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UT210B Μίνι μετρητής σφιγκτήρα
Οι μίνι μετρητές σφιγκτήρα της σειράς UT210 έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν καλά σε περιβάλλοντα 
περιορισμένου χώρου. Αυτά είναι απαραίτητα εργαλεία για τη συντήρηση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού, την εγκατάσταση οικιακών συσκευών και τα καθήκοντα ηλεκτρολόγου.

44.00  €

UT256A 200A True RMS Fork Meter
Η σειρά UT256 είναι υψηλής αξιοπιστίας, αληθινοί πιρουνόμετροι RMS. Ο μοναδικός σχεδιασμός του 
επιτρέπει στους χρήστες να μετρούν το ρεύμα μετακινώντας απλώς το ενδιαφέρον σύρμα μέσα στο άνοιγμα 
του «πιρουνιού» πέρα   από το σήμα με την ετικέτα. Χωρίς μηχανικά μέρη, αυτός ο μετρητής δεν ενέχει κανέναν 
κίνδυνο από οποιοδήποτε είδος μηχανικής βλάβης.

84.30  €

UT219DS Επαγγελματικός μετρητής σφιγκτήρα
Επαγγελματικός μετρητής σφιγκτήρα 600A RMS με ονομαστική τιμή CAT IV 600V. Είναι βιομηχανικά 
σχεδιασμένο με βαθμολογία IP54 και μπορεί να αντέξει τη δοκιμή πτώσης 2 μέτρων για μέτρηση σε σκληρά 
περιβάλλοντα. Αυτή η σειρά είναι κατάλληλη για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, τεχνικούς HVAC/R και 
σέρβις κινητήρων.

229.50  €

UT208B 1000A True RMS Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρων
Η σειρά UT200 είναι ψηφιακοί μετρητές σφιγκτήρα 6000 μετρητών με αυτόματη εμβέλεια, μεγάλη οθόνη 
LCD, αληθινό RMS, μνήμη αυτόματης κλίμακας και λειτουργίες NCV.  Τα UT206B και UT208B διαθέτουν 
επίσης μέτρηση θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας με ανάλυση 0,1 °C και μπορούν να εξοπλιστούν με έναν 
εύκαμπτο αισθητήρα ρεύματος για την επέκταση του εύρους μέτρησης του ρεύματος AC στα 3000A.

181.20  €

UT210D Μίνι μετρητής σφιγκτήρα
Οι μίνι μετρητές σφιγκτήρα της σειράς UT210 έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν καλά σε περιβάλλοντα 
περιορισμένου χώρου. Αυτά είναι απαραίτητα εργαλεία για τη συντήρηση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού, την εγκατάσταση οικιακών συσκευών και τα καθήκοντα ηλεκτρολόγου.

92.50  €

UT251C Μετρητής ρεύματος σφιγκτήρα διαρροής υψηλής ευαισθησίας
Οι μετρητές σφιγκτήρα ρεύματος διαρροής υψηλής ακρίβειας υψηλής ευαισθησίας της σειράς UT251 
έχουν σχεδιαστεί για τη δοκιμή ρεύματος διαρροής AC. Αυτοί οι μετρητές υψηλής ανάλυσης είναι ιδανικοί 
για εφαρμογές όπως ο έλεγχος ρεύματος διαρροής για κινητήρα, οικιακές συσκευές και άλλο ηλεκτρικό 
εξοπλισμό έως 600A.

229.80  €

UT243 Μετρητής σφιγκτήρα ισχύος και αρμονικών
Το UT243 είναι ένας έξυπνος, φορητός και σταθερός μετρητής σφιγκτήρα ισχύος και αρμονικών, με 
λειτουργίες ψηφιακού αμπερόμετρου  και μετρητή ισχύος. Μπορεί να μετρήσει τάση, ρεύμα, ενεργό/άεργο 
ισχύ, συντελεστή ισχύος, γωνία φάσης και πολλά άλλα. Η σειρά UT243 μπορεί να μετρήσει μεμονωμένα 
αρμονικά στοιχεία έως και 20 φορές.

