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Diagnoskopy typu FSA / FSA Edition

Produkt Opis Numer katalogowy
Cena katalogowa w 

PLN netto

FSA 500 - przenośny diagnoskop Zakres dostawy: walizka, asilacz z przewodem, 
rzewód USB i adapter USB Bluetooth, przewód 
przyłączeniowy Multi 1/Multi 2  oraz B+/B-, 
przewód przyłączeniowy do zacisku 1/15 
(przewód uniwersalny II), sonda indukcyjna, cęgi 
prądowe 1 000 A, zestaw do pomiaru ciśnienia 
powietrza z przewodem elastycznym, 
uniwersalna sonda KV, czujnik temperatury 

0 684 010 512 15500

FSA 720 - moduł pomiarowy diagnoskopu 
(przystawka do komputera)

Zakres dostawy: moduł pomiarowy, podstawa, 
zasilacz. CZUJNIKI: czujnik temp. oleju, sonda 
indukcyjna, Kl1/15, Multi1, Multi2, cęgi prądowe 
1000A, 3 x sondy pojemnościowe kV-/kV+, B+/B-
, czujnik do pom. ciśn. powietrza.

0 684 010 500 24400

FSA 740 Edition - diagnoskop stacjonarny - 
wersja bez klawiatury oraz bez KTS 540

Zakres dostawy: wózek, zdalne sterowanie, 
monitor, komputer, mysz, drukarka, moduł 
pomiarowy, zasilacz, 2xprzewód połączeniowy. 
CZUJNIKI: czujnik temp. oleju, sonda 
indukcyjna, Kl1/15, Multi1, Multi2, cęgi prądowe 
1000A, cęgi prądowe 30 A, 3 x sondy 
pojemnościowe kV-/kV+, 2 x Y-adapter, 
uniwersalna sonda pojemnościowa tzw. "gęsia 
szyja"

0 684 010 744 45000

FSA 740 Edition - diagnoskop stacjonarny - 
wersja bez klawiatury z KTS 540

Zakres dostawy: wózek, zdalne sterowanie, 
monitor, komputer, mysz, drukarka, moduł 
pomiarowy, zasilacz, KTS 540, 2xprzewod 
połączeniowy. CZUJNIKI: czujnik temp. oleju, 
sonda indukcyjna, Kl1/15, Multi1, Multi2, cęgi 
prądowe 1000A, cęgi prądowe 30 A, 3 x sondy 
pojemnościowe kV-/kV+, 2 x Y-adapter, 
uniwersalna sonda pojemnościowa tzw. "gęsia 
szyja"

0 684 010 745 52000

FSA 760 Edition - z dotykowym ekranem- 
wersja bez klawiatury z KTS 540

Zakres dostawy: wózek, zdalne sterowanie, 
monitor dotykowy, komputer, mysz, drukarka, 
moduł pomiarowy, zasilacz, KTS 540, 
2xprzewod połączeniowy. CZUJNIKI: czujnik 
temp. oleju, sonda indukcyjna, Kl1/15, Multi1, 
Multi2, cęgi prądowe 1000A, cęgi prądowe 30 A, 
3 x sondy pojemnościowe kV-/kV+, 2 x Y-
adapter, uniwersalna sonda pojemnościowa tzw. 
"gęsia szyja", zestaw przewodów do badania 
ciśnień

0 684 010 761 54500

Cęgi prądowe 30 A Cęgi prądowe 30 A 1 687 224 969 2630
Wózek do FSA 720 Wózek do FSA 720 1 688 003 193 4520

Podane ceny są cenami podstawowych kompletów. Ceny urządzeń w innych kompletacjach ulegają zmianie.
Ceny mogą ulec zmianie odpowiednio do zmiany kursu EUR/PLN, podatku i innych opłat.
Pełne wyposażenie dodatkowe - patrz szczegółowy blat cenowy
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