PU 195

- sdruený revizní pøístroj elektrických instalací -

PU 195

Urèení - výhody:
Pøístroj je urèen pro rychlá mìøení silnoproudých elektrických instalací jednofázových
nebo tøífázových s fázovým napìtím 190 a 260 V a pro zkouení proudových chránièù
vech typù - nezpodìných (-), zpodìných (G) i selektivních (S), a to jak citlivých
na støídavý proud (AC), tak na pulzující proud (A). Je napájen z akumulátorù,
které se dobíjejí v pøístroji.
- mìøení napìtí mezi fázovým a ochranným vodièem UL-PE
- mìøení napìtí mezi fázovým a støedním vodièem UL-N
- mìøení napìtí mezi støedním a ochranným vodièem UN-PE
- informativní mìøení kmitoètu napìtí
- mìøení impedance ochranné smyèky ZS za proudovým
chránièem bez jeho vybavení
- mìøení sdrueného napìtí do 450V
a kontrolu sledu fází (adaptér PD193.1)
- mìøení vybavovacího èasu proudových chránièù tA rozdílovým støídavým
proudem IDN , 5xIDN a rozdílovým pulzujícím proudem
- mìøení impedance ochranné smyèky ZS a vnitøní impedanci sítì ZI i mezi dvìma fázovými vodièi
- zkouení chránièe postupnì narùstajícím proudem,mìøení vybavovacího proudu chránièe ID a mìøení dotykového napìtí UD
v okamiku vybavení chránièe
- mìøení dotykového napìtí UB prùchodem 0,45xIDN jmenovitého vybavovacího proudu ochranným vodièem bez vybavení
chránièe a zkouku nevybavení chránièe
- mìøení malých odporù RPE stejnosmìrným proudem 200 mA se zmìnou polarity proudu
- mìøení izolaèních odporù RISO nastavitelným napìtím 50V a 500V
- test zásuvky - ovìøení správného zapojení vodièù v zásuvce
Mìøené hodnoty, jednotky a dalí údaje jsou zobrazovány na grafickém displeji s moností jeho podsvícení. Namìøené hodnoty
jsou ukládány do pamìti automaticky nebo stiskem tlaèítka START. Je moné je zobrazit na displeji nebo pomocí kabelu USB
A-B pøenést do poèítaèe k dalímu zpracování.
Pouité zapojení zabezpeèuje dokonalou ochranu proti vzniku nebezpeèného dotykového napìtí pøi mìøení. Pøi zkouení
chránièe je mìøení pøerueno, pokud mùe dotykové napìtí pøesáhnout zvolenou maximální úroveò (25 V nebo 50 V 
nastavená mez je zobrazena na displeji) .
Pøístroj PU195 je napájen ze 4× NiMh nebo NiCd akumulátorù typ AAA, které se dobíjejí v pøístroji.
Rozsah dodávky:
pøístroj PU195; návod k pouití; adaptor
PD191.1 dvouvodièový; pouzdro PU195;
krokosvorka s izolací PD60
Na zvlátní objednávku:
adaptér PD 191.1- dvouvodièový
adaptér PD 193.1- tøívodièový
krokosvorka s izolací PD 60

pouzdro PU195

Technické parametry:
Rozsah pracovních teplot -5°C a +40°C pøi mìøení, 10°C a 40°C pøi pøenosu dat
Odolnost vùèi teplotám -25°C a +55°C
Doba ustálení pracovního reimu pøístroje na displeji je max.10s. Po této dobì musí být
odchylka údaje od skuteèné hodnoty mení, ne je dovolená chyba mìøení.
Maximální doba pøipojení pøístroje na sí 1 hodina, na sdruené napìtí 5 minut
Rozmìry
200 × 120 × 50mm
Hmotnost
max. 1,4 kg vèetnì napájecích akumulátorù, bez obalu
Kapacita pamìti
1000 namìøených hodnot
Napájení pøístroje
4× NiMh nebo NiCd akumulátory typ AAA, které se dobíjejí
v pøístroji. Nelze pouít bìné baterie!
Pøístroj dále odpovídá poadavkùm norem:
ÈSN 33 2000-6-61 - Elektrická zaøízení Revize - Postupy pøi výchozí revizi
ÈSN EN 61557 - Zaøízení ke zkouení, mìøení nebo sledování èinnosti prostøedkù
ochrany; Èást2  Izolaèní odpor; Èást3 - Impedance smyèky; Èást4 - Odpor vodièù
uzemnìní, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu; Èást6 - Proudové chránièe
(RCD) v rozvodných sítích TT a TN
Mìøicí proudy pøi ovìøování proudových chránièù odpovídají ÈSN IEC755 Veobecné
podmínky pro proudové chránièe
Bezpeènost výrobku
Pøístroj vyhovuje ÈSN EN 61010-1 :Zaøízení tø. ochrany II pro napìtí 300 V proti zemi,
CAT II , Stupeò zneèitìní 2.
Elektromagnetická kompatibilita
Pøístroj splòuje poadavky normy ÈSN EN 61326-1 -Zaøízení tø.B, Pøeruovaný provoz
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