420.90  €

UT278A Ελεγκτής γείωσης σφιγκτήρα
Η σειρά UT270 μπορεί γρήγορα και με ασφάλεια να μετρήσει το σύστημα γείωσης χωρίς να αποσυνδέει τις 
γραμμές γείωσης του κυκλώματος ή την ανάγκη βοηθητικών ηλεκτροδίων. Μπορεί να μετρήσει αντίσταση 
από 0,01Ω με ανάλυση 0,001Ω. Το UT275 μπορεί επίσης να μετρήσει ρεύμα διαρροής έως και 30A

680.10  €

UT131B Πολύμετρο μεγέθους παλάμης
Η νέα γενιά της σειράς UT131 επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα απόδοσης για ψηφιακά πολύμετρα 
εισαγωγικού επιπέδου. Ο πρωτοποριακός βιομηχανικός σχεδιασμός μας διασφαλίζει ότι αυτά τα προϊόντα 
αντέχουν σε πτώση 2 μέτρων. Η νέα διάταξη οθόνης LCD παρέχει καλύτερη εμπειρία χρήστη. Αυτή η σειρά 
διασφαλίζει ότι οι χρήστες μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια σε περιβάλλον CAT II 250V. 

18.60  €

UT123T Οικιακό Πολύμετρο σε μέγεθος τσέπης
Το UT123T είναι ένα οικιακό πολύμετρο σε μέγεθος τσέπης σχεδιασμένο για οικιακή χρήση. Η συμπαγής 
δομή καθιστά εύκολο το κράτημα με το ένα χέρι και η οθόνη EBTN επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν 
καθαρές μετρήσεις σε μέγιστη γωνία, είναι επίσης εξαιρετική για εργασία σε σκοτεινά περιβάλλοντα.

22.20  €

Ψηφιακό πολύμετρο UT39A+
Τα σύγχρονα ψηφιακά πολύμετρα της σειράς UT39+ είναι φορητές συσκευές σχεδιασμένες για την 
ηλεκτρική βιομηχανία. Διαθέτουν συναγερμό υπέρτασης και υπερέντασης και προστασία υψηλής τάσης, 
που ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια εσφαλμένης λειτουργίας. Το UT39C+ είναι κατάλληλο για συντήρηση 
HVACR με τη λειτουργία μέτρησης θερμοκρασίας.

28.00  €
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UT139S True RMS Ψηφιακό πολύμετρο 
Η σειρά UT139 είναι ψηφιακά πολύμετρα CAT III 600V σχεδιασμένα για ηλεκτρολόγους. Η λειτουργία NCV 
του μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά την ηλεκτρική κατάσταση μέσω της μέτρησης της έντασης του πεδίου 
ΗΜ. Τα νέα μοντέλα UT139E/S περιλαμβάνουν ειδικά χαρακτηριστικά όπως το LoZ (ACV) για τη μέτρηση 
της τάσης «φάντασμα».

89.00  €

UT191T Επαγγελματικό πολύμετρο
Επαγγελματικά πολύμετρα της σειράς UT191 σχεδιασμένα για βιομηχανικούς χρήστες. Αυτή η σειρά 
πολυμέτρων με πιστοποίηση CE/GS/cTUVus συμμορφώνεται με το CAT III 600V και έχει βαθμολογία IP65, 
κατάλληλη για χρήση σε περιβάλλοντα με υγρασία και σκόνη. Η νέα μνήμη λειτουργιών του UT191 διατηρεί 
την πιο πρόσφατη ρύθμιση λειτουργίας την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί.

137.70  €

UT123D Έξυπνο ψηφιακό πολύμετρο
Το έξυπνο ψηφιακό πολύμετρο UT123D έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει αυτόματα την τάση AC/DC, την 
αντίσταση, τη δίοδο και τη συνέχεια. Με το πάτημα ενός κουμπιού, όλες οι λειτουργίες μέτρησης μπορούν 
να επιλεγούν χειροκίνητα, συμπεριλαμβανομένης της χωρητικότητας. Ο συμπαγής σχεδιασμός και η οθόνη 
EBTN το καθιστούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για το σπίτι, τις DIY και την εργασία σε σκοτεινά περιβάλλοντα.

