
Zľava až do

30%

NEVYHNUTNOSTI

SADA NA ZEMNÉ ODPORY

SADA PRE ELEKTRIKÁRA

Balíčky 
prístrojov

Od 1. februára do 31. júla 2017

Za 
SKVELÉ 
ceny!

€ 1 465 bez DPH

€ 999 bez DPH

€ 1 040 bez DPH

€ 799 bez DPH

€ 437,60 bez DPH

€ 349 bez DPH

SADA PRE MERANIE IZO
LÁCIE



RIEŠENIE Univerzálne meranie

SADA PRE ELEKTRIKÁRA TRMS multimeter  Ampérmeter s flexi 
snímačom a tromi príslušenstvami zdarma

C.A 5233
+ MA4000D-350

+ 3 príslušenstvá zdarma

€ 349 bez DPH

Obj. č.: P01299967

€ 437,60 bez DPH

Túto “nevyhnutnosť” zoberte zo sebou na každú 
vašu elektrikársku prácu!

Príslušenstvo

Majte ruky voľné...  
Zjednodušte si prácu...

Taška na plece

Multifix
Magnetický úchyt 
Kompatibilné s C.A 5233 a 
MA4000D

Magnetické 
testovacie sondy
Len pre meranie napätia

ZDARMA

C.A 5233 multimeter 
Tento prístroj “všetko v jednom” je pre elektrikárov 
ŠTANDARDOM 

• Výkonnosť:  - AC/DC napätie do 1 000 V  
 - priame meranie AC/DC prúdu do 10 A 
 - meranie kapacity a teploty

• Funčnosť: bezkontaktná detekcia napätia
• Bezpečnosť: ochrana proti prepätiu do 8 kV

• Čitateľnosť: Podsvietený displej s rozsahom 6000 a bargrafom
• Odolnosť: Protinárazové puzdro

TRMS600 V
CAT IV

IEC
61010-2-033

IP
54 TRMS

Ampérmeter s flexi snímačom 
DigiFlex MA 4000D-350 
Ideálny doplnok každého multimetra pre meranie v 
tesných priestoroch

• Prístupnosť: flexi snímač s priemerom 100 mm
• Veľký rozsah merania: AC prúd do 4 000 A
• Výkonnosť: TRMS so frekv. rozsahom do 3 kHz

• Praktický: Rozsah displeja 4 000

• Funkčnosť: auto voľba rozsahov, funkcie HOLD & MAX HOLD  

600 V
CAT IV



RIEŠENIE Elektrická bezpečnosť

C.A 6417
+ ZDARMA 16 GB 8’’ Android* 

tablet & kalibračná slučka

€ 999 bez DPH

Obj. č. : P01299969

€ 1,465 bez DPH

C.A 6524 + F 65
+ zdarma meracia sonda

€ 799 bez DPH

Obj. č.: P01299968

€ 1 040 bez DPH

F 65 kliešťový multimeter
• Vykonný: rýchly test unikajúceho prúdu, 

rozlíšenie 10 μA
• Multimeter: prúd do 100 A, AC/DC napätie, 

frekvencia, odpor, spojitosť s pípaním
• Funkčnosť: priemer klieští 28 mm

TRMS

600 V
CAT IV

10 µA 10 000 
counts

IP
40

Kalibračná slučka

Meracia ovládacia sonda so svetlom

16 GB 8" Android tablet*

SADA NA ZEMNÉ ODPORY

SADA PRE MERANIE IZOLÁCIE

Bluetooth kliešte na zemné 
odpory s tabletom ZDARMA

Megohmmeter  kliešte 
na unikajúci prúd

Otestujte zemnú slučku rýchlo a bezpečne, pozrite si 
svoje reporty priamo na tablete zdarma!

Ideálna dvojica pre vyhľadávanie porúch v izolácii!

C.A 6417 kliešte na zemný odpor
• Komfortné: Extra ostrý OLED displej 
• Ergonomické: veľký vnútorný rozmer (Ø = 35 mm): patentované 

ovládanie klieští
• Merania a funkcie: 

- Indikácia dotykového napätia s alarmom pre nebezpečné napätie 
- automatická funkcia HOLD po otvorení klieští 
- súčasné zobrazenie Ω a A 
- meranie indukčnosti slučky 
- záznam nameraných hodnôt

• Komunikácia: cez Bluetooth a aplikáciu Android

*Tablet: ponuka platná len pre model Lenovo A8-50 alebo podobný.

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

C.A 6524 tester izolácie
• Meranie izolácie: testovacie napätie do  1000 V, 

rozsah merania až do 200 GΩ
• Tester spojitosti: test prúdom 200 mA
• Multimeter: napätie a odpor
• Ukladanie údajov: až do 300 meraní
• Praktické: magnetiské puzdro pre lepšie uchytenie  

TRMS600 V
CAT IV

IEC
61557

IP
54



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

Micronix spol. s r.o.
Jegorovova 37
974 01 Banská Bystrica
Tel: +421-48-4725 730
info@micronix.sk
www.micronix.sk
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Obj. č.: P01651901

Ideálna pre všetky druhy termovíznych
kontrol – elektro i budovy

Spoločnosť Chauvin Arnoux bola založená v roku 1893 v Paríži vo Francúzsku. 
Odvtedy úspešne prechádza trvalým vývojom podopreným vlastnými skúsenosťami, 
a to v oblasti konštrukcie, dizajnu, výroby a predaja meracích prístrojov pre 
profesionálne použitie.

Ponuka spoločnosti zahŕňa širokú škálu produktov, od prenosných prístrojov po 
pevne inštalované elektrické zariadenia, vrátane riešení pre energetiku, a to od 
riadenia celého procesu až po metrológiu. Skupina Chauvin Arnoux tiež ponúka 
komplexné riešenia podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

Skupina CHAUVIN ARNOUX

Špeciálne pre termovíziu!

• Praktická: výdrž batérií až 13 hodín 
• Výkonná: bez zaostrovania, uhol záberu 20°x20°
• Rýchla: štart do 3 sekúnd
• Odolná: vydrží pád z výšky 2m 
• Funkčná: možnosť hlasových poznámok
• Ergonomická: ovládanie jednou rukou
• Nezávislé napájanie: 4 NiMH batéria
• Software CamReport pre vytvorenie správy v cene

IP
54 2 

m 80
x

80 BMP

4 FRANCÚZSKE SPOLOČNOSTI
predávajúce produkty a služby

Niekoľko čísel
100 millión euro tržby z predaja

10 dcérskych spoločností po celom svete

900 zamestnancov

7 výrobných závodov

6 R&D oddelení po celom svete

11% obratu sa investuje do výskumu

Prenosné testovacie a
meracie prístroje

Teploty v rámci
priemyselných
procesov

Metrológia
a regulačné
testovanie

Meranie,
monitorovanie
a energetická
výkonnosť

EXPERT NA MERANIE

C.A 1950 termovízna kamera

Osvedčený dizajn

€ 999 bez DPH

€ 1 290 bez DPH

C.A 1950
Termovízna kamera


