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WSKANIK NAPIÊCIA
MPG600
DANE TECHNICZNE

ON
HOL
D

Zakresy pomiarowe:
- napiêcie sta³e
- napiêcie zmienne
- rezystancja

±1000 V +20%
~1000 V +20%
20 k

B³¹d podstawowy:
- napiêcie sta³e i zmienne
- rezystancja

±(0,5% + 1 cyfra)
±(1% + 1 cyfra)

Zasilanie

bateria 6F22

Pr¹d pobierany z baterii

 4 mA

Napiêcie probiercze

5 kV

Stopieñ ochrony obudowy wg PN-EN 60529 IP 54
Wymiary gabarytowe

39 x 51 x 275 mm

Masa miernika z bateri¹

0,3 kg

ZNAMIONOWE WARUNKI UŻYTKOWANIA
ZASTOSOWANIE I BUDOWA
WskaŸnik napiêcia MPG600 jest przeznaczony do pomiaru napiêcia sta³ego, napiêcia przemiennego i rezystancji, szczególnie w trudnych warunkach œrodowiskowych.
Mo¿e byæ stosowany przy naprawach, sprawdzaniu i uruchamianiu urz¹dzeñ elektrycznych, np. w górnictwie: wêgla kamiennego,
ropy naftowej i gazu, w przemyœle chemicznym, w gospodarce
wodno-kanalizacyjnej itp.
WskaŸnik napiêcia MPG600 spe³nia wymagania norm w zakresie:
- bezpieczeñstwa PN-EN 61243-3
- kompatybilnoœci elektromagnetycznej:
wg PN-EN 61000-6-2 (odpornoœæ na zak³ócenia)
wg PN-EN 61000-6-4 (emisja zak³óceñ)
WskaŸnik napiêcia spe³nia wymagania normy PN-G-50003 odnosz¹ce siê do warunków bezpieczej obs³ugi urz¹dzeñ elektrycznych w górnictwie, oraz normy PN-EN 60079-0 w zakresie ochrony przeciwybuchowej i iskrobezpiecznej.
Uk³ad pomiarowy miernika zawiera monolityczny przetwornik
analogowo-cyfrowy typu ICL 7116 pracuj¹cy wed³ug zasady podwójnego ca³kowania z automatycznym zerowaniem. Steruje on
wskaŸnikiem ciek³okrystalicznym (LCD) pola odczytowego.

Napiêcie zasilania

7,2...8,5...9,5...10 V

Czêstotliwoœæ sygna³u mierzonego

40...45...65...400 Hz

Wspó³czynnik szczytu napiêcia mierzonego

1...1,35... 2 ...1,5...2

Zawartoœæ harmonicznych
w sygnale mierzonym

0...1...5 %

Natê¿enie zewnêtrznych pólmagnetycznych

0...40...400 A/m.

Temperatura otoczenia

0...23...45 oC

Wilgotnoœæ wzglêdna
otaczaj¹cego powietrza

do 100% przy 25 oC

WYPOSAŻENIE
· futera³,
· karta gwarancyjna
· instrukcja obs³ugi
· protokó³ pomiarów (za³¹czany po uzgodnieniu z klientem).

DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
· sygnalizacja roz³adowania baterii, na polu odczytowym
wyœwietla „BA”,
· sygnalizacja przekroczenia zakresu, na polu odczytowym
wyœwietla „1”,
· zatrzymanie wskazañ przyciskiem HOLD,
· samoczynne wy³¹czenie miernika po oko³o 30 sek.,
· zabezpieczenie elektroniczne przed przeci¹¿eniem na zakresie
rezystancyjnym.
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