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obrázek popis cena bez DPH 

 
D-MM-AX01 

 
 

    
 

 

Výrobce  AXIOMET 

Typ měřicího přístroje  číslicový multimetr 

Zobrazovač  LCD 3,5místný (1999) 

Vzorkování  3x/s 

Rozsah měření napětí DC  100µ...200m/2/20/200/600V 

Přesnost měření napětí DC  ±(0,5% + 4 digity) 

Rozsah měření napětí AC  100m...200/600V 

Přesnost měření napětí AC  ±(1,2% + 10 digitů) 

Rozsah měření proudu DC  1µ...20u/200u/2m/20m/200m/10A 

Přesnost měření proudu DC  ±(1,5% + 3 digity) 

Rozsah měření odporu  0,1Ω...200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ 

Přesnost měření odporu  ±(0,8% + 5 digitů) 

Test diody  1mA, 3V 

Test průchodnosti obvodu  akustický signál pro R<70Ω 

Pracovní teplota  0...40°C 

Vnější rozměry (šíř. x hl. x výš.)  85 x 30 x 145mm 

Hmotnost s baterií  170g 

Zdroj napájení  1 baterie 9V 6F22 

Standardní vybavení  měřicí šňůry 

 
Vlastnosti měřicích přístrojů:  

 rázuvzdorný kryt 

 ruční přepínání rozsahů 

 test diody a průchodnosti obvodu s bzučákem 

 zobrazovač LCD 

 indikátor vyčerpání baterie 

285kč 

(1-2ks) 

 

250kč 

(3 a více ks) 

 
D-MM-AX02 

 
 

 
 

    
 

   

Výrobce  AXIOMET 

Typ měřicího přístroje  číslicový multimetr 

Zobrazovač  LCD (1999) 

Vzorkování  3x/s 

Rozsah měření napětí DC  100µ...200m/2/20/200/1000V 

Přesnost měření napětí DC  ±(0,5% + 3 digity) 

Rozsah měření napětí AC  1m...2/20/200/750V 

Přesnost měření napětí AC  ±(2% + 5 digitů) 

Rozsah měření proudu DC  0,01µ...20µ/2m/200m/20A 

Přesnost měření proudu DC  ±(0,8% + 10 digitů) 

Rozsah měření proudu AC  1µ...2m/200m/20A 

Přesnost měření proudu AC  ±(0,8% + 5 digitů) 

Rozsah měření odporu  0,1...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ 

Přesnost měření odporu  ±(0,8% + 3 digity) 

Rozsah měření kapacity  10p...20n/2µ/200µF 

Přesnost měření kapacity  ±(2,5% + 20 digitů) 

Test diody  1mA, 3V 

Test hFE tranzistorů  3V 

Test průchodnosti obvodu  akustický signál pro R<70Ω 

Vnější rozměry (šíř. x hl. x výš.)  93 x 55 x 175mm 

Hmotnost  400g 

Zdroj napájení  1 baterie 9V 6F22 

Shoda s normou  EN61010 600V CAT III 

 

Vlastnosti měřicích přístrojů:  

 automatické vypínání 

 rázuvzdorné pouzdro (holster) 

 měření hFE tranzistorů pomocí přiloženého adaptéru 

 ruční přepínání rozsahů 

 test diody a průchodnosti obvodu s bzučákem 

 indikátor vyčerpání baterie 

 indikátor překročení měřicího rozsahu "1" nebo "-1" 

 zobrazovač LCD 3,5 místa (1999) s výškou 40 mm 

720kč 

(1-2ks) 

 

645kč 

(3 a více ks) 

http://www.jb-elektronik.cz/
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-MM-AX01
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-MM-AX02
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D-MM-AX03 

 
 

   
 

    
 

   

Výrobce  AXIOMET 

Typ měřicího přístroje  číslicový multimetr 

Zobrazovač  LCD 3,75místný (3999) 

Vzorkování  3x/s 

Rozsah měření napětí DC  100µ...400m/4/40/400/600V 

Přesnost měření napětí DC  ±(0,5% + 4 digity) 

Rozsah měření napětí AC  1m...4/40/400/600V 

Přesnost měření napětí AC  ±(0,8% + 6 digitů) 

Rozsah měření proudu DC  0,1µ...400µ/4000µ/40m/400m/10A 

Přesnost měření proudu DC  ±(1% + 10 digitů) 

