
F 170
Digitální mìøící kle�tì
3 3/4 místný display, rozli�ení 4000
Mìøí pravou efektivní hodnotu TRMS, Automatické a ruèní pøepínání rozsahù
Mìøí èinný ( W ), zdánlivý ( VA) a jalový ( VAr) výkon do 750kW(kVA/kVAr)
Mìøí úèiník cos, elektrickou práci ( Wh, VAh a VArh )
Mìøí proud AC do 1000A, napìtí do 750V
Záznam MIN/MAX/AVG hodnoty, funkce HOLD, Automatické vypnutí
PA70 = Tøífázový adaptér + pouzdro - volitelné pøíslu�enství

Nový pøístroj F170 je v mechanicky toto�ném pouzdru jako F 135, má i stejný tvar a rozmìr kle�tí. Vnitøní elektronika
a funkce jsou v�ak nové. Zaènìme u LCD zobrazovaèe, který je opìt tradiènì velmi kvalitní a pracuje bez problémù
i pøi záporných teplotách a� do �15°C. Zobrazuje kromì namìøených hodnot i v�echny stavy pøístroje pomocí
indikátorù. Nalezneme zde dva sedmisegmentové zobrazovaèe. Hlavní, vìt�í ètyømístný, zobrazuje proud, napìtí,
výkon, cos j a èas. Men�í, pìtimístný, slou�í k zobrazení elektrické práce. Kle�tì mají vnitøní prùmìr 52mm a
mù�ete je tedy nasadit na vìt�inu vodièù.
      Pøístroj je dále vybaven deseti tlaèítky umístìnými ve dvou øadách nad sebou, které slou�í k celkovému

ovládání pøístroje. Tlaèítko ON/OFF je umístìno zcela v pravé èásti tìla pøístroje, a tak je snadno palcem stisknete,
kdy� pøístroj dr�íte v pravé ruce. Dal�í tlaèítka jsou: �Range� slou�ící k ruènímu pøepínání rozsahù. F170 má samozøejmì mo�nost pøepínat
rozsahy také automaticky. Druhé tlaèítko zprava je oznaèeno jako �Energy� a spou�tí se jím mìøení elektrické práce. Funkci následujícího
tlaèítka, oznaèeného �Cos j� není tøeba popisovat, slou�í k mìøení úèiníku. Posledním tlaèítkem vlevo je tlaèítko MIN/MAX. Spou�tí se jím
funkce zachycení minimální, maximální a støední hodnoty zachycené pøi mìøení. Re�im záznamu je po stisku tohoto tlaèítka indikován na
displeji symbolem �R�.

Proto�e je pøístroj vybaven hodinami reálného èasu, je zachycen do pamìti i èas výskytu pøíslu�né hodnoty. Ve spodní øadì jsou
tlaèítka pro volbu mìøených velièin a to : V, A, Var, W a VA. Z popisu tlaèítek mù�ete zjistit, které velièiny lze pøístrojem mìøit. Kromì
základních, kterými jsou proud, napìtí a výkon, mìøí i výkon jalový (VA) , výkon reaktanèní (Var), úèiník a koneènì i elektrickou práci.
Samozøejmì èinnou, jalovou i reaktanèní. Pøístroj, na rozdíl od mnoha jiných, i mnohem nákladnìj�ích, mìøí skuteènou efektivní hodnotu
v�ech velièin (TRMS), co� se v souèasné dobì ukazuje jako velká pøednost, kdy jsou nejen prùmyslové rozvody znaènì zneèi�tìny
harmonickými slo�kami. Rozsah mìøeného napìtí je 0-750V. Proud mù�ete mìøit ve dvou rozsazích 0-400A a 0-1000A, výkony v rozsahu
400kW a 750kW, respektive 400kVA a 750kVA èi 400kVAr a 750kVAr. Úèiník je zobrazován v pásmu �1 a� +1.

Elektrickou práci pøístroj zobrazuje opìt ve dvou rozsazích, a to do 40MWh a 75MWh (40MVAh a 75MVAh nebo 40MVArh a
75MVArh). V�echny uvedené velièiny jsou mìøeny pøi rozsahu frekvence 45-450Hz. Pøístroj je tedy pøednostnì urèen pro oblast energetiky
a údr�by v prùmyslu, ale dá se jím napøíklad mìøit i na vnitøních rozvodech letadel s frekvencí 440Hz. Pou�ití pøístroje odpovídá i osvìdèená
konstrukce pouzdra, které je odolné proti mechanickému po�kození. Pøístroj je vybaven autotestem, který po zapnutí otestuje jeho v�echny
funkce. Pokud je v�e v poøádku, pøístroj pøejde do funkce mìøení napìtí. Wattmetr Finest 170 je standardnì dodáván s mìkkým ochranným
pouzdrem se sponou na opasek, známým z pøístrojù série 130. Jako volitelné pøíslu�enství lze objednat adaptér pro mìøení na tøífázových
zátì�ích s vyvá�eným odbìrem F170-3f-adap..


