
Urèení:
Mìøící pøístroj PK 470 je urèen pro mìøení:
-skuteèné efektivní hodnoty (TRMS) proudu a napìtí
-støídavého proudu a napìtí
-stejnosmìrného proudu a napìtí
-kmitoètu proudu nebo kmitoètu napìtí
-odporu (vèetnì akustické indikace zkratu)

Pøednosti:
-mìøení proudu bez nutnosti pøeru�ení vodièe
-ochrana vstupù proti pøetí�ení
-automatické pøepínání rozsahù s mo�ností jejich pevného nastavení
-volba zobrazení maximální, minimální a støední hodnoty
   (posledních 8 namìøených hodnot),
   nebo rozpìtí mezi maximem a minimem
-pøehledné zobrazení indikací, symbolù, fyzikální jednotky a hodnoty
   mìøené velièiny na 3 3/4místném LCD s 41 dílkovou stupnicí - bargraf
-pamì� aktuální mìøené velièiny (HOLD)
-ochrana proti zablokování (WATCHDOG)
-automatické vypnutí pøístroje (5 minut)
-výrobek splòuje podmínky prohlá�ení o shodì ve smyslu zákona è. 22 Sbírky

a Naøízení vlády ÈR è. 168/97 a 169/97 Sbírky

Rozsah dodávky:
-pøístroj PK 470, záruèní list, návod k pou�ívání
-2 ks mìøících �òùr (èervená, èerná), pøepravní obal

PK 470 - sdru�ený kle��ový pøístroj s èíslicovým zobrazením -    PK 470

Popis pøístroje:
Pouzdro pøístroje je vyrobeno z odolného plastu. Hodnota
mìøeného proudu je snímána soumìrnì dìleným magnetickým
obvodem s vestavìnými Hall èipy. Èelisti magnetického
obvodu se ovládají stiskem páky na boèní stranì hmatníku.
Opaèná strana hmatníku nese tlaèítko spínaèe pamìti
aktuálního mìøení (HOLD). Na horní stranì pouzdra je
umístìn 3 3/4 místný displej s 41 dílkovou analogovou stupnicí
( �bargrafem� ) a indikacemi aktuální

 mìøené velièiny, pøípadnì stavu pøístroje. Pod displejem jsou
umístìna tlaèítka volby pracovních re�imù a otoèný pøepínaè
urèený k zapnutí pøístroje a volbì mìøené velièiny. V otvorech
dolního èela hmatníku jsou zdíøky pro pøipojení mìøeného
napìtí a odporu. Pøístroj je napájen 9V baterií, umístìnou
v prostoru spodní èásti pouzdra pøístroje pod ochranným
víèkem. Pøístroj je vybaven poutkem pro snadnìj�í manipulaci.

0 HQi 0 tFt 5R]OLãHQt 3 HVQRVW

�YHOLþLQD UR]VDK P HQt

$ ����� ��� ����]�P tFtKR�UR]VDKX

���� �

9 ����� ��� ������]�P tFtKR�UR]VDKX

���� �

+] ����� ��� ������]�P tFtKR�UR]VDKX

2KP ����� ��� ������]�P tFtKR�UR]VDKX

�����N ������N

�����N �����N

�����N ����N

Technické údaje:
Kmitoètový rozsah mìøení:
proudu do 400A 20 a� 300 Hz

nad 400A 20 a� 100 Hz
napìtí 20 a� 1000 Hz
Èetnost mìøení: 3 za vteøinu
Rozsah pracovních teplot: -5 a� +45 °C
Elektrická pevnost: zku�ební napìtí 7.4 kV(50Hz/1min.)
Napájecí baterie: 9V alkalická IEC 6LR61 resp. 6F22
Vnitøní odpor napì�ového vstupu: 1 Mohm
Maximální rozmìr mìøeného vodièe: Æ35mm, nebo profil 50x10mm
Rozmìry a hmotnost pøístroje: 291x110x50mm, max. 800g
Bezpeènost výrobku:  pøístroj odpovídá ÈSN EN 61010, tøída ochrany II,
materiálová skupina I, kategorie pøepìtí III pro pracovní napìtí 1000 V,
pøípadnì IV pro pracovní napìtí 600 V, stupeò zneèi�tìní 2
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