PU 194

PU 194

DELTA - pøístroj pro kontrolu a revizi elektrických spotøebièù a náøadí
DELTA 10A
Urèení:
Pøístroje jsou urèeny pro mìøení pøi revizích elektrických spotøebièù a
pøenosného ruèního náøadí. Pøístroje splòují poadavky norem ÈSN 33 1600,
ÈSN 33 1610, ÈSN EN 60 204-1

Pøístroji PU 194 Delta a PU 194 Delta 10 A lze mìøit:
· izolaèní odpory RISO do 400 MW, mìøící napìtí 50, 100, 250, 500 V
· dotykový proud IF
· síové napìtí UN
· proud odebíraný mìøeným spotøebièem IN
· èinný pøíkon P, zdánlivý pøíkon S a cos j mìøeného spotøebièe
· odpor ochranného vodièe RPE do 20 W stejnosmìrným proudem min.200 mA
(s pøepínáním polarity)
· odpor ochranného vodièe RPE do 1 W støídavým proudem 10 A (pouze u PU 194 DELTA 10 A)
· unikající proudy (proud ochranným vodièem IPE, náhradní unikající proud ID, rozdílový proud ID)
· teplotu, · otáèky
Pøístroj je vybaven pamìtí s kapacitou 1000 namìøených hodnot a umoòuje jejich pøenos do poèítaèe. Zadávání
identifikaèního osmimístného kódu spotøebièe je moné z klávesnice nebo pomocí snímaèe èárového kódu. Verze
pøístroje PU 194 Delta 10 A, umoòuje mìøení odporu ochranného vodièe støídavým proudem 10 A.
Konstrukce pøístroje:
Pøístroj PU 194 Delta je zabudován do pouzdra z odolného plastu. V odklápìcím víku je umístìn velký podsvícený
displej, který umoòuje zobrazit souèasnì 2 mìøené velièiny, jednu z nich navíc i na 40-ti dílkovém sloupcovém
indikátoru - bargrafu. Souèasnì s mìøenými velièinami jsou zobrazeny jejich symboly, jednotky a nastavené hodnoty
mìøících napìtí a proudù. Vedle displeje jsou pak umístìna pøehledná schémata mìøících úloh. Pøístroj je ovládán
pomocí membránové klávesnice. Pro pøipojení mìøených spotøebièù je pøístroj vybaven jedinou zásuvkou, nebo
slouí jako napájecí a testovací. Spotøebièe bez síové vidlice lze pøipojit mìøícími òùrami z pøísluenství pøístroje
ke konektorùm, umístìných na panelu pøístroje.

Pøesnost mìøení
základní chyba
pracovní chyba
± (1% MH + 5D)
± (1% MH + 10D)
1)

1)

Poznámka
IK£ 4 mA

±(3% MH + 10D)

±(5% MH+10D)

In=1,0¸1,5mA

±(3% MH+10D)
± (2% MH+10D)

±(5% MH+10D)
±(5% MH+10D)

IM=200¸210mA
IM=10¸12 A/AC

±(1% MR)
±(2% MR)
±(2% MH+5D)
±(2% MR)
±(2% MH+5D)
±(3% MH+10D)
±(3% MH+10D)
±5D
±(1% MH)
±3°C

±(1% MR)
±(2% MR)
±(2% MH+10D)
±(2% MR)
±(2% MH+10D)
±(5% MH+10D)
±(5% MH+10D)
± 10D
±(2% MH)
±5°C

Max.proud
10 A trvale
16 A/5 min.
0,5A£IN£16A

- pro mìøící napìtí 50 V a 100 V je zaruèena pøesnost
mìøení do hodnoty odporu 200 MW
D-èíslice nejniího øádu; MR-mìøící rozsah; MH-mìøená hodnota

Mìøící rozsahy a pøesnost mìøení:
Mìøená
Mìøící
Mìøící
velièina
rozsah
napìtí
síové napìtí ULN
(180 ¸ 253) V
izolaèní odpor RISO
50 a 70 V
(0,1 ¸ 3,999) MW
100 a 300 V
(1,0 ¸ 39,99) MW
250 a 300 V
(10 ¸ 399,9) MW
500 a 600 V
odpor ohcranného
(0,010 ¸ 3,999) W
max. 20 V
vodièe RPE
(0,01 ¸ 19,99) W
naprázdno
- (0 ¸ 1,000) W
max. 20 V/AC
- (pouze u PU 194-10 A)
proud IF dotykový pr.
(0 ¸ 3,999) mA
proud IPE pr. ochr. vod.
(0 ¸ 19,99) mA
proud ID náhr. unik. pr.
(0 ¸ 19,99) mA
max. 25 V/AC
proud I rozdíl. proud
(0 ¸ 19,99) mA
D
proud IN pr. spotøebièe
(0 ¸ 16) A
èinný pøíkon P
(0 ¸ 3700) W
zdánlivý pøíkon S
(0 ¸ 3700) VA
úèiník cos j
0,50 ¸ 1,00
otáèky
(200 ¸ 9999)min-1
teplota t
(-20 ¸ +350) °C

Pøístroj je mono pøipojit k poèítaèi pomocí sériového rozhraní RS232.
Maximální proudový odbìr mìøeného spotøebièe - 16 A
Elektromagnetická kompatibilita - dle ÈSN EN 61326-1
Bezpeènost - dle ÈSN EN 61010-1: Zaøízení tø. ochrany I pro napìtí 250 V
proti zemi CAT II, Stupeò zneèitìní 2
Hmotnost pøístroje
PU 194 Delta
cca 2,2 kg
PU 194 Delta 10 A cca 3,4 kg
Rozmìry
170´220´120 mm

1)

Volitelné roziøující pøísluenství na objednání:
PD 194.1 - testovací modul, modul testuje mìøení IF, I ,
D
ID, IPE a izolaèního odporu RISO.
PD 194.2 - testovací modul, modul testuje mìøení
odporu ochranného vodièe R ISO.
PD 194.3 - sonda otáèkomìru
PD 194.4 - snímaè teploty /Pt 100)
PD 194.5 - snímaè èárového kódu
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