
REVEX 2051 ocení u�ivatelé i pro dal�í parametry, které zpøíjemòují práci:
· malé rozmìry a nízká hmotnost
· jednoduché a srozumitelné ovládání
· výborná èitelnost podsvìtleného displeje s mo�ností nastavení kontrastu

a mnoho doplòkù, které usnadòují kontroly a revize spotøebièù

Rozsah dodávky:
REVEX 2051, kalibraèní list, návod k pou�ívání,
P 2011 mìøicí vodiè bezpeènostní (banánek / banánek), èerný, délka 2m, 2 ks
P 3011 mìøicí hrot èerný, 2 ks
P 4011 krokosvorka bezpeènostní èerná

Volitelné pøíslu�enství na objednávku:
P 6060 ko�enkové pouzdro
P 8012 (typ A3P-16/4) - tøífázový adaptér zásuvka/zástrèka, ètyøvodièový, 16A
P 8011 (typ A3P-16/5) - tøífázový adaptér zásuvka/zástrèka, pìtivodièový, 16A
P 8014 (typ A3P-32/4) - tøífázový adaptér zásuvka/zástrèka, ètyøvodièový, 32A
P 8013 (typ A3P-32/5) - tøífázový adaptér zásuvka/zástrèka, pìtivodièový, 32A
P 9020 èteèka èárového kódu
P 8010 kle��ový mìøicí transformátor
P 9030 termoèlánkový snímaè teploty NiCrNi (typ K)
P 9050 bezkontaktní snímaè otáèek
P 7010 programové vybavení SW R2051
P 9070 kabel RS 232
P 9060 samolepící identifikaèní �títky s èárovým kódem
P 9080 samolepící �títky pro oznaèení pøí�tí kontroly spotøebièe
RM2050  doplnìk umo�òující mìøení ve zdravotnictví
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Urèení:
REVEX 2051 je profesionální digitální mìøicí pøístroj, urèený k revizím a kontrolám elektrických spotøebièù
s pohyblivým i pevným pøívodem a to jak jednofázových tak i tøífázových. Pøístroj umo�òuje testovat elektrické
spotøebièe z hlediska jejich elektrické bezpeènosti i jejich provozních vlastností. Pøístroj splòuje podmínky
norem ÈSN 331600 , ÈSN 331610, ÈSN EN 60204-1.

U spotøebièù lze pøístrojem REVEX 2051 provìøovat:
· kvalitu vodivého spojení ochranného vodièe s ne�ivými vodivými èástmi pøístupnými dotyku mìøením
   jejich pøechodového odporu nebo úbytku napìtí na ochranném vodièi
· stav izolací spotøebièe mìøením jejich izolaèního odporu nebo unikajících a dotykových proudù spotøebu
   a proud odebíraný spotøebièem ze zdroje, teploty, otáèky
· pøístroj je vyroben v souladu s normou EN 61557

REVEX 2051 umo�òuje mìøit:
· pøechodový odpor proudem > 200 mA. Odpor mìøicí �òùry je mo�no zakalibrovat.
· pøechodový odpor a úbytek napìtí pøi mìøicím proudu > 10 A~. Hodnota úbytku napìtí je porovnávána s tabulkou hodnot dle ÈSN. K dispozici je

èasovaè pro omezení doby mìøení. Odpor mìøicí �òùry je mo�no zakalibrovat.
· izolaèní odpor - mìøicí napìtí 500 V, 250 V a 100 V.
· náhradní unikající proud - lze mìøit jak jednofázové spotøebièe s pohyblivým pøívodem, tak i spotøebièe tøífázové a pevnì pøipojené.
· proud ochranným vodièem - pøístroj mìøí skuteènou efektivní hodnotu unikajícího proudu. REVEX 2051 je schopen také mìøit - na rozdíl od mnoha

jiných mìøicích pøístrojù - i stejnosmìrný unikající proud. Mìøení lze provádìt i pøi zámìnì vodièù L a N.
· rozdílový proud -tento typ mìøení unikajícího proudu je vhodný pro spotøebièe, které nelze ulo�it izolovanì a proto nelze jednoznaènì definovat, kudy

