Technická data PK 435:
DC proud
do 2000 A
± 1% MR
AC proud
do 2000 A
± 1% MR
AC/DC napìtí
do 1000 V
± 2,5% MR
AC/DC výkon
do 2000 kW
±3% MR
AC/DC pøíkon
do 2000 kVA
±3% MR
cos j : 0,0 kapacitní 1 a 0,0 induktivní ± 3% MH
frekvence
10 - 3 999 Hz
± 0,5% MR
mìøení odporù
do 400 kW
± 0,5 % MR
mìøení teploty
-50 a 125 °C
±2,5 % MR
analogový výstup: 10 mV/A; 1mV/A ± 1% RR
Technická data PK 430:
mìøení proudù
do 1000 A
mìøení výkonù
do 1000 kW
mìøení pøíkonù
do 1000 kVA
Ostatní parametry a pøesnosti jsou shodné s PK 435

PM 454

Pøídavné moduly:
PM 451 - umoòuje pøipojení k øídícímu PC pomocí galvanicky
oddìleného rozhrání RS 485. Na jednu sbìrnici je mono pøipojit
a 29 pøístrojù do vzdálenosti 1,2 km.
PM 452 - modul je urèen ke galvanicky oddìlenému analogovému
výstupu libovolné mìøené velièiny. Modul RM 452 umoòuje
trvalé napájení pomocí síového adaptéru nebo z akumulátoru.
PM 453 - modul je urèen k autonomnímu sbìru dat, bez asistence
øídícího poèítaèe. Program mìøící úlohy se do modulu ukládá
interaktivnì pomocí programu PKW 95. Lze naprogramovat
individuální èasování mìøení kterékoliv velièiny. Namìøená data
lze pomocí RKW 95 naèíst do PC k dalímu zpracování nebo
archivaci. Souèástí kadého namìøeného údaje je údaj o èasu
mìøení. Kapacita mìøení je 4032 mìøení.

- indikátor sledu fází -

PM 454

Urèení:
Pøístroj PM 454 je ve spojení s univerzálním kleovým pøístrojem
PK 430 nebo PK 435 urèen pro testování stavu 3-fázové sítì:
- detekuje pøítomnost napìtí pøipojených fází
- indikuje správný sled pøipojených fází
- umoòuje pøístrojùm PK 430 a PK 435 mìøit výkon a
fázový posun ve trojfázových sítích bez nulového vodièe
Technické parametry:
- vstupní napìtí UL-L: 3 x 190V a 3 x 690V
- rozsah pracovních teplot: -5°C a 45°C
- bezpeènost dle ÈSN EN 61010-1
- tøída ochrany II
- maximální napìtí libovolného pøívodu proti zemi 600 Vef
- krytí IP 40, kategorie pøepìtí III
- elektromagnetická kompatibilita (EMC) ÈSN EN 61326-1
- hmotnost: cca 110 g
- rozmìry 68 x 75 x 40 m
Popis pøístroje:
Pouzdro pøístroje je vyrobeno z odolného plastu. Napìtí na jednotlivých pøipojených fázových vodièích, popøípadì jejich
správný sled, je indikováno pomocí LCD segmentù v prùzorech na èelní stranì pøístroje. Jednotlivé pøívody fází jsou realizovány
jako tøi barevnì odliené òùry (L1, L2, L3) v délce cca 1,2 m. Pøívodní òùry jsou zakonèené plochou koncovkou. Vybuzený
segment LC displeje je kontrastnì èerný. Sled fází je indikován pouze za pøítomnosti vech tøí fází.
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