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1 465 € fără TVA
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437,60 € fără TVA

349 €

fără TVA

1 040 € fără TVA

799 € fără TVA

%

SOLUŢII
349

€ fără TVA

Testare şi control universal

PACHETUL ELECTRICIANULUI

437,60 € fără TVA

Multimetru pentru valori eficace ampermetru
digital cu senzor flexibil şi 3 accesorii oferite

Luaţi peste tot „aceste articole de nerefuzat“ ,
pentru orice intervenţie de întreţinere electrică!

C.A 5233
+ MA4000D-350
+ 3 accesorii oferite
Cod promo : P01299967

Multimetru C.A 5233

Totul în unul, acesta este APARATUL DE REFERINŢĂ
al electricienilor

•
•
•
•
•

Performant: - tensiune c.a./c.c.: 1.000 V
- măsurarea directă a intensităţii c.a. sau c.c. până la 10 A
- măsurarea capacităţii şi a temperaturii
Funcţional: detectarea tensiunii fără contact
Siguranţă: protecţie împotriva supratensiunilor până la 8 kV
Lizibilitate: afişaj cu retroiluminare 6.000 puncte cu bargraf
Robust: toc de protectie antişoc integrat
600 V
CAT IV

IEC

61010-2-033

IP

54

Ampermetru digital cu senzor flexibil
DigiFlex MA 4000D-350

Complementul ideal al oricărui multimetru, pentru
măsurări în locuri dificil de accesat

•
•
•
•
•

Accesibilitate: senzor flexibil mare Ø: 100 mm
Plajă largă de măsurare: curent c.a. până la 4.000 A c.a.
Performant : Valori eficace cu bandă de trecere până la 3 kHz
Practic: afişaj cu 4.000 puncte, citire directă a intensităţii
Funcţional: autoscalare şi funcţiile HOLD şi MAX HOLD
600 V
CAT IV

TRMS

Accesorii

TRMS

OFERITE
Geantă de transport

Păstraţi-vă mâinile libere...
Simplificaţi intervenţiile...
Sonde de testare
magnetice
Numai pentru
măsurarea tensiunii

Multifix
Accesoriu de fixare
magnetic
Compatibil cu C.A 5233 şi
MA4000D

SOLUŢII
999

€ fără TVA

Siguranţă electrică
Cleşte pentru priza de pamant
Bluetooth cu tabletă bonus

PACHET Masurare impamantare

1 465 € fără TVA

C.A 6417
+ tabletă Android* 8’’ - 16Go
şi circuit de calibrare
oferite
Cod promo : P01299969

Efectuaţi un control rapid şi în deplină siguranţă al
circuitelor de împământare şi vizualizaţi rapoartele direct
pe tableta tactilă oferită!

Cleşte pentru priza de pamant C.A 6417
•
•
•

•

Confort în utilizare: afişaj OLED ultraluminos
Ergonomie: fălci largi Ø=35 mm, uşor de deschis: manevrabilitate brevetată
Măsurări şi funcţionalităţi:
- indicarea tensiunii de contact cu alarmă privind prezenţa
unei tensiuni periculoase
- memorare automată valoare curentă (HOLD) la deschiderea cleştelui
- afişare simultană Ω şi A
- măsurarea inductanţei circuitului
- înregistrarea valorilor
Comunicaţii: comunică prin Bluetooth şi dispune de o aplicaţie
Android – Google Play
600 V
CAT IV

OFERTĂ

Tabletă* Android 8" - 16 Go

OFERTĂ

IP

40
Circuit de calibrare

*Tabletă: ofertă valabilă numai pentru modelul Lenovo A8-50 sau de valoare similară.

799

€ fără TVA

PACHET PENTRU MĂSURAREA IZOLAŢIEI

1 040 € fără TVA

C.A 6524 + F 65
+ sondă de măsurare oferită

Megohmetru cleşte de
curent de scurgere

Duoul ideal pentru identificarea rapidă a tuturor defectelor de
izolaţie!
Megohmetru C.A 6524

Cod promo : P01299968

•
•
•
•
•

Tester de izolaţie: tensiune de test până la 1.000 V,
gamă de măsurare până la 200 GΩ
Tester de continuitate: testarea continuităţii la 200 mA
Funcţii multimetru: tensiune şi rezistenţă
Memorare: până la 300 măsurători
Practic: teacă magnetizabilă pentru fixare magnetică
600 V
CAT IV

IP

54

IEC

61557

TRMS

Cleşte multimetru F 65
•
•

OFERTĂ

Sondă de comandă a măsurării cu
funcţie de lanternă

•

Performant: control rapid al curenţilor de scurgere,
rezoluţie: 10 µA
Funcţii multimetru: intensitate până la 100 A,
tensiune c.a./c.c., frecvenţă, rezistenţă şi
continuitate sonoră
Funcţional: conductor Ø: 28 mm
10 µA

10 000
counts

TRMS

Ofertă specială termografie!
Cameră de termoviziune C.A 1950
Ideală pentru toate inspecţiile termice:
reţea electrică şi clădiri

C.A 1950
Cameră termoviziune

€ fără TVA

1 290 € fără TVA

Un design extrem de robust
Practic: autonomie până la 13 ore

Performant: focus free cu câmp de vizualizare 20°x20°
Rapid: porneşte în 3 secunde
Robust: rezistent la căderi de până la 2 m
Funcţional: posibilitatea de adnotare vocală
Ergonomic: manevrare cu o singură mână
Autonomie : alimentare cu 4 baterii NiMH
Software pentru crearea rapoartelor CamReport inclus

IP

54

2m

•
•
•
•
•
•
•
•

Cod: P01651901
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Grupul CHAUVIN ARNOUX
EXPERT ÎN MĂSURARE

4 COMPANII FRANCEZE

Fondat în 1893 la Paris, în Franţa, Chauvin Arnoux a ştiut să-şi dezvolte de-a lungul
anilor expertiza în proiectarea, fabricarea şi comercializarea aparatelor de măsură
destinate profesioniştilor.
De la instrumente portabile la echipamente electrice fixe şi de la performanţe
energetice, la cunoaşterea perfectă a întregului lanţ al procesului termic la metrologia
industrială, oferta grupului Chauvin Arnoux răspunde oricărei probleme a clientului,
în toate sectoarele acoperite (ateliere, industrie, administraţie etc.).

care vând produsele şi oferă servicii
Instrumente portabile
pentru testare şi măsurare
Temperaturi în
procesele industriale

Câteva cifre
100 milioane euro cifră de afaceri
10 filiale în toată lumea

Contorizare,
măsurare şi
performanţă
energetică

900 colaboratori
7 locaţii de producţie

Metrologie
şi testare
reglementară

6 birouri de studii în întreaga lume
11% din cifra de afaceri investită în cercetare-dezvoltare

Chauvin Arnoux International
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE
Tél. : 01 44 85 44 38
Fax : 01 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com
www.romania.chauvin-arnoux.com

Distribuitorul dvs.
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