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Przyrząd pomiarowy 
ΩMegaSafe EP 4 
Do	szybkiej	i	prostej	kontroli	
rezystancji	przewodów	ochronnych	i	
uziemieniowych,	kompensacyjnych	i	
urządzeń	odgromowych.	Duży	prąd	
pomiarowy	0,2	Aw	zakresie	
	Lo-Ohm.	Uniwersalny od 10 mΩ  
do 2 MΩ.	Z	wbudowaną	funkcją		
pomiaru	napięcia,	odporny	na		
napięcie	psofometryczne		
(szumów)	do	500	V.

Próbnik rozruchu licznika  
Prüfball ZAP 350	
Woltomierz	z	dołączalnym	
odbiornikiem	o	mocy	350 W		
do szybkiego testu rozruchu 
liczników amperogodzin		
podczas	ich	instalacji,	
zintegrowany	z	próbnikiem		
fazyi	pola	wirującego.

	
Zgodne	z			EN/IEC	61243-3		

(VDE	0682	C	zęść	410)	Przewód		

specjalny,	posiada	badanie	typu	WE

Udzielimy Państwu z
przyjemnością informacji, 
co zawiera nasza oferta dot. 
osprzętu!

Przyrządy kontrolno-pomiarowe
Próbniki rozruchu licznika, 
Przyrządy do pomiaru rezystancji

Osprzęt
Osprzęt bezpieczeństwa 
Akcesoria / Torby

Przyrządy kontrolno-pomiarowe Ex
Multimetr w wykonaniu Ex,  
Omomierze w wykonaniu Ex

2-2008

5 kV

Multimetr w wykonaniu Ex 
VarioSafe EXM 24/25 
Ze	szczególnie	pewnymi	i	bezpiecznymi	
funkcjami	próbnika	napięciadopuszczony	
zgodnie	z	ATEX	do	stosowaniaw	obszarach	
zagrożonych	wybuchem	do	2000 V	Ex	I	
(górnictwo)	
i	690	V	Ex	II	(chemia)	

Omomierz (niskoomowy)  
w wykonaniu Ex 
ΩMegaSafe EP 4Ex 
do	szybkiej	i	prostej	kontroli		
rezystancji	przewodów	ochronnych	i	
uziemieniowych,	kompensacyjnych	i	
urządzeń	odgromowych	w	obszarach	
Ex	II.	Uniwersalny	od	10	mΩ	do	2	
MΩ.	Z	wbudowaną	funkcją	pomiaru	
napięcia,odporny	na	napięcie	
psofometryczne	(szumów)	do	500	V.	

Próbnik izolacji w wykonaniu Ex 
ΩMegaSafe ISO 1Ex	
Poręczny,	iskrobezpieczny	
przyrząd	wysokoomowy	do		
rezystancji	izolacjii	upływudo		
2	GΩz	napięciami		
probierczymi	do	wyboru	
32,	100	lub	500	V.	Dopuszczony		
zgodnie	z	ATEX	dla		
obszarów	Ex	II.
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Pewne	wskazanie	napięcia	przy	zasilaniu	z	sieci.	Funkcje	
pomiarowe:	przejścia, fazy i kierunku wirowania pola	
zasilane	są	przez	cały	okres	użytkowania	z		
ogniwa	słonecznego	oraz	akumulatora	litowego.

	pewne	wskazanie	napięcia	do	
	 400/690	V	bez	baterii

	pomiar	pola	wirującego,	fazy	i		
	 przejścia	nie	wymaga	konserwacji		
	 dzięki	ogniwu słonecznemu  
 + akumulatorowi

		CAT IV - najwyższe		
	 zabezpieczenie	na	udar	napięcia

	masywna,	solidna	obudowa		
	 IP 65	wodo-	i	pyłoszczelna				
	

Jego	jedyna	w	swoim	rodzaju	obudowa	z	gumy	hermetyzuje	
organ	pomiarowy	nadając	mu	okrągły kształt	i	chroniąc go 
optymalnie	przed	silnymi	wstrząsami,	wodą,	pyłem	i	udarem	
napięcia.	To	czyni	przyrząd	niezniszczalnym,  
bezpiecznym i długowiecznym.	