Rozsah měření proudu AC  0,1µ...400µ/4m/40m/400m/10A 

Přesnost měření proudu AC  ±(1,5% + 10 digitů) 

Rozsah měření odporu  0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 

Přesnost měření odporu  ±(0,8% + 4 digity) 

Rozsah měření kapacity  1p...4n/40n/400n/4µ/40µ/100µF 

Přesnost měření kapacity  ±(3,5% + 8 digitů) 

Rozsah měření kmitočtu  
0,001...1/10/100/1k/10k/100k/1M/30M
Hz 

Přesnost měření kmitočtu  ±(0,5% + 10 digitů) 

Rozsah měření teploty  -20....1000°C 

Přesnost měření teploty  ±(1% + 5 digitů) 

Rozlišení měření teploty  1°C 

Test diody  0,5mA, 1,5V 

Test průchodnosti obvodu  akustický signál pro R<50Ω 

Vnější rozměry (šíř. x hl. x výš.)  74 x 36 x 145mm 

Hmotnost s baterií  190g 

Zdroj napájení  2 baterie 1,5V LR03 (AAA) 

 
Vlastnosti měřicích přístrojů:  

 automatické a ruční přepínání rozsahů 

 automatické vypínání 

 funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače) 

 funkce relativního měření REL 

 rázuvzdorné pouzdro (holster) 

 měření kmitočtu, kapacity a teploty 

 test diody a průchodnosti obvodu s bzučákem 

 indikátor překročení měřicího rozsahu 

 zobrazovač LCD 

 měření střídy Duty Cycle 

 indikátor vyčerpání baterie 
Standardní vybavení:  

 měřicí šňůry 

 kapková sonda typu K 

808kč 

(1-2ks) 

 

730kč 

(3 a více ks) 

http://www.jb-elektronik.cz/
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-MM-AX03
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D-MM-AX04 

 
 

   
 

    
 

   
 

   

Výrobce  AXIOMET 

Typ měřicího přístroje  číslicový multimetr 

Zobrazovač  LCD 3,75místný (3999) 

Bargraf  41 segm. 30 x/s 

Vzorkování  3x/s 

Rozsah měření napětí DC  0,1m...400m/4/40/400/1000V 

Přesnost měření napětí DC  ±(0,5% + 4 digity) 

Rozsah měření napětí AC  0,1m...400m/4/40/400/750V 

Přesnost měření napětí AC  ±(0,8% + 10 digitů) 

Rozsah měření proudu DC  1µ...400µ/4m/40m/400m/4/10A 

Přesnost měření proudu DC  ±(1% + 10 digitů) 

Rozsah měření proudu AC  1µ...400µ/4m/40m/400m/4/10A 

Přesnost měření proudu AC  ±(1,5% + 10 digitů) 

Rozsah měření odporu  0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 

Přesnost měření odporu  ±(0,8% + 4 digity) 

Rozsah měření kapacity  10p...40n/400n/4µ/40µ/200µF 

Přesnost měření kapacity  ±(3,5% + 8 digitů) 

Rozsah měření kmitočtu  0,01...10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz 

Přesnost měření kmitočtu  ±(0,5% + 4 digity) 

Rozsah měření teploty  -20....1000°C 

Přesnost měření teploty  ±(1% + 5 digitů) 

Střída  0.1...99.9% 

Vnější rozměry (šíř. x hl. x výš.)  93 x 48 x 191mm 

Hmotnost s baterií  350g 

Zdroj napájení  2 baterie 1,5V LR03 (AAA) 

Rozhraní  USB 

Druh vývodu  USB A vidlice 

 
Vlastnosti měřicích přístrojů:  

 automatické přepínání rozsahů 

 automatické vypínání 

 funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače) 

 funkce MIN/MAX 

 funkce relativního měření REL 

 rázuvzdorné pouzdro (holster) 

 test diody a průchodnosti obvodu s bzučákem 

 indikátor překročení měřicího rozsahu 

 zobrazovač LCD s bargrafem 

 indikátor vyčerpání baterie 
Standardní vybavení:  

 kabel USB 

 software 

 měřicí šňůry 

 teplotní sonda typu K 

1330kč 

(1÷2ks) 

 

1220kč  

(3ks a více) 

http://www.jb-elektronik.cz/
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-MM-AX04
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D-MM-AX05 

 
 

   
 

     
 

     

Výrobce  AXIOMET 

Typ měřicího přístroje  číslicový multimetr 

Zobrazovač  LCD (4000) 

