
· mìøení dotykového napìtí UI
D

N prùchodem 0,45 jmenovitého
    vybavovacího proudu ochranným vodièem bez vybavení
   chránièe a zkou�ku nevybavení chránièe
· mìøení malých odporù R stejnosmìrným proudem 20 mA
· kontrolu zapojení elektrické instalace - stav zobrazen pomocí
   symbolù na displeji
· Kapacita pamìti:  1000 namìøených hodnot

Bezpeènost výrobku:
Pøístroj vyhovuje ÈSN EN 61010-1: Zaøízení tø. ochrany II pro
napìtí 300 V proti zemi CAT II, Stupeò zneèi�tìní 2.
Elektromagnetická kompatibilita:
Pøístroj splòuje po�adavky normy ÈSN EN 61326-1 - Zaøízení
tø.B - Pøeru�ovaný provoz

Urèení, pou�ití:
pro rychlá mìøení silnoproudých elektrických instalací jednofázových, nebo tøífázových 
s fázovým napìtím 190 a� 260V a pro zkou�ení proudových chránièù v�ech typù
 - nezpo�dìných (-), zpo�dìných (G) i selektivních (S).
Namìøené hodnoty, jednotky a dal�í údaje jsou zobrazovány na podsvíceném
LCD displeji a jsou automaticky ukládány do pamìti - a� 1000 mìøení.
Je mo�né je zobrazit na displeji nebo pomocí kabelu QD 191 pøenést do
poèítaèe k dal�ímu zpracování.
Je napájen z baterií, nebo akumulátorù.
Pou�ité zapojení zabezpeèuje dokonalou ochranu proti vzniku nebezpeèného
dotykového napìtí pøi mìøení. Pøi zkou�ení chránièe je mìøení pøeru�eno,
pokud mù�e dotykové napìtí pøesáhnout zvolenou mez 25 V nebo 50 V.

Pøístroj PU 191 umo�òuje:
· mìøení napìtí mezi fázovým a ochranným vodièem UL-PE

· mìøení napìtí mezi fázovým a støedním vodièem UL-N

· mìøení napìtí mezi støedním a ochranným vodièem UN-PE

· mìøení kmitoètu napìtí,      ·  mìøení sdru�eného napìtí
· mìøení impedance ochranné smyèky RS a vnitøního odporu sítì RI

· mìøení impedance ochranné smyèky RS za proudovým
    chránièem bez jeho vybavení
· mìøení vybavovacího èasu proudových chránièù tA rozdílovým
    proudem I

D
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D
N a pulzujícím proudem

· zkou�ení chránièe postupnì narùstajícím proudem,
· mìøení vybavovacího proudu chránièe I

D 
a mìøení dotykového

    napìtí UI
D 

v okam�iku vybavení chránièe

PU 191 - sdru�ený revizní pøístroj -   PU 191


