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Informace pro objednávání
Fluke 1AC II VoltAlert - detektor napětí
Fluke 1AC II 5PK VoltAlert (5pak) - detektor
LVD1 Napěťové světlo
LVD2 Napěťové světlo
SM100 Tester zásuvek - SocketMaster
SM200 Tester zásuvek - SocketMaster
SM300 Tester zásuvek - SocketMaster

Fluke VoltAlert - detektor AC(st) napětí je 
velice snadno použitelný – pouze přiložte 
špičku ke svorkovnici, zásuvce nebo 
napájecímu kabelu. Když špička zčervená 
a zazní zvukový signál, víte, že tato část je 
pod napětím.

Nepřetržitě kontroluje vlastní baterii 
a neporušenost obvodu periodickou 
indikací – dvojitým problikáváním.
Nejvyšší bezpečnostní kategorie: CAT IV 
1000 V
Detekuje napětí bez metalického 
kontaktu

Vlastnosti

LVD2

SM200

K dispozici pouze se zásuvkou UK

SM300SM100

SM100 SM200 SM300
Jasná indikace stavu instalace 

Akustické oznámení stavu vedení 

Speciální šetrný test chrániče RCD pro kontrolu vybavení 
chrániče RCD 30 mA RCD během 300 ms
Zařízení Earth Volts Touchpad zjišťuje zvýšená napětí  
uzemnění >50 V a signalizuje potenciálně nebezpečné situace

LVD1

Napěťový detektor s duální citlivostí
Detekuje AC(st) napětí od 40 V do 300 V
Modré světlo znamená, že jste blízko části pod 
napětím
Červené světlo znamená, že jste těsně u části 
pod napětím
Dodává se s univerzální sponou k připevnění 
světla na kapsu, čepici nebo i dveře rozvaděče

Spojuje svítilnu a detektor napětí do tužkového nástroje
Duální citlivost 
 Detekuje napětí od 90V do 600V AC
Modré světlo znamená, že jste blízko části pod napětím
Červené světlo znamená, že jste těsně u části pod napětím
Bezpečnostní kategorie CAT IV 600V

Nejrychlejší způsob ověření bezpečnosti zásuvek.

Provozní rozsah: 200 – 1000 V AC(st)
Baterie: 2 AAA alkalické
Rozměr (D): 148 mm 
Záruka 2 roky

Fluke 1AC II VoltAlert™ 
Balení po 5ti ks

Kupte 4ks a dostanete 1ks (pátý) ZDARMA

Fluke 1AC II VoltAlert™ - detektor napětí

LVD1 napěťové světlo

LVD2 napěťové světlo

SM100/200/300 Elektrické zkoušečky
zásuvek SocketMaster

Fluke 1AC II

1AC II napěťový detektor LVD1/LVD2 napěťová světla
SM100/200/300 Elektrické zkoušečky zásuvek 

SocketMaster