34.80  €

UT120A Ψηφιακό πολύμετρο Pocket Size
Τα πολύμετρα της σειράς UT120 έχουν σχεδιαστεί για DIYers και ηλεκτρονικούς μηχανικούς για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστημάτων και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Είναι ένα 
απλό και φορητό πολύμετρο για κάθε ηλεκτρονικό μηχανικό.

28.50  €

UT118B Ψηφιακό πολύμετρο τύπου στυλό
Τα πολύμετρα τύπου στυλό της σειράς UT118 είναι ελαφριά και ανθεκτικά. Αυτός ο μετρητής έχει γρήγορο 
ρυθμό δειγματοληψίας 4 φορές/δευτερόλεπτο, ο οποίος μπορεί να καταγράψει γρήγορα τις μετρήσεις. Είναι 
ένα οικονομικό προϊόν προσαρμοσμένο για επισκευή οικιακών συσκευών.

46.20  €

UT15C Δοκιμαστής τάσης αδιάβροχου τύπου
Η πένα δοκιμής της σειράς UT15 έχει τις λειτουργίες: μέτρηση τάσης AC/DC (συμπεριλαμβανομένου 
τριφασικού AC), ένδειξη θέσης φάσης τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος, δοκιμή συνέχειας και μέτρηση 
ενός ανιχνευτή (κριτή μηδενικό καλώδιο ή καλώδιο ενεργού ρεύματος).
Μπορεί επίσης να λύσει τα πολύπλοκα προβλήματα ηλεκτρονίων, αυτοματισμού εργοστασίων.

54.00  €

UT18C. Δοκιμαστής τάσης και συνέχειας 
Η σειρά UT18 έχει σχεδιαστεί για τη δοκιμή τάσης AC/DC, τάσης 3 φάσεων, ακολουθίας φάσεων, συνέχειας 
και πολλά άλλα. Αυτή η σειρά κατηγοριοποιείται ως CAT IV 600V και πληροί το πρότυπο IP65. Αυτοί οι 
ελεγκτές τάσης είναι τέλεια εργαλεία για τους ηλεκτρολόγους να μετρούν γρήγορα τα επίπεδα τάσης σε όλα 
τα περιβάλλοντα. Αυτή η σειρά ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται με ηλεκτρικά συστήματα 110V.

63.00  €

UT682D. Wire Tracker
Ο ιχνηλάτης καλωδίων UT682 αποτελείται από έναν πομπό και έναν δέκτη, μπορεί να παρακολουθεί καλώδια 
ethernet/τηλεφώνου/τροφοδοσίας χωρίς να ανοίγει τη μόνωση τους. 
Το UT682 μπορεί να αντιμετωπίσει τα καλώδια ethernet και είναι ένα συνιστώμενο εργαλείο για τον 
εντοπισμό σφαλμάτων καλωδίων επικοινωνίας και καλωδίων ήχου/βίντεο.

31.50  €

UT300S. Υπέρυθρο Θερμόμετρο
Τα υπέρυθρα θερμόμετρα της σειράς UT300 είναι ελαφριά και μικρά. Τα αντικείμενα μπορούν να μετρηθούν 
γρήγορα και με ακρίβεια από απόσταση με ανάλυση 0,1°C. Αυτές οι συσκευές καταναλώνουν πολύ μικρή 
ενέργεια, κατάλληλες για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

31.50  €

UT333S. Ψηφιακός μετρητής υγρασίας θερμοκρασίας 
Το UT333S είναι ένας σταθερός, ασφαλής και αξιόπιστος μίνι ψηφιακός μετρητής υγρασίας θερμοκρασίας. 
Με σχεδιασμό διαιρούμενου τύπου, είναι βολικό και γρήγορο να μετράτε τη θερμοκρασία με ακρίβεια σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα. Ο σχεδιασμός τύπου split είναι τέλειος για την παρακολούθηση δυσπρόσιτων και 
μικρών αγωγών εξαερισμού.

