
P r ü f b a l l  S P B
Próbnik napięcia

EN/IEC 61243-3

Püfball SPB 
jest próbnikiem napięcia 
zahermetyzowanym w gumie, do 
bezpiecznegostosowania w instalacjach 
energetycznych –dokładny, masywny,  
nie wymaga konserwacji. 

 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

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

Przyrządy pomiarowo-kontrolne dla elektrotechniki

NOWOŚĆ: 

LCD z dużą literą V typy P/R z  

jasną diodą LED bez 

manipulowania przyciskami



Profesjonalny przyrząd dla energetyki 
Od ponad 50 lat Prüfball sprawdza się wszędzie 
tam, gdzie stawiane są najwyższe wymagania: 

 u dostawców energii elektrycznejo dużych 
 wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa i  
 dokładności 

 w zakładach przemysłowych, w którychpanują 
 ekstremalne warunki środowiskowe 

 u usługodawców, którzy preferują   
 szczególnie solidny i żywotny przyrząd 
 pomiarowy  
Wypróbowana koncepcja bezpieczeństwa 
Okrągły kształt przyrządu; obejmuje osłonę z 
litej gumyoraz organ pomiarowy, dzięki czemu 
próbnik cechuje się:

 odpornością na wstrząsy, uderzenia i upadki 
 wodo- i pyłoszczelnością; do stosowania na 

 zewnątrz 
 ekstremalną odpornością na przepięcia 

  - CAT IV 
 bezpieczną obsługą oburęczną przy próbie

 niskoomowej dzięki opatentowanemu 
 specjalnemu klawiszowi o dużej przerwie 
 stykowej 
Dokładne, pewne wskazanie 
niezawodny test dzięki trzem systemom 
wskazywaniai dołączanemu obciążeniu

 wysokoomowe bezpośrednie wskazanie 
 dzięki LCD od 24 V 

 dołączany niskoomowy wskaźnik organu 
 pomiarowegoe 

 duża dokładność dzięki precyzyjnemu  
 przyrządowi elektromagnetycznemu klasy 2,5 

 ciągłe, analogowe wskazania 
 sygnalizacja LED od 50 V ze wskazaniem 

 polaryzacji typ P/R * od 24 V bezpośrednio 
 bez manipulacji przyciskiem

 bateria nie jest wymagana 

Duży wybór typów próbnika Prüfball 
Prüfball wykonany jest w wielu wariantach 
indywidualnie, dostosowany do Twoich potrzeb:

 wersja standardowa tylko do dwubieg-  
 unowych pomiarów napięcia 

 kilka różnych zakresów pomiarowychdo  
 1000 V 

 z sensorem dotykowym do testów fazyi pola 
 wirowego (typ P*) 

 z próbnikiem przejścia (typ R*)
 z głośnym sygnałem akustycznym 

 (przerywanym) dla napięcia (SPB 500PRA) 

Bogaty osprzęt bezpieczeństwa 
 torba skórzana lub z dermy
 przedłużenie do pomiarów na liniach 

 napowietrznych
 osłony plastikowe na kolce pomiarowe do linii  

 napowietrznych
 sonda do miejsc trudnodostępnych
 kolce do wbijania do kabli uziemienia 
 adapter do przewodów pomiarowychz 

 wtyczką standardową 4-mm 

P r ü f b a l l  S P B
Próbnik napięcia

Biuro Techniczno-Handlowe EPLAN s. c. 
43-100 Tychy  ·  ul. Prosta 6

Telefon +48 668 801 769 
Telefaks +48 327 297 015

Zmiany techniczne zastrzeżone 10-2007. Made in Germany

Dane techniczne 
Dwubiegunowy próbnik napięcia Prüfball 
SPBZbadany i certyfikowany przez VDE zgodnie  
z EN/IEC61243-3 (VDE 0682 część 401) 

Typy / Organ pomiarowy  
SPB 500, 500P, 500PR:                          100 ... 500 V  
SPB 500PRA z sygnałem akustycznym dla napięcia:  "  
SPB 740, 740P, 740PR:                          120 ... 740 V  
SPB 1000, 1000P, 1000PR:                120 ... 1000 V 
Napięcie znamionowe 
Organ pomiarowy opcjonalnie zależnie od typu:  
24 ... 500 / 740 / 1000 V AC/DC   
LCD od 24 V oraz LED od    50 V      P/R ab 24 V 
Sygnał akustyczny SPB 500PRA  
> 57 dB zgodnie z  DIN 45635, przerywany 
Częstotliwość                                           0...100 Hz 
Rezystancja wejściowa  
bezpośrednia:                                             ca. 1 MΩ 
łączona:            zależnie od typu Typ 27 ... 40 kΩ 
                            SPB 500 PRA (akustyczny) 14 kΩ
Prąd                                                              < 40 mA 
Czas załączenia                                                  30 s 
Wskazanie napięcia  
wysokoomowy, wskazanie bezpośrednie: 
LCD ≥ 24 V niskoomowy dołączany: przyrząd 
elektromagnetyczny klasy 2,5 duża skala 90°, 
wskazanie wart. skutecznej LED ≥ 50 V + - ~ 
Faza / pole wirujące*  
LED i  LCD trójkątne ≥ 165 V dla fazy - 
jednobiegunowy z sensorem dotykowym dla 
kierunku pola wirującego - 2-biegunowy z 
czujnikiem 
Przejście*  
0 ... 2 MΩ; symbol Ω na LCD automatyczne 
przełączanie na napięcie 
Wytrzymałość na udar napięcia  
12 kV, izolacja obudowy względem użytkownika 
12 kV, obwód między stykami 
Napięcie probiercze izolacji 
6 kV próba wyrobu izolacji obudowy
Kategoria przepięciowa instalacji  
CAT IV zgodnie z IEC 60664-1 (VDE 0110) 
Temperatura pracy                                -10 ... + 55°
Zasilanie  
nie wymaga obsługi  – bez baterii funkcje 
pomiarowe: napięcie, pole wirujące, sygnał 
akustyczny zasilane z sieci test przejścia* za 
pomocą pamięci Li, odświeżalnej
Obudowa  
lita guma  EPDM niełamliwa pokrywa 
wskaźnika z wytrzymałego na uderzenia 
poliwęglanu 
Stopień ochrony obudowy 
IP 65, IP 65, przyrząd może być używany na 
zewnątrz przy opadach 
Kabel połączeniowy  
przewód oponowy w izolacji gumowej 
H07RN-F bardzo elastyczny, 1m 
Wymiary / masa   
274 x 75 x 47 mm (część wskaźnikowa) / ok. 460 g 

 
* opcja: P z testerem fazy i pola wirującego 
 R z próbnikiem przejścia 

Jakość tworzy bezpieczeństwo.

Przyrządy pomiarowo-kontrolne dla elektrotechniki

EN/IEC 61243-3

1.
2.
3.
4.

1. sygnalizacja LED od 50 Vśrodkowa dioda LED 
 świeci się jasno również wówczas, gdy 
 klawisze nie są naciśnięte (typy P/R*) 
2. LED o kształcie trójkąta dla fazy/pola
 wirującego
3.  dokładne wskazanie analogowe, dołączany 
 przyrząd 
4.  indykator LCD z dużą literą Vrównież dla fazy,  
 pola wirującego, przejścia*dobrze widoczny w  
 jasnym otoczeniu NEU

NEU


