PK 425 - kleový ampérvoltmetr s èíslicovým zobrazením -

PK 425

Urèení:
Mìøící ampérvoltmetr PK 425 je urèen k mìøení støídavých proudù bez
nutnosti pøeruení mìøeného obvodu a k mìøení støídavých napìtí. Pro svùj
iroký rozsah mìøení proudù je vhodný zejména pro elektromontéry,
údrbáøe a opraváøe elektrických zaøízení a spotøebièù.
Pøednosti:
- mìøení proudu bez nutnosti pøeruení vodièe do 2000A
- automatická volba rozsahù
- pøístroj lze ovládat jednou rukou
- údaj displeje je mono uchovat i po vyjmutí z mìøeného obvodu
- výrobek splòuje podmínky prohláení o shodì ve smyslu zákona è. 22
Sbírky a Naøízení vlády ÈR è. 168/97 a 169/97 Sbírky.
Rozsah dodávky:
- pøístroj PK 425, záruèní list, návod k pouívání
- 2 ks mìøících òùr (èervená, èerná), pøepravní obal

Popis pøístroje:
Pøístroj je tvoøen mìøícím transformátorem proudu, elektronickými obvody, analogovì-èíslicovým pøevodníkem a
3 1/2 místným displejem s tekutými krystaly. Kleový transformátor je v horní èásti soumìrnì dìlený a otevírá se
stiskem páky spojené s pohyblivými èelistmi. Uprostøed pøístroje na jeho pravé stranì je pøepínaè mìøících rozsahù,
na boku vpravo je tlaèítko HOLD, které zachová údaj displeje i po vyjmutí pøístroje z mìøeného obvodu. Ve spodní
èásti pøístroje jsou zdíøky pro pøipojení òùr pøi mìøení napìtí. Pouzdro pøístroje vèetnì krytu transformátoru je
z plastické hmoty. Elektronické obvody zajiují zpracování signálu z kleového transformátoru a napìových dìlièù
a jsou spolu s analogovì-digitálním pøevodníkem napájeny z 9V baterie. Automatická volba rozsahù pøepíná vyí
rozsah pøi pøekroèení údaje 1999 na nií rozsah pøi údaji mením ne 100. Pøístroj mìøí støední hodnotu, cejchován
je v efektivní hodnotì pro sinusový signál pøi frekvenci 50 Hz.
Technické údaje:
Mìøící rozsahy:
proudové rozsahy:

199.9 A rozliovací schopnost 0.1 A
1999 A rozliovací schopnost 1 A
napìové rozsahy:
199.9 V rozliovací schopnost 0.1 V
600 V rozliovací schopnost 1 V
Vnitøní odpor na napìových rozsazích: 500 kW ±1%
Základní pøesnost:
±(0.5% z namìøené hodnoty + 1% z rozsahu)
Kmitoèet støídavé mìøené velièiny:
proudu
40 a 100 Hz na rozsazích do 1000A
40 a 60 Hz na rozsazích nad 1000A
napìtí
40 a 400 Hz
Rozsah pracovních teplot:
0 a +40 °C
Relativní vlhkost:
5 % a 85 % pøi 23 °C
Odolnost vùèi teplotám
-25 a +55 °C
Maximální rozmìr mìøeného vodièe:
Æ60mm, nebo profil 70x30mm
Pøetíení ampérmetru:
120 % trvale, krátkodobì, max. 4000A
Pøetíení voltmetru:
120 % trvale, krátkodobì, max. 1000V
Doba mìøení: proudù
do 1000A, trvale
do 1500A, max. 20 min.
do 2000A, max. 10 min.
napìtí
trvale
Krytí:
IP52
Hmotnost:
cca 900g
Doba nepøetritého provozu s alkalickou baterií 9V - min. 2000 hodin
Bezpeènost výrobku: pøístroj odpovídá ÈSN EN 61010-1, tøída ochrany II,
materiálová skupina I, kategorie pøepìtí III pro pracovní napìtí 1000 V,
pøípadnì IV pro pracovní napìtí 600 V, stupeò zneèitìní 2
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) odpovídá EN 61326-1
Baterie 9V se musí na objednávce uvést zvlá.
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