Vzorkování  3x/s 

Rozsah měření napětí DC  0,1m...400m/4/40/400/600V 

Přesnost měření napětí DC  ±(1,5% + 4 digity) 

Rozsah měření napětí AC  0,1m...400m/4/40/400/600V 

Přesnost měření napětí AC  ±(1% + 4 digity) 

Rozsah měření proudu DC  0,1µ...400µ/4000µ/400m/10A 

Přesnost měření proudu DC  ±(1% + 2 digity) 

Rozsah měření proudu AC  0,1µ...400µ/4000µ/400m/10A 

Přesnost měření proudu AC  ±(1,5% + 2 digity) 

Rozsah měření odporu  0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 

Přesnost měření odporu  ±(1,5% + 2 digity) 

Rozsah měření kapacity  10p...50n/500n/5µ/50µ/100µF 

Přesnost měření kapacity  ±(3% + 5 digitů) 

Rozsah měření kmitočtu  0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz 

Přesnost měření kmitočtu  ±(1,2% + 3 digity) 

Rozsah měření teploty  -20....1300°C 

Rozsah měření vlhkosti  33...99% RH 

Rozsah měření intenzity zvuku  35....100dB 

Přesnost měření intenzity zvuku  ±5dB 

Střída  0.1...99.9% 

Měření intenzity osvětlení  0.001...40klx 

Test diody  1,4mA, 2,8V 

Test průchodnosti obvodu  akustický signál pro R<50Ω 

Vnější rozměry (šíř. x hl. x výš.)  78 x 48 x 170mm 

Hmotnost s baterií  335g 

Zdroj napájení  1 baterie 9V 6F22 

Shoda s normou  
EN61010 1000V CAT III, EN61010 

600V CAT IV 

 

Vlastnosti měřicích přístrojů:  

 automatická změna polarity 

 automatické vypínání 

 funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače) 

 funkce relativního měření REL 

 ochrana proti přetížení 

 měření teploty, vlhkosti, intenzity osvětlení a zvuku 

 test diody a průchodnosti obvodu s bzučákem 

 indikátor překročení rozsahu 

 bezdotykový detektor napětí 

 automatická volba měřicích rozsahů 

 indikátor vyčerpání baterie 
Standardní vybavení:  

 měřicí šňůry 

 kapková sonda typu K 

1999kč  

(1-2ks) 

 

 

1770kč  

(3 a více ks) 

http://www.jb-elektronik.cz/
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-MM-AX05
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D-MM-KY01 

 
 

   
 

    
 

   

Výrobce  KYORITSU 

Typ měřicího přístroje  číslicový multimetr 

Zobrazovač  LCD (3999) 

Vzorkování  2,5x/s 

Rozsah měření napětí DC  400m/4/40/400/600V 

Přesnost měření napětí DC  ±(0,6% + 4 digity) 

Rozsah měření napětí AC  400m/4/40/400/600V 

Přesnost měření napětí AC  ±(1,3% + 4 digity) 

Rozsah měření proudu DC  400µ/4000µ/40m/400m/4/10A 

Přesnost měření proudu DC  ±(1% + 4 digity) 

Rozsah měření proudu AC  400µ/4000µ/40m/400m/4/10A 

Přesnost měření proudu AC  ±(2% + 4 digity) 

Rozsah měření odporu  400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 

Rozsah měření kapacity  40n/400n/4µ/40µ/100µF 

Přesnost měření kapacity  ±(3% + 5 digitů) 

Rozsah měření kmitočtu  
5,12/51,2/512/5,12k/51,2k/512k/5,12M/

10MHz 

Přesnost měření kmitočtu  ±(0,1% + 5 digitů) 

Střída  0.1...99.9% 

Test diody  0,4mA 

Test průchodnosti obvodu  akustický signál pro R<100Ω 

Rozměry  155 x 75 x 33mm 

Hmotnost  260g 

Zdroj napájení  2 baterie 1,5V LR6 (AA) 

 
Vlastnosti měřicích přístrojů:  

 automatické a ruční přepínání rozsahů 

 automatické vypínání 

 funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače) 

 funkce relativního měření REL 

 indikátor překročení rozsahu 
Standardní vybavení:  

 holster 

 měřicí šňůry 

1140kč 

(1 a více ks) 

 

 
D-MM-UN01 

 
 

    
 

   

