PU296 Megmet 5000D
-m

PU296

izola ních odpor nap tím 250, 500, 1000, 2500 a 5000 V -

Ur ení:
ístroj PU 296 je ur en k m ení nap tí, izola ních odpor a stanovení koeficient PI, DD a DAR p i revizích
silnoproudých za ízení. Odpovídá po adavk m SN EN 61557-2.
Popis p ístroje:
PU296 je konstruován v plastovém kufru PELI. M ené hodnoty lze
ode ítat na grafickém podsvíceném displeji a ukládat do pam ti
ístroje. Ty lze p enést p es USB port do PC k dal ímu zpracování.
Sou ástí dodávky je i pár speciálních m icích r V echny funkce
lze ovládat z membránové klávesnice. Napájení zaji uje olov ný
akumulátor, který je mo né dobíjet vestav nou nabíje kou.
jmen. nap tí ss
250, 500, 1000, 2500, 5000 V
ení ss a st nap tí
30 a 1000 V (5%)
izola ní odpor
0,1 MΩ a 1 TΩ
svodový proud
1nA a 3mA
kapacita
0,01 µF a 10 µF (5%)
polariza ní index – PI
dielektrický absorp ní pom r – DAR
dielektrický vybíjecí index DD
ení p ep ových ochran do 1000 V
ení postupn nar stajícím nap tím
Bezpe nostní po adavky:
dle SN EN 61010-1 Za ízení t . ochrany II pro nap tí 300 V proti zemi, CAT III/
600V,
Rozm ry p ístroje
270 x 250 x 180 mm
Hmotnost
cca 4 kg
Napájení:
Pb akumulátor 12V / 2,6Ah

METRISO 5000A

METRISO 5000A

- p ístroj pro m ení izola ních odpor do 1TΩ-

Pou ití:
Vysokonap ový p ístroj pro m ení izola ních odpor Metriso 5000A odpovídá p edpis m IEC 61557 / EN 61557/
VDE 0413 ást 2. Tento p ístroj je vhodný ke zji ování izola ního odporu ve stavu bez nap tí v elektrických za ízeních
s nap tím do 1000 V. Stejn tak je vhodný k m ení izola ních odpor a 1 TΩ, s nap tím naprázdno do 5000 V.
ístroj je mimo tato m ení vybaven mo ností m ení nap tí v rozsahu do 2000 V pro stejnosm rná i st ídavá
nap tí. Tím mohou být zvlá výhodn zkou eny objekty (za ízení) na stav bez nap tí a objekty (za ízení) kapacitního
charakteru.
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