
Volitelné pøíslu�enství:
P 2012  spojovací vodiè bezpeènostní (banánek/banánek) modrý, délka 2 m
P 3012  mìøicí hrot bezpeènostní modrý
P 4011  krokosvorka bezpeènostní èerná
P 4012  krokosvorka bezpeènostní modrá
P 2021  prodlu�ovací �òùra bezpeènostní èerná, délka 5 m
P 8012  (A3P-16/4) tøífázový adaptér zásuvka/zástrèka ètyøvodièový, 16 A
P 8011  (A3P-16/5) tøífázový adaptér zásuvka/zástrèka pìtivodièový, 16 A
P 8014  (A3P-32/4) tøífázový adaptér zásuvka/zástrèka ètyøvodièový, 32 A
P 8013  (A3P-32/5) tøífázový adaptér zásuvka/zástrèka pìtivodièový, 32 A
P 8010  kle��ový mìøicí transformátor
P 9080  samolepící �títky pro oznaèení pøí�tí kontroly spotøebièe
P 6080  pouzdro pro pøená�ení pøístroje a vybraného pøíslu�enství
RM2050  doplnìk umo�òující mìøení ve zdravotnictví

 REVEXprofi                                                                   REVEXprofi
- pøístroj pro kontroly a revize el. spotøebièù a pracovních strojù  -

Komunikace s PC pøes rozhraní USB, pamì� a� pro 2500 spotøebièù
Profesionální PC software umo�òuje pøená�et obousmìrnì data tj, výsledky
mìøení, rùzná nastavení pøístroje, u�ivatelem definované postupy mìøení
Mo�nost pøipojení èteèky èárových kódù nebo RFID èipù - evidence spotøebièù
pomocí kódù
Mìøení proudu ochranným vodièem vèetnì jeho stejnosmìrné slo�ky
Mìøení støídavých velièin metodou TRMS (skuteèná efektivní hodnota)
Pou�ité mìøicí funkce a rozsáhlé pøíslu�enství umo�ní zmìøit jakýkoliv el. spotøebiè
Øada bezpeènostních funkcí - automatická kontrola pøipojení PE a pøítomnosti
napìtí na PE, test základních funkcí, autom. kontrola vysokého unikajícího proudu
U�ivatelem definované mìøicí postupy usnadòují a zrychlují mìøení
Vyhodnocení výsledkù mìøení spotøebièù zpùsobem �vyhovuje/nevyhovuje�
Univerzální port umo�ní v budoucnu pøipojení roz�iøujících modulù
Grafická nápovìda;   Kalibraèní list je souèástí dodávky
Malé rozmìry 155 x 195 x 85 mm a hmotnost jen 1,9 kg.

Technické údaje: rozsah mìøení
Pøechodové odpory (>200 mA ac) 0,000 ÷20,00 Ohm
Pøechodové odpory (>10 A ac) 0,00 ÷ 2,00 Ohm
Úbytek napìtí (>10 A ac) 0,0 V ÷ 20 V
Izolaèní odpor (500 V, 250V, 100V dc) 0,000 ÷100,0 MW
Proud  PE vodièem +dotyk. proud (vè.DC slo�ky) 0,000 ÷ 10,00 mA
Rozdílový proud + dotykový proud 0,000 ÷ 10,00 mA
Náhradní unikající proud 0,000 ÷ 20,00 mA
Proud tekoucí PE vodièem, rozdíl proud pom.kle�tí   0,00 ÷20,0 mA
Pøíkon èinný, zdánlivý 5 ÷ 3680 W, VA
Proud procházející spotøebièem 0,00 ÷ 16,00 A
Pøíkon èinný, zánlivý mìøený kle��. transformát. 10 ÷ 9999 W, VA
Proud mìøeny kle��ovým transformátorem 0,00 A ÷ 100,0 A
Úèiník (cos j) 0,00 ÷ 1,00
Napìtí sítì 207 V ÷ 253 V  ;     Teplota -40°C ÷ +350°C  ;      Otáèky: 0÷30000 ot/min

Rozsah dodávky: mìøicí vodiè, mìøicí hrot, PC
software, kalibraèní list, návod k pou�ívání,
záruèní list


