
Digitální multimetry   CDA 103   &   CDA 104

§ snadná obsluha
§ pohotovost
§ rychlost

Pro mìøení na v�ech zaøízeních nízkého napìtí
Automatické zapnutí / vypnutí
Automatické rozli�ení ss/st mìøeného napìtí
Automatické pøepínání rozsahù
Automatické osvìtlení displeje (CDA 104)
Funkce �Volt-test� indikuje pøítomnost napìtí pøi
  mìøení odporù (CDA 104)
Mìøení do 600 V ss/st  s nízkou impedancí
Mìøení odporù do 2 kW s zvukovou indikací
zkratù
Soulad s bezpeènostními normami IEC 1010

Urèení:
Multimetry CDA 103 a 104 splòují specifické potøeby profesionálù
pracujících na instalacích nízkého napìtí.
Øada automatických funkcí zabraòuje chybám pøi manipulaci.
Velký displej zobrazuje v�echny symboly pro funkce, rozsahy a pokles
napìtí baterie; LCD s rozsahem 2000 digitù, 35×17 mm.
Úèelné øe�ení pouzdra pøispívá k ulehèení práce. Po skonèení práce
se mìøící �òùra navine na pouzdro, odnímatelný èervený mìøící hrot
se skryje do prohlubnì na zadní èásti pouzdra. CDA 103 a 104 umo�òují
velice rychlé mìøení v zásuvkách s rozteèí otvorù 19 mm.

Multimetry vyhovují po�adavkùm mezinárodních norem:
Dvojitá izolace  (v souladu s IEC 1010-1, provozní napìtí 600 mV ef.,
kategorie pou�ití III, stupeò zneèi�tìní 2).

Technické parametry:
Napájení - 2 baterie 1,5 V (typ R6 nebo LR6)
�ivotnost baterií (typ R6): 10 000 mìøení po 10s pro CDA104
                                       20 000 mìøení po 10s pro CDA 103
Spotøeba: <5 mA ve funkci voltmetru
               <20 mA ve funkci ohmmetru s akustickým signálem
               <50 mA s osvìtlením displeje (pouze CDA 104)
Rozmìry: 170×65×30 mm
Hmotnost: 200 g vèetnì baterií
Pevný vodiè: délka 1,4 m, prùmìr 4 mm
Hroty: prùmìr 2 a 4 mm
Klimatické podmínky:
   - Provozní -10°C a� +55°C pøi 10-90% rel. vlhkosti
   - Skladovací -40°C a� +70°C pøi  5-95 % rel. vlhkosti
Mìøení ss/st (DC/AC) napìtí
Automatické zapnutí pøi napìtí ³600 mV
Automatické vypnutí pøi napìtí <600 mV
Automatické rozli�ení ss a st (DC/AC) prùbìhu napìtí
Automatické nastavení mìøícího rozsahu
Identifikace fázového a nulového vodièe bez aktivace
proudových chránièù (proud cca 1,4 mA pøi 380V ef.)

Stupeò krytí (dle IEC 529): IP54 pro CDA 04,  IP40 pro CDA103
Dokonalej�í typ CDA 104 má následující funkce: Pamì� (HOLD) mìøené hodnoty cca. 20 sekund.
Automatické osvìtlení displeje, pokud intenzita okolního svìtla poklesne pod 50 luxù.
Volt-test: èervená signálka indikuje pøítomnost ne�ádoucího napìtí v obvodu pøi mìøení odporu.

2.290,- Kè

2.790,- Kè



Zkou�eèky a testry
CDA 30,   CDA 40,   CDA 50,   CDA 760

CDA 30: Bezkontaktní test fázového vodièe 230 V.
CDA 40/50/60: rychlý test sí�ové zásuvky s rozteèí 19 mm.
  Bez nebezpeèí vybavení citlivých proudových jistièù pøi testu fáze/zem.
CDA 50/60: test fáze jednou testovací sondou
CDA 760: test propojení a odporu + IP65
V souladu s bezpeènostní normou IEC 1010-1
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Pracovní podmínky:
Teplota: -10 °C a� + 55 °C
Relativní vlhkost: 10 a� 90 % RH
9 V baterie (typ 6F 22 nebo 6LF 22)
�ivotnost alkalické baterie (6LF 22)
CDA 30: 35 000 5 sekundových testù
CDA 40: 10 000 5 sekundových testù
CDA 50: 5 500 5sekundových testù
CDA 60: 3 500 5 sekundových testù

Rozmìry a hmotnost:
CDA 40/50/60 : 193x47x36 mm - 170g
Kabel: 1,2 m
testovací hrot Æ 2 a 3,7 mm
CDA 30 :  179 x 47 x 33 mm - 120g

Splnìné bezpeènostní normy:
Elektromagnetická kompatibilita: znaèka CE (EN 50081-1/50082-1)
Elektrická bezpeènost (IEC 1010-1) - Dvojitá izolace, - Instalace kategorie III, - Stupeò zneèi�tìní 2, - Napìtí 600 V
Dvojpólový napì�ový tester (DIN-VDE 068-èást 5) pro CDA 40, 50 a 60
Stupeò krytí (NF EN 60529): - IP 55 pro CDA 60 IP 40 pro CDA 30, 40 a 50

Pøíslu�enství na objednávku:
Závìsné poutko - úchyt na zápìstí
obj.è.P03.1008.24 � 265,-Kè
Pouzdro ko�enka - 955,-Kè

1.010,- Kè 1.555,- Kè

1.710,- Kè1.430,- Kè


