
Řada XP

Řada kompaktních, plně
vybavených digitálních
multimetrů s označením XP
nabízí kvalitní funkce a vysokou
přesnost při zachování malých
rozměrů přístrojů. Řada XP
vyniká unikátní funkcí
VolTectTM (bezkontaktní
detektor napětí), měřením teploty,
specifikací CAT III a držákem
Magne-GripTM. Zde jsou její
představitelé: 
• 35 XP - displej 4000 číslic,

automatická volba rozsahů
• 15 XP - displej 2000 číslic,

automatická volba rozsahů
• 5 XP - displej 2000 číslic,

manuální volba rozsahů

VolTectTM bezkontaktní
detekce napětí vám
umožní okamžitě zjistit
nebezpečná napětí ve stří-
davých vedeních

Magne-GripTM držák
s páskem s magnetem na
konci nechá obě vaše ruce
volné pro práci a inte-
grovaný stojánek usnadní
práci na stole

Digitální multimetry řady XP
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35XP
Kompaktní, plně vybavený digitální multimetr pro údržbu zařízení, HVAC, elek-
trické a elektronické aplikace.
Multimetr 35XP je ta správná volba pro HVAC, údržbu zařízení a domácí elektroinstalace
• automatická volba rozsahu pro rychlé měření
• displej 4000 číslic, základní přesnost 0,5%
• napětí: 750 V AC / 1000 V DC
• proud: 2 A AC/DC, citlivost 0,1mA 
• frekvence: 40 MHz
• odpor: 40 Ω
• teplota: 1000 °C, v balení sonda typu K
• kapacita: 4000 mF pro měření rozběhu motorů
• test spojitosti (bzučák)
• paměť displeje
• test diod
• VolTectTM
• držák Magne-GripTM
• automatické vypnutí při nečinnosti
• ochrana proti přetížení
• jednoletá záruka „Bez otázek“

Tři stupně
bezpečnosti 
Chrání proti průrazu vedení
a přepětí. Dostupné na všech
přístrojích řady XP.

Balení obsahuje:
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15XP
Kompaktní digitální multimetr 
pro elektroniku a práci v terénu.
Multimetr 15XP je tou správnou volbou pro
elektroinženýry a techniky v terénu.
• automatická volba rozsahu pro rychlé měření
• displej 2000 číslic, základní přesnost 0,5%
• napětí: 750 V AC / 1000 V DC
• proud: 2 A AC/DC 
• odpor: 20 MΩ
• testování TTL logických obvodů: 20 MHz
• test spojitosti (bzučák)
• test diod
• paměť displeje
• VolTectTM 
• držák Magne-GripTM
• automatické vypnutí při nečinnosti přístroje
• ochrana proti přetížení
• jednoletá záruka „Bez otázek“

5XP
Kompaktní multimetr do každé situace.
Multimetr 5XP je tou správnou volbou při odstraňování
poruch jak v domácí, tak i v komerční zóně.
• displej 2000 číslic, základní přesnost 1%
• 27 rozsahů / 10 funkcí
• napětí: 750 V AC / 1000 V DC
• proud: 200 mA AC/DC 
• odpor: 20 MΩ
• test spojitosti (bzučák)
• test diod
• test baterií (1,5 a 9 V) se zatížením
• paměť pro minimální a maximální naměřenou hodnotu
• VolTect™ 
• držák Magne-Grip™
• paměť hodnot
• ochrana proti přetížení
• jednoletá záruka „Bez otázek“

Vyberte si ten pravý multimetr pro vás.

15XP

5XP
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5XP 15XP 35XP
Displej 2000 číslic, 3 1/2 digitů 2000 číslic, 3 1/2 digitů 4000 číslic, 3 3/4 digitů

Rozsah manuální volba, funkce hold automatická a manuální volba, automatická a manuální volba, 
funkce hold funkce hold

Základní přesnost 1% 0.5% 0.5%

AC/DC napětí 750V / 1000V 750V / 1000V 750V / 1000V

AC/DC proud 200 mA AC/DC 2A AC/DC 2A AC/DC
Odpor 20 MΩ 20 MΩ 40 MΩ
Speciální funkce test baterií, test TTL obvodů, měření teploty do 1000°C,

uložení min/max hodnoty automatické vypnutí měření frekvence do 40 MHz,
měření kapacity do 4000 µF,

automatické vypnutí
Ostatní funkce test spojitosti (bzučák), test diod, ochrana proti přetížení, varování při špatném vstupu, pamět hodnot, VolTect™,

držák Magne-Grip, jednoletá záruka „Bez otázek“


