
DM S50L

1000V AC/DC, 10A AC/DC 
заштита од вода и прав
заштита од случаен пад од 3m

дојавување за аларми, контрола на пристап и 
сл. преку GSM
8 влезни порти (нормално отворени)
4 релејни излези (1А/250V/24V) за управување

TrueRMS мерења  до 3000А и 1000V 
евалуација на мерењето според  EN 50160 
вградена меморија за снимање до 45 дена
осцилоскопска функција
CAT III 600V напонска заштитна категорија

600V AC/DC, 10A AC/DC, 40MOhm, 
10mF, 50kHz
аналоген барграф
LoZ функција за детекција на 
индуциран напон
бесконтактна детекција на 
присуство на напон
струјна клешта до 400А

двоен влез - 20MHz, 25MS/s
меморија за снимање на 20 прикази
мерење на VAC RMS, VAC+DC, VDS, 
отпор, континуитет, тест на диоди, струја, 
температура 
комплет со софтвер, USB кабел и тврд 
преносен куфер
CAT III 600V напонска заштитна категорија

1000A AC/DC, 600V AC/DC, 
10kHz, 40uF, 60MOhm
вграден бесконтактен детектор  на напон
* ПОДАРОК: станица за лемење, ZD-99/SS

1000V AC/DC, 10A AC/DC, 1MHz, 100mF, 
1350`C, 500MOhm 
вградена интерна меморија за снимање  
комплет со софтвер и торбица
* ПОДАРОК: IR термометар, Fluke 62max

мерни параметри: kW/h, kVarL/h, kVarC/h
мерен опсег: 2mA../1A или 5A
комуникација: RS-485 интерфејс, (ModbusRTU)
* ПОДАРОК: 3 струјни трафоа,
200/5, 300/5 или 400/5

2000А DC, 1400A AC RMS, 600V
AC, 1000V DC, 400kOhm, 1kHz
Дијаметар на преклопен проводник: 58mm
Мерење на струја на стартување
на мотори (INRUSH) 
CAT IV 600V, CAT III 1000V напонска
заштита

FLUKE 27-II

LUTRON GSM-840

METREL MI2592

FLUKE 117/322

FLUKE 123/S

KYORITSU 2056R

FLUKE 287/FVF

CIR-M31751

FLUKE 355
Дигитален мултиметар со 

IP67 заштита 

Уред за далечинско On/Off 
управување 

Трифазен анализатор на 
мрежа

TrueRMS мултиметар во 
комплет  

TrueRMS мултиметар во 
комплет  

Преносен осцилоскоп Трифазно електронско 
контролно броило

TrueRMS струјна клешта TrueRMS струјна клешта 

274,00

381,00

392,00

508,00

eur.

eur.

-30%

-25%

273,00

673,00

322,00

474,00

677,00

eur.

eur.

eur.

eur.

-30%
+

+

+

252,00

1.239,00

315,00

1,770,00

eur.

-20%

-30%
1.671,00

2,387,00

eur.

-30%

трагање на кабли под напон до 400V
детекција на напон во кабел без предавател 
CAT III 300V напонска категорија
* ПОДАРОК: Мерач на растојание, DM S50L 

резолуција: 0,01`С
универзален влез: PT 100/K/J/T/E/R 
вклучена 4 жична Pt-100 ohm сонда 

FLUKE 2042 LUTRON TM917 

Локатор на кабли Дигитален термометар 

629,00 177,00

699,00 221,00

eur. eur.

-10% -20%

мерен опсег: (-10+250)°C 
голем, колор дисплеј
4GB Micro SD мемориска картичка 
* ПОДАРОК: Дигитален мултиметар, Extech EX330

FLUKE VT02
IR термометар/

термовизиска камера 

++ 589,00
eur. +

eur.

