ISOTEST HT 2060

ISOTEST HT 2060

- mìøiè izolaèních odporù napìtím 500, 1000, 2500 a 5000 V -

Urèení:
ISOTEST HT 2060 je pøenosný pøístroj pro mìøení
izolaèního odporu do 500 GW, který umoòuje
testovat a mìøit zejména:
· motory a elektrická zaøízení
· elektrické trakèní systémy
· vysokonapìové kabely
· vysokonapìové transformátory
· elektrické spotøebièe
· ss at napìtí do 600 V
Pøístroje je koncipován s ohledem na
dodrení maximální úrovnì provozní
bezpeènosti v souladu s normou IEC 1010.
Je napájen ètyømi bateriemi 1.5 V IEC R20,
jedna sada umoní za bìných podmínek
provést 2000 a 2500 mìøení. Praktické
pouzdro je vyrobeno z plastu s vynikajícími izolaèními a mechanickými vlastnostmi.

Rozsah dodávky:
mìøicí pøístroj, mìøicí òùry, kalibraèní list vystavený výrobcem,
záruèní list, návod k pouívání

METRISO 5000A

Technické údaje:
Izolaèní odpory
Mìøicí napìtí:
500, 1000, 2500 a 5000
Vss
Rozsah mìøení 500 kW ÷ 500 GW
Zkratový proud: asi 1,3 mA
Stupnice:
logaritmická, délka 90 mm
Chyba mìøení
± 2 mm z délky stupnice
Aretace tlaèítka START
ano
Aut. vybití mìøeného obvodu po skonèení
mìøení:
ano
Mìøení napìtí:
Rozsah mìøení:
Vstupní odpor ss:
Vstupní odpor st.:
Stupnice:
Chyba mìøení:

0 ÷ 600 V ss i st.
3 MW
1,35 MW
lineární, délka 90 mm
± 2 mm z rozsahu

Veobecnì:
Napájení
4 x 1,5 V baterie IEC R20
Indikace nedostateèného napìtí baterií: èervená
LED
Rozmìry
345×130×250 mm
Hmotnost
asi 4,5 kg

METRISO 5000A

- pøístroj pro mìøení izolaèních odporù do 1TW-

Pouití:
Vysokonapìový pøístroj pro mìøení izolaèních odporù Metriso 5000A odpovídá pøedpisùm IEC 61557 / EN 61557/
VDE 0413 èást 2. Tento pøístroj je vhodný ke zjiování izolaèního odporu ve stavu bez napìtí v elektrických zaøízeních
s napìtím do 1000 V. Stejnì tak je vhodný k mìøení izolaèních odporù a 1 TW, s napìtím naprázdno do 5000 V.
Pøístroj je mimo tato mìøení vybaven moností mìøení napìtí v rozsahu do 2000 V pro stejnosmìrná i støídavá napìtí.
Tím mohou být zvlátì výhodnì zkoueny objekty (zaøízení) na stav bez napìtí a objekty (zaøízení) kapacitního
charakteru.
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