
Mød os i Odense 3. til 5. maj
Så er det endelig blevet tid for årets store messe, El & Teknik 2022.
ELIT deltager naturligvis på denne vigtige messe, hvor vi viser et stort udvalg af vores spæn-
dende sortiment inden for bl.a. test- og måleudstyr, DIN-skinne komponenter, transientbeskyt-
telse og jordingsmateriel.
Vi har på standen en spændende konkurrence med flotte præmier. 
Besøg os på stand C3647.

CHINT NU HOS ELIT
ELIT er nu blevet valgt som eksklusiv distributør for CHINT i Danmark. CHINT er verdens næst-
største producent af højspændings- og lavspændingsudstyr, herunder DIN-skinne kompo-
nenter, sikkerhedsafbrydere, tavleinstrumenter og el-målere. Se mere på side 4

Din nye alt i en installationstester

•  Indbygget test af ladestandere

•  Frit programmerbare testsekvenser

•  Automatisk test/godkendelse

•  Indbygge sikringstabel

•  Automatisk visning af Ik max 3F

•  Navngivelse af hukommelse

•  Gratis app, for både iOS og Androide

•  Stor farveskærm med hjælpemenuer

•  Tester også type B fejlstrømsafbrydere

•  Lækstrøm og 3-polet jordmodstand.
Leveres inkl. taske, prøveledninger, kroko-
dillenæb, 20m ledning, batterier, software, 
gratis app for både Androide og iOS, betje-
ningsvejledning samt kalibreringscertifikat.

ELIT EuroMaster AutoEV
Med test af ladestandere

Nyheder og tilbud fra ELIT Scandinavia ApS Nr. 1,  2022

Herstedvang 8, 2620 Albertslund 
Telefon: +45 4844 6060 
Mail: elit@elit.dk 
www.elit.dk

Tilbud



EAN 7070810009824   Normalpris kr. 5.995,-  Messe tilbud spar 25% nu kun kr.   4.496,-

EAN 7070811207243  Normalpris kr. 1.195,-  Messe tilbud spar 25% nu kun kr.   896,-

EAN 7070810000586   Normalpris kr. 1.295,-  Messe tilbud spar 31% nu kun kr.   893,-
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ELIT 836BT SAND RMS MULTIMETER  
Med datalogger, Bluetooth og gratis app
ELIT 836BT er et robust sand RMS multimeter udstyret med datalogger og Bluetoothfunktion. 
Instrumentet måler strøm, spænding, frekvens, kapacitet, modstand, gennemgang og temperatur. 
Med den gratis app til både iOS og Android kan du både fjernaflæse og datalogge i valgfrie inter-
valler og dermed overvåge og dokumentere over tid. Flere instrumenter kan benyttes samtidig og 
flere parametre kan dermed overvåges. Efterfølgende kan alle værdier aflæses og sammenlignes i 
både tabeller og grafer.
ELIT 836BT har stort belyst display og er udstyret med datahold max/min relativ funktion samt 
auto sluk. Instrumentet opfylder EN61010-1 KAT III 1000 V og leveres i taske med prøveledninger, 
krokodillenæb, temperaturprobe, batterier og betjeningsvejledning.

ELIT E100TK KABELTROMLE 100 METER
Praktisk kabeltromle med 100 meter sort prøveledning. Nu kan du nå alle steder ved f.eks. gen-
nemgangstest og måling på beskyttelsesledere og udligningsforbindelser. Med 4mm stik, bøsning 
og krokodillenæb. 
Kompatibel med alle instrumenter og tilbehør med 4mm stik.

INSTALLATIONSTESTER EUROMASTER E2
ELIT Euromaster E2 er det optimale valg, for dig som søger en enkelt, robust og prisgunstig 
installationstester. Euromaster E2 er forsynet med mange praktiske funktioner. Ved måling af 
ikmin evalueres værdien automatisk i henhold til valgte sikring. Ved måling af impedans på 2 
faser vises ikmax 3 fasede automatisk. Ved måling af lav ohm kan kabellængde vises samtidig.
ELIT E2 tester bl.a.:
• Kortslukningsstrøm /loopimpedans, med direkte min/max og 3 fasede kortslutning. 
• Fejlstrømafbrydere type AC og A med reaktionstid og udkoblingsstrøm. 
• Lav ohm - 200mA for måling på beskyttelsesledere og udligningsforbindelser. 
• Isolationstester med valgfri prøvespænding 250, 500 og 1000V 
• 2-polet overgangsmodstand til jord 
• Fasefølge og spændingsmålinger op til 500V
ELIT E2 opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V / KAT IV 300V. Leveres komplet i solid taske 
med prøveledninger, krokodillenæb, test adapter, 20 meter test ledning, batterier, betje-
ningsvejledning og kalibreringscertifikat.

