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Urèení pøístroje:
· mìøení støídavého a stejnosmìrného napìtí v rozsahu od 6 V do 400 V
Pøístroj se automaticky zapne po pøilo�ení mìøicích hrotù na napìtí vy��í ne� 3 V. Velikost mìøeného napìtí je zobrazována pomocí øady
svítivých diod, napìtí je indikováno také akusticky. Svítivé diody rovnì� slou�í k indikaci polarity mìøeného napìtí. Zkou�eèka PROFI 44
je vybavena mo�ností pøepínat vstupní odpor mezi 200 kW a 30 kW. Vysoký vstupní odpor je výhodný pro mìøení napìtí v obvodech
s proudovými chránièi, kdy nehrozí nebezpeèí jejich nechtìného vypnutí. Naproti tomu nízký vstupní odpor umo�òuje odstranìní známého
jevu, kdy je indikováno napìtí indukované na dlouhém vodièi.
· mìøení odporù
PROFI 44 indikuje mìøený odpor pomocí pìti svítivých diod. Zku�ební sonda je samozøejmì chránìna proti po�kození pøi pokusu mìøit
odpor na objektu pod napìtím. V tomto pøípadì se PROFI 44 automaticky pøepne na re�im mìøení napìtí.
· indikace krajního vodièe jedním hrotem
Po pøipojení jednoho z mìøicích hrotù na napìtí vy��í ne� 50 V proti zemi a dotyku na senzor je tento stav opticky a akusticky indikován.
· kontrola sledu fází v tøífázových sítích
Zkou�eèka PROFI 44 umo�òuje indikaci sledu fází po pøipojení dvou nebo dokonce jen jednoho mìøicího hrotu k mìøenému obvodu.
Po stisknutí ovládacího tlaèítka dojde k synchronizaci oscilátoru zkou�eèky s napìtím sítì a potom je mo�no zkou�eèku pøipojit k jinému
krajnímu vodièi. Pokud je to fáze následující, rozsvítí se LED oznaèená �ipkou ve smìru otáèení hodinových ruèièek. Pokud je fáze
pøedcházející, rozsvítí se LED indikující sled fází proti smìru otáèení hodinových ruèièek.
· kontrola polovodièových pøechodù
PROFI 44 umo�òuje odli�it zkrat polovodièového pøechodu i jeho polarizaci v propustném nebo závìrném smìru.

Pro zaji�tìní maximální bezpeènosti u�ivatele je zku�ební sonda vybavena funkcí autotest, která dovoluje kontrolu napájecí baterie,
elektroniky a pøívodních vodièù pøed pou�itím pøístroje. PROFI 44 je dodávána v tuhém plastovém pouzdru, chránícím pøístroj pøed
mechanickým po�kozením.

Technické údaje:
Indikace napìtí: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V ss / stø. 50 Hz
Indikace krajního vodièe: napìtí proti zemi > 50 V / 50 Hz
Indikace odporù: 0 W a� 60 kW v pìti stupních
Indikace sledu fází: pro Ufáz = 230 V ± 10 %
Vnitøní impedance sondy: asi 200 kW s mo�ností pøepnutí na 30 kW
Napájení: baterie 9 V, typ 6F22 nebo 6LR61
Tøída ochrany: II (dvojitá izolace)
Pøepì�ová kategorie: II
Stupeò zneèi�tìní: 2
Rozsah pracovních teplot: 5 °C ÷ 40 °C
Max. pracovní relativní vlhkost: 75 % pøi 23 °C
Zku�ební napìtí: 3,7 kV
Rozmìry: asi 230 x 50 x 35 mm
Hmotnost pøístroje: asi 160 g vèetnì baterie
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Technické údaje:
Indikace napìtí: ss i stø 50Hz
- optická: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
- akustická: ano
Max. proud sondou: < 0.7 mA pøi 250 V
Napájení: baterie 9 V, typ 6F22 nebo 6LR61
Automatické zapnutí: ano
Indikace krajního vodièe: 1pólová
Pøetí�itelnost: 600 V
Zku�ební napìtí: 4 kV 
Rozmìry: cca 230 x 52 x 32 mm
Hmotnost pøístroje: cca 150 g

Urèení pøístroje:
univerzální zkou�eèka napìtí a vodivého spojení
· indikace stejnosmìrného a støídavého napìtí 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V a 400 V
· indikace polarity stejnosmìrného napìtí
· jednopólová indikace krajního (fázového) vodièe
· indikace vodivého spojení (zkratu) 0-200 Ohm
· kontrola polovodièových pøechodù


