylenie elementu z nasadkami są do
dyspozycji trzy różne profile kluczy. Z trzpieniem wewn. kwadratowym stopniowanym 6/7/8/9 mm,
z trzpieniem zewn. kwadratowym 5/8 mm, z trzpieniem zewn. trójkątnym 9 mm, bit do śrub PH 2 
z rowkiem krzyżowym i uniwersalnym gniazdem z magnesem trwałym dla bitów 1/4".

Zastosowanie: Do urządzeń w zakresie techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, sanitarnej i techniki
budynków, np. do klamek drzwi i okien lub do odpowietrzania grzejników.

0015 145

nr długość 5601
zam. mm

Klucz do szaf rozdzielczych

Wykonanie: Klucz uniwersalny z odlewu cynkowego i tworzywa sztucznego odpornego na uder-
zenia, w kształcie długopisu z klipsem mocującym. Wyszukiwarka napięcia z przyciskiem wł./wył.
Bezdotykowe rozpoznanie napięcia zmiennego. Z wyświetlaczem, zakres pomiaru napięcia
50–600 V, częstotliwość 50–60 Hz. Kieszeń na baterie z zamkiem, na dwa ogniwa. Poprzez
wychylenie elementu z nasadkami są do dyspozycji cztery różne profile kluczy. Z trzpieniem zewn.
kwadratowym 6/8 mm, z trzpieniem zewn. trójkątnym 9 mm, podwójna bródka 5 mm (wewn.)/
9 mm (zewn.), bit do śrub PH 2 z rowkiem krzyżowym i uniwersalnym gniazdem z magnesem
trwałym dla bitów 1/4".

Zastosowanie: Do szaf rozdzielczych, systemów odcinających instalacji gazowych, wodnych i
elektrycznych oraz instalacji technicznych w budynkach oraz instalacji klimatyzacyjnych i wentyla-
cyjnych, zaworów odcinających, tablic przełączania sieci itd.

0020 145

nr długość 5601
zam. mm

Klucz do szaf rozdzielczych

12,50
(516)

11,50
(516)

Wykonanie: Ciśnieniowy odlew cynkowy. Gniazdo kwadratowe zewn. 5, 6, 7–8 i 9–10 mm,
 gniazdo trójkątne 7, 8–9 i 10–11 mm, bródka podwójna 3 do 5 mm, końcówka póksiężycowa
6 mm z karabinkiem.

0025 92 x 96

nr wymiary 5590
zam. mm

Klucz do szaf rozdzielczych

24,50
(516)

Klucz do szaf rozdzielczych

Wykonanie: Ciśnieniowy odlew cynkowy. Gniazdo kwadratowe wewnętrzne stożkowate od 4 
do 10 mm, gniazdo kwadratowe zewnętrzne 5, 7 i 8 mm, gniazdo trójkątne 9 mm, gniazdo na
dwustronny bit 1 x 7 mm i PH 2 i adapterem z tworzywa sztucznego 1/4" i kwadratowy klucz 
do zaworów odpowietrzających grzejników.

23,10
(525)

23,10
(525)

33,40
(525)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Klucze do szaf rozdzielczych/Opaski zaciskowe do kabli

Wykonanie: Dwuczęściowy. Testowane i zatwierdzone zgodnie z normami DIN 57680 
część 7/VDE 0680 część 7.

Zastosowanie: Do nakładania i ściagania wstawek wtykowych typu D II według normy 
DIN 49516 jak również typu D III według normy DIN 49516 w podstawach bezpiecznikowych.
Testowane i zatwierdzone zgodnie z normami DIN 57680 część 7/VDE 0680 część 7.

0005 105

nr długość 5594
zam. mm

Klucz do wstawek wtykowych

Wykonanie: Giętka linka wykonana z perlonu Bayer®. Solidne stalowe końcówki, 
dodatkowa końcówka penetrująca.

0010 10 3
0015 15 3
0020 20 3

nr długość 5595 ∅
zam. m mm

Linka do przeciągania

Wykonanie: Do wiązania i odcinania specjalnych opasek z tworzywa, do kabli o  przekrojach 
od 2,4 do 4,8 mm.

0005

nr 5596
zam.

Szczypce do wiązania kabli

Wykonanie: Z metalu, dzięki temu wytrzymałe i o szerokim zastosowaniu. Z 4-stopniowym
przestawianiu siły ciągowej.

Zastosowanie: Do automatycznego napinania i przecinania złączek do kabli o szerokości 
od 4,8 mm i wytrzymałością 1,5 mm.

0010

nr 5596
zam.

