Przyrządy pomiarowo-kontrolne dla elektrotechniki

ΩMegaSafe EP 4 / EP 4Ex
Miernik przewodów i rezystancji

EP 4
Wykonanie standardowe
EP 4Ex Wykonanie Ex zgodne z Atex

Ω MegaSafe EP 4
jest wygodnym w użyciu miernikiem
rezystancjido szybkiej próby wg
VDE 0413 przewodów ochronnych i
uziemieniowychoraz kompensacyjnych
i odgromowych.
uniwersalny od 10 mΩ do 2 MΩ
jednoznaczne wskazanie2-wierszowy
wyświetlacz z podświetleniem
duży prąd pomiarowy 0,2 A dla
zakresu Lo-Ω do 10 Ω
kategoria przepięciowa instalacji do
500 V zintegrowany wskaźnik napięcia
szybka kompensacja
przewodupomiarowego przez
naciśnięcie przycisku
automatyczne przełączanie
biegunówi zapamiętywanie
wartości pomiarowych

nur EP 4 Ex

ΩMegaSafe EP 4 / EP 4Ex
Miernik przewodów i rezystancji

Dane techniczne
Miernik przewodów i rezystancji EP 4 / EP 4Ex wg
EN/IEC 61010-1 oraz EN/IEC 61557-4 (VDE 0413
część 4) Wykonanie w stopniu ochrony Ex; EP 4Ex
dodatkowozgodnie z DIN EN 50014 + 50020
Certyfikat Badania Typu WE (EP 4Ex)
II 2 G
Ex ib IIC T4
ATEX 552826
Zakresy pomiarowe
10 Ω (Lo-Ω)
Rozdzielczość 0,01 Ω
100, 2000 Ω
Rozdzielczość 0,1 ... 1 Ω
20, 200, 2000 kΩ Rozdzielczość 0,01 ... 1 kΩ
Dokładność
1,5% + / - 4 Dcyfra dla 20°C
Prąd pomiarowy
Zakres 10 Ω (Lo-Ω)
Zakres 100 Ω-Bereich
Kolejne zakresy:

200 mA
20 mA
1 µA ... 20 mA

Napięcie stanu jałowego źródła
Niskoomowe pomiary przewodów
Prosta próba rezystancjiw systemach
ochronnych i uziemieniowych,w przewodach
kompensacyjnych i ekranowaniachitp.
wg EN 61557-4 (VDE 0413-4)
Uniwersalne, bezpieczne i pewne
pomiary od 10 mΩ do 2 MΩ o dużej
niezawodnościwzględem napięć
psofometrycznych (szumów)
zakres pomiarowy Lo-Ω do 10 Ω przy 		
dużymprądzie pomiarowym 0,2 A
kolejne zakresy pomiarowe do 2000 kΩ
możliwość stosowania w sieciach do 500 V
sygnalizacja ostrzegawcza akustyczna i
optycznaprzy napięciu psofometrycznym
(szumów), migające wskazanie wartości
napięcia
masywna, solidna, poręczna obudowa z
wytrzymałąkońcówką pomiarową dla
trudnych wymagań, IP 65
EP 4 do niezawodnych i szybkich
pomiarówniskoomowych
Prosta obsługa
Zerowanie (kompensacja)przewodu
pomiarowego poprzez naciśnięcie przycisku
Stosowanie dowolnych przewodów
pomiarowycho impedancji do 3,5 Ω (ok. 200
m) dla uzyskania szybkich wyników w dużych
urządzeniach
Automatyczne przełączanie biegunówi
zapamiętywanie wyników (z możliwością wył.
tej funkcji)

dotyczy tylko EP 4 Ex

Bogaty osprzęt
Zakres dostawy EP 4 (wersja standardowa) lub
EP4Ex (wersja Ex) obejmuje przewód pomiarowy
(1m) oraz baterię
Przewód o dł. 50m nawinięty na kołowrociez
gniazdem znormalizowanym (EPRH50)
Przewód o dł. 50m na nawijadle drutowym
(EPDH50)
Zacisk uziemiający z gniazdem
znormalizowanym (EPEK)
Torba skórzana (EPLED)
Torba z tworzywa sztucznego (EPKLT) 		
nieprzeznaczona do zastosowań Ex oraz do
kołowrotu
Końcówka piłowa (EPSÄ) z zamontowaną
piłądo pomiarów w przypadku rdzy i farby

>4V

Kompensacja przewodu pomiarowego
automatyczne strojenie zera (CAL) do 3,5 Ω
Wyświetlacz cyfrowy
2-wierszowy wyświetlacz LCD, 3 1/2pozycyjny, wskaźnik przepełnienia
wyświetlacza: OLpodświetlenie
Wskaźnik napięcia
czerwona LED i akustyczny sygnał ostrzegawczyoraz wskaźnik wartości w woltach
Ochrona nadmiarowo-napięciowa
do 400 V, odwracalna półprzewodni
kowa,powyżej 400 do 500 V za pomocą
specjalnego bezpiecznika
Kategoria przepięciowa instalacji
CAT III 300 V / CAT II 600 V
wg EN/IEC 61010-1
Temperatura pracy 		

-10 ... +50°C

Zasilanie
9 V bateria blokowa AlMn IEC 6LR61(również
dla wersji Ex)wielostopniowy wskaźnik baterii
BATautomatyczne wyłączanie

1.

Obudowa
ABS - odporny na udary, z nietłukącą
pokrywą wyświetlacza, stopień ochrony
obudowy IP 65

2.
3.

Wymiary / masa
60 x 230 x 40 mm, 180 g
(wersja Ex – 220 g) łącznie z baterią

Trzy systemy wskazywania
Jednoznaczne, szybkie podanie wyniku,funkcji i
zagrożenia
1. Wyraźnie zauważalna dioda świecąca
dla napięcia psofometrycznego (szumów),
polaryzacji i pomiaru Lo-Ω prądem 0,2 A
2. Przejrzysty wyświetlacz z podświetleniem dla
wartościpomiarowych i funkcji
3. Ostrzegawczy sygnał akustyczny
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