MĚŘIČ ZEMNÍCH ODPORŮ

MI 2126 EARTH 2/3

METREL
• Měření zemního odporu pomocí 2 i 3 sond
• Správné měření i při přítomnosti bludných proudů
(potlačení šumu)
• Upozornění na překročení limitních hodnot měření
• Automatické vypínání
Metrel MI 2260 EARTH 2/3 je profesionální ruční, bateriově napájený, měřicí přístroj. Je
navržený tak, aby splňoval podmínky pro venkovní měření zemního odporu dle standardu
EN 61557 – 5. Umožňuje měřit zemní odpor pomocí 2 nebo 3 sond.

Příslušenství:
TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah měření

0 - 19,99 kΩ (4 rozsahy)

Rozlišení

0,01 Ω ; 0,1 Ω ; 1 Ω ; 10 Ω

Základní přesnost

± (2% + 10 dig.) pro 0 až 2 kΩ

Zkušební napětí

< 40 V / 125 Hz

Testovací proud

< 20 mA

Napájení

6V

Krytí

IP 40

Spotřeba

5W

Rozměry a hmotnost

280 x 70 x 80 mm; 410 g

Příslušenství

pásek na nošení, testovací přívod 15m červený, testovací přívod 20m modrý, testovací přívod 4,5m
černý, zemní kolíky 2 ks, návod, prvotní kalibrace

MĚŘIČ ZEMNÍCH ODPORŮ BEZ ROZPOJ. ZEMNIČE FLUKE 1630
FLUKE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vysoké rozlišení 0,002 Ω
rozsah měření 0,025 až 1500 Ω
test spojitosti (bzučák) < přibl. 40 Ω
měření únikového proudu - 0,2 až 1000 mA / 0,001 mA
měření proudu - 0,2 až 30 A / rozlišení 0,01 A
průměr kleštin cca 35mm
automatický záznam měřených hodnot
funkce Data hold
automatická kalibrace přístroje
měření střídavého proudu od 1 mA do 30 A (RMS)

Klešťový tester zemní smyčky Fluke 1630 zjednodušuje měření zemní smyčky a umožňuje měření únikového proudu bez rozpojení obvodu.
Testování zemní smyčky je známo rovněž jako testování „bez kolíkových zemních sond“. K provedení testu není nutné umístit kolíkové
zemní sondy a odpojit systém uzemnění od elektrické instalace. Model Fluke 1630 spojuje funkce dvou proudových kleští nezbytných k
testování zemní smyčky bez kolíkových zemních sond do jednoho kompaktního a snadno použitelného přístroje.
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