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 L200 světlo na sondu
• Připevní se na kteroukoliv  
Fluke měřicí sondu

• Jasně bílá LED
• Životnost baterie až 120 hodin

Další doplňky

 L205 mini světlo na čepici
Robustní xenonové pracovní 
světlo s vysokou intenzitou 
• Připevnění k basebalové 
čepici

• Obsahuje sponu na čepici
• Obsahuje dvě AAA baterie
•  Voděodolné

 L206 deluxe LED světlo na přilbu 
(přilba není součástí)
Připevnění k přilbě, 
basebalové čepici nebo i 
na dveře rozváděče pro 
dostatečné osvětlení.
• 3 super jasně bílé LED –  
(nikdy se nevypálí)

• Speciální spona k přilbě je 
přiložena

• Životnost baterie – 40 hodin
• Obsahuje 3 AAA baterie

 L210 nástavce a světlo 
na sondy
• Obsahuje L200 světlo 
na sondu a TP280 
prodlužovací nástavce 
měřicích sond

• 20 cm dlouhé prodlužovací 
nástavce sond udržují vaše ruce v dostatečné 
vzdálenosti od živých obvodů

• Nástavec pasuje mezi modulární měřicí sondu a 
měřicí kabel (celkový dosah 30 cm)

 MC6 utěrky MeterCleaner™ 
(6ks v balení)

MC50 utěrky MeterCleaner™ 
(50ks v balení)
• Speciálně navlhčené utěrky odstraňují špínu, olej 
a mastnotu

• Jednou utěrkou snadno vyčistíte celý přístroj
• Jsou bezpečné na gumu, plast a šetrné k 
životnímu prostředí (nejsou toxické)

 SV225 adaptér naindukovaného napětí 
Naindukované napětí se 
může objevit v elektrických 
instalacích důsledkem kapacity 
mezi vodiči. Toto může vyústit 
v chybné odečty měření na 
přístrojích s vysokou impedance.

SV225 toto řeší bez kompromisu 
na bezpečnost 
• Na vodičích pod napětím bude měřicí přístroj 
ukazovat skutečné napětí.

• Na odpojených obvodech bude přístroj 
ukazovat hodnotu blízkou nule (i když 
jsou přítomna bludná napětí)

• Je možné jej použít na všech moderních 
přístrojích se standardní roztečí vstupů.

•  Třída CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

 TL225 výhodná sada měřicích 
kabelů SureGrip™ s adaptérem bludných 
napětí 
Sada obsahuje:
• SV225 eliminátor 
bludných napětí

• TL224 sadu 
silikonových měřicích 
kabelů SureGrip™ 
(pravoúhlý/rovný)

• TP220 sadu měřicích sond SureGrip™ 
• C75 brašničku na příslušenství

 Světla  Adaptér naindukovaného napětí

 80K-6 a 80K-40
Vysokonapěťové sondy, 
které dovolují multimetru 
měřit až do 6,000 V, resp. 
do 40,000 V 
Určeno pouze pro aplikace s nízkou energií

 Vysokonapěťové sondy

 Na všechno příslušenství se vztahuje záruka 1 rok

 Čisticí utěrky na přístroje


