REVEX 51

REVEX 51

- pøístroj pro revize elektrického ruèního náøadí a elektrických spotøebièù -

Urèení:
Mìøící pøístroj REVEX 51 slouí k mìøení pøechodových odporù,
izolaèního odporu mezi síovou a pøístupnou èástí,
unikajícího proudu mezi síovou èástí a pøístupnou èástí
Pro mìøení unikajícího proudu jsou k dispozici metody:

náhradní - pøímá - rozdílová

Pøístroj REVEX 51 je urèen pøedevím pro revize elektrického
ruèního náøadí (ÈSN 33 1600), výpoèetní techniky a ostatních
elektrických spotøebièù. Pøestoe pøístroj REVEX 51 je urèen pøedevím pro revize spotøebièù zakonèených pohyblivým pøívodem,
je moné bez problémù mìøit i na pevnì pøipojených spotøebièích.
Pøechodový odpor je mìøen proudem >200 mA s rozliením 0.01W.
Izolaèní odpor mezi síovou a pøístupnou èástí je mìøen napìtím
500 V ss. Nejvýznamnìjí pøínos pøístroje REVEX 51 je v mìøení
unikajících proudù, kdy jsou k dispozici tøi metody mìøení:
metoda náhradní - mìøí se napìtím 230 V/50 Hz, které je pøipojeno
mezi pøístupnou èást a vzájemnì spojený krajní a støední vodiè
spotøebièe. metoda pøímá - nachází stále vìtí uplatnìní, protoe
unikající proud se mìøí pøi plném provozu zkoueného zaøízení. Lze tedy mìøit spotøebièe, které obsahují spínací prvky (relé, tyristory...),
protoe je pøipojena i èást za tìmito spínaèi. Dalí významnou pøedností je monost mìøení tepelných spotøebièù, kde unikající proud je
závislý na teplotì topného tìlesa spotøebièe a je tedy nutné mìøit pøi provozu zaøízení. REVEX 51 v tomto pøípadì mìøí proud, který teèe
ochranným vodièem kontrolovaného spotøebièe (tøída I) nebo z vodivé folie o rozmìrech 100 x 200 mm, pøiloené na povrch spotøebièe
(tøída II). metoda rozdílová - mìøí se rozdíl mezi proudy, které do kontrolovaného spotøebièe pøitékají a odtékají. Hlavní výhoda spoèívá v
monosti mìøit unikající proud spotøebièe, který nelze pøi mìøení uloit izolovanì a unikající proud tedy odtéká nejen ochranným vodièem,
ale napøíklad i kovovým rámem kontrolovaného spotøebièe. Vekeré namìøené hodnoty jsou zobrazovány na velkém svítícím displeji, který
je dobøe èitelný i pøi patném osvìtlení. Na displeji jsou rovnì indikovány jednotky mìøených velièin.

MEDITEST 50

MEDITEST 50

- pøístroj pro kontroly zdravotnických elektrických pøístrojù v provozu a pro revize
elektrického ruèního náøadí a elektrických spotøebièù MEDITEST 50 je proti pøístroji REVEX 51 rozíøen o monost mìøení unikajících proudù mezi:
síovou èástí a pøístupnou èástí, síovou a pøílonou èástí, pøístupnou a pøílonou èástí.
Jestlie je souèástí mìøení pøíloná èást, mùe být rozliovací schopnost a 0,001 mA!
Technické údaje - REVEX 51 + MEDITEST 50
Napájecí napìtí:
230 V ± 10% / 50 Hz
Odebíraný proud:
max. 16 A (dle kontrolovaného spotøebièe)
Rozsahy mìøení:
Pøechodový odpor
0.00 W a 19.99 W s rozliením 0.01 W s pøesností ± (2% z MH +3D)
Mìøící napìtí (bez zátìe) a mìøící proud
10 V, >200 mA pro odpor mení ne 1W
Izolaèní odpor
100 kW a 19.99 MW s rozliením 10 kW s pøesností ± (5% z MH +5D)
Mìøící napìtí jmenovité / mìøící proud
500 V / 1 mA ±10%
Mìøící napìtí maximální / zkratový proud
<750 V / <10 mA
Unikající proud
Mìøící napìtí
230 V ± 10 % / 50 Hz, omezení mìøeného unikajícího proudu
12 mA ± 2 mA
1. Nepøímá metoda
0.00 mA a 19.99 mA, 0.000 mA a 1.999 mA*, s pøesností ± (2.5% z MH +3D)
2. Pøímá metoda
0.00 mA a 19.99 mA, 0.000 mA a 1.999 mA*, s pøesností ± (3.5% z MH +3D)
3. Rozdílová metoda
0.00 mA a 19.99 mA, s pøesností ± (10% z MH +30D)
Pozn.: údaje oznaèené * platí pro pøístroj MEDITEST 50, MH znaèí mìøenou hodnotu, D znaèí digit
Zkuební napìtí
4 kV
Jitìní elektronických obvodù pøístroje
F 250 mA/250 V
Rozsah pracovních teplot
0 °C a 40 °C
Pracovní relativní vlhkost
75 % pøi 23 °C
Rozmìry pøístroje
230 x 220 x 90 mm

Pøísluenství - volitelné na zvlátní objednávku:
Koenkové pouzdro K50
Mìøicí òùry (pro základní pouití souèástí dodávky)
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