
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měřicí přístroje 

Měřicí přístroje 

nejen pro oblast informačních 
a komunikačních technologií 
Hledáte úspory a nechce snižovat kvalitu poskytovaných služeb? Potřebujete měřit 
zařízení a trasy pouze po omezenou dobu? Hledáte nákup použitého přístroje 
se zárukou a za přijatelnou cenu?  



 

SITEL, spol. s r.o.,  IČ: 447 97 320, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 6725,  
provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, Slatiny  

www.sitel.cz, sitel@sitel.cz 
PCZ020218 

 

 

Popis služby  

SITEL, spol. s r.o. jako partner společnosti Livingston / Microlease pro Českou 
republiku, Slovensko, Maďarsko, Rusko a Ukrajinu pro vás připravil unikátní 
řešení v oblasti půjčování a prodeje měřicí techniky, a to nejen pro oblast 
informačních a komunikačních technologií (ICT). Co pro vás naše nabídka 
znamená? Přemýšlíte-li nad výdaji za drahý měřicí přístroj, zvažujte také jiné 
možnosti pořízení než je přímý nákup. Námi nabízené formy zápůjčky nebo 
pronájmu vám umožní snížit náklady na jeho pořízení a snižují také riziko 
spojené s pořízením nevhodného přístroje. V naší nabídce jsou nové i použité 
měřicí přístroje. Ty jsou nabízeny mimo nájmu i k odprodeji. 
 

Jakých oblastí se naše nabídka týká 

 
 

 Optická vlákna 
Měřiče disperzí CD/PMD | Svářečky optických vláken | Měřiče útlumu | 
Analyzátory optického spektra DWDM | OTDR  
 

 Obecné použití 
Kalibrátory | Funkční generátory | Měřiče LCR | Logické analyzátory | 
Měřidla | Osciloskopy | Dodávky elektřiny | Analyzátory sběrnic a signálů 
 

 Elektrické a průmyslové testování  
Lokátory kabelů a potrubí | Dataloggery a zařízení na nahrávání dat | Testy 
elektroinstalací | EMC | Ekologické testy | Kvalita elektrické energie| 
Termokamery | Průtokoměry 
 

 RF a mikrovlnné přístroje 
Příslušenství | Zesilovače | Čítače | Analyzátory sítě a impedance | Měřiče a 
zdroje šumu | Generátory signálů | Spektrální analyzátory | Analyzátory 
vektorových signálů 
 

 Komunikace 
Anténní / kabelové analyzátory | Stacionární / přenosné testery | Komunikační 
zařízení (E1, xDSL, POTS) | Testovací moduly / Zeměměřičské přístroje | 
Certifikace kabelů LAN | Testery výkonnosti sítí IP | Analyzátory 
PDH/SDH/SONET | Protokolové analyzátory | Televizní testovací zařízení  

 

Výhody pro zákazníka  

Pro veškerou komunikaci máte k dispozici pouze jedno kontaktní místo pro 

zapůjčení, nákup, servis, a to jakéhokoli měřicího zařízení. Nabízíme naprostou 

nezávislost na výrobci, neboť společnost Livingston / Microlease má ve své 

nabídce více než 50 000 přístrojů skladem od předních výrobců na trhu. Další 

výhodou je bezkonkurenční servisní zajištění po dobu zápůjčky zařízení. 

Například v případě poruchy je bezplatně poskytnuto náhradní zařízení do 

3 pracovních dnů. 
 

Kontakt  
Pokud chcete detailněji projednat své potřeby v dané problematice nebo 
zpracovat cenovou nabídku, prosíme, neváhejte nás kontaktovat: 
  

TEL: (+ 420) 267 198 251  
E-mail: LS@sitel.cz 
www.sitel.cz  

http://www.livingston-global.com/c_rf-microwave/
http://www.livingston-global.com/s_communications/antenna-cable-analyzers/
http://tm.livingston.co.uk/s_communications/base-station-handset-testers/
http://tm.livingston.co.uk/s_communications/copper-access-e1-xdsl-pots/
http://tm.livingston.co.uk/s_communications/copper-access-e1-xdsl-pots/
http://www.livingston-global.com/s_communications/drive-testsite-survey-network-optimization/
http://www.livingston-global.com/s_communications/lan-cable-certification/
http://tm.livingston.co.uk/s_communications/ip-network-performance-testers/
http://tm.livingston.co.uk/s_communications/pdhsdhsonet-analysers/
http://tm.livingston.co.uk/s_communications/pdhsdhsonet-analysers/
http://tm.livingston.co.uk/s_communications/protocol-analysers/
http://tm.livingston.co.uk/s_communications/television-test-equipment/