unikající proud odtéká. I u této metody lze mìøit pøi zámìnì vodièù L a N.
· dotykový proud - s pou�itím mìøicí sondy 2 kW
· proud odebíraný spotøebièem ze zdroje - je mìøena skuteèná efektivní hodnota. Lze mìøit jak proud u jednofázových spotøebièù s pohyblivým pøívodem,

tak spotøebièe tøífázové i pevnì pøipojené (s vyu�itím kle��ového mìøicího transformátoru).
· spotøeba mìøeného spotøebièe - obdobnì jako odebíraný proud
· rozdílový proud pomocí kle��ového transformátoru - pevnì pøipojené i tøífázové spotøebièe · procházející proud pomocí kle��ového transformátoru -

obdobnì jako rozdílový proud
· rozdílový proud a proud ochranným vodièem u tøífáz. spotøebièù s pohyblivým pøívodem - lze vyu�ít mìøicí adaptéry. Bez demontá�e je mo�no mìøit

oba typy unikajících proudù.
· teplotu -termoèlánkem typu K. K dispozici jsou jak bì�né typy, tak i unikátní bezkontaktní sonda.
· otáèky - s vyu�itím bezkontaktního snímaèe otáèek

REVEX 2051 je vybaven mnoha funkcemi,
 které výraznì zvy�ují u�itnou hodnotu pøístroje:
· kontrola nebezpeèného napìtí na ochranném kolíku v napájecí zásuvce
· kontrola pøipojení ochranného kolíku v zásuvce k vodièi PE. Tato
kontrola probìhne automaticky pøi ka�dém stisku tlaèítka START.
· systém kontroly základních funkcí pøístroje - v pøípadì potøeby je
mo�no ovìøit dùle�ité funkce pøístroje pøímo z klávesnice pøístroje,
nejsou nutná �ádná doplòková zaøízení.
· pøed mìøením unikajícího proudu je automaticky provedena pøedbì�ná
zkou�ka. V pøípadì velkého unikajícího proudu mezi pøístupnou èástí
spotøebièe a krajním vodièem je mìøení zablokováno.
· pro zvý�ení bezpeènosti obsluhy je v klidovém stavu mìøicí zásuvka
na pøístroji REVEX 2051 bez napìtí. Spotøebiè je napájen (pokud to
mìøená velièina vy�aduje) po dobu stisknutí tlaèítka START.
V nìkterých speciálních pøípadech, napø. pøi mìøení unikajících proudù
u PC, je mo�no vyu�ít funkce ARETACE tlaèítka START. Pracovník
má pak volné ruce pro obsluhu kontrolovaného PC.
· pro zvý�ení efektivnosti práce lze namìøené hodnoty ukládat do pamìti
pøístroje v podobì:
  o Identifikaèní èíslo
  o Tøída ochrany zkou�eného spotøebièe
  o Oznaèení a hodnota mìøené velièiny
Identifikaèní èíslo je mo�no zadat z klávesnice nebo naèíst èteèkou
èárového kódu. Obsah pamìti namìøených hodnot je mo�no prohlí�et
pøímo v pøístroji a nebo pøenést do pøipojeného PC. Software, který
lze zakoupit jako volitelné pøíslu�enství, umo�òuje tvorbu jednotlivých
karet spotøebièe.

REVEX 2051 lze provozovat ve dvou re�imech:
· základní - k dispozici jsou funkce ovládané pøímo z klávesnice, obsluha je zjednodu�ena pouze na volbu mìøené velièiny a spu�tìní

mìøení. V�echny nadstandardní funkce jsou zablokovány.
· úplný - je povolen pøístup do menu a lze vyu�ít v�ech mo�ností, které REVEX 2051 nabízí, napøíklad mìøení pevnì pøipojených a

tøífázových spotøebièù, ukládání namìøených hodnot do pamìti a jejich následný pøenos do PC.


