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NF-1206
Εργαλειοθήκη δικτύου
Cable Tester: Χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της κατάστασης των καλωδίων RJ11/RJ45
Ελεγκτής καλωδίων: Περιλαμβάνει μια κύρια και μια απομακρυσμένη μονάδα και θα ελέγξει για συνέχεια, 
κακή καλωδίωση, ανοιχτό κύκλωμα και βραχυκύκλωμα κ.λπ. Απογυμνωτή καλωδίου δικτύου

24.00  €

NF-198
Όργανο μέτρησης γης GPS / Μετρητής γης
Μετρήστε την περιοχή και το μήκος οποιουδήποτε σχήματος (που περιέχει ορεινή έκταση, πλαγιά και επίπεδο 
πεδίο). Μπορεί να εμφανίσει τιμή μέτρησης, ίχνος εικόνας και να υπολογίσει αυτόματα την τιμή μετά τη 
μέτρηση. Ο ισχύων χάρτης Google δείχνει πραγματική τροχιά γραφικών

125.00  €

NF-2100
Μετρητής απόστασης λέιζερ 100m
Μέτρηση της απόστασης, στη συνέχεια τα αποτελέσματα μέτρησης
θα εμφανιστούν στην οθόνη και τα αποτελέσματα θα αποθηκευτούν
επίσης στο σύστημα αυτόματα

90.00  €

NF-178
Μετρητής GPS Land Survey
Συσκευή δοκιμής GPS
Όργανο μέτρησης εδάφους

72.50  €

NF-2140
Μέτρηση απόστασης/εμβαδού/όγκου
Πυθαγόρεια πρόταση έμμεση μέτρηση
Απλή/συνεχής μέτρηση
Μέτρηση πρόσθεσης/αφαίρεσης. Λειτουργία ελάχιστη / μέγιστη

55.00  €

NF-2170
Όργανο ή τραπέζι μέτρησης όγκου-
περιοχής απόστασης
Μετρήστε έως και 70M
ψηφιακό μετρητή απόστασης λέιζερ 

70.00  €

NF-272L
Μετρητής απόστασης λέιζερ 60 μέτρων. Μέτρηση απόστασης/εμβαδού/όγκου
Πυθαγόρεια πρόταση έμμεση μέτρηση. Απλή/Συνεχής μέτρηση. Μέτρηση Πρόσθεσης/Αφαίρεσης
Δυνατότητα επιλογής μονάδων και συγκριτικής αξιολόγησης. Αυτόματα οριζόντια και κάθετα
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου για παροχή ρεύματος

48.00  €

NF-272L-100
Μετρητής απόστασης λέιζερ 100 μέτρων. Μέτρηση απόστασης/εμβαδού/όγκου
Πυθαγόρεια πρόταση έμμεση μέτρηση. Απλή/Συνεχής μέτρηση. Μέτρηση Πρόσθεσης/Αφαίρεσης
Δυνατότητα επιλογής μονάδων και συγκριτικής αξιολόγησης. Αυτόματα οριζόντια και κάθετα
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου για παροχή ρεύματος

67.00  €

NF-308
Τηλεφωνικό καλώδιο/Ομοαξονικό καλώδιο δοκιμής
Μέτρηση μήκους καλωδίου

83.00  €

NF-388
Δοκιμαστής καλωδίου ήχου τηλεφώνου πολλαπλών χρήσεων.Εντοπίστε το σφάλμα καλωδίωσης ή σύνδεσης
Μετρήστε το μήκος του καλωδίου έως 1000 μέτρα
Μνήμη και αποθήκευση δεδομένων βαθμονόμησης 
Αυτόματη απενεργοποίηση χρονικής καθυστέρησης και λειτουργία συναγερμού χαμηλής μπαταρίας

105.00  €

NF-488
Έλεγχος ελέγχου ισχύος μέσω Ethernet
Δοκιμή ενσωματωμένης ισχύος
Δοκιμή συνέχειας καλωδίου
Δοκιμή βρόχου

