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- sdruený revizní pøístroj -

Pøednosti:
- vechny dùleité funkce v jednom pøístroji: Mìøení izolace, uzemnìní, proudových
chránièù, impedance smyèky, propojení, sledu fází, únikových proudù, napìtí.
- velký displej s podsvìtlením
- jednoduchá obsluha
- vestavìné NiMh akumulátory s dobíjením pøes mìøené kabely
- vnitøní pamì na 800 mìøení, interface RS232

Technické údaje:
Zobrazení:

3.5 místný LCD displej,
monost podsvìtlení
Vnitøní pamì:
800 mìøení, protokol A4
Rozhraní:
RS 232
Kompenzace pøívodních kabelù:
do 5W
Definování mezí u kadé funkce
Napájení:
NiMh akumulátor 7.2V
s vestavìným nabíjeèem
Rozmìry:
295x230x108 mm
Hmotnost:
cca 2.1 kg vèetnì akumulátoru
Pracovní teplota:
-10 °C a +50 °C
Bezpeènost:
IEC 101-1.300 V, kat. III
Zkuební napìtí:
4 kV
Krytí:
IP 40
Mìøení ss/st napìtí a kmitoètu:
Napìtí
Mìøící rozsah:
4...440 V st/ss
Rozliení:
1V
Chyba:
1 % + 1 dig.
Kmitoètový rozsah:
15.3 ... 420 Hz
Kmitoèet:
15.3 ... 420 Hz
Rozliení:
0.1 ... 1 Hz
Chyba:
0.01 % + 1D.
Mìøení proudù (kletì C103, MN21):
Mìøící rozsah:
0.004 a 300 A
Rozliení:
1 mA a 1 A
Pøesnost:
±(2% z è.h. + 1D)
Izolaèní odpor RISO :
- automatické blokování testu je-li testovaný obvod pod napìtím
- automatické pøepínání mìøícího rozsahu
- automatické vybíjení zkoueného vzorku po provedení mìøení
Jmenovité zkuební napìtí: 100, 250, 500 Vss
Izolaèní odpor
Mìøící rozsah:
5 kW ... 300 / 600 MW
Rozliení:
1 kW ... 1 MW
Pøesnost:
±(6% z è.h. + 1D)
Jmenovitý proud:
> 1 mAss
Uzemnìní RE :
- mìøení s jednou pomocnou sondou nebo bez sondy
- selektivní mìøení bez rozpojení zemního vodièe s kleovým
pøevodníkem
- monost mìøení bez vybavení proudového chránièe (do 30mA)
- kompenzace vlivu ruivých napìtí
Mìøící rozsah:
0.15 W ... 10 kW
Rozliení:
0.01 W ... 10 W
Pøesnost:
±(10% z è.h. + 3D)
Zkuební proud:
1500, 650, 80, 10 mA
Napájecí napìtí:
síové 95-145/175-300 V
Identifikace fáze:
Jmenovité napìtí

Mìøení malých odporù, test propojení:
Mìøící rozsah:
0.16 a 1999 W
Rozliení:
0.01 a 1 W
Pøesnost:
±(5% z è.h. + 4D)
Mìøící proud:
> 200 mA
Mìøení impedance smyèky:
- mìøení impedance smyèky (ZS) a impedance sítì (ZI)
- volba reimu bez vybavení proudového chránièe
- selektivní mìøení zemního vodièe bez rozpojení pomocí kleového pøevodníku
- pøi mìøení impedance jsou souèastnì mìøeny hodnoty zkratového proudu (IK),
jmenovitého napìtí (UN), se sondou rovnì hodnoty poruchového napìtí (UF) a
odporu uzemnìní (RA)
Impedance smyèky/sítì
Mìøící rozsah:
0.08 W ... 199.9 W
Rozliení:
0.001 W ... 0.1 W
Pøesnost:
±(5% z è.h. + 3D)
Poruchové napìtí:
(UF=IK x RA)
Mìøící rozsah:
0 a 200 V
Rozliení:
1V
Zkratový proud:
2 ... 30 000 A
Jmenovité napìtí:
síové 95-145 / 175-300 V
popø. 330-440 V
Analýza proudových chránièù (F):
- testování proudových a selektivních proudových chránièù s vybavením nebo bez
vybavení
- mìøení dotykového napìtí (UF), vybavovací proud (IA), doba vybavení (tA), odpor
uzemnìní (RA), impedance smyèky (ZS) a zkratový proud (IK)
- testování se provádí se sondou nebo bez sondy
- volitelný prùbìh zkueného proudu sinus/impuls, fáze /180°
Jmenovitý vybavovací proud IN konstantní: 10, 30, 100, 300, 500 mA
postupnì narùstající:
6 ... 1000 mA
monost nastavení:
1/2 x IN, 2 x IN, 5 x IN,
150 nebo 250 mA
Doba vybavení tA:
V reimu narùstajícího IN:
0 ... 200 ms
V reimu konstantního IN:
0 ... 500 ms
Pøi testování chránièe bez vybavení: 0 ... 100 ms
Dotykové napìtí UF (bez sondy)
Mìøící rozsah:
1.5 ... 99.9 V
Pøesnost:
0 ... 15% z è.h. + 2D
Dotykové napìtí UF (se sondou)
Mìøící rozsah:
4 ... 70 V
Pøesnost:
2 % z è.h. + 1D
Jmenovité napìtí:
síové 95-145/175-300 V
popø. 330-440V
Indikace sledu fází:
Jmenovité napìtí:
Jmenovitý kmitoèet:

Kontrola ochranného vodièe:
Kontrola pøeruení ochranného vodièe a pøítomnosti napìtí na ochranném vodièi.
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