
 PM 454.1  - indikátor sledu fází -    PM 454.1
Urèení:
Pøístroj PM 454.1 je urèen pro testování stavu 3-fázové sítì:
- detekuje pøítomnost napìtí pøipojených fází
- indikuje správný sled pøipojených fází

Technické parametry:
- vstupní napìtí UL-L: 3 x 190V a� 3 x 690V
- rozsah pracovních teplot: -5°C a� 45°C
- bezpeènost dle ÈSN EN 61010-1
- tøída ochrany II
- maximální napìtí libovolného pøívodu proti zemi 600 Vef

- krytí IP 40, kategorie pøepìtí III
- elektromagnetická kompatibilita (EMC) ÈSN EN 61326-1
- hmotnost: cca 110 g
- rozmìry 68 x 75 x 40 mm

Popis pøístroje:
Pouzdro pøístroje je vyrobeno z odolného plastu. Napìtí na jednotlivých pøipojených fázových vodièích, popøípadì jejich
správný sled, je indikováno pomocí LCD segmentù v prùzorech na èelní stranì pøístroje. Jednotlivé pøívody fází jsou realizovány
jako tøi pevnì pøipojené, barevnì odli�ené, �òùry (L1, L2, L3) v délce cca 1,2 m. Pøívodní �òùry jsou zakonèené plochou
koncovkou. Vybuzený segment LC displeje je kontrastnì èerný. Sled fází je indikován pouze za pøítomnosti v�ech tøí fází.

© EXIMUS  - PM454.1, VE606, KOMBI41

 VE 606 - indikátor sledu fází -        VE 606
Urèení:
Pøístrojem VE 606  lze urèit sled fází v tøífázových sítích.
Pøístroj indikuje stav pomocí �lutých LED diod, nepotøebuje vnìj�í osvìtlení.

Technické údaje:
Vstupní napìtí: 100V a� 660V AC
Spotøeba proudu: 7 mA pøi 500 V AC
Napájení: vstupním signálem
Rozsah pracovních teplot: 0 °C a� +50 °C
Kmitoèet sítì: 45 a� 70 Hz
Dovolená relativní vlhkost: 90% pøi teplotì 23 °C
Rozmìry: 100×50×25 mm
Hmotnost: cca 150g
Dodávané pøíslu�enství: 3 krokosvorky (délka pøívodù 400 mm)

 KOMBI 41     - indikátor sledu fází -       KOMBI 41
Pou�ití:
- urèení správného sledu fází
- rozli�ení fázového (230 V) a sdru�eného (400 V) napìtí
- indikace krajního (fázového) vodièe

Technické údaje:
Indikace napìtí: stø. 50 Hz
- optická (LED) 230 V, 400 V, sled fází
- akustická ano
Max. proud sondou: < 6 mA pøi 250 V
Indikace krajního vodièe: 2 pólová
Automatické zapnutí: ano
Pøetí�itelnost: 660 V
Zku�ební napìtí: 4 kV 
Napájení: z mìøeného obvodu
Rozsah pracovních teplot: -15 °C a� +40 °C
Rozmìry: 230×52×32 mm
Hmotnost: 150 g