ELIT DIN INSTRUMENT LEVERANDØR
ELIT har i 25 år været en af Skandinaviens førende distributører af test- og måleudstyr.  
Vi udvikler løbende sortimentet med nye spændende kvalitets instrumenter tilpasset de lokale behov og regler.

Besøg www.elit.dk eller kontakt os på tlf. 4844 6060 for en uforpligtigende snak om test- og måleudstyr.



EAN 7070811212186  Normalpris kr. 7.995,-  Messe tilbud spar 25% nu kun kr.    5.996,-

EAN 7070810000456  Normalpris kr. 1.775,-  Messe tilbud spar 27% nu kun kr.   1.295,-

 EAN 7070811204778   Normalpris kr. 495,-  Messe tilbud spar 30% nu kun kr.   346,-
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ELIT ISOL-4 - BLÆKSPRUTTE  
FOR ISOLATIONSTEST
Unik adapter for dig der kun har to hænder. Forsynet med smarte fleksible og bøjelige magnet 
prober, så du nemt kan lave en 4-polet kortslutning og dermed isolationsteste en hel tavle med 
kun en test.
Kompatibel med alle instrumenter og tilbehør med 4mm stik. Leveres i praktisk taske.

ELIT 25 ISOLATIONSTESTER
ELIT 25 er en sikker og handy isolationstester, der opfylder selv de strengeste krav. 
Instrumentet har mange fordele og funktioner: 
 
- Valgfri prøvespænding 250, 500 og 1000 V 
- Låsbar testknap – Så begge hænder er frie 
- Indbygget ohmmeter med 200mA, for måling på udligningsforbindelser 
- Advarer med LED, hvis der er spænding på målepunktet.
Opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V. Leveres i praktisk integreret taske med 
prøveledninger, batterier og betjeningsvejledning.

ELIT PQ5 EFFEKT- OG ENERGILOGGER 
Mål og dokumenter energiforbruget med ELIT PQ5
ELIT PQ5 er det perfekte værktøj til at måle og dokumentere energiforbruget på både bygninger, 
tavler, anlæg og maskiner.
ELIT PQ5 er en smart 1- og 3 faset energianalysator med datalogger. Måler bl.a. spænding, strøm, 
effekt, kWh, kVAR, kVA, effektfaktor, THD og frekvens. 
PQ5 er forsynet med både numerisk og grafisk farve display. Leveres med 4 små fleksible 
strømtænger (600A) så nulstrøm kan måles samtidig og er desuden forsynet med 5 spæn-
dingsindgange, så alle spændinger måles og logges - også spænding på beskyttelsesleder.
Instrumentet er forsynet med valgfrie logningsintervaller samt automatisk registrering af 
min og max værdier. Der kan logges direkte til intern hukommelse eller til eksternt USB-stik. 
Ved 1 minuts intervaller kan der logges i over 6 år.
ELIT PQ5 opfylder IEC 61010-1 kat III 600V og leveres komplet i taske inkl. 4 flextænger, prøve-
ledninger, krokodillenæb, fleksible magnetprober, software, USB-stik, opladelige batterier, lader og 
betjeningsvejledning. Strømtænger op til 6000A eller for lækagestrømme kan bestilles separat.
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Mærkestrøm Poler Beskrivelse EAN nr. Tilbudspris

