
EELLMMEERR 0011RR -- vysokonapä ová skú�a ka elektrickej pevnosti

EELLMMEERR 0022RR -- skú�obné zariadenie pre výrobcov rozvádza ov

EELLMMEERR -- skú�obné zariadenie pre výrobcov el. zariadení a spotrebi ov
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Charakteristika:
ELMER 01R je vysokonapä ová skú�a ka,
ktorá slú�i na vykonávanie skú�ok elektrickej 
pevnosti prilo�eným striedavým napätím 
nastavite ným v rozsahu 50 4000 V, AC. 
ELMER 01R je ur ený pre výstupné 
kontrolné resp. servisné pracoviská: 

výrobcov elektrorozvádza ov
výrobcov elektrických spotrebi ov pre 
domácnos
výrobcov el. strojov a zariadení 
výrobcov káblov a svietidiel 
výrobcov zdravotníckej techniky a pod. 

Technické parametre:
Výstupné napätie: 50  4000 V,  AC
Napájacie napätie: 230 V,  AC
Príkon: 500 W
Rozlí�ite nos  napätia: 1 V
Presnos  nastavenia
výstupného napätia: (3% MH + 4D)
Displej: 4 miestný LED
Vý�ka íslic: 14 mm
Rozmery: 320 x 140 x 280mm
Hmotnos : cca  12 kg
Prieskok alebo prieraz je indikovaný opticky 
aj akusticky sirénou

Charakteristika:
ELMER 02 je zdru�ené skú�obné zariadenie 
ur ené pre výrobcov rozvádza ov, ktoré slú�i 
na meranie: 

elektrickej pevnosti regulovate ným
striedavým napätím 50 4000 V, AC 
priechodových odporov prúdom 25 A, 
resp. 10 A, AC 

Práca so zariadením je jednoduchá 
a bezpe ná.
Meranie elektrickej pevnosti aj 
priechodových odporov sa spú� a
�tartovacím tla idlom, ktoré je umiestnené 
priamo na meracom prívode. 

Technické parametre:
Napájacie napätie: 230 V,  AC
Príkon: 500 W
Rozmery: 440 x 140 x 280mm
Hmotnos : cca  17 kg 
Meranie elektrickej pevnosti:
Výstupné napätie: 50  4000 V,  AC 
Chyba napätia: (3% MH + 4D)
Meranie priechodového odporu:
Merací prúd: 25 A resp. 10 A, 
Presnos  merania: (1,5% MH + 4D)
Prieskok alebo prieraz resp. nedovolená 
hodnota priechodového odporu je 
signalizovaná opticky aj akusticky.

Popis:
Multifunk né skú�obné zariadenia ELMER 
sú ur ené na meranie nieko kých 
fyzikálnych veli ín sú asne. 
V závislosti od po�iadavky zákazníka je 
mo�né vyrobi  a doda  skú�obné zariadenie, 
ktoré bude mera  akúko vek kombináciu 
týchto meraní: 

elektrickej pevnosti regulovate ným vn 
napätím 50 4000 V,  AC 
elektrickej pevnosti pevne nastaveným 
napätím z rozsahu 500 4000 V 
priechodových odporov prúdom 25 A, 
10 A resp. 200 mA, DC 
izola ných odporov meracím napätím 
500 V, 1000 V, resp. 2500 V,  DC 
unikajúcich prúdov náhradnou, priamou 
alebo rozdielovou metódou 
príkonu meraného predmetu do 4000 W 
odoberaného prúdu do 16 A

Pou�itie:
Skú�obné a testovacie zariadenia typu ELMER 
sú ur ené na elektrické a funk né skú�ky 
výrobcov týchto zariadení: 

elektrických spotrebi ov pre domácnos
(tzv. �bielej techniky�) 
elektromotorov a ostatných elektrických 
prístrojov
zdravotníckej techniky 
spotrebnej techniky 
káblov
svietidiel a pod. 
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