Szczypce do wiązania kabli

kolor naturalny5600 czarny5610

5600

5610

Wykonanie: Nylon 6.6, samogasnący odpowiada normie UL94 V2 NYLON, w przeciągu
maks. 30 sekund. Wysoka uniwersalność także przy wysokich wahaniach temperatury. 
Odporne na działanie czynników chemicznych.
Dostawa w woreczku pakowane po 100 sztuk.

Zastosowanie: Do wiązania i mocowania węży, kabli i drutów.

Opaski zaciskowe do kabli

nr długość 5600 5610 szerokość wiązka ∅
zam. mm mm mm

0005 100 2,5 24
0007 200 2,5 55
0010 140 3,5 26
0015 280 3,5 76
0020 200 4,5 51
0025 280 4,5 76
0027 360 4,5 101
0030 360 7,5 101
0035 540 7,5 164
0040 780 9,0 235

5,95
(516)

6,35
8,05

10,15
(516)

64,90
(516)

191,00
(516)

0,65
1,81
1,61
3,14
3,09
4,53
6,25
9,75

20,70
45,70
(516)

0,65
–

1,61
–

3,09
4,53
6,25
9,75

–
–

(516)



nr wykonanie 5673
zam.
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Opaski zaciskowe do kabli

5673

Wykonanie: Nylon 6.6, samogasnący w ciągu 30 sekund, zgodnie z normą UL94 V2 NYLON.
Bardzo duża wytrzymałość dzięki metalowemu noskowi. Elastyczny także przy ekstremalnych
wahaniach temperatur. Duża odporność na działanie czynników chemicznych.
Kolor: bezbarwny.
Dostawa w woreczku foliowym pakowane po 100 sztuk.

Zastosowanie: Wszędzie tam, gdzie takie opaski muszą wytrzymać duże obciążenia.

0005 100 2,5 18 24
0010 140 3,5 28 36
0015 200 4,5 40 51
0020 360 4,5 40 101
0025 360 7,5 80 101

nr długość 5672 szerokość wytrzymałość wiązka ∅
zam. mm mm kg mm

Opaski zaciskowe do kabli z metalowym noskiem

Wykonanie: Z miękkiego, odpornego na rozdarcie, termoplastycznego poliuretanu.
 Samogasnący w ciągu 30 sekund, zgodnie z normą UL94 V2 NYLON. Odporny na 
promienie UV i inne warunki pogodowe, opaskę można w każdej chwili rozłączyć 
i ponownie zacisnąć. Zakres temperatury stosowania od –40 °C do +85 °C. 
Kolor: czarny.

0005 180 7 57 45 16
0010 260 11 123 55 8
0015 580 28 360 150 3

nr długość 5652 szerokość siła odwiązywania się wiązka ∅ pakowane
zam. mm mm N mm

Opaski zaciskowe do kabli, rozłączne

Wykonanie: Z poliamidu 6.6 (N66), samogasnące w ciągu maks. 30 sekund, zgodnie z
normą UL94 V2 NYLON. Z opatentowanym mechanizmem zamknięcia w celu łatwiejszego
zdejmowania i ponownego zastosowania. Temperatura zastosowania od –40 °C do +85 °C,
krótkotrwałe zastosowanie przy –105 °C. Kolor: żółty.

0100 750 12 88 210 5

nr długość 5652 szerokość wytrzymałość wiązka ∅ pakowane
zam. mm mm kg mm

Opaski zaciskowe do kabli, rozłączne SpeedtTie

3,25
4,47
8,70

13,90
52,00
(516)

9,45
9,45

13,10
(516)

7,75
(516)

1000

Zestaw składa się z:
200 sztuk 4,5 x 200 mm bezbarwny
200 sztuk 4,5 x 200 mm czarny
100 sztuk 4,5 x 200 mm czerwony
100 sztuk 4,5 x 280 mm zielony
200 sztuk 4,5 x 280 mm bezbarwny
200 sztuk 4,5 x 280 mm czarny

5673

Wykonanie: Nylon 6.6, samogasnący w ciągu 30 sekund, zgodnie z normą UL94 V2 NYLON.
Elastyczny także przy ekstremalnych wahaniach temperatur. Duża odporność na działanie czynni-
ków chemicznych.

Dostawa w wiaderku z tworzywa sztucznego.

