C.A. 6410
C.A. 6415

C.A. 6412

- kleové mìøièe uzemnìní -

KEW4200 = 6415

Objednací èísla:
· C.A 6410 .......... CA01.1220.11
· C.A 6412 .......... CA01.1220.12
· C.A 6415 .......... CA01.1220.15
Kadý mìøiè uzemnìní je dodáván v kuføíku s 9V baterií a uivatelskou pøíruèkou.
· Kalibraèní smyèka .. CA01.1223.01
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C.A. 6410

C.A. 6412

- kleové mìøièe uzemnìní -

C.A. 6415

Popis funkce:
Pro splnìní podmínky mìøení odporu zemnièe proti soustavì s malým odporem
lze mìøení uzemnìní zredukovat na dvoupólové. tato redukce znaènì zjednoduí
situaci, ale pøesto vyaduje rozpojit vzniklou smyèku pro vloení zdroje mìøícího
napìtí. tento problém øeí pouití kleového pøístroje C.A 6410/6412 a 6415. Princip
kleového mìøièe uzemnìní spoèívá v pouití dvou vzájemnì¨nezávislých
indukèních cívek-vysílací a pøijímací. První, vysílací cívka vyvolá prùtok proudu
zemnìní smyèkou, která je závitem na krátko. Prùtok tohoto proudu následnì
naindukuje napìtí v druhé, pøijímací cívce. Ze vztahu R=u/i x k (kde k je výrobní
konstanta kletí pøístroje) pøístroj vypoète hledaný odpor. Tím, e obì cívky jsou
umístìny v jednìch kletích a jsou magneticky izolovány, podaøilo se firmì Chauvin
Arnoux vytvoøit unikátní mìøící pøístroj, který mìøí bez rozpojení zemnící soustavy.
Vzhledem k tomu, e obì cívky pøístroje musí pracovat bez sebemeního vzájemného
ruení, je výroba tohoto pøístroje technologicky velmi obtíná. A právì firma
CHAUVIN ARNOUX tuto technologii ovládla a pøedkládá Vám tento výrobek.
Uzemnìní, jako aktivní prvek elektrické ochrany, je obecnì tvoøeno vzájemným
vodivým propojením více míst, která mají potenciál zemì. Vícenásobným propojením
vznikají èasto i sloité smyèky, které komplikují mìøení odporu uzemnìní klasickými
postupy. Oproti tradièním zpùsobùm mìøení odporu uzemnìní, nabízí v tìchto
pøípadech nové kleové mìøièe øady C.A. 641x výhodu rychlého a zcela bezpeèného
mìøení za provozu, bez pøeruení uzemòovacího vodièe. Mìøená instalace pøitom
v prùbìhu mìøení zùstává trvale pøipojena k zemi.
Pøístroje C.A. 6412, 6415 dovolují také mìøení proudù (TRMS), které z elektrické
instalace unikají zemnièem do zemì. Model C.A. 6415 má navíc pamì hodnot a
funkci akustické výstrahy pøi pøekroèení nastavených mezí.
Spoleèné vlastnosti:
· Prùmìr kletí:
32 mm
· Pracovní teplota: -10 a +55 °C
· Skladovací teplota: -30 a +70 °C
· Relativní vlhkost: 0 a 75% RH
· IP 30 v souladu s IEC 359
· Rozmìry:
235×100×50 mm
· Model C.A. 6415: funkce alarmu nastavitelná od 1 do 199W.
Kapacita pamìti na 99 mìøení
Specifikace:
· Bezpeènost dle ÈSN EN 61010-2-032
· Dvojitá izolace, 2 stupeò
· 150V CAT III, 2 stupeò
· Max. proud: 100A stø trvale
· Max. frekvence: 2400 Hz
· Poèet mìøení s 9V baterií: 1500 mìøení po 30s
Mìøení
odporu

Mìøení
proudu
TRMS (3)

Rozsah (1)
0,1 - 1W
1 - 50W
50 - 100 W
100 - 200 W
200 - 400 W
400 - 600 W
600 - 1200 W
1 - 300 mA
0,3 - 3 A
3 - 30 A

(1) Automatická zmìna rozsahu
(2) za referenèních podmínek

Rozliení
0,01 W
0,1 W
0,5 W
1W
5W
10 W
50 W
1 mA
1 mA
10 mA

Pøesnost (2)
± (2% + 0,02 W)
±(1,5% + 0,1 W)
±(2% + 0,5 W)
± (3% + 1W)
± (6% + 5 W)
± (10% + 10 W)
cca 25 %
± (2,5% + 2 mA)
± (2,5% + 2 mA)
± (2,5% + 20 mA)

(3) Funkce pouze u modelù C.A 6412 a 6415
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