PU 193
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odporu zemni

a uzem ovacích soustav -

PU 193

Konstrukce p ístroje odpovídá SN EN 61557-5 zemní odpor
-

ístrojem lze m it:
zemní odpor do 20 kΩ standardní t ívodi ovou ( ty vodi ovou)
metodou s mo ností zm ny frekvence m icího signálu
zemní odpor pomocí vysílacích a m icích kle tí
zemní odpor pomocí sond a m icích kle tí – selektivn
rezistivitu p dy do 20 kΩm s volitelnou vzdáleností m icích elektrod
odpor ochranného vodi e do 20Ω proudem
min. 200 mA /DC (se zm nou polarity)
proud zemni em pomocí proudových kle tí do 20A /AC
nap tí na zemni i do 250V /AC, DC
indikace sériového ru ivého nap tí, velkého odporu sondy
a pomocného zemni e
podsvícený displej
P ístroj je vybaven pam tí a 1999 nam ených hodnot s mo ností p enosu do PC

Technické parametry:
Referen ní podmínky:
napájecí nap tí
teplota
relativní vlhkost
poloha p ístroje
magnetická indukce

(12 ± 1)V
(23 ± 2) °C
(45 a 55) %
libovolná
0,05 mT

Pracovní podmínky :
napájecí nap tí
teplota
relativní vlhkost
poloha p ístroje
magnetická indukce

(12 ± 2)V
-5°C a 40°C
max.80% p i 23°C
libovolná
0,1 mT

Napájení:
vestav ný Pb akumulátor 12V/1,3 Ah, vestav ná nabíje ka
Hmotnost:
cca 2,3 kg
Rozm ry
170 x 220 x 120 mm
Elektromagnetická kompatibilita - p ístroj PU193 vyhovuje po adavk m normy SN EN 61326-1 (zm na1), tabulka C1.
Bezpe nost výrobku - p ístroj vyhovuje SN EN 61010-1: Za ízení t . ochrany I pro nap tí 250V proti zemi CAT II, Stupe zne
Volitelné p íslu enství: PD193.1= sondy, PD193.2= PKM m ící+ PKT vysílací kle , PD193.3= testovací modul
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zemních odpor a impedance smy ky -

Pou ití:

ní 2

PU 293

Technické parametry:

je ur en p ednostn pro m ení v energetice,
ení ac nap tí U
lze jej v ak pou ít i pro b né revize sítí.
Impedance smy ky Zs
Je ur en pro m ení zemních odpor a
Zkratový proud Ik
impedance ochranné smy ky.
ení zemních odpor RA
Nam ené hodnoty se zobrazují na grafickém
rný odpor p dy ρ
displeji s mo ností jeho podsvícení.
Analogový výstup
Ve spodní ásti pouzdra je svorkovnice
se 4m icími svorkami ozna enými H,S,ES a E.
ený objekt se p ipojuje do t chto
svorek pomocí sady kabel
-p i m ení RA je to sada PD193.1
= volitelné p íslu enství,
- p i m ení nap tí a Zs m icí m icí
ry s krytým hrotem, které jsou
sou ástí dodávky.
Rozm ry 200 x 120 x 50mm
Hmotnost cca 1,5 kg v . nap.baterií
Bezpe nost vyhovuje:
SN EN 61010-1: Za ízení t ídy
ochrany II pro nap tí 600 V proti
zemi, CAT III , stupe zne
ní 2.

10 - 480 V /50Hz
0,00 - 19,99 Ω
10 A - 1999 A
0,00 - 1999 Ω
0,00 - 19,99 kΩ
1mV - 2,999V

PD193.1 - Sondy s p íslu enstvím k PU193 a PU293