1000 1000 części
1500 1500 części

Opaski zaciskowe do kabli

5673 1000 5673 1500

35,90
24,80
(516)

1500

Zestaw składa się z:
200 sztuk 2,5 x 100 mm bezbarwny
200 sztuk 2,5 x 100 mm czarny
200 sztuk 3,5 x 140 mm czerwony
200 sztuk 3,5 x 140 mm niebieski
200 sztuk 3,5 x 140 mm żółty
300 sztuk 3,5 x 140 mm bezbarwny
200 sztuk 3,5 x 140 mm czarny
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0100

0110

0120

Wężyki izolacyjne kurczliwe

Wykonanie: Z sieciowanych poliolefinów (PEX), Tempo kurczenia się 3:1.
Klasa izolacji według normy VDE 0530, Wytrzymałość według normy ASTM D 2671.
Nie zawiera silikonu, nie wchodzi w reakcję z miedzią, odporne na działanie promieni 
UV i odporne na rozpuszczalniki.

Dostarczane w pudełku z tworzywa.

Zastosowanie: Idealne do izolowania i znakowania kabli i innych części elektronicznych 
przy użyciu kolorów.

Asortyment termicznych wężyków izolacyjnych

5653 0110

(516)

Wybór właściwego kurczliwego wężyka izolacyjnego

Kurczliwy wężyk izolacyjny powinien skurczyć się przy prawidłowym
zastosowaniu o co najmniej 20 %, a maksymalnie o 80 % swojej
kurczliwości.

Optymalne wielkości i zastosowanie kurczliwych wężyków izolacyjnych
mogą sprawdzić Państwo w tabeli:

średnica wężyka-∅ optymalny maks. średnica wężka-∅
przed skurczeniem zakres zastosowania po skurczeniu

mm mm mm

1,5 0,7– 1,3 0,5
3,0 1,4– 2,6 1,0
6,0 2,8– 5,2 2,0

12,0 5,6–10,4 4,0
8,0 8,4–15,6 6,0

24,0 11,2–20,8 8,0

nr zam. 0100 0110 0120
wykonanie 220 części 975 części 385 części

5653 29,80 127,50 123,50
długość kurczenia maks. +5 %/–10 % +5 %/–10 % +1 %/–15 %
temperatura kurczenia min. °C +90 +90 +110
temperatura robocza –55 °C do +135 °C –55 °C do +135 °C –55 °C do +110 °C
klasa izolacji B B A
wytrzymałość 20 kV/mm 20 kV/mm 15 kV/mm

Czarne i bezbarwne, ścianki zewnętrzne samogasnące (poza tym bezbarwne 
wężyki kurczliwe). Wężyki są wyposażone w specjalny klej wewnątrz kanału, 
który rozpuszcza się pod wpływem wysokiej temperatury, są w ten sposób 
zabezpieczone przed  wilgocią i nadają się dlatego idealnie do stosowania 
na zewnątrz.

100 sztuk ∅  1,5 mm, długość 35 mm, grubość ścianek 0,45 mm
50 sztuk ∅  3,0 mm, długość 35 mm, grubość ścianek 0,55 mm
60 sztuk ∅  6,0 mm, długość 35 mm, grubość ścianek 0,70 mm

5 sztuk ∅ 12,0 mm, długość 80 mm, grubość ścianek 0,70 mm
5 sztuk ∅ 18,0 mm, długość 80 mm, grubość ścianek 0,80 mm

5683 0100

5653

Wielokolorowe, samogasnące (poza tym bezbarwne wężyki termiczne).

150 sztuk ∅  1,5 mm, długość  40 mm, grubość ścianek 0,45 mm
200 sztuk ∅  3,0 mm, długość  40 mm, grubość ścianek 0,55 mm
300 sztuk ∅  3,0 mm, długość  50 mm, grubość ścianek 0,55 mm
250 sztuk ∅  6,0 mm, długość  60 mm, grubość ścianek 0,70 mm

45 sztuk ∅ 12,0 mm, długość 100 mm, grubość ścianek 0,70 mm
20 sztuk ∅ 12,0 mm, długość 170 mm, grubość ścianek 0,70 mm
10 sztuk ∅ 24,0 mm, długość 200 mm, grubość ścianek 1,00 mm

5653

Czarny, samogasnący.

100 sztuk ∅  3,0 mm, długość  40 mm, grubość ścianek 1,00 mm
100 sztuk ∅  3,0 mm, długość  50 mm, grubość ścianek 1,00 mm

60 sztuk ∅  6,0 mm, długość  35 mm, grubość ścianek 1,10 mm
40 sztuk ∅  6,0 mm, długość  50 mm, grubość ścianek 1,10 mm
30 sztuk ∅ 12,0 mm, długość  65 mm, grubość ścianek 1,70 mm
45 sztuk ∅ 12,0 mm, długość 100 mm, grubość ścianek 1,70 mm
10 sztuk ∅ 24,0 mm, długość 200 mm, grubość ścianek 2,50 mm

5653

5683 0120