Výrobce  UNI-T 

Typ měřicího přístroje  číslicový multimetr 

Zobrazovač  LCD 

Rozsah měření napětí DC  200m/2/20/200/600V 

Přesnost měření napětí DC  ±(0,5% + 2 digity) 

Rozsah měření napětí AC  200/500V 

Přesnost měření napětí AC  ±(1,2% + 10 digity) 

Rozsah měření proudu DC  2m/20m/200m/10A 

Přesnost měření proudu DC  ±(1% + 2 digity) 

Rozsah měření odporu  200/2k/20k/200k/20MΩ 

Přesnost měření odporu  ±(0,8% + 2 digity) 

Test průchodnosti obvodu  akustický signál pro R<70Ω 

Vnější rozměry (šíř. x hl. x výš.)  35 x 73.5 x 130mm 

Zdroj napájení  1 baterie 9V 6F22 

 
Vlastnosti měřicích přístrojů:  

 funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače) 

 podsvětlení zobrazovače 

275kč 

(1-2ks) 

 

260kč 

(3 a více ks) 

http://www.jb-elektronik.cz/
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-MM-KY01
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-MM-UN01
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D-MM-UN02 

 
 

 
 

    
 

  

Výrobce  UNI-T 

Typ měřicího přístroje  číslicový multimetr 

Zobrazovač  LCD (3999) 

Rozsah měření napětí DC  400mV / 4V / 40V / 400V / 500V 

Přesnost měření napětí DC  +/- (0.8%+1) 

Rozsah měření napětí AC  4V / 40V / 400V / 500V 

Přesnost měření napětí AC  /- (1.2%+3) 

Rozsah měření proudu DC  
400µA / 4000µA / 40mA / 400mA / 4A 

/ 10A 

Přesnost měření proudu DC  +/- (1%+2) 

Rozsah měření proudu AC 
400µA / 4000µA / 40mA / 400mA / 4A 

/ 10A 

Přesnost měření proudu AC  +/- (1.5%+5) 

Rozsah měření odporu  
400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 
kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm 

Přesnost měření odporu  +/- (1%+2) 

Test průchodnosti obvodu  akustický signál 

Vnější rozměry (šíř. x hl. x výš.)  130 x 73.5 x 35mm 

Zdroj napájení  1.5V bat. (2x AAA) 

 

Vlastnosti měřicích přístrojů:  

 funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače) 

 Auto rozsah 

 Test tranzistorů 

 Test diod 

 Akustický test 

 Indikátor baterie 

 Vstupní impedance pro DC napětí: 10 MOhm 

380kč 

(1-2ks) 

 

368kč 

(3 a více ks) 

 
D-MM-UN03 

 
 

    
 

   
 

  

Výrobce  UNI-T 

Typ měřicího přístroje  číslicový multimetr 

Zobrazovač  LCD (1999) 

Vzorkování  2,5x/s 

Rozsah měření napětí DC  200mV / 2V / 20V / 1000V 

Přesnost měření napětí DC  +/- (0.5%+2) 

Rozsah měření napětí AC  200V / 750V 

Přesnost měření napětí AC  +/- (0.8%+5) 

Rozsah měření proudu DC  200mA / 10A 

Přesnost měření proudu DC  +/- (0.8%+5) 

Rozsah měření odporu  
200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 

kOhm / 20 MOhm 

Rozsah měření teploty  -40 až 1000°C 

Přesnost měření kmitočtu 2kHz 

Rozsah měření střídy 1% ~ 90% 

Rozměry 179 x 88 x 39mm 

 

Vlastnosti měřicích přístrojů:  

 Pojistka 10A 

 Test diod 

 Akustický test 

 Data Hold 

 Indikátor baterie 

 Test baterií: 12V - přesnost: +/- (3%+5) 

 Úhel sepnutí: 4Cyl / 6Cyl / 8Cyl - přesnost: +/- (3%+5) 

 Měření otáček: 4Cyl / 6Cyl / 8Cyl - přesnost: +/- (3%+5) 

 Vstupní impedance pro DC napětí: 10 MOhm 

 Max. displej 1999 (60 x 54mm) 

820kč 

(1-2ks) 

 

770kč 

(3 a více ks) 

http://www.jb-elektronik.cz/
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-MM-UN02
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-MM-UN03
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D-MM-UN04 

 
 

   
 

    
 

     

Výrobce  UNI-T 

Typ měřicího přístroje  číslicový multimetr 

Zobrazovač  LCD (5999) 

