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1AC II/2AC napěťový detektors
LVD1/LVD2 napěťová světla

Přístroj 2AC je nejnovějším přírůstkem v řadě 
bezkontaktních zkoušeček napětí VoltAlert™ pro 
střídavý proud od společnosti Fluke. Vyznačuje se 
kapesní velikostí a snadným použitím. Testy 2AC jsou 
určené pro zjišťování vadného uzemnění či obvodů 
pod napětím, a hodí se jak pro profesionální 
elektrikáře, tak pro domácí kutily. Když se hrot kapesní 
zkoušečky přiblíží k zásuvce, vývodu kontaktu či 
napájecímu kabelu pod proudem, rozsvítí se červeně.
• Detekce střídavého napětí od 200 do 1 000 V 

vhodná pro celou řadu měření v obytných, 
komerčních i průmyslových prostorách.

• Přístroj 2AC je neustále spuštěn a připraven 
k použití, protože je napájen speciálním 
nízkonapěťovým obvodem šetřícím baterii.

• Inovativní tlačítko pro ověření stavu baterie*
• Kategorie krytí CAT IV s 1 000V přepětím nabízí 

nejlepší ochranu uživatele ve své třídě.
• Integrovaná spona usnadňuje nošení v kapse.
• Napájení dvěma bateriemi typu AAA (součástí 

dodávky)
• Odolnost a spolehlivost typická pro produkty 

společnosti Fluke
• Dvouletá záruka

LVD2

LVD1

2AC VoltAlert™

Fluke 1AC II

Fluke 2AC VoltAlert™

Informace pro objednávání
Fluke 1AC II  VoltAlert - detektor napětí
Fluke 1AC II 5PK  VoltAlert (5pak) - detektor
Fluke 2AC   VoltAlert - detektor napětí
Fluke 2AC 5PK  VoltAlert (5pak) - detektor
LVD2   Napěťové světlo
LVD1   Napěťové světlo

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

LVD1 napěťové světlo

LVD2 napěťové světlo

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

Fluke 2AC VoltAlert™ Balení po 5ti ks
• Kupte 4ks a dostanete 1ks (pátý) ZDARMA

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

Fluke 1AC II VoltAlert™ - 
detektor napětí

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

Voltage Detection

On/Off Button

Dual Sensitivity

Battery Check

Audible/Silent

Voltbeat™

LED Flashlight

Battery Included

Features
200-1000 V AC 
CAT IV 1000 V

200-1000 V AC 
CAT IV 1000 V

90-600 V AC
CAT IV 600 V
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