80 3 NXB-125G 3P 80A C 7070810021604 495,-

80 4 NXB-125G 4P 80A C 7070810021611 595,-

100 3 NXB-125G 3P 100A C 7070810021628 595-

100 4 NXB-125G 4P 100A C 7070810021635 695,-

125 3 NXB-125G 3P 125A C 7070810021642 695,-

125 4 NXB-125G 4P 125A C 7070810021659 795,-

Mærkestrøm Poler Beskrivelse EAN nr. Tilbudspris

10 1P+N MCC NC1-63H/1+N P-C10 7070810020898 49,-

13 1P+N MCC NC1-63H/1+N P-C13 7070810020904 49,-

16 1P+N MCC NC1-63H/1+N P-C16 7070810020911 49,-

10 3P+N MCC NC1-63H/3+N P-C10 7070810021093 89,-

13 3P+N MCC NC1-63H/3+N P-C13 7070810021109 89,-

16 3P+N MCC NC1-63H/3+N P-C16 7070810021116 89,-

20 3P+N MCC NC1-63H/3+N P-C20 7070810021123 89,-

NXB AUTOMATSIKRINGER 80-125A
NXB er en serie af ekstra robuste automatsikringer for strømme op til 125A. Kan leveres i 3- og 4-polet, i C- og D karakte-
ristik og i 80, 100 og 125A udgave. Opfylder bl.a. IEC/EN 60898-1 og 60947-2 (125A kun 60947-2)

Eksempler på C karakteristik, 10 kA.
Kontakt os for tilbud.

AUTOMATSIKRINGER 
Serie af pålidelige og monteringsvenlige automatsikringer. Kan leveres i 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N og 
4-polet udgaver. Fra 2A til 63A, i B, C og D karakteristik samt i 6 og 10kA.

Eksempler på C karakteristik, 10kA.
Kontakt os for tilbud.

CHINT nu hos ELIT
ELIT er nu blevet dansk distributør for CHINT. CHINT er verdens næststørste producent af høj-
spændings- og lavspændingsudstyr, herunder DIN-skinne komponenter, sikkerhedsafbrydere, 
tavleinstrumenter, kontaktorer og el-målere.
CHINT har fokus på udviklingen af effektive, pålidelige, intelligente produkter og løsninger. Chint 
har branchens mest avancerede produktionsfaciliteter med optimal benyttelse af robotter. Alle 
produkter produceres, testes og certificeres efter europæiske standarder.
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Mærkestrøm Poler Fejl-strøm Type Beskrivelse EAN nr. Tilbudspris

40 2 30mA A RCD NL1-63/2P-40A/0,03A 7070810021390 149,-

40 4 30mA A RCD NL1-63/4P-40A/0,03A 7070810021413 179,-

63 4 30mA A RCD NL1-63/4P-63A/0.03A 7070810021444 189,-

63 4 300mA A RCD NL1-63/4P-63A/0.3A 7070810021468 189,-

63 2 30mA B NL210 1PN 63A 30mA B 10kA 7070810021482 695,-

63 4 30mA B RCD NL1-63/4P-63A/0.03A B 7070810021499 895,-

63 4 300mA B NL210 3PN 63A 300mA B 10kA 7070810021529 995,-

Mærkestrøm Poler Fejlstrøm Beskrivelse EAN nr. Tilbudspris

10 1P+N 30mA RCBO NB1-L40/1+N-C10-30mA 7070810021178 169,-

13 1P+N 30mA RCBO NB1-L40/1+N-C13-30mA 7070810021185 169,-

16 1P+N 30mA RCBO NB1-L40/1+N-C16-30mA 7070810021192 169,-

10 3P+N 30mA RCBO NB310L/3N 3P+N C10 7070810021253 449,-

13 3P+N 30mA RCBO NB310L/3N 3P+N C13 7070810021260 449,-

16 3P+N 30mA RCBO NB310L/3N 3P+N C16 7070810021277 449,-

20 3P+N 30mA RCBO NB310L/3N 3P+N C20 7070810021284 449,-

FEJLSTRØMSAFBRYDERE - RCD
Chint producerer også et meget stort udvalg af forskellige typer fejlstrømsafbrydere. 
Nedenstående er kun et lille udvalg.

KOMBIAFBRYDERE
Serie af pålidelige og monteringsvenlige kombiafbrydere. Kan leveres 1P+N, 2P, 3P, 3P+N og 4-polet 
udgaver. Fra 6A til 32A, i B og C karakteristik. Fejlstrømsdelen er type A og leveres i 30mA og 300mA.

Chint var den første producent i branchen, som bestod ISO9001 Quality System Certifica-
tion, ISO14001 Environment System Certification og OHSAS18001 Occupation Health Safety 
Management System Certification.

