
 PU 193   - mìøiè odporu zemnièù a uzemòovacích soustav - PU 193

Pøístrojem lze mìøit:
- zemní odpor do 20 kW standardní tøívodièovou (ètyøvodièovou)

metodou s mo�ností zmìny frekvence mìøicího signálu
- zemní odpor pomocí vysílacích a mìøicích kle�tí
- zemní odpor pomocí  sond a mìøicích kle�tí � selektivnì
- rezistivitu pùdy do 20 kWm s volitelnou vzdáleností mìøicích elektrod
- odpor ochranného vodièe do 20W proudem
- min. 200 mA /DC (se zmìnou polarity)
- proud zemnièem pomocí proudových kle�tí  do 20A /AC
- napìtí na zemnièi do 250V /AC, DC
- indikace sériového ru�ivého napìtí, velkého odporu sondy

a pomocného zemnièe
- podsvícený displej
- Pøístroj je vybaven pamìtí a� 1999 namìøených hodnot s mo�ností pøenosu do PC

Technické parametry:
Referenèní podmínky: Pracovní podmínky :
napájecí napìtí (12 ± 1)V napájecí napìtí (12 ± 2)V
teplota (23 ± 2) °C teplota -5°C a� 40°C
relativní vlhkost (45 a� 55) % relativní vlhkost max.80% pøi 23°C
poloha pøístroje libovolná poloha pøístroje libovolná
magnetická indukce 0,05 mT magnetická indukce 0,1 mT

Napájení: vestavìný Pb akumulátor 12V/1,3 Ah, vestavìná nabíjeèka
Hmotnost: cca 2,3 kg
Rozmìry 170 x 220 x 120 mm
Elektromagnetická kompatibilita - pøístroj PU193 vyhovuje po�adavkùm normy ÈSN EN 61326-1 (zmìna1), tabulka C1.
Bezpeènost výrobku - pøístroj vyhovuje ÈSN EN 61010-1: Zaøízení tø. ochrany I pro napìtí 250V proti zemi CAT II, Stupeò zneèi�tìní 2

Konstrukce pøístroje odpovídá ÈSN EN 61557-5  Zemní odpor
Pøístroj odpovídá po�adavkùm elmag. kompatibil. dle ÈSN EN 61326-1

PD 193.1       Pøíslu�enství:  - na zvlá�tní objednávku:
      - PD193.2 - mìøící kle�tì PKT +PKM
      - dobíjecí zdroj ZDA21 (ev. ZDA2)
      - PD193.1 - samostatná souprava
      Obsahuje: - mìøící �òùry 3m - 2 ks; na cívkách 25m - 2 ks, 40m - 1ks
     - mìøící sondy (elektrody) - 4 ks (délka 450 mm)
      - klíè +  bra�na na pøíslu�enství






