PU 184

PU 184

DELTA - pøístroj pro kontrolu a revizi elektrických pøedmìtù a náøadí
DELTA

Urèení:
Mìøící pøístroj PU 184 DELTA je urèen pro kontrolu a revizi
elektrických pøedmìtù dle ÈSN 331600, ÈSN 331610 a
DIN VDE 0701 díl 1 a 240. Konstrukce odpovídá bezpeènostním
poadavkùm dle ÈSN EN 61010-1 (tøída ochrany I, kategorie
pøepìtí III, stupeò zneèitìní 2) a poadavkùm EMC dle
ÈSN EN 55011, ÈSN EN 5082-1 (2), ÈSN EN 61557.
Pouití:
- ovìøení pøítomnosti napìtí na ochranném vodièi a správnost
zapojení zásuvky
- mìøení velikosti síového napìtí
- mìøení proudu odebíraného spotøebièem
- mìøení dotykového proudu dle DIN VDE 0701 díl 240
- mìøení izolaèních odporù v rozsazích 20 MW a 2 MW
- mìøení odporu ochranného vodièe v rozsazích 20 W a 2 W
- mìøení unikajícího proudu v rozsazích 2 mA a 20 mA
(náhradní metoda)
- mìøení unikajícího proudu v rozsazích 20 mA
(rozdílový transformátor) ÈSN 331610
Pøednosti:
- ochrana vstupních svorek proti pøepìtí
- mìøení skuteèné efektivní hodnoty støídavých velièin
- stabilizované mìøicí napìtí pro mìøení izolaèního odporu
- mìøení unikajícího proudu uzemnìných spotøebièù
- èíslicové zobrazení mìøeného údaje
- malé rozmìry
- snadná obsluha a minimální údrba
- odolnost proti elektromagnetickému ruení
Popis:
Pøístroj je v pouzdru z plastické hmoty
s otevíratelným víkem. Je napájen ze sítì, k ní
se pøipojuje pomocí kabelu s vidlicí. Vedle
síového kabelu vyúsuje kabel s mìøícím hrotem
pro mìøení odporu ochranného vodièe. Zkouený
pøedmìt se pøipojuje k pøístroji pomocí zásuvek
a zdíøek, pøístupných po otevøení víka na levé
stranì panelu. Do zkuební zásuvky (TEST 1) se
pøipojuje zkouený pøedmìt pøi mìøení izolaèního
odporu, odporu ochranného vodièe a unikajícího
proudu náhradní metodou mìøení. Nemá-li
zkouený pøedmìt síovou vidlici, pøipojuje se
pomocí kabelù z pøísluenství pøístroje ke zdíøce
LN a konektoru Z.
Po pøipojení zkouené ho pøedmìtu do síové
zásuvky PU 184 Delta (TEST 2) lze mìøit
odebíraný proud a unikající proud metodou
Technické údaje:
Síové napìtí
Proud spotøebièe
Dotykový proud
Izolaèní odpor
Odpor ochranného vodièe
Unikající proud
Unikající proud

187V a 253V
0 - 16 A
0 - 2 mA
20MW
2MW
20W
2W
0-20 mA
0-2 mA
0-20 mA

rozdílového transformátoru. Má-li zkouený pøedmìt
vodivý kryt, pak je mono zjistit pomocí mìøícího
hrotu i dotykový proud tekoucí pøes tento kryt. Mìøí
se proud protékající odporem 2 kW zapojený mezi
svorkou 2mA a ochranným kolíkem zásuvky PU 184
Delta.
Izolaèní odpor se mìøí po pøipojení mìøeného
pøedmìtu do zkuební zásuvky nebo mezi svorkou
LN a konektorem Z. Mìøící napìtí 510V je
stabilizováno, proud je omezen na 1.5mA.
Odpor ochranného vodièe je mìøen mezi kolíkem
zkuební zásuvky a mìøícím hrotem. Není-li
zkouený pøedmìt vybaven síovou vidlicí
s ochranným kontaktem, pøipojí se mìøený odpor
mezi mìøicí hrot a druhý mìøicí hrot pøipojený do
konektoru Z.
Pøi mìøení unikajícího proudu náhradní metodou
mìøení je napìtí min. 25 V pøivedeno na ochranný

±(1% z MH + 2D)
±(2% z MH + 5D)
±(2% z MH + 7D)
±(2% z MH + 5D)
±(2% z MH + 5D)
±(2% z MH + 5D)
±(2% z MH + 7D)
±(2% z MH + 7D)
±(2% z MH + 7D)
±(2% z MR)

vnitøní odpor 2kW
napìtí naprázdno 510V
±10V ss
napìtí naprázdno:
max. 20V ss
napìtí naprázdno:
(35±10)V

kolík zkuební zásuvky (konektor Z).
Unikající proud protéká zkoueným
spotøebièem a pøes zkuební zásuvku (svorku
LN) a odporový dìliè s celkovým odporem
2kW na zem. Je omezen vliv kolísání síového
napìtí na pøesnost mìøení.
Pracovní podmínky:
Síové napìtí:
187V a 253 V
Frekvence:
49 a 51 Hz
Teplota:
5 °C a 40 °C
Poloha pøístroje: libovolná
Magnetická indukce: 0.5 mT [na rozsahu
20 mA (ID) max. 0.1 mT]
Rozmìry:
300x200x60 mm
Hmotnost:
cca 2 kg

Proud IK <1.5 mA
Proud I N 1 mA
Proud IN 200mA
+10 mA
Proud IK < 8 mA
vnitøní odpor 2 kW
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