45.00  €
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NF-5120
Εντοπιστής απόφραξης για σωλήνα νερού με αντικαταστάσιμο αδιάβροχο αισθητήρα
Oι πελάτες μπορούν εύκολα να εντοπίσουν το σημείο απόφραξης για σωλήνες υπόγεια
ή στον τοίχο 5 ελεύθερες κεφαλές ανίχνευσης και λειτουργία αυτοελέγχου,
το NF-5120 είναι εύκολο στη χρήση και τη συντήρηση

75.00  €

NF-608
Δοκιμαστής καλωδίων ανιχνευτή τάσης AC χωρίς επαφή
Προσδιορισμός θερμών και ουδέτερων συνθηκών
Εντοπίστε το σημείο θραύσης καλωδίων
Ανίχνευση τάσης 50-1000V AC

7.80  €

NF-5140
Ανιχνευτής απόφραξης σωλήνων τοίχου
Αδιάβροχος καθετήρας, αυτός ο ανιχνευτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση μπουλονιών τοίχου, 
μεταλλικών σωλήνων, σωλήνων PVC και ακόμη και σωλήνων νερού. Ασύρματος καθετήρας
Εξοπλισμένο με καλώδιο USB και μπαταρία λιθίου, είναι βολικό να φορτίζεται από υπολογιστές, power banks

100.00  €

NF-609C
Ανιχνευτής τάσης
Ανίχνευση εύρος ισχύος AC: 50-1000V
Δοκιμάστε το ζωντανό καλώδιο και με ένδειξη φλας
Εντοπίστε εύκολα το σημείο θραύσης του σύρματος. Υποβοήθηση LED σε σκοτεινό μέρος

8.30  €

NF-521
Συσκευή θερμικής απεικόνισης
Δοκιμή θερμοκρασίας. Το εύρος μέτρησης είναι -10°C ~ 400°C
Καταγράφει ένα εκπληκτικό επίπεδο λεπτομέρειας μέσω της υψηλής θερμικής ευαισθησίας, απομονώνοντας 
τις μικρότερες ανωμαλίες θερμοκρασίας

306.00  €

NF-706
Δοκιμαστής καλωδίων
Πολυλειτουργικό αναλογικό σήμα CVBS RJ45 BNC 
και μεταλλικό καλώδιο μήκους οπτικού μετρητή ισχύος CCTV

168.37  €

NF-5007
Κιτ εργαλείων δικτύου
Σετ εργαλείων πτύχωσης
πένσα πτύχωσης καλωδίου δικτύου

NF-708
3,5” LCD κάμερα CCTV για φορητές κάμερες ασφαλείας CCTV
Δοκιμή κάμερας Ip & ahd 1080 hd & cvbs
Έλεγχος Ptz και δοκιμή ήχου. Δημιουργία και προβολή βίντεο
Προσαρμόζει αυτόματα και εμφανίζει τη μορφή βίντεο του ntsc/pal. Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 3000 ma

5.40  €

280.00  €

NF-711M
7” CCTV Tester Οθόνη αφής IP κάμερας Tester για κάμερα Cvbs/Tvi/Ahd/Cvi/PoE/Cable Tester
Πλήρως συμβατό με cvbs, ahd, tvi, cvi ψηφιακές εικόνες βίντεο υψηλής ευκρίνειας
Λειτουργία σάρωσης διευθύνσεων IP. Δοκιμή καλωδίου πολλαπλών λειτουργιών
Δοκιμή τάσης Poe για έλεγχο της κατάστασης τροφοδοσίας

350.00  €

NF-806
Εντοπισμός για RJ45 RJ11 καλώδια και ηλεκτρικά καλώδια
Ελέγξτε και βρείτε τα απαραίτητα καλώδια ανάμεσα σε τόσα καλώδια ταυτόχρονα

51.00  €

NF-800
Τόνος και ίχνος καλωδίων σε μη ενεργά δίκτυα. Ελέγξτε τη δοκιμή πολικότητας και βραχυκυκλώματος
Προσδιορίστε την κατάσταση του τηλεφώνου, συμβουλή ή κουδούνισμα
Χρησιμοποιείται σε απλούς αγωγούς, συνεστραμμένα ζεύγη,
τηλεφωνικό καλώδιο και ηλεκτρικές καλωδιώσεις