Last Minute
Продажба на Мерна опрема

ZD-99/SS

Fluke 62max

DM S50L

Extech EX330

продадено

продадено

продадено

продадено

продадено

продадено

продадено



мерење на диференцијалниот 
воздушен притисок  
мерење на брзината и протокот 
на воздух 
мерење на температурата на 
амбиент

фреквентен опсег: 0.1Hz до 25 MHz 
синусна, правоаголна, триаголна и 
произволна функција
прилагодлива ширина на импулсот: 1% ~ 99%
* ПОДАРОК: Тестер на куса врска, Multimet.SF10

поддржани мрежни стандарди: 802.11 a/b/g/n
поддржани тестови: достапност на мрежи, 
конекција, искористеност на каналите, 
безбедносни подесувања
IP PING функција

тест фреквенции: 12Hz~10kHz
испитен напон во опсегот 5mV до 1,275V
мерни функции: R/Q, C/D, C/R, и L/Q

три индикатори за: 5V, 12V, -12V
автоматска заштита од преоптеретување 
на напојувањето 
автоматска ресет контрола при 
преоптоварување

мерни подрачја дo 600V односно 10А
мерење на моќност (W, VA) и енергија Wh, 
фактор на моќност, фреквенција 
RS232 поврзување со РC

2 аналогни канали, опсег до  100MHz 
1 Mega sample должина на запис на сите канали
5,000 wfm/s брзина на освежување на брановата 
форма
вкучен декодер за RS-232/422/485/UART

двоканален, опсег 50MHz
вграден 6-дигитен фреквентен бројач
TV синронизација
10 мемориски локации за PrintScreen

FLUKE 922

INSTEK AFG-2125

FLUKE AIRCHECK

INSTEK LCR-817

PCFACE-PCI32

LUTRON DW-6091

TEK-DPO2012

FLUKE DTX-1800IN

INSTEK GOS-6051
Тестер на вентилациски 

системи 

DDS сигнал генератор 

WiFi тестер 

Лабораториски LCR 
метар 

Брз, 32 битен 
PCI  интерфејс-екстензија 

Еднофазен, преносен 
мерач на моќност

Дигитален мемориски 
осцилоскоп 

Сертификатор на бакарни
 и оптички мрежи 

Aналоген двоканален 
осцилоскоп  

467,00

521,00

eur.

-10%
154,00

7.284,00

424,00

606,00

eur.

eur.

eur.

-30%

141,00

235,00
-40%

1.695,00

1,995,009,105,00

eur.

-15%-20%

нагодување на температурата: (50-550)°C
микропроцесорско контролирана станица
електростатички заштитена станица (ЕSD)
моќност: 150W
* ПОДАРОК: Леткум на гас, NIMROD PRO180

MCT-311 WEL.WSD151

Тестер на ММ оптички 
влакна

Станица за лемење  

393,00 489,00

524,00

eur. eur.

-25%

LUTRON CB-933
Тестер на парици 

220,00
-30%

+
1.995,00

eur.

2,349,00
-15%

978,00

1,223,00

eur.

-20% +
414,00

eur.

eur.

+

УСЛОВИ ЗА АКЦИЈАТА:
1. Количините на наведените инструменти се ограничени и важи

принциот КОЈ ПРВ НАРАЧА – ПРВ ДОБИВА!
2. Во наведените цени на инструментите не е вклучен 18% ДДВ.
3. Цените важат само за нарачки директно до нас.
4. Не се можни дополнителни попусти на наведените производи.
5. Нарачки и дополнителни информации на: 02/3127345, mo@loging.mk.

CАТ 6 Autotestза 9-сек
CAT 7 сертификација со TERA адаптери (опција)
HDTDX и HDTDR функции за напредна дијагностика на 
тестираните кабли
комплетен со додатоци за испитување на CAT 6

тест бранова должина: 850nm и 1300nm
Bar-graph индикација на нивото на приемна моќност 
влез: ST конектор

идентификација на 16 кабли истовремено
можност за приклучување на водоводни и 
топловодни цевки и нивна идентификација

95,00

112,00

eur.

-15%

DPO2COMP
SF-10

NIMROD PRO180

продадено

продадено


