Digitální mìøící kleové pøístroje øady VE 26xx

VE 2600
Pouití VE 2600:
Digitální mìøicí kletì jsou urèeny pøedevím pro mìøení napìtí, proudu a odporù
pøi instalaci a opravách elektrických sítí, elektrických spotøebièù a zaøízení.
Hlavní výhodou je mìøení proudu bez pøeruení vodièe.
Mìøené velièiny VE 2600:
Støídavý proud:
0,1 a 1000 A
Støídavé napìtí:
1 a 750 V
Stejnosmìrné napìtí:
1 a 1000 V
Odpor:
1 W a 2000 MW (pøi pouití externího zdroje 500 V)
odpor do 75 W (zkrat) je indikován zároveò akusticky
Základní údaje VE 2600:
Zobrazení LCD displej s délkou stupnice 1999
Automatické pøepínání polarity, indikace vybití baterie.
Indikace nepøipojeného odporu pøi mìøení odporù
Rychlost mìøení: 2.5 mìøení za 1 sec
Maximální prùmìr obemknutého kruhového vodièe 57 mm
Maximální rozmìr obemknutého obdélníkového vodièe 70 x 18 mm
Funkce Data Hold - pamì namìøené hodnoty pro mìøení v místech, kde není vidìt na displej
Funkce Max - pamì maximální namìøené hodnoty
Napájení: baterie 9 V typ 6F22, doba provozu s jednou baterií: 300 hodin s alkalickou baterií
Krytí IP40 dle IEC 529, rozmìry 276.5 x 90.5 x 47 mm, hmotnost: 500 g vèetnì baterie.

VE 2604
Pouití VE 2604:
Digitální mìøicí kletì jsou urèeny pøedevím pro mìøení napìtí, proudu, odporù, frekvence
pøi instalaci a opravách elektrických sítí, elektrických spotøebièù a zaøízení.
Hlavní výhodou je mìøení proudu bez pøeruení vodièe.
Mìøené velièiny VE 2604:
Støídavý proud:
0.01 a 1000 A
Støídavé napìtí:
0.1 a 750 V
Stejnosmìrné napìtí:
0.1 mV a 1000 V
Frekvence:
1 Hz a 32 kHz
Odpor:
0.1 W a 30 MW (pøi pouití externího zdroje 500 V)
odpor do 75 W (zkrat) je indikován zároveò akusticky
Základní údaje VE 2604:
Zobrazení LCD displej s délkou stupnice 3200, bargraf 34 segmentù
Automatické pøepínání polarity, indikace vybití baterie
Indikace nepøipojeného odporu pøi mìøení odporù
Rychlost mìøení: 2 mìøení za 1 sec
Maximální prùmìr obemknutého kruhového vodièe 57 mm
Maximální rozmìr obemknutého obdélníkového vodièe 70 x 18 mm
Funkce Data Hold - pamì namìøené hodnoty pro mìøení v místech, kde není vidìt na displej
Funkce Peek - mìøení pièek mìøeného AC proudu
Napájení: baterie 9 V typ 6F22, doba provozu s jednou baterií: 200 h s alkalickou baterií
Krytí IP40 dle IEC 529, rozmìry 276.5 x 90.5 x 47 mm, hmotnost: 500 g vèetnì baterie.
Pracovní podmínky pro øadu VE 26xx:
Referenèní teplota:
18 a 28 °C
Pracovní teplota:
0 a 50 °C
Skladovací teplota:
-20 a 60 °C
Relativní vlhkost:
max. 70 %

Pøísluenství pøístrojù øady VE 26xx:
Mìøící vodièe - èervený a èerný
Baterie 9V vloená v pøístroji
Návod k obsluze
Pouzdro koené závìsné se suchým zipem
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Digitální mìøící kleové pøístroje øady VE 26xx

VE 2605

Pouití VE 2605:
Digitální mìøicí kletì jsou urèeny pøedevím pro mìøení napìtí, proudu, frekvence a odporù pøi instalaci a opravách
elektrických sítí, elektrických spotøebièù a zaøízení. Hlavní výhodou je mìøení proudu bez pøeruení vodièe.
Mìøené velièiny VE 2605:
Støídavý proud:
0,1 a 1000 A
Stejnosmìrný proud: 0,1 a 1000 A
Støídavé napìtí:
1 a 750 V
Stejnosmìrné napìtí: 1 a 1000 V
Kmitoèet:
10 Hz a 40 kHz
Odpor:
1 W a 200 kW, odpor do 75 W (zkrat) je indikován zároveò akusticky
Test polovodièových pøechodù - diod
Základní údaje VE 2605:
Displej LCD 3 1/2 místný, max. ètení 1 999
Automatické nastavení nuly, zmìna znaménka polarity - indikováno (-)
Indikace pøeplnìní displeje, poklesu napìtí napájecí baterie
Rychlost mìøení 0,4 s, Funkce Data - Hold,
Automatická zmìna rozsahu pøi mìøení frekvence
Akustický signál pro mìøení malých odporù, Doba provozu s dobrou baterií 100 hod,
Maximální prùmìr obemknutého kruhového vodièe 57 mm
Maximální rozmìr obemknutého obdélníkového vodièe 70 ´ 18 mm
Krytí IP40 dle IEC 529, rozmìry 276.5 ´ 90.5 ´ 47 mm, hmotnost pøístroje 540 g
Standardní dodávka - mìøící kletì, mìøící vodièe, baterie 9V, pouzdro se zipem, návod na obsluhu.

