MultiServicer

- mìøiè el. ruèního náøadí, spotøebièù... -

MI 2170

Urèení:
Pøístroj MI 2170 slouí k mìøení elektrického ruèního náøadí, elektrických spotøebièù, pracovních strojù a rozvádìèù.
Splòuje poadavky norem IEC 60204, IEC 60439-1, IEC 60755, IEC 60598-1, VDE 701 a VDE 702, IEC 50144-1.
Výrobce je dritelem certifikátu jakosti ISO 9001.
Monosti mìøení:
- zkouka pøiloeným napìtím 1000 V a 2500 V
- mìøení izolaèních odporù napìtím 500 V
- úbytek napìtí na ochranném vodièi/odpor 10 A
- odpor ochranného vodièe proudem 200 mA
- zkouka ochrany pøed zbytkovým napìtím
- náhradní unikající proud
- dotykový proud
- rozdílový proud
- proud odebíraný spotøebièem
Monost ukládání výsledkù mìøení do pamìti
PC software pro zpracování namìøených hodnot
Rozmìry 335×160×335mm, Hmotnost cca 9.5 kg, Krytí IP54
Rozsah dodávky: 2×mìøící òùra, 2×mìøící hrot, 2×krokosvorka, VN òùra,
PCsoftware MultiLink+kabelRS232, kalibr.list výrobce, návod k pouití.
Volitelné pøísluenství:
S2002 - prodluovací òùra 10m pro mìøení malých odporù
A1095 - adaptér INS/SUB pro mìøení spotø. tø.II pevnì pøip.
A1096 - adaptér HARD pro mìøení na pevnì pøipojených spotøebièích

HA3300A

- pøenosné vysokonapìové testery -

HA3300D

Vysokonapìové zkuební pøístroje slouí k mìøení vzduchového a povrchového svodu. Stanovení zkuebních
napìtí je urèeno v pøísluných normách (IEC,EN,UL,VDE,atd.).Základní pravidlo je: jmenovité napìtí x2 +1000V.
Díky své malé hmotnosti jsou pøístroje série HA 3300 pøedurèeny pro mobilní pouití v prùmyslu a pro servisní
práce. Vysokonapìová chyba je indikována opticky a akusticky. Mimoto mùe být chyba lokalizována pomocí
operaèního reimu burn.

Speciální vlastnosti:
-odpovídá CE, v souladu s EN50191
-pøenosné, manuální pøístroje
-optické a akustické hláení chyb
-operaèní reimy: *test; * burn, lokalizace chyb
-pøipojení pro výstraná svìtla
HA3300A  výstup 0,5...5kV/50mA
HA3300C  výstup 0,2...2,5kV/100mA
HA3300D  výstup 0,2....2,5kV/100mA
a 0,5...5kV/100mA

zkratový proud / výkon / rozmìry
100mA / 250VA / 9.5x3 x 270mm
200mA / 250VA / 9.5x3 x 270mm
200mA / 500VA / 14x3 x 330mm