Vzorkování  2,5x/s 

Rozsah měření napětí DC  600mV/6V/60V/600V 

Přesnost měření napětí DC  +/- (0.5%+2) 

Rozsah měření napětí AC  6V/60V/600V 

Přesnost měření napětí AC  +/- (0.8%+3) 

Rozsah měření proudu DC  600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A 

Přesnost měření proudu DC +/- (0.8%+2) 

Rozsah měření proudu AC  600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A 

Přesnost měření proudu AC +/- (1%+3) 

Rozsah měření odporu  
600Ohm/6kOhm/60kOhm/600kOhm/6

MOhm/60MOhm 

Přesnost měření odporu +/- (0.8%+2) 

Rozsah měření kapacity 

-

9.999nF/99.99nF/999.9nF/99.99uF/999.
9uF/9.999mF/99.99mF 

Přesnost měření kmitočtu 10Hz - 10MHz +- (0.1%+4) 

Rozsah měření střídy 0.1%~99.9% 

Rozsah měření teploty 
-40°C~1000°C (s dodávaným 

termočlánkem do 200°C) 

Přesnost měření teploty +- (1%+3) 

Vnější rozměry (šíř. x hl. x výš.)  180mm x 87mm x 47mm 

Zdroj napájení  2xAA 1,5V 

 

Vlastnosti měřicích přístrojů:  

 Automatické nastavovaní rozsahu 

 True RMS 

 Šířka pásma 45Hz-1kHz 

 Test diod 

 Bezkontaktní detekce napětí 

 Automatické vypnutí 

 Prozvánění (zkouška vodivosti) 

 Indikace slabé baterie 

 Data hold 

 Funkce MIN/MAX 

 Relatovní mód (nulování) 

 Podsvětlení displeje 

 Vstupní ochrana 600Vrms 

 Vstupní impedance pro DC napětí 1GOhm 

1135kč 

(1-5ks) 

 

982kč 

(6 a více ks) 

 

http://www.jb-elektronik.cz/
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-MM-UN04
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D-MM-MA01 

 
 

   
 

     
 

    
 

 

Výrobce  Mastech 

Typ měřicího přístroje  číslicový multimetr 

Zobrazovač  LCD (6599) 

Vzorkování  2,5x/s 

Rozsah měření napětí DC  660mV/6,6V/66V/660V/1000V 

Přesnost měření napětí DC  +/- (0.5%+5) 

Rozsah měření napětí AC  660mV/6,6V/66V/660V/1000V 

Přesnost měření napětí AC  +/- (1.2%+5) 

Rozsah měření proudu DC  660uA/6600uA/66mA/660mA/10A 

Přesnost měření proudu DC +/- (1.0%+5) 

Rozsah měření proudu AC  660uA/6600uA/66mA/660mA/10A 

Přesnost měření proudu AC +/- (1.5%+5) 

Rozsah měření odporu  
660Ohm/6.6kOhm/66kOhm/660kOhm/ 

6.6MOhm/66MOhm 

Přesnost měření odporu +/- (0.8%+5) 

Rozsah měření kapacity 
-6.6nF/66nF/660nF/6.6uF/66uF/60uF/ 

6.6mF/66mF 

Přesnost měření kmitočtu 66Hz – 66MHz +- (1.5%+5) 

Rozsah měření střídy 0.1%~99.9% 

Vnější rozměry (šíř. x hl. x výš.)  180mm x 86mm x 52mm 

Zdroj napájení  9V 

 

Vlastnosti měřicích přístrojů:  

 Automatické nastavovaní rozsahu 

 Dvojitý displej s bargrafem 

 True RMS 

 Test diod 

 Bezkontaktní detekce napětí (NCV) 

 Automatické vypnutí 

 Prozvánění (zkouška vodivosti) 

 Indikace slabé baterie 

 Data hold 

 Funkce MIN/MAX 

 Relatovní mód (nulování) 

 Podsvětlení displeje 

 Rázuvzdorné pouzdro 

 Vstupní ochrana 600Vrms/1000Vrms 

 Vstupní impedance 10MOhm 

 USB port pro připojení k PC a aplikace do počítače s možností 
exportu 

1490kč 

(1 a více ks) 

http://www.jb-elektronik.cz/
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-MM-MA01
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-MM-MA01
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D-CM-AX01 

 
 

   
 

    
 

    
 

Výrobce  AXIOMET 

Typ měřicího přístroje  číslicový klešťový měřič 

Max. průměr měřeného vodiče  23mm 

Zobrazovač  LCD 3,75místný (3999) 