Eksempler på C karakteristik, 30mA, 6 kA.
Kontakt os for tilbud.

Kontakt os for tilbud.
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ELIT SPD-serien er det optimale valg for beskyttelse af liv og bygninger
ELIT præsenterer en serie af smarte og effektive overspændings-beskyttelsesenheder.
Transienter og overspændinger har i mange år været en undervurderet risiko. Derfor er 
der nu kommet krav om beskyttelse i de fleste nye installationer. Formålet er at undgå 
unødvendige skader på mennesker, dyr, installationer og materiel.
Overspændinger i elinstallationer kan bl.a. opstå som følge af atmosfæriske påvirkninger 
ved tordenvejr eller ved koblinger, udsving og fejl i elforsyningen.
Et uheld med efterfølgende nedbrud kan være kostbart og medføre store problemer. 
Beskadigede installationer samt ødelagte maskiner og apparater kan medføre mange 
gener og store omkostninger. F.eks. Ved tab af data, tab af igangværende produktion, samt 
problemer med lang nedetid og overholdelse af vigtige temperaturer.
I ELITs sortiment finder du forskellige løsninger, både 2-, 3- og 4 polet. 
ELIT SPD40-4PT2-275V-FM er et godt valg for en ægte 4 polet type 2 beskyttelse. Er for-
synet med mange gode egenskaber som f.eks. stor maksimal afledningsstrøm på 40kA og 
kan forsikres med op til 125A. Alle 4 moduler kan udskiftes enkeltvis og fejl indikeres både 
visuelt med rød/grøn samt med potentialfri skiftekontakt.
ELIT SPD30-4PT2-255/275V, er ægte kompakt 4-polet overspændingsbeskyttelse i halv 
bredde.  Velegnet når der er begrænset plads i tavlen og stadig med udskiftelige moduler.

SPD type 2 SPD30-4PT2-275V SPD40-4PT2-275V-FM

Standard EN 61643-11, UL1449-4 EN 61643-11, UL1449-4

Beskyttelse 4-polet 4-polet

Max driftspænding L/N 275V AC 275V AC

Nominel afledningsstrøm In N-PE 20kA / L-N 15kA 20kA

Max afledningsstrøm Imax N-PE 40kA / L-N 30kA 40kA

Restspænding <1,5kV <1,5kV

Reaktionstid ≤25nS ≤25nS

Bredde DIN 2M 4M

Udskiftelige moduler Ja 2x2 Ja 4x1

Max forsikring 63A 125A

Arbejds temperatur -40…80 °C -40…80 °C

Visuel indikering Grøn/rød Grøn/rød

Alarm kontakt Nej Ja, potentialfri skifte

Tilkoblings klemmer 10mm2/PE 35mm2 35mm2

EAN 7070811212520 7070811212513

Vejledende pris 795,- 995,-

Tilbudspris 595,- 755,-

HUSK TRANSIENT- OG 
OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE
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MANGLER DU JORD?
Benyt Jordspyd og tilbehør fra ELIT
I over 20 år har ELIT arbejdet med jordingsmateriel og tilbehør, som gør 
dit arbejde nemmere og samtidig sikrer gode og stabile forbindelser. 
Det meste er egen produktion og vi tilpasser løbende sortimentet efter 
kundernes ønsker.

EAN Type Pris

7070811212544 ELIT jordspydsadapter  SDS max, DHSDSMAX58 495,00

7070811212582 ELIT jordspydsapapter  SDS plus, DHSDSPLUS58 475,00

EAN Type Pris

7 0 7 0 8 1 1 2 1 2 5 5 1 ELIT topklemme KL58-610, 6-10mm2 128,00

7 0 7 0 8 1 1 2 1 1 2 1 9 ELIT topklemme KL58-1016, 10-16mm2 128,00

7070810003068 ELIT topklemme KL58-2535, 25-35mm2 128,00

EAN Type Pris

7070810020720 ELIT jordspyd kobberbelagt, 254 my, 1,5m 5/8” /Ø14,2mm 91,00

7070810020737 ELIT jordspyd kobberbelagt, 254 my, 2,1m 5/8” /Ø14,2mm. 129,00

EAN Type Pris

7070810020744 ELIT muffe messing, for jordspyd 5/8” 43,00

ELIT SDS JORDSPYDSADAPTER
For nem og ubesværet nedbankning af jordspyd. Passer til både 1/2 og 5/8” jordspyd. Fås i både en 
SDS plus og en SDS max udgave, så den passer til din borehammer.