	obudowa	ochronna	z	litej gumy	szczególnie		
	 odporna	na	wstrząsy,	wodo-	i	pyłoszczelna

	CAT IV	-	najwyższe	zabezpieczeniena		
	 udar	napięcia

	niezawodny	pomiar		
	 bez baterii		
	 pomiar	wysokoomowy		
	 i	przełączanie	klawiszem		
	 na	pomiar	niskoomowy

	trzy	systemy	wskazań:	
	 precyzyjny	mechanizm		
	 pomiarowy,	LED	i		
	 LCD	od 24 V

	duży	wybór typów:	
	 różne	zakresy	pomiarowe	
	 do 1000 V,	tester	faz		
	 i	pola	wirującego,		
	 próbnik	przejścia,	
	 sygnał	akustyczny

Wszechstronny,	masywny	i	absolutnie	bezpieczny		
próbniko	dokładności	multimetru.	Rezystory ochronne 
bezpośrednio za obiema elektrodami pomiarowymi	
zapewniają	najwyższe	zabezpieczenie	przed		
wysokim	napięciem.	MultiSafe	załącza		
się/przełącza/wyłącza	automatycznie.

	niezawodny pomiar pola wirującego		
	 bez	dotyku	sensora	
	 możliwy do wykonania w rękawicy

	kategoria	przepięciowa	instalacji		
	 powyżej	12	kV	rezystory		
	 ochronne	w obydwu	kolcach		
	 pomiarowych				
	 CAT IV -  
 najwyższe	zabezpieczeniena		
	 udar	napięcia	

	precyzyjne	wskazanienapięcia		
	 do	1200 V,	rezystancji	i		
	 częstotliwości

	prosta	obsługa	
	 jednoznaczne	sygnalizacje	
	 podświetlany  
 wyświetlacz	

	masywna,	solidna		
	 obudowa	IP 65	wodo	
	 -	i	pyłoszczelna	

EN/IEC	61243-3 EN/IEC	61243-3 EN/IEC	61243-3

Prüfball
Próbnik napięcia 
w obudowie ochronnej z litej gumy

MultiSafe
Próbnik napięcia z rezystorami
ochronnymi w obu kolcach pomiarowych

ProfiSafe
Próbnik napięcia, z ogniwem słonecznym i 
akumulatorem do próbnika przejścia

Próbniki napięcia
Przegląd 
Funkcje / Bezpieczeństwo

Prüfball MultiSafe ProfiSafe
SPB ...P ...PR DSP	2 DSP	3 LSP

Napięcie	znamio-
nowe		
wg	VDE

500:	24	-	500	V
740:	24	-	740	V

1000:	24	-	1000	V
8	-	1000	V 12	-	400	V

24	-	690	V

Wskaźnik	napięcia

analogowy	organ	
pomiarowy

LED
LCD

LCD	digital	+	LED

LEDLCD		
podswet-

lany

Akustyczna	
próba	napięcia

SPB	500	PRA
>	57	dBA – –

Pomiar	napięcia	
bez	baterii X – X

Pomiar	fazy	
jednobiegunowy – LED

LCD
LED
LCD LED LED

LCD LED

Test	pola	
wirującego	z	sen-
sorem	(uziemiony)

– LED
LCD

LED
LCD LED LED

Test	pola	
wirującego
bez	uziemienia	

– – LED
LCD –

Przejście – – LCD LED	+	brzęczyk
LCD	cyfrowy LED

Pomiar	częstotliwości – – 10	kHz –
Kategoria	
przepięciowa	
instalacji

CAT	IV CAT	IV CAT	IV

Stopień	ochrony	obudowy IP	65 IP	65 IP	65

Dodatkowe informacje: Tel. +49 2333 / 75989 lub www.tietzsch.de
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Opracowanie	i	produkcjazgodnie	ze	
specjalnymi	wymaganiami	klienta,	np.	próbniki	
napięcia	>	1	kV	bis	10	kV	dla	komunikacji.

Wersje specjalne
wg wymagań indywidualnych

Opracowanie	indywidualnych	
rozwiązań	wykonywane		
jest	w	ścisłej	współpracyz		
naszymi	klientami.	Prosimy	o	
zgłoszenie	się	do	nas!
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