MIERNIKI CÊGOWE PR¥DU ACA/DCA

KEW 2300R 100A AC/DC

Nr kat. 104836

Umo¿liwia bezpieczny pomiar pr¹dów sta³ych i przemiennych
metod¹ bezinwazyjn¹, bez potrzeby w³¹czania miernika
szeregowo w mierzony obwód. Wystarczy proste wsuniêcie
pojedynczej ¿y³y obwodu w "wide³ki" miernika.
Jedyna technologia œwiatowa wdro¿ona przez japoñsk¹
firmê Kyoritsu umo¿liwiaj¹ca pomiar pr¹du sta³ego
i przemiennego otwartymi, wide³kowymi cêgami .
Wysmuk³e cêgi s¹ zintegrowane z miernikiem typu
“piórowego" i tworz¹ w ten sposób unikaln¹
kompaktow¹ konstrukcjê. Kszta³t cêgów i brak koniecznoœci
ich zamykania umo¿liwiaj¹ pomiar pr¹du w miejscach
trudnostêpnych lub o du¿ym zagêszczeniu przewodów wszêdzie tam gdzie nie mo¿na tego zrobiæ innym
miernikiem. Typowe zastosowania to pomiar pr¹dów
w instalacjach elektrycznych, rozdzielniach lokalnych,
systemach oœwietleniowych itp.

CECHY KONSTRUKCYJNE
I U¯YTKOWE:
• Pomiar pr¹du DC i AC otwartymi sta³ymi cêgami
nowej generacji
• Pomiar rzeczywistej wartoœci skutecznej (True RMS)
• Dodatkowa funkcje bezprzewodowej detekcji
przewodu fazowego z sygnalizacj¹ akustyczn¹
(brzêczyk) i wizualn¹ na LCD
• DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyœwietlaczu
• 0 ADJ. - wyzerowanie wskazañ przed pomiarem pr¹du DC
• Automatyczne wy³¹czanie zasilania po ok. 10 min bezczynnoœci
• Dwukomponentowa obudowa z elastyczn¹ rêkojeœci¹
• Specjalnie ukszta³towany prze³¹cznik obrotowy z elastyczn¹ nak³adk¹
• Ergonomiczna konstrukcja zapewniaj¹ca pe³n¹ obs³ugê w jednej rêce
• Sygnalizacja wyczerpania baterii

DANE TECHNICZNE:
Max. œrednica przewodu:

Æ10mm

Pr¹d ACA (True RMS):
Dok³adnoœæ dla CF<2:1:
Dok³adnoœæ dla CF<2,5:1:
Rozdzielczoœæ maksymalna:

0..100A
50/60Hz: ±(2,0%+5c)
50÷400Hz: ±(3,0%+5c)
dok³adnoœæ zmniejsza siê o 1 %
0,1A

Pr¹d sta³y DCA:
Dok³adnoœæ:
Rozdzielczoœæ maksymalna:

0...100A
±(2,0%+5c)
0,1A

Detekcja przewodu faz.:

bezkontaktowa, próg zadzia³ania ACV>80V

Ochrona wejœæ pom.:

ACA-DCA: 120A max. 10s

POZOSTA£E DANE:
Wyœwietlacz / czêstoœæ próbkowania ............................LCD, 3½ cyfry / 2,5 razy/s
Bezpieczeñstwo......................................................PN-EN 61010-1, Kat. III 300V,
Œrodowisko pracy...............................0°C...+40°C R.H.< 85% (bez kondensacji)
Œrodowisko przechowywania..........-20°C...+60°C R.H.< 85% (bez kondensacji)
Zasilanie.........................................2 szt. baterii alkalicznych 1,5V typu AAA, R03
Wymiary / waga..........................................162 x 40 x 30 mm / 110g (z bateriami)

Wyposa¿enie: Komplet baterii, etui ochronne, instrukcja obs³ugi w j. polskim
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