Vzorkování  2x/s 

Rozsah měření proudu DC  0,01...40/400A 

Přesnost měření proudu DC  ±(2,5% + 6 digitů) 

Rozsah měření proudu AC  0,01...40/400A 

Šířka pásma pro měření proudu 
AC  

50Hz...400Hz 

Přesnost měření proudu AC  ±(3% + 10 digitů) 

Rozsah měření napětí DC  0,1m...400m/4/40/400/600V 

Přesnost měření napětí DC  ±(1,5% + 3 digity) 

Rozsah měření napětí AC  0,1m...400m/4/40/400/600V 

Přesnost měření napětí AC  ±(2% + 5 digitů) 

Šířka pásma pro měření napětí AC  50Hz...400Hz 

Rozsah měření odporu  0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 

Přesnost měření odporu  ±(1% + 4 digity) 

Rozsah měření kapacity  0,1n...40n/400n/4µ/40µ/100µF 

Přesnost měření kapacity  ±(3% + 5 digitů) 

Rozsah měření kmitočtu  0,001...5/50/500/5k/50k/150kHz 

Přesnost měření kmitočtu  ±(1,2% + 2 digity) 

Rozsah měření teploty  -50....760°C 

Přesnost měření teploty  ±(3% + 5 digitů) 

Střída  0.5...99% 

Přesnost měření střídy  ±(1,2% + 2 digity) 

Test průchodnosti obvodu  akustický signál pro R<150Ω 

Test diody  0,3mA, 1,5V 

Rozměry  200 x 50 x 35mm 

Hmotnost bez baterie  183g 

Zdroj napájení  2 baterie 1,5V LR03 (AAA) 

Shoda s normou  EN61010 600V CAT III 

 

Vlastnosti měřicích přístrojů:  

 automatické vypínání 

 velký podsvětlený zobrazovač LCD 

 funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače) 

 funkce relativního měření REL 

 funkce nulování zobrazovače při měření DC 

 měření teploty, kmitočtu, kapacity a střídy 

 rozlišení měření proudu 0,01 A 

 test diody a průchodnosti obvodu s bzučákem 

 indikátor překročení měřicího rozsahu 

 bezdotykový detektor napětí 

 možnost měření ve st. Celsia nebo Fahrenheita 

 indikátor vyčerpání baterie 
Standardní vybavení:  

 pouzdro 

 měřicí šňůry 

 kapková sonda typu K 

1875kč 

(1-2ks) 

 

1800kč 

(3 a více ks) 

http://www.jb-elektronik.cz/
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-CM-AX01
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D-CM-AX02 

 
 

   
 

    
 

   

Výrobce  AXIOMET 

Typ měřicího přístroje  číslicový klešťový měřič 

Max. průměr měřeného vodiče  38mm 

Zobrazovač  LCD (3999) 3 3/4 místa 

Rozsah měření proudu DC  400/1000A 

Přesnost měření proudu DC  ±(2,5% + 3 digity) 

Rozsah měření proudu AC  400/1000A 

Přesnost měření proudu AC  ±(2,5% + 5 digitů) 

Rozsah měření napětí DC  400m/4/40/400/600V 

Přesnost měření napětí DC  ±(0,5% + 3 digity) 

Rozsah měření napětí AC  400m/4/40/400/600V 

Přesnost měření napětí AC  ±(1% + 3 digity) 

Rozsah měření odporu  400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 

Přesnost měření odporu  ±(0,5% + 3 digity) 

Rozsah měření kmitočtu  10/100/1000/10k/100k/1MHz 

Přesnost měření kmitočtu  ±(0,1% + 3 digity) 

Rozměry  190 x 64 x 24mm 

Hmotnost  150g 

Zdroj napájení  3 baterie 3V CR2032 

Shoda s normou  EN61010 600V CAT II 

 

Vlastnosti měřicích přístrojů:  

 test diody a průchodnosti obvodu s bzučákem 

 indikátor vyčerpání baterie 

 funkce automatického vypnutí napájení s možností jejího vypnutí 
Standardní vybavení:  

 pouzdro 

 měřicí šňůry 

2112kč 

(1-2ks) 

 

1925kč 

(3 a více ks) 

 

 
D-CM-KY01 

 
 

   
 

    
 

  