ELIT MUFFER FOR JORDSPYD
Praktisk samlemuffe, når der skal bruges flere spyd. Kræver ikke brug af værktøj, samlingen foregår 
automatisk når spyddene slås ned og sikrer god kontakt og lav elektrisk modstand.

ELIT HAMMERLÅS TOPKLEMME
Super praktisk klemme for nem og hurtig forbindelse af kablet til jordspyddet. Kræver kun en ham-
mer, ingen støbemasse eller krympning er nødvendig. Må installeres under jord. Kan leveres til alle 
kabel dimensioner – også 6mm2.

ELIT KOBBER JORDSPYD
Når du anvender ELIT kobberbelagte jordspyd, er du sikret mod galvanisk tæring og opnår derved 
en stabil og meget holdbar jordforbindelse. Jordspyd fra ELIT opfylder DS/HD 60364-5-54 og er 
udført med en stålkerne, som er belagt med kobber med en minimumtykkelse på 0,254 mm.
Spyddene er godkendt til installationer >1000V og kan også bruges til transientbeskyttelse i kombi-
nation med mindst 6mm2 kabel. ELIT jordspyd fås i flere dimensioner.



 EAN 7070810005406   Normalpris kr. 179,-  Jubilæumstilbud spar 35% nu kun kr.   116,-

 EAN 7070811207182   Normalpris kr. 795,-  Jubilæumstilbud spar 35% nu kun kr.   516,-

 EAN 7070811205300  Normalpris kr. 750,-  Jubilæumstilbud spar 35% nu kun kr.   487,-

 EAN 7070811211103  Normalpris kr. 875,-  Jubilæumstilbud spar 35% nu kun kr.   568,-
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EKSTRA GODE JUBILÆUMSTILBUD – 25ÅR
Det er i år 25 år siden at ELIT blev etableret i Norge. Det fejrer vi med en række ekstra gode tilbud.

ELIT A9 TRMS MULTITESTER  
MED ÅBEN STRØMTANG
ELIT A9 er en smart og robust sand RMS multitester med åben strømtang. Instrumentet måler 
spænding AC/DC, strøm 200A AC, modstand, kapacitet og temperatur. Er desuden forsynet med 
integreret gummikappe, belyst display, data hold, berøringsfri spændings indikering samt praktisk 
Low Z spændingsmåling, så målepunktet belastes og det sikres at den korrekte spænding måles.
ELIT A9 opfylder IEC 1010-1 KAT IV 600V er IP54 og leveres komplet med taske, prøveledninger, 
batterier og vejledning.

ELIT 360 TRMS TANGAMPEREMETER
ELIT 360 er et smart og handy sand RMS tangamperemeter med ekstra god opløsning på 0,001A 
og med et måleområde op til 200A AC.
Instrumentet er forsynet med belyst display, min/max, hold og relativ funktion. Opfylder IEC 
61010-1 KAT III 300V og leveres inkl. batterier og betjeningsvejledning.

ELIT 834 TRMS-MULTIMETER
ELIT 834 er et godt robust sandt RMS-multimeter med integreret gummikappe. Instrumentet har 
automatisk områdevalg, relativ måling, min/max og datahold. Instrumentet har stort belyst display 
og måler spænding, strøm, frekvens, modstand, kapacitet, dioder og gennemgang.

ELIT 834 opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V og leveres komplet i taske inkl. manual, batterier og 
testledninger.

ELIT AC10 BERØRINGSFRI POLSØGER
AC10 finder uden elektrisk kontakt nemt og sikkert spænding/fase (24-1000V AC). Når der er 
spænding, indikeres det både med tydeligt lys og kraftigt akustisk signal.

AC10 er forsynet med praktisk lommelygte og 2 følsomheds niveauer, som giver ekstra mange 
anvendelsesmuligheder.

ELIT Scandinavia ApS 
Herstedvang 8 
2620 Albertslund
Telefon: +45 4844 6060 
Mail: elit@elit.dk 
www.elit.dk

Alle priser er ex, moms, ab lager og gældende indtil 30/6-2022. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte produkter.


