PMI 46

PMI 46

- umoòuje mìøení impedance ochranné smyèky v obvodech s proudovými chránièi -

Popis funkce:
Jednou z moností, jak zmìøit impedanci ochranné smyèky v obvodu s proudovým chránièem, je krátkodobì pøesytit pomocným
stejnosmìrným proudem jeho magnetický obvod. Proudový chrániè je tím krátkodobì vyøazen z funkce a nereaguje na zkuební proud
bìného mìøièe impedance vypínací smyèky.
Metody pøesycení magnetického obvodu vyuívá i adaptér PMI 46. Podmínkou správné funkce je pouití takového mìøícího pøístroje,
který mìøí impedanci ochranné smyèky pouze jednou pùlvlnou nebo nìkolika pùlvlnami stejné polarity. Tuto podmínku splòují napø.
pøístroje ZEROTEST 46 a EUROTEST 61557 z nabídky naí firmy a dalí pøístroje od rùzných výrobcù.
Pouití PMI 46 je zcela jednoduché: stiskem tlaèítka START zaène obvodem s proudovým chránièem protékat postupnì narùstající
sytící proud, co je indikováno blikáním diody LED v adaptéru. Jakmile proud dosáhne dostateèné velikosti, dioda LED svítí trvale a
je moné provést mìøení impedance pomocí pøipojeného vhodného mìøièe impedance ochranné smyèky. Po chvíli sytící proud zaène
postupnì klesat k nule - dioda LED opìt bliká.
Pokud stiskneme tlaèítko START dvakrát krátce po sobì, zmìní se polarita sytícího proud - pro správnou funkci je nutná stejná polarita
sytícího a mìøicího proudu.
Pøednosti:
- Velmi jednoduchá obsluha pouze jedním tlaèítkem díky vestavìnému mikroprocesoru
- Dioda LED indikuje rùzné provozní stavy
- Automatické urèení krajního a støedního vodièe
- Monost jednodue zmìnit polaritu sytícího proudu bez nutnosti pøepojování pøívodù
- Napájení z mìøeného objektu
Technické údaje:
IDn pøesycovaných proudových chránièù:
Typ pøesycovaných proudových chránièù:
Napájecí napìtí:
Generovaný ss proud:
Tøída ochrany:
Pøepìová kategorie:
Stupeò zneèitìní:
Rozsah pracovních teplot:
Rozmìry:
Hmotnost:

30, 100, 300, 500 mA
citlivé na støídavý nebo pulzní proud
230 V ± 10 % / 50 Hz
asi 1,2 A (pøi Rs < 5 W)
II (dvojitá izolace)
II
2
- 5 °C ÷ 40 °C
asi 120 x 65 x 105 mm
asi 700 g

Rozsah dodávky:
- pøístroj, koenkový obal, záruèní list, návod k pouívání

ALF 10

- pøístroj pro mìøení malých odporù -

ALF 10

Popis pøístroje:
ALF 10 je pøenosný mikroprocesorem øízený pøístroj pro mìøení pøechodových odporù a úbytku napìtí støídavým proudem vyím ne 10A.
Pøi konstrukci byl kladen dùraz na jednoduchost obsluhy a souèasnì vysoký komfort práce.
· Mìøení je zahájeno po pøiloení mìøicích hrotù k mìøenému objektu a mùe být automaticky ukonèeno èasovaèem po uplynutí nastavené doby.
· Na displeji zùstává zobrazena minimální hodnota odporu nebo úbytku napìtí.
· Odpor mìøicích òùr je mono zkalibrovat.
· Pøístroj zobrazuje velikost mìøicího proudu a akusticky i opticky indikuje proud mení ne 10 A.
· Mìøené hodnoty i hláení jsou zobrazovány na velkém alfanumerickém displeji, který je pro dokonalou èitelnost podsvìtlen a má monost
nastavení kontrastu.
· Vechny nastavené hodnoty jsou ukládány do pamìti pøístroje a zùstávají zde zachovány i po jeho vypnutí.
· Lze nastavit prùøez mìøeného ochranného vodièe - pøi mìøení úbytku napìtí ALF 10 upozorní na pøekroèení povolených hodnot dle ÈSN EN 60
204-1.

Mìøené parametry a odpovídající normy:
· odpor v rozsahu 0,00 W a 1,50 W
· úbytek napìtí v rozsahu 0,00 V a 4,50 V
Pøístroj splòuje poadavky norem ÈSN EN 61010-1, ÈSN EN 61557-1 a norem pro
elektromagnetickou kompatibilitu
Technické údaje:
Napájení
Displej
Rozmìry
Hmotnost
Tøída ochrany
Kategorie pøepìtí

230 V ±10 % / 50 Hz
alfanumerický, 2×8 znakù
155×135×65 mm
asi 950 g
II (dvojitá izolace)
II

Rozsah dodávky: ALF 10, 2 ks mìøicí
òùry (2m a 5 m), kalibraèní list, záruèní
list
Volitelné pøísluenství: koenkové
pouzdro K10
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