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Príslušenstvo na objednávku:
 VN merací kábel s koncovkou - 6m, sada 2 ks (S1057), merací kábel „CONTINU-
ITY“ - 10m,  sada 2 ks (S1058),  špeciálny merací kábel „CONTINUITY“ - 2.5m, sada 2 ks 
(S1072), nožný diaľkový ovládač (A0941), signálna lampa „Pripravený/Test“ (A0942), čítač 
čiarového kódu (A1061), adaptér „ISO+CONTINUITY“ (A1059), merací hrot červený (A1016), 
merací hrot čierny (A1014), dvojcestný hlavný adaptér (A1060), RS 232 komunikačný kábel 
(A1017),  PC Software CE Link s prepojovacím káblom (A1073)

METREL  CE MULTITESTER  MI 2094  
    
Digitálny merací prístroj pre skúšky 
elektrických zariadení pracovných strojov, 
rozvádzačov a elektrického ručného náradia

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Skúška priloženým napätím:    
 merací rozsah:  0 až 5 kV  AC
 presnosť:   +/- 3% +/-5 dig
 menovitý výkon:  500 VA 
 testovací prúd:  1 až 500 mA
 časovač:   1s až 10 minút
Meranie izolačných odporov:
 rozsah:   0 až 1 GOhm 
 men. meracie napätie: 250, 500 V a 1000 V DC
  presnosť:   +/- 3% +/-3 dig
 testovací prúd:  min. 1 mA
Meranie malých odporov:
 merací rozsah:  0 až 2 Ohm, 10 A, 25 A   AC
 merací rozsah:  0 až 100 Ohm, 200 mA
Meranie vybíjacej doby:
 merací rozsah:  0 až 10 s
Meranie unikajúcich prúdov:
 merací rozsah:  0 až 4 mA, 4 až 20 mA
 presnosť:   +/- (5% +3 dig)

 

Meranie účinníka cos φ:
 merací rozsah: 0 až 1
 presnosť:  +/- (3% +3 dig)
Meranie napätia, prúdu a  výkonu spotrebiča:
 merací rozsah: 0 až 400 V, 0 až 16 A, 0 až 3500 VA
 frekvencia: 45 až 65 Hz
Špecifikácia:
 napájanie:        230 V / 50 Hz
 hmotnosť:           13.5 kg
 rozmery:  410 x 175 x 370
 pripojenie k PC: RS 232
 pamäť:  1638 pamätí

Rozsah dodávky:
 prístroj, meracie káble a sondy, púzdro na  
  príslušenstvo, kal.list od výrobcu

CHAUVIN ARNOUX  CA 6121   Tester pracovných strojov

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Skúška priloženým napätím:    
 merací rozsah:  1000, 1250 a 1500 V AC 
 presnosť:   +/- 2% +/-2 dig
 menovitý výkon:  500 VA 
 testovací prúd:  1 až 500 mA
 časovač:   1s až 5 minút
Meranie izolačných odporov:
 rozsah:   0 až 500 MOhm 
 men. meracie napätie: 0 až 1200 V
  presnosť:   +/- 2% +/-2 dig
 testovací prúd:   min. 1 mA
Meranie malých odporov:
 merací rozsah:  0 až 1,99 Ohm 
 úbytok napätia:  0 až 10 V
 testovací prúd:  0 až 25 A
Meranie vybíjacej doby:
 merací rozsah:  0 až 10 s

 
Rozsah dodávky:
 prístroj,napájací kábel, 2ks VN testovacie pištole,  
 vybíjací kábel, 2ks meracie káble 2,5 m s  
 krokosvorkou, 2 ks bezpečnostné káble 3m, 2ks  
 krokosvorka, brašňa

Príslušenstvo na objednávku:
 PC software s káblom
 vzdialený ovládací pedál
 signálne svetlo 
 2ks VN testovacích pištolí s dĺžkou kábla 6m




