PU 190

- multifunkèní sdruený revizní pøístroj -

PU 190

Urèení:
Pøístroj je urèen pro rychlá mìøení silnoproudých elektrických instalací jednofázových nebo
tøífázových s fázovým napìtím 180 a 260 V a pro zkouení proudových chránièù pro veobecné
pouití (-,G) i selektivních (S). Je napájen z mìøené sítì, take nevyaduje napájení z baterií èi
akumulátorù.
Pouití:
- mìøení napìtí mezi fázovým a ochranným vodièem UL-PE
- mìøení napìtí mezi fázovým a støedním vodièem UL-N
- mìøení sdrueného napìtí
- mìøení impedance ochranné smyèky RS
- mìøení impedance ochranné smyèky RS malým proudem bez vybavení proudového chránièe
- mìøení vnitøního odporu sítì RI
- mìøení vybavovacího èasu proudových chránièù tA rozdílovým proudem IDN, 5xIDN
- zkouení chránièe pomalu narùstajícím proudem, mìøení vybavovacího proudu chránièe ID a
mìøení dotykového napìtí UID v okamiku vybavení chránièe
- mìøení dotykového napìtí UIDN pøi prùchodu jmenovitého vybavovacího proudu ochranným
vodièem bez vybavení chránièe a zkouku nevybavení chránièe
- kontrolu zapojení elektrické instalace.
Popis:
Mìøené hodnoty, jednotky a dalí údaje jsou zobrazovány na podsvíceném
LCD displeji. Namìøené hodnoty jsou automaticky ukládány do pamìti
(100 hodnot). Je moné je zobrazit na displeji nebo pomocí adaptoru PD
190 pøenést do poèítaèe k dalímu zpracování. Po vybavení chránièe je
na displeji zobrazena hodnota mìøeného parametru nejménì 30 s. Vpravo
od displeje jsou dvì LED diody indikující pøipojení pøístroje k síti, resp.
nebezpeèné napìtí mezi ochranným vodièem a zemí.
Pøístroj je øízen mikroprocesorem. Pouité zapojení zabezpeèuje
dokonalou ochranu proti vzniku nebezpeèného dotykového napìtí pøi
mìøení. Pøi zkouení chránièù je mìøení pøerueno, pøesáhne-li dotykové
napìtí zvolenou maximální úroveò (25V nebo 50V).
Pøístroj je vestavìn v pouzdru pøístrojù øady PU 180 METRA BLANSKO
a.s. Konstrukce je øeena s ohledem na odolnost proti nárazùm a otøesùm.
Ergonomické øeení umoòuje zavìení pøístroje na krku bìhem mìøení.
K pøipojení mìøené sítì slouí kabel zakonèený
Technické údaje:

síovou vidlicí umístìnou na boku pøístroje. Pro pøipojení na svorkovnicích,
v rozvádìèích apod. slouí dvouvodièový adaptor PD 192 nebo tøívodièový
adaptor PD 193, do kterých se vidlice pøístroje zasouvá.
Doba zachování ustáleného údaje na displeji po vybavení chránièe je
minimálnì 30s, bìhem kterých nesmí dojít ke zmìnì údaje na displeji.
Maximální doba pøipojení pøístroje na sí je 1 hodina; pøi pøipojení mezi
dvìma fázovými vodièi tøífázové sítì nejvýe 10 minut.
Pøístroj odpovídá:
vem ustanovením pøísluných norem.Konstrukce splòuje poadavky nové
ÈSN EN 61557. Zaøízení ke zkouení, mìøení nebo sledování èinnosti
prostøedkù ochrany - èást 3 - Impedance smyèky a èást 6 - Proudové chránièe
(RCD) v rozvodných sítích TT a TN.
Vztané podmínky:
napìtí UL-N = 230 V ±4 V / 50 Hz ± 0,5 Hz,

harmonické zkreslení max 1 %, teplota 23 °C ± 2°C

Mìøená velièina

Rozsah

Základní chyba

Pracovní chyba

Napìtí:
napìtí UL-N
napìtí UL-PE

180 V a 500 V
0,5 UL-N a 260 V

±(1 % MH + 1 D)
±(1 % MH + 1 D)

±(2 % MH + 2 D)
±(2 % MH + 2 D)

±5 D
±5 D
±(3 % MH + 4 D)
±(3 % MH + 4 D)
±(3 % MH + 4 D)
±5 D
±5 D
±(3 % MH + 4 D)
±(3 % MH + 4 D)

±(5 % MH + 10 D)
±(5 % MH + 10 D)
±(5 % MH + 10 D)
±(5 % MH + 10 D)
±(5 % MH + 10 D)
±(5 % MH + 10 D)
±(5 % MH + 10 D)

±(5 % MH + 10 D)

±(10 % MH + 15 D)

Impedance ochranné smyèky a vnitøní odpor sítì:
impedance ochranné smyèky RS 0,00 a 0,15 W
0,15 a 0,50 W
0,51 a 1,00 W
1,00 a 19,99 W
20,00 a 199,9 W
vnitøní odpor sítì RI
0,00 a 0,15 W
0,15 a 0,50 W
0,51 a 1,00 W
1,00 a 19,99 W
Impedance ochranné smyèky RS
mìøení bez vybavení chránièe
0,0000 kW a 1,999 kW
Mìøení chránièù:
dotykové napìtí UIDN
vybavovací èas chránièe TA
vybavovací proud chránièe ID

0,0 V a 70,0 V
+(6 % MH + 10 D)
+(10 % MH + 10 D)
Zkuební proud 0,4 IDN a 0,5 IDN po dobu 200 ms
520 ms
±1 ms
±2 ms
40 ms (5xIDN)
±1 ms
±2 ms
30 a 120 % IDN
±6 % jmenovitého
±10 % jmenovitého
proudu IDN
proudu IDN
v rozsahu 50 a 100% IDN v rozsahu 50 a 100 % IDN
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