
Unitest TELARIS EARTH = VE-EARTH
- digitální mìøiè uzemnìní -

Unitest TELARIS RCD = VE-RCD
- analyzátor proudových chránièù -

Urèení:
Mìøící pøístroj je urèen pro mìøení zemního odporu a specifického odporu pùdy.

Pøednosti:
- metody mìøení: 2, 3 a 4 - pólová metoda a Wennerova metoda
- monitorování a mìøení pomocného zemního odporu a odporu sondy
- automatické nebo manuální pøepínání testovacího kmitoètu pro potlaèení interferenèního napìtí
- indikace aktuálního testovacího proudu
- výbìr maximálního dotykového napìtí - auto OFF

Technické údaje:
Displej: 3.5 místný LCD, (ètení 1999)
Testovací proud: 10 mA max.
Testovací napìtí: max. 25/50 V (nastavitelné)
Testovací kmitoèet: 127 Hz/140 Hz
Mìøení zemních odporù:
Rozsah/Rozli�ení: 0.05 ... 1999 W / 0.01 ... 1 W Typ. pøesnost:4 ... 6% (dle rozsahu)
Mìøení pomocného zem. odporu/odporu sondy:
Rozsah/Rozli�ení: 0.1 ... 50 kW / 0,1 kW Typ. pøesnost:10%
Mìøení testovacího proudu:
Rozsah/Rozli�ení: 0.1 ... 13 mA / 0,1 mA Typ. pøesnost:10%
Napájení: 6x 1.5 V           Pøístroj odpovídá:
Rozmìry/hmotnost:     235x105x68 mm / 0.6 kg      El. bezpeènost ÈSN EN 61010/Cat III-2, 300V

Dodávané náhradní díly a doplòky:
- Unitest Telaris EARTH (dodávka vèetnì 2ks mìø. �òùr, 2ks mìø. svorek, pøenosného pouzdra, 6 ks baterií 1,5 V, pouzdra a návodu)
- Profi - pouzdro - obj. èíslo 1161 (HAND-FREE, závìsné na popruzích)
- Souprava pro 3/4 - pólová mìøení - obj. èíslo 1048
- 6 ks baterií 1.5 V

Urèení:
Mìøící pøístroj je urèen pro komplexní analýzu v�ech typù proudových chránièù.

Pøednosti:
- jmenovitý poruchový proud: 10, 30, 100, 300, 500 a 1000 mA
- automatický test chránièe s rozsáhlým protokolem
- vybavování nabíhajícím nebo jmenovitým proudem
- mìøení dotykového napìtí a zemního odporu
- volba tvaru køivky zku�ebního proudu (sin, 1/2 sin, ss proud)
- fázový posuv: 0°nebo 180°
- na displeji jsou souèasnì zobrazovány: vybavovací èas, vybavovací proud, dotykové napìtí a

zemní odpor
- infraèervený port RS 232   Pøístroj odpovídá:
- pamì� pro 100 mìøení El. bezpeènost ÈSN EN 61010/Cat II-2, 300V

Technické údaje:
Displej: 3.5 místný LCD, (ètení 1999)
Mìøení dotykového napìtí Ub:
Rozsah/Rozli�ení: 0,6 ... 70 V/0,1 V
Pøesnost: 0 ... 10% + 6 dig
Mezní hodnoty: 5 ... 50 V (nastavitelné)
Testovací podm.: 0,4 IDN

Mìøení odporu uzemnìní:
Rozsah/Rozli�ení: 0,01 ... 1999 W/0,1 W
Typ.pøesnost: ±(10% + 10(20) dig)
Testovací podmínky: 0,4 IDN

Napájení: 6x1,5 V IEC LR

Mìøení doby vybavení a vybavovacího proudu:
a)  Testovací proud: IDN x 0,5/x 1/x 2/x5

Rozsah/Rozli�ení 1 ... 1999 msec/1 msec
Typ. pøesnost: ±(2 % + 2 dig)

b)  Testovací proud: 0,1 x IDN .... 1,4 x IDN

(nabíhající) 0,4 x IDN ... 1,4 x IDN

Rozsah/Rozli�ení: 0 ... 1999 msec/1 msec
Typ.pøesnost: ±(2 % + 2 dig)

c)  Auto test (testování: IDN x 0,5/x 1/x 2/x5)
Rozmìry/hmotnost: 235 x 103 x 70 mm/0,65 kg

Dodávané náhradní díly a doplòky:
- Unitest Telaris RCD Analyzer (dodávka vèetnì pouzdra a návodu)
- Profi - pouzdro - obj. èíslo 1161 (HAND-FREE, závìsné na popruzích)
- Adaptér pro pøenos dat do PC a sw Report-Studio - obj. èíslo 1205
- 6 ks baterií 1.5 V
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