
TL71 Meetsnoerenset
• 1 paar (rood, zwart) probes met

comfort grip; meetsnoeren
met siliconenisolatie en
haakse stekers

• Aanbevolen voor 
µV-metingen

• Veiligheidsnorm:
CAT IV 600 V, CAT III
1000 V, 10 A, UL-gecertificeerd

TL75 Hard Point™ meetsnoerenset
• 1 paar (rood, zwart) meetsnoeren

met comfort grip, 
PVC-isolatie en
geïsoleerde haakse
banaanstekers

• Aanbevolen voor
metingen voor algemene
doeleinden

• Veiligheidsnorm: CAT IV 
600 V, CAT III 1000 V, 10 A, 
UL-gecertificeerd

TL76 Set universele meetsnoeren
• Een paar meetsnoeren (rood,

zwart) met een lengte van
1,5 meter met siliconen-
isolatie en een haakse,
geïsoleerde banaanstekker

• Lantaarnpunt (los) voor
Europese contactdoos (4 mm Ø )

• Lantaarnpunt kan verwijderd
worden zodat aansluitblokken 
(2 mm Ø) makkelijk toegankelijk zijn

• Door losse, geïsoleerde IC-kappen is het
mogelijk dicht opeen liggende draden te
controleren en te voldoen aan GS38.

• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V,
10 A vermogen, UL-gecertificeerd
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TL27 Heavy 
duty-meetsnoeren
• DMM-meetsnoeren (rood,

zwart) met standaard-
banaanstekkers voorzien van
veiligheidsisolatie

• Heavy duty-EPDM-isolatie
• Lengte 1,5 m
• Veiligheidsnorm: CAT III 1000 V, 

10 A, UL-gecertificeerd

TL221 SureGrip™-
verlengsnoerenset
• Een paar meetsnoeren (rood,

zwart) met siliconenisolatie met
rechte stekkers aan beide
uiteinden

• Versterkte trekontlasting
• Voorzien van een paar

vrouwtjeskoppelaars (rood, zwart)
• Maakt meetsnoeren 1,5 m langer
• 600 V CAT IV, 1000 V CAT III, 

10 A vermogen. UL-gecertificeerd

TL222 SureGrip™-
siliconenmeetsnoerenset
• DMM-meetsnoeren (rood,

zwart) met standaard-
banaanstekkers voorzien van
veiligheidsisolatie

• Haakse stekker aan beide
uiteinden

• Versterkte trekontlasting
• 1,5 meter lange draad met

siliconenisolatie biedt weerstand 
tegen warmte en kou

• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A
vermogen. UL-gecertificeerd

TL224 SureGrip™-
siliconenmeetsnoerenset
• DMM-meetsnoeren (rood,

zwart) met standaard-
banaanstekkers voorzien
van veiligheidsisolatie

• Haakse stekker aan het ene en
een rechte stekker aan het andere uiteinde

• Versterkte trekontlasting
• 1,5 meter lange draad met siliconenisolatie

biedt weerstand tegen warmte en kou
• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A

vermogen UL-gecertificeerd

TLK-220 EUR SureGrip™-
accessoireset
• AC220 SureGrip™-

krokodillenklemmenset
• AC285 SureGrip™-

krokodillenklemmen met
grote bek

• TP74 Slim Reach-meetprobeset (4 mm)
• TL224 SureGrip™-siliconenmeetsnoerenset
• Grote draagtas met ritssluiting en

verplaatsbare scheiding tussen de vakken

TLK-225 SureGrip™ 
Master-accessoireset
• AC220 SureGrip™-

krokodillenklemmenset
• AC280 SureGrip™

haakklemmenset
• AC283 SureGrip™-

tangklemmenset
• AC285 SureGrip™-

krokodillenklemmen met 
grote bek

• TP220 SureGrip™-meetprobeset
• TL224 SureGrip™-

siliconenmeetsnoerenset
• Opbergtas met 6 vakken

TLK289 EUR master-set industriële
meetsnoeren
• C116 draagtas
• AC220 krokodillenklemmenset
• AC280 haakklemmenset
• AC285 set

