
 PU 183 - mìøiè zemních odporù -        PU 183
Urèení:
Mìøiè zemních odporù PU183 je urèen pro mìøení odporu zemnièù a zemních
soustav, mìøení rezistivity pùdy a mìøení ohmických odporù.

Pøednosti:
- nezávislost na sí�ovém napájení
- potlaèení ru�ivého vlivu sí�ového kmitoètu a jeho násobkù
- mo�nost mìøení ohmických odporù
- ochrana vstupních a výstupních svorek proti pøepìtí
- èíslicové zobrazení mìøeného údaje
- indikace vybité baterie
- nízká hmotnost pøístroje
- mo�nost dobíjení akumulátorù v pøístroji
- snadná obsluha a minimální údr�ba.

Pøístroj odpovídá:
bezpeènostním po�adavkùm dle ÈSN EN 61010-1 (zaø. tø. ochr. III)
a po�adavkùm EMC dle ÈSN EN 55011 a ÈSN EN 50082-2.

Popis:
Mìøící pøístroj PU 183 odpovídá normì DIN 57 413/VDE 0413 díl 7 �Geräte
zum Prüfen der Schutzmabnahmen in elektrischen Anlagen�. Pøístroj mìøí
odpory pomìrovou metodou. Pro mìøení se pou�ívá proudu obdélníkového
prùbìhu takového kmitoètu, který se li�í od sí�ového kmitoètu 50 Hz a jeho
násobku. Je pou�it kmitoèet 128Hz. Mìøící proudy 10 mA, 1 mA a 100 mA
odpovídají mìøícím rozsahùm 20W, 200W a 2kW.

      Pøíslu�enství na zvlá�tní objednávku:
        - dobíjecí zdroj ZDA21 (ev. ZDA2)
        - PD 183 - samostatná souprava
            obsahuje: - mìøící �òùry 3m - 2ks; na cívkách 25m - 2ks, 40m - 1ks,
            mìøící sondy (elektrody) - 4 ks (délka 450 mm) klíè bra�na na pøíslu�.

Technické údaje:
Mìøící kmitoèet: 128 Hz;      Doba ustálení údaje:  5 sec.
Pøesnost mìøení: ± (2 % z mìøené hodnoty + 2 digity)
Pracovní chyba*: ±(5 % z mìøené hodnoty + 5 digitù)
Rozsah pracovních teplot: 0 °C a� +40 °C
Odolnost proti teplotám: -25 °C a� +55 °C
Pøetí�itelnost mezi svorkami E-H 250 V po dobu 1 min.
mezi svorkami ES-S 250 V:  trvale
Napájecí baterie: 8ks R6, LR6, NiCd aku. 500 mAh
Proudový odbìr: max. 150 mA pøi nap. napìtí 10 V
Rozmìry pøístroje:    120´232´57mm;   Hmotnost cca500g bez baterií

* Pracovní chyba je definována jako maximální chyba mìøení v rozsahu
povolených zmìn napájecího napìtí a v rozsahu pracovních teplot
(podle DIN 57412/VDE 0413, díl 7 a TP-0940/93).

  Mìøicí proud
 Mìøicí rozsah Výstupní napìtí naprázdno UL     nakrátko IK

          20 W             max. 30 Vef       10 mAef

         200 W             max. 30 Vef      min. 1 mAef

           2 kW             max. 30 Vef      min. 100 mAef
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