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Miernik cęgowy 2000A AC/DC TRMS
VFD 1500V DC Brymen
Cena brutto

1 044,27 zł

Cena netto

849,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

102220

Kod producenta

BM197VDC1500

Kod EAN

5907478944162

Producent

Brymen

Opis produktu
Miernik cęgowy 2000A AC/DC TRMS VFD 1500V DC Brymen

jest to generacja mierników cęgowych firmy BRYMEN z pomiarem prądów do 2000A i napięć do 1500V
DC. Miernik cęgowy charakteryzuje najwyższy stopień ochrony: 12kV (przepięcia), 1000V (przeciążenie)
na wejściu “COM” i “+”, 2000A (pomiar ciagły) oraz kategoria przepięciowa CAT IV 1000V AC&DC. Przyrządy
posiadają nowe i bardzo rzydatne w praktyce przemysłowej funkcje jak VFD pomiar napięcia i częstotliwości, AutoCheck,
szybki 5ms,CREST-MAX i EF-Detection.
Podwójny wyświetlacz z bardzoszybkim próbkowaniem 5 razy/s umożliwia jednoczesne wyświetlanie wyników ACV/ACA i
częstotliwości.
Wytrzymała obudowa, przełącznik obrotowy umożliwiający obsługę jedną ręką.
Przyrządy wyposażone są w optyczne złącza do współpracy z PC (USB).
Opis funkcji:
VFD (ACV&Hz) -innowacyjna funkcja do jednoczesnego pomiaru napięcia i częstotliwości napędów z przemiennikami
częstotliwości w zakresie 6,000V~1000V i 10,0Hz~400Hz
5ms CREST -HOLD -wychwytywanie i zapamiętanie wartości chwilowych, impulsów itp. o czasie trwania 5ms i więce
AutoCheck -automatyczna selekcja i pomiar Lo Z ACV, Lo Z DCV lub Ω, dzięki analizie sygnałów wejściowych i
wewnętrznym algorytmom
EF-Detection -bezdotykowe wykrywanie napięcia AC przy pomocy anteny umieszczonej w górnej części cęgów
pomiarowych
REL Δ -zerowanie wskazań przed pomiarem prądu DC oraz pomiary różnicowe (dla pozostałych funkcji pomiarowych)
Cęgi do przewodów Ø55mm max
True RMS - pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięć i prądów przemie-nnych także ze
składową stałą AC+DC
Extremalne zakresy pomiarowe: prądy AC i DC do 2000A napięcia AC i DC do 1500V
Pomiar temperatury
Pomiar pojemności do 2000µF
Optyczne złącze do współpracy z PC (USB)
Cęgi do przewodów Ø55mm max
Bezpieczeństwo: CAT IV 1000V
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