Výrobce  KYORITSU 

Typ měřicího přístroje  číslicový klešťový měřič 

Max. průměr měřeného vodiče  30mm 

Zobrazovač  LCD 3,75místný 13 mm 

Vzorkování  2,5x/s 

Rozsah měření proudu DC  0,01...40/400A 

Přesnost měření proudu DC  ±(3% + 8 digitů) 

Rozsah měření proudu AC  0,01...40/400A 

Přesnost měření proudu AC  ±(3% + 8 digitů) 

Rozsah měření napětí DC  0,1...400/600V 

Přesnost měření napětí DC  ±(1,5% + 5 digitů) 

Rozsah měření napětí AC  0,1...400/600V 

Přesnost měření napětí AC  ±(2% + 5 digitů) 

Rozsah měření odporu  0,1...400/4000Ω 

Přesnost měření odporu  ±(2% + 5 digitů) 

Test průchodnosti obvodu  akustický signál pro R<50Ω 

Stupeň znečištění  2 

Rozměry  187 x 69 x 39mm 

Hmotnost s baterií  200g 

Zdroj napájení  2 baterie 1,5V LR03 (AAA) 

Volitelné příslušenství  měkké pouzdro KT203-F 

Shoda s normou  
EN61010 300V CAT III, EN61010 

600V CAT II 
 

Vlastnosti měřicích přístrojů:  

 automatické vypínání 

 funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače) 

 funkce nulování zobrazovače při měření DC 

 test průchodnosti obvodu s bzučákem 
Standardní vybavení:  

 baterie 

 měřicí šňůry 

1875kč 

(1 a více ks) 

 

http://www.jb-elektronik.cz/
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-CM-AX02
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-CM-KY01
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D-CM-UN01 

 
 

   
 

    
 

     

Výrobce  UNI-T 

Typ měřicího přístroje  číslicový klešťový měřič 

Max. průměr měřeného vodiče  28mm 

Zobrazovač  LCD (3999) 

Rozsah měření proudu DC  40/400A 

Přesnost měření proudu DC  ±(2% + 3 digity) 

Rozsah měření proudu AC  40/400A 

Přesnost měření proudu AC  ±(2,5% + 5 digitů) 

Rozsah měření napětí DC  0,01m...400m/4/40/400/600V 

Přesnost měření napětí DC  ±(0,8% + 1 digit) 

Rozsah měření napětí AC  0,001...4/40/400/600V 

Přesnost měření napětí AC  ±(1% + 5 digitů) 

Rozsah měření odporu  0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 

Přesnost měření odporu  ±(1% + 2 digity) 

Rozsah měření kmitočtu  10...1MHz 

Test průchodnosti obvodu  akustický signál pro R<100Ω 

Stupeň znečištění  2 

Rozměry  208 x 76 x 30mm 

Hmotnost s baterií  260g 

Zdroj napájení  1 baterie 9V 6F22 

Shoda s normou  
EN61010 300V CAT III, EN61010 

600V CAT II 
 

Vlastnosti měřicích přístrojů:  

 automatické přepínání rozsahů 

 automatické vypínání 

 velký podsvětlený zobrazovač LCD 

 ergonomický tvar krytu umožňující obsluhu jednou rukou 

 funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače) 

 měření skutečné efektivní hodnoty True RMS 

 test diody a průchodnosti obvodu s bzučákem 

 funkce REL 
Standardní vybavení:  

 měkké pouzdro 

 měřicí šňůry 

1465kč 

(1 a více ks) 

http://www.jb-elektronik.cz/
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-CM-UN01
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D-CA-CA01 

   

Proudová sonda 600A AC/DC 

Výrobce  CIE 

Typ měřicího příslušenství  klešťový adaptér 

Max. průměr měřeného vodiče  30mm 

Rozsah měření proudu DC  0...600A 

Přesnost měření proudu DC  ±(2% + 2A) 

Rozsah měření proudu AC  10m...600A 

Přesnost měření proudu AC  ±(3% + 2A) 

Výstupní signál  1 mV/1 A 

Rozměry  178 x 70 x 33mm 

Hmotnost s baterií  290g 

Zdroj napájení  1 baterie 9V 6F22 

Shoda s normou  EN61010 600V CAT II 

Vlastnosti měřícího adaptéru:  

 délka kabelu 100cm 

 funkce nulování zobrazovače při měření DCA 

 signalizace vyčerpání baterie 

 indikátor vyčerpání baterie 

1870kč 

(1 a více ks) 

 
D-CA-CA02 

 

 
 

  
 