krokodillen-
klemmen met grote
bek-opening

• TP74 set
meetprobes met
lantaarnpunt

• TL224 meetsnoerenset
• TPAK meter-ophangset
• 80BK-A temperatuur-thermokoppel

TL223 Elektrische SureGrip™-
meetsnoerenkit
• AC220 SureGrip™ -set

krokodillenklemmen
• TP1 Slim-Reach™ -

meetprobes (plat)
• TL224 SureGrip™ -

siliconenmeet-
snoerenset 
(recht op haaks)

TL238 SureGrip™ hoogenergetische
meetsnoerenkit 
• TP238 SureGrip™-meetprobes met

geïsoleerde meetpennen met
minder dan 4 mm blank
metaal (GS38) en met
afneembare flexibele
vingerbescherming.

• TP280
meetprobeverlengstukken 
van 20 cm

• TL224 SureGrip™-
siliconenmeetsnoerenset

SureGrip™-accessoires zijn ontworpen 
voor een betere grip met gladde handen.
Rubberen overmolding-oppervlakken en
curves die de vingers ontzien, bieden de
gebruiker een comfortabele, betrouwbare
grip op het accessoire. Deze kan op die
manier een nauwkeurige meting verrichten.

Meetsnoeren Modulaire Meetsnoeren

TL220 Industrieel SureGrip™-
meetsnoerenkit
• AC220 SureGrip™-set

krokodillenklemmen
• TP220 SureGrip™ -

meetprobeset
• TL222 SureGrip™ -

siliconenmeet-
snoerenset 
(haaks op haaks)

Kits



AC285 SureGrip™-
krokodillenklemmenset
• Een paar grote krokodillenklemmen

(rood, zwart) met vernikkelde stalen
bekken

• Tandprofiel voor universele
toepassingen houdt alles vast, 
van fijne meetdraad tot een 
bout van 20 mm

• Aanbevolen voor gebruik met 
TL222- en TL224-meetsnoeren

• CAT IV 600 V; CAT III 1000 V,
10 A vermogen. UL-gecertificeerd

AC87 Heavy duty rail klemmen
• Een paar (rood, zwart). Plat, 

haaks ontwerp voor aansluiting
op rails

• Instelbare bek-
opening (max. 30 mm)

• Veiligheidsnorm:
CAT III 600 V, 5 A, UL-gecertificeerd

AC89 Heavy-duty isolatie-
doorsteekmeetpen
• 1 probe, doordringt

draadisolatie van 0,25
tot 1,5 mm

• Kleine pen, zodat
isolatie zichzelf herstelt

• Veiligheidsnorm:
CAT III 600 V, 10 A, UL-gecertificeerd

TP1, TP2, TP4, TP38 
SlimReach-meetprobesets
• Eén paar slanke meetprobes (rood, zwart)

voor metingen aan dicht bij elkaar
liggende of verzonken aansluitingen

• TP1: platte vorm voor een 
goede bevestiging in wand-
contactdozen voor platte contacten

• TP2: pen met een diameter
van 2 mm voor metingen
aan elektronische componenten.
Tevens compatibel met AC72.

• TP4: pen met een diameter
van 4 mm, die ontworpen is voor
IEC-wandcontactdozen

• TP38: geïsoleerde meetpen
(voldoet aan de specificaties
van GS38 voor het Verenigd Koninkrijk).

• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A
vermogen, UL-gecertificeerd

TP80 Elektronische meetprobes
• 1 paar (rood, zwart)
• IC-isolatie cap voorkomt

kortsluiting van IC-pennen,
voor het meten van
componenten op
printkaarten met hoge dichtheid

• Veiligheidsnorm: CAT III 1000 V, 10 A,
UL-gecertificeerd

ACC-T5-KIT-accessoireset 
voor T5
Deze set completeert de T5-tester
met extra meetprobes en een
draagtas.
• TP220 SureGrip™-meetprobeset
• AC285 SureGrip™-

krokodillenklemmen met grote bek
• C33-metertas

L215 SureGrip™-set
met probelampje 
en probeverleng-
stukken
• L200-probelampje
• TP280 probeverlengstukken

van 20 cm
• TP220 SureGrip-meetprobes
• TL224 SureGrip-siliconenmeetsnoerenset
• Handige roltas met zes vakjes en haak- 

en lusriem

Industriële meetsnoeren, 
probes en klemmen

Kits

Modulaire meetprobes 
(voor gebruik met modulaire meetsnoeren)

Modulaire meetprobes 
(voor gebruik met modulaire meetsnoeren)

Opdrukbare klem 
(voor gebruik met modulaire meetsnoeren)

Opdrukbare klem 
(voor gebruik met meetsnoerensets TL71 en TL75)

Modulaire klemmen 
(voor gebruik met modulaire meetsnoeren)

TP220 SureGrip™ -meetprobeset
• Een paar industriële meetprobes 

(rood, zwart)
• Scherpe, roestvrijstalen meetpen

van 12 mm zorgt voor een
betrouwbaar contact

• Flexibele vinger-
bescherming verbetert
greep

• Aanbevolen voor gebruik
met TL222- en TL224-meetsnoeren

• CAT IV 600 V; CAT III 1000 V, 10 A
vermogen. UL-gecertificeerd

TP74 Meetprobes met lantaarnpunt
• Een paar (rood/zwart)
• De meetprobes zijn voorzien van

banaan-veercontacten met
vernikkelde messing-
uiteinden

• Veiligheidsnorm: CAT III 
1000 V, CAT IV 600 V, 10 A,
UL-gecertificeerd

AC220 SureGrip™-
krokodillenklemmenset
• Een paar kleine, geïsoleerde,

vernikkelde bekken (rood, zwart)
• Botte meetpen pakt ronde

schroefkoppen tot 9,5 mm vast
• Aanbevolen voor gebruik

met TL222- en TL224-
meetsnoeren

• CAT IV 600 V, CAT III 
1000 V, 10 A vermogen. UL-gecertificeerd

AC280 SureGrip™-haakklemmenset
• Een paar vernikkelde klemmen (rood, zwart)
• Profiel versmalt tot 5,6 mm bij de

punt, haakopening van 6,4 mm
aan de voorzijde en 2 mm
aan de basis

• Aanbevolen voor gebruik
met TL222- en TL224-
meetsnoeren

• CAT IV 600 V, CAT III
1000 V, 3 A vermogen. UL-gecertificeerd

AC283 SureGrip™-tangklemmenset
• Een paar vernikkelde klemtangetjes 

(rood, zwart) met een opening tot 5 mm
• Flexibele, geïsoleerde as van

11,4 cm
• Aanbevolen voor

gebruik met TL222- en
TL224-meetsnoeren

• CAT IV 600 V, CAT III
1000 V, 1 A vermogen. UL-gecertificeerd

TLK291 gezekerde meetprobeset
• Een paar gezekerde meetprobes 

(rood, zwart)
• Ontworpen conform de

GS38-specificaties voor
het Verenigd Koninkrijk

• CAT III 1000V, 0,5 A
• Zekeringwaarde: 500

mA/1000 V/FF/50 kA

AC72 Set krokodillenklemmen
• Opschuifbare krokodillenklemmen

(rood, zwart) voor TL71/TL75
• Bekken hebben een opening

van 8 mm
• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V,

10 A vermogen. 
UL-gecertificeerd

Voor alle accessoires geldt een volledige garantie van 1 jaar

TLK290 meetprobeset
• De set bevat drie probes met een flexibele

bus en een grote krokodillenklem 

• Te gebruiken op
driefasencontactdozen. 

• De meetprobes hebben
meetpunten met flexibele
breedte, die stevig zijn aan 
te sluiten op contactdozen 
van 4 tot 8 mm.

• CAT III 1000 V, 8 A 