30.00  €

NF-803A
Ανιχνεύστε και εντοπίστε 4 τύπους καλωδίων:
RJ45, RJ11, BNC και ηλεκτρικά καλώδια
Θύρα φλας. Πολικότητα και αναγνώριση της κατάστασης της τηλεφωνικής γραμμής
Προστατευμένο έναντι PoE 48V

48.50  €
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NF-8108
Ελεγκτής καλωδίων RJ-45, με LCD και εξωτερικό τερματικό
Ο ελεγκτής καλωδίων NF8108-A χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της συνέχειας του καλωδίου
Επιτρέπει τη μέτρηση των σφαλμάτων σύνδεσης σε συνεστραμμένα ζεύγη UTP / STP
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με οθόνη LCD

55.75  €

NF-8108M
Δοκιμαστής μήκους καλωδίου 8 απομακρυσμένες μονάδες 
Ένα άτομο αρκεί για να ολοκληρώσει τον έλεγχο συνέχειας του καλωδίου δικτύου

76.50  €

NF-816 
Ανιχνευτής μετάλλων
Για φράχτη κατοικίδιων/ηλεκτρικά/τηλεφωνικά καλώδια,
μεταλλικούς σωλήνες, ομοαξονικό καλώδιο

70.00  €

NF-817
Υπόγειος εντοπιστής καλωδίων lan testers 50cm βάθος

75.00  €

NF-8209
Ανιχνευτής καλωδίων με 3 λειτουργίες ανίχνευσης:
AC filter, Analog, PoE

78.00  €

NF-819
Ανιχνευτής υπόγειου καλωδίου κατά της εμπλοκής
Ελεγκτής εντοπισμού καλωδίων χαμηλής τάσης με λειτουργία δοκιμής πολικότητας
Εντοπισμός ηλεκτρικών καλωδίων, τηλεφωνικού καλωδίου, ομοαξονικού καλωδίου

80.00  €

NF-8601
Ελεγκτής μήκους καλωδίου
Εντοπίστε σφάλματα για το καλώδιο RJ45/RJ11/BNC με λειτουργία PING/POE

188.00  €

NF-820
Ανιχνευτής καλωδίων υψηλής & χαμηλής τάσης
Υπόγειος ανιχνευτής σφαλμάτων καλωδίων/σωλήνων/συρμάτων με λειτουργία κατά των παρεμβολών AC

105.00  €

NF-8601W
Ελεγκτής καλωδίου με λειτουργίες PoE Ping για καλώδια δικτύου,
BNC ομοαξονικά και τηλεφωνικά καλώδια

212.50  €

NF-868W
Ψηφιακός καλωδιακός ιχνηλάτης πολλαπλών χρήσεων
για δοκιμή μήκους/εύρεσης αγγλικής έκδοσης

164.50  €

NF-900
Οπτικός μετρητής ισχύος.
Μέτρηση της ισχύος του οπτικού αποστολέα (dBm και W)
Δοκιμή απώλειας εισαγωγής οπτικών συσκευών. Νέο REF που ορίζεται από τον χρήστη
Διεπαφή γενικής χρήσης FC/SC/ST. Μήκος κύματος: 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm

61.50  €

NF-903
Εντοπιστής σφαλμάτων που εντοπίζει θραύση ινών και περιέλιξη
Αναγνώριση ινών από άκρο σε άκρο (5mw)

75.00  €
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NF-909
Οπτική πηγή φωτός ελεγκτής μετρητή ισχύος οπτικών ινών
Οπτικός εντοπιστής σφαλμάτων

145.00  €

NF-905
Ανιχνευτής οπτικών σφαλμάτων οπτικών ινών
Μήκος κύματος για VFL: 650nm
Εύρος: 5mw/10mw/20w/30mw
Εφαρμογή: CATV / FTTH. Υλικό: Πλαστικό ABS

55.00  €