  

Proudová sonda 60A AC/DC 

Výrobce  CIE 

Typ měřicího příslušenství  klešťový adaptér 

Max. průměr měřeného vodiče  9mm 

Rozsah měření proudu DC  100mA...60A výstup 10mV/A 

Přesnost měření proudu DC  ±(1,5% + 5mA)/ (1,5% + 20mA) 

Rozsah měření proudu AC  10m...60A 

Přesnost měření proudu AC  ±(2% + 5mA) (100mV/1A) 

Výstupní signál  
100mV/1A (pro 60 AC/DCA), 

10mV/1A (pro 15 ACA / 20 DCA) 

Rozměry  195 x 70 x 33mm 

Hmotnost s baterií  250g 

Zdroj napájení  1 baterie 9V 6F22 

Shoda s normou  EN61010 600V CAT II 

Vlastnosti měřicího adaptéru:  

 délka kabelu 100cm 

 funkce nulování zobrazovače při měření DCA 

 signalizace vyčerpání baterie 

 indikátor vyčerpání baterie 

1814kč 

(1 a více ks) 

http://www.jb-elektronik.cz/
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-CA-CA01
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-CA-CA02
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D-CA-CA03 

 
 

  
 

  

Proudová sonda 1000A AC/DC 

Výrobce  Isotech - RS Pro 

Typ měřicího příslušenství  klešťový adaptér 

Max. průměr měřeného vodiče  51mm 

Rozsah měření proudu DC  0...1000A 

Přesnost měření proudu DC  ±(2,9% + 2A) 

Rozsah měření proudu AC  0...1000A 

Přesnost měření proudu AC  ±(2,9% + 5A) 

Výstupní signál  
1 mV/1 A (rozsah 1000A),  

10mV/A (rozsah 100A) 

Rozměry  232x 90 x 32mm 

Hmotnost s baterií  420g 

Zdroj napájení  1 baterie 9V 6F22 

Shoda s normou  EN61010 1000V CAT III 

Vlastnosti měřícího adaptéru:  

 délka kabelu 100cm, bezpečnostní banánky 

 funkce nulování zobrazovače při měření DCA 

 signalizace vyčerpání baterie 

 indikátor vyčerpání baterie 

 textilní pouzdro 

 redukce-adaptéry bezpečnostní zdířka/neizolovaný banánek 2x 

2890kč 

(1 a více ks) 

 

http://www.jb-elektronik.cz/
http://www.jb-elektronik.cz/e-shop/?sidx=0&catg=0&br=&search=D-CA-CA03
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D-CM-F30A 

   

Automobilový ampérmetr – ATO pojistka 
Speciální ampérmetr s měřícím adaptérem pro automobilovou ATO nožovou 

pojistku. Do adaptéru se zasune pojistka definované 

Výrobce  EXTECH  
 Zdroj napájení  1 baterie 12V A23  

 Typ měřicího přístroje  automobilový ampérmetr  

 Hmotnost  68g  
 Max. prac. napětí  48V DC  

 Délka kabelu  0.71m  

 Rozměr pojistky  standardní  
 Max. pracovní proud  30A  

 Rozměry  86 x 37 x 28.5mm  

 Přesnost měření proudu DC  ±(2% + 2 digity)  
 Rozlišení měření proudu  10mA 

 

735kč 

(1 a více ks) 

 
D-CM-F20M 

   

Automobilový ampérmetr – MINI pojistka 
Speciální ampérmetr s měřícím adaptérem pro automobilovou MINI nožovou 

pojistku. Do adaptéru se zasune pojistka definované 

Výrobce  EXTECH  
 Zdroj napájení  1 baterie 12V A23  

 Typ měřicího přístroje  automobilový ampérmetr  

 Hmotnost  68g  
 Max. prac. napětí  48V DC  

 Délka kabelu  0.5m  

 Rozměr pojistky  mini  
 Max. pracovní proud  20A  

 Rozměry  86 x 37 x 28.5mm  

 Přesnost měření proudu DC  ±(2% + 2 digity)  
 Rozlišení měření proudu  10mA 

 

645kč 

(1 a více ks) 

 

http://www.jb-elektronik.cz/
http://jb-elektronik.cz/e-shop/?action=detail&id=ID813&catg=140
http://jb-elektronik.cz/e-shop/?action=detail&id=ID812&catg=140
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Ing. Jiří Blecha 
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530 06 Pardubice 
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tel: 732 322 318 
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