36.60  €

UT373. Μίνι στροφόμετρο
Το UT373 είναι ένα αξιόπιστο ψηφιακό ταχύμετρο χωρίς επαφή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της 
ταχύτητας περιστροφής κινητήρων και άλλων μηχανών. Αυτή η συσκευή μπορεί να εμφανίζει αποτελέσματα 
σε RPM ή μέτρηση στροφών. Το UT373 είναι σε θέση να μετρήσει με ασφάλεια περιστροφικά αντικείμενα 
μέσω μιας μη παρεμβατικής μεθόδου.

31.50  €

UT261A. Ακολουθία φάσης και Ένδειξη περιστροφής κινητήρα
Η σειρά UT261 χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ακολουθίας τριφασικών φάσεων ισχύος, της 
ένδειξης φάσης που λείπει και της περιστροφής φάσης κινητήρα (UT261B). Το UT261A και το UT261B 
μπορούν να μετρήσουν εναλλασσόμενη τάση 40~700V και 90~600V αντίστοιχα. Αυτές οι συσκευές μπορούν 
να λειτουργήσουν σε εύρος συχνοτήτων 15~400Hz.

78.30  €



3

LM40. Μετρητής απόστασης λέιζερ
Οι μετρητές απόστασης λέιζερ της σειράς LM είναι φορητές συσκευές που μπορούν εύκολα και με ακρίβεια να 
μετρήσουν το μήκος, την περιοχή και τον όγκο πατώντας ένα κουμπί.

41.70  €

LM60. Μετρητής απόστασης λέιζερ
Οι μετρητές απόστασης λέιζερ της σειράς LM είναι φορητές συσκευές που μπορούν εύκολα και με ακρίβεια να 
μετρήσουν το μήκος, την περιοχή και τον όγκο πατώντας ένα κουμπί.

54.50  €

UT387B. Σαρωτής τοίχου
Οι σαρωτές τοίχου της σειράς UT387 είναι εξαιρετικά εργαλεία σχεδιασμένα για τον τομέα των κατασκευών 
και της οικιακής βελτίωσης. Αυτοί οι σαρωτές μπορούν να συλλάβουν κρυμμένα αντικείμενα πίσω από 
τοίχους, όπως μέταλλα, ενεργά ηλεκτρικά καλώδια και ξύλο.

72.00  €

UT673A. Δοκιμαστής μπαταρίας
Οι δοκιμαστές μπαταριών UT673A/UT675A μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της υγείας των 
μπαταριών των μπαταριών αυτοκινήτων, κατάλληλες για χωρητικότητα μπαταριών από 30Ah έως 200Ah. 
Αυτοί οι δοκιμαστές με πιστοποίηση CE μπορούν να εντοπίσουν γρήγορα και με ακρίβεια κοινά σφάλματα 
που προκαλούνται από την μπαταρία. 

69.00  €

LM555LD. Laser Leveler
Το νέο επίπεδο λέιζερ LM555LD του UNI-T σάς επιτρέπει να εντοπίζετε με ακρίβεια την οριζόντια γραμμή, 
την κάθετη γραμμή και τη διασταύρωση VH. Το νέο και βελτιωμένο επίπεδο λέιζερ είναι ένα τέλειο εργαλείο 
για την κατασκευή κτιρίων, τη διακόσμηση σπιτιού, την ανακαίνιση, την εγκατάσταση επίπλων, το δάπεδο και 
τη διάταξη του έργου.

226.80  €

LM100. Μετρητής απόστασης λέιζερ
Εργονομικό εξωτερικό, άνετος χειρισμός
Ακρίβεια χιλιοστού. Μεγάλη οθόνη HD πολλαπλών γωνιών. Οριζοντιωτής φυσικής και ηλεκτρονικής
Πολλαπλές λειτουργίες: Μέγιστη/Ελάχιστο/συνεχής μέτρηση, υπολογισμός μετατόπισης, αποθήκευση 
δεδομένων και άλλα. Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 3 λεπτά χωρίς λειτουργία

79.00  €

LM575LD. Laser Leveler
Αυτοί οι ισοπεδωτές λέιζερ είναι εξοπλισμένοι με πράσινο λέιζερ LD, κατάλληλο για μεγάλους ή φωτεινούς 
χώρους εργασίας.
Οι εφαρμογές του περιλαμβάνουν: οριζόντια, κάθετη, εγκάρσια προβολή για διακόσμηση, κατασκευή κτιρίων, 
διακόσμηση σπιτιού, ανακαίνιση, τοποθέτηση επίπλων, δάπεδα και διάταξη έργου.

