MACHINETESTER

MACHINETESTER

- digitální pøístroj pro zkouky el. zaøízení pracovních strojù dle ÈSN EN 60204-1 -

Pouití:
- mìøení vech parametrù poadovaných ÈSN EN 60204-1
- monost ukládání výsledkù mìøení do pamìti
Rozsah dodávky:
mìøicí pøístroj, VN mìøicí pistole (2 ks, délka kabelu 2 m), mìøicí òùry
s krokosvorkami pro mìøení úbytku napìtí a malých odporù (2 ks, délka 2,5 m),
krokosvorky (2 ks), mìøicí hrot, pouzdro na pøísluenství, síový kabel, òùra
pro mìøení vybíjecího èasu, mìøicí òùry pro mìøení izolaèních odporù (2 ks),
pøepravní obal, kalibraèní list od výrobce, záruèní list, návod k pouívání
Technické údaje:
Zkouka pøiloeným napìtím
Zkuební napìtí
1000 / 1250 / 1500 V~
Jmenovitý výkon
500 VA
Monost nastavení mezního proudu ano
Èasovaè
1 s ÷ 5 minut
Kontrola ochranného obvodu (mìøení úbytku napìtí)
Zkuební napìtí
< 12 V~
Zkuební proud
> 10 A~
Èasovaè
1 ÷ 15 s
Izolaèní odpory
Rozsah mìøení
0 ÷ 500 MW (ètyøi aut. pøepínané rozsahy)
Mìøicí napìtí
500 / 1000 V ss
Mìøicí proud
> 1 mA pøi 500 / 1000 kW
Èasovaè
2 s ÷ 10 minut
Monost nastavení mezní hodnoty odporu ano
Zkouka ochrany pøed zbytkovým napìtím
Machinetester umoòuje mìøit èas vybití èásti pøístupné dotyku na napìtí 60 V.
Rozsah mìøení je 0 ÷ 10 s s rozliením 0,1 s. Lze mìøit dvou i ètyøvodièovou metodou.
Mìøení malých odporù
Zkuební napìtí
< 12 V~
Zkuební proud
> 10 A~
Rozsah mìøení
0,000 ÷ 999 mW / 1,00 ÷ 1,99 W
Èasovaè
1 ÷ 15 s
Monost nastavení mezní hodnoty
ano
Veobecnì:
Napájení
Max. pøíkon
Displej
Pøepìová kategorie
Krytí
Rozmìry
Hmotnost

230 V / 50 Hz
600 VA
LCD maticový 128 x 64 bodù, podsvìtlený
III, 600 V
IP 50
400 x 250 x 260 mm
asi 11 kg

Volitelné pøísluenství:
PC software, výstrané svìtlo, VN mìøicí pistole s kabelem délky 6 m, pedál dálkového ovládání
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