VE 2606
Pouití VE 2606:
Digitální mìøicí kletì jsou urèeny pøedevím pro mìøení napìtí, proudu TRMS, frekvence, odporù a kapacity pøi instalaci
a opravách elektrických sítí, elektrických spotøebièù a zaøízení. Hlavní výhodou je mìøení proudu bez pøeruení vodièe.
Mìøené velièiny VE 2606:
Støídavý proud:
0,1 a 1000 A TRMS
Stejnosmìrný proud: 0,1 a 1000 A
Støídavé napìtí:
40 mV a 750 V
Stejnosmìrné napìtí: 100 mV a 1000 V
Kmitoèet / Kapacita: 1 Hz a 400 kHz / 1pF a 40 mF
Odpor:
0,1 W a 40 MW, odpor do 75 W (zkrat) je indikován zároveò akusticky
Test polovodièových pøechodù - diod
Základní údaje VE 2606:
Displej LCD 3 3/4 max. ètení 4000 (9999 pøi mìøení frekvence)
Sloupcový ukazatel (bargraf) 42 segmentù, 20 mìøení za sec
Mìøící rozsahy voleny automaticky (autorange)
Automatická indikace polarity (indikuje se =), nastavení nuly
Indikace pøeplnìní displeje, poklesu napìtí napájecí baterie
Rychlost mìøení 0,5 sec (1 sec pro mìøení kmitoètu a kapacity)
Funkce Data - Hold,
Funkce Peak (mìøení max. hodnot, max hold)
Mìøení maximálních a minimálních hodnot, prùmìrování
Akustická indikace mìøení malých odporù
Doba provozu s dobrou baterií 100 hod
Maximální prùmìr obemknutého kruhového vodièe 57 mm
Maximální rozmìr obemknutého obdélníkového vodièe 70 ´ 18 mm
Krytí IP40 dle IEC 529, rozmìry 276.5´90.5´47 mm, hmotnost pøístroje 500 g
Standardní dodávka - mìøící kletì, mìøící vodièe, baterie 9V, pouzdro se zipem, návod na obsluhu.
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VE 2608
Pouití VE 2608:
Digitální mìøicí kletì jsou urèeny pøedevím pro mìøení napìtí, proudu TRMS, frekvence, odporù a kapacity
pøi instalaci a opravách elektrických sítí, elektrických spotøebièù a zaøízení. Hlavní
výhodou je mìøení proudu bez pøeruení vodièe.
Mìøené velièiny VE 2608:
Støídavý proud:
0,1 a 1000 A TRMS
Stejnosmìrný proud: 0,1 a 2000 A
Støídavé napìtí:
40 mV a 750 V
Stejnosmìrné napìtí: 100 mV a 1000 V
Kmitoèet:
1 Hz a 400 kHz
Kapacita:
1pF a 40 mF
Odpor:
0,1 W a 40 MW
odpor do 75 W (zkrat) je indikován zároveò akusticky
Test polovodièových pøechodù - diod
Základní údaje VE 2608:
Displej LCD 3 3/4 místný maximální ètení 9000
Sloupcový indikátor (bargraf) 42 segmentù, 20 mìøení za vteøinu
Automatické pøepínání rozsahù, nastavení nuly
Automatické vyhodnocení polarity s indikací znaménka (-)
Indikace pøeplnìní displeje, poklesu napájecí baterie
Rychlost ètení pøevodníku 0,5 sec (1 sec pro mìøení frekvence a kapacity)
Funkce Data hold, Peak - mìøení maximálních hodnot støídavého proudu
Funkce mìøení maxima a minima,mìøení prùmìrných hodnot
Akustický signál pøi mìøení malých odporù
Doba provozu s dobrou baterií 100 hod
Maximální prùmìr obemknutého kruhového vodièe 57 mm
Maximální rozmìr obemknutého obdélníkového vodièe 70 ´ 18 mm
Krytí IP40 dle IEC 529, rozmìry 276.5´90.5´47 mm, hmotnost pøístroje 540 g
Standardní dodávka - mìøící kletì, mìøící vodièe, baterie 9V, pouzdro se zipem, návod na obsluhu.
Pracovní podmínky pro øadu VE 26xx:
Referenèní teplota: 18 a 28 °C
Pracovní teplota: 0 a 50 °C
Skladovací teplota: -20 a 60 °C
Relativní vlhkost: max. 70 %

Pøísluenství pøístrojù øady VE 26xx:
Mìøící vodièe - èervený a èerný
Baterie 9V vloená v pøístroji
Návod k obsluze
Pouzdro koené závìsné se suchým zipem
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