229.50  €

UT501A. Δοκιμαστής αντίστασης μόνωσης
Οι δοκιμαστές μόνωσης της σειράς UT500 χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αντίστασης μόνωσης του 
ηλεκτρικού εξοπλισμού και των οικιακών συσκευών. Αυτό γίνεται με τη μέτρηση της αντίστασης μόνωσης 
μεταξύ ηλεκτρικών κυκλωμάτων ή μεταξύ κυκλωμάτων και γείωσης.

101.70  €

UT521. Ψηφιακός ελεγκτής γείωσης
Η σειρά UT520 μπορεί να εκτελέσει ακριβή μέτρηση αντίστασης γείωσης 3 συρμάτων και απλής μέτρησης 
2 συρμάτων για ηλεκτρικά και ηλεκτρικά συστήματα, εξοπλισμό αντικεραυνικής προστασίας και σύστημα 
γείωσης όλου του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Αυτή η σειρά είναι ο εισαγωγικός ελεγκτής αντίστασης γείωσης 
της UNI-T με υψηλή οικονομική αξία. Ο ελαφρύς σχεδιασμός του είναι βολικός για εργασίες στο πεδίο.

241.00  €

LM576LD. Laser Leveler
Αυτοί οι ισοπεδωτές λέιζερ είναι εξοπλισμένοι με πράσινο λέιζερ LD, κατάλληλο για μεγάλους ή φωτεινούς 
χώρους εργασίας.
 Οι εφαρμογές του περιλαμβάνουν: οριζόντια, κάθετη, εγκάρσια προβολή για διακόσμηση, κατασκευή 
κτιρίων, διακόσμηση σπιτιού, ανακαίνιση, τοποθέτηση επίπλων, δάπεδα και διάταξη έργου.

278.10  €

UT526. Ηλεκτρικός μετρητής πολλαπλών λειτουργιών
Το UT526 είναι ένας πολυλειτουργικός ελεγκτής ηλεκτρικής εγκατάστασης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να ελέγξει την αντίσταση μόνωσης, την κατάσταση RCD, τη συνέχεια χαμηλής αντίστασης και τις μετρήσεις 
τάσης. Το UT526 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή του συστήματος διανομής ισχύος, του συστήματος 
αντικεραυνικής προστασίας και των συστημάτων καλωδίωσης για την εξασφάλιση ασφαλών λειτουργιών.

288.30  €

UT-L20. Ακροδέκτης
Μήκος καλωδίων: 900mm, Μήκος ράβδου:101mm. Μήκος άκρης: 16,5mm
Επίπεδο ασφαλείας: CAT I 1000V/CAT II 600V 10A.

3.30  €
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UT-L21. Ακροδέκτης
Μήκος καλωδίων: 900mm, Μήκος ράβδου: 133mm. Μήκος άκρης: 15,8mm
Επίπεδο ασφαλείας: CAT III 1000V/CAT IV 600V 20A

4.50  €

UT-L25. Ακροδέκτης
Μήκος καλωδίων: 900mm, Μήκος ράβδου: 115mm. Μήκος μύτης: 18mm
Επίπεδο ασφαλείας: CAT III 1000V/CAT IV 600V 10A. Πιστοποιητικό ασφαλείας: EN 61010-031 A1: 2015

6.30  €

UT-L27. Ακροδέκτης
Μήκος καλωδίων: 900mm, Μήκος ράβδου: 130mm. Μήκος μύτης: 16,3mm, με σπείρωμα
Επίπεδο ασφαλείας: CAT III 1000V/CAT IV 600V 10A. Πιστοποιητικό ασφαλείας: EN 61010-031 A1:2015

9.60  €


