C.A 8230

od

Jednofázový analyzátor
kvality sítě

...ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚŘENÍ

Sledování elektrické instalace v reálném čase! V laboratoři nebo v provozu.
Obecný popis
C.A 8230 je jednofázový analyzátor kvality sítě je určen pro
techniky pracující ve sdružených budovách, pro soukromý i
veřejný sektor a pro údržby. Je ekonomický a má velmi
snadné ovládání. Velmi se hodí pro sledování elektrických
instalací zvláště pak pro soustavy používající výkonovou
elektroniku.
Počtem měřených parametrů (VA, VAR, W, PF atd.) se tento
přístroj hodí také pro technické a technologické tréninky.
Velký grafický displej (320 x 240 pixelů) se hodí pro názorné
ukázky.
Zvláštní péče byla věnována jednoduchosti používání a
přímému přístupu k různým funkcím. Pro završení jednoduchosti přístroj automaticky rozeznává typ připojeného senzoru.

Základní vlastnosti
intuitivní používání
velký grafický displej pro snadné čtení
měří velmi slabé i velmi silné proudy
analýza kvality energie
analýza fázového posuvu
vyvážení energie
funkce záznamníku dat
zobrazuje průběh náběhových proudů při startu
motoru
paralelní přístup do všech režimů měření
vynikající poměr ceny/výkonu

Objednací údaje
C.A 8230
obj. kód: CA01.1606.31

Přístroj se perfektně hodí pro použití v terénu i v laboratoři,
kde díky výklopnému stojánku může pohodlně stát na stole.
Dataviewer software desetinásobně zvyšuje využití tohoto
přístroje (konfigurace a přenos dat do PC pro další zpracování).

Obsah dodávky
přístroj C.A 8230
pouzdro
6 ks 1,2 V baterií
1 červený kabel s banánky
1 černý kabel s banánky
24 mm měřicí hroty (1 černý, 1 červený)
2 krokosvorky (1 černá, 1 červená)
kleště MN93A
síový adaptér
opticky izolovaný kabel RS232
software Dataviewer
Volitelné příslušenství:
MN93A BK - proudové kleště
CA01.1204.34
MN93 BK - proudové kleště
CA01.1204.25
AMPFLEX A193 BK - pružný pr. převodník, 450 mm délka CA01.1205.26
AMPFLEX A193 BK - pružný pr. převodník, 800 mm délka CA01.1205.31
PAC93BK - proudové kleště
CA01.1200.79
C193 BK - proudové kleště
CA01.1203.23

Specifikace
Funkce
Max. napětí

Max. proud (závislý na proudových kleštích)

Výkon
Přesnost
Harmonické
Hodnoty
Funkce
Pamě
Pásmo propustnosti
Vzorkovací frekvence
Napájení

600 V RMS
5 mA až 6 A/300 mA až 120 A = MN93A
2A až 240 A = MN93
3 A až 1200 A = C193
10 A až 1400 A = PAC93
10 A až 6500 A = Ampflex 193
1,2 VA až 3,9 MVA - W, VAR, PF/Cos/Tan
0,50%
THD, V, A, VA, 50. harmonická, RMS a %.
Režim expert na V a A.
Min, Max, špička, KF, PST, FC
kontrola prahových hodnot
rotace fáze
průběh startu motoru
1,5 Mb
40 - 70 Hz
12,8 kHz
Síové nebo z NiMh baterií (40 h bez
podsvětlení, 8 h s podsvětlením)

Blue Panther s.r.o.
Na Schůdkách 10
143 00 Praha 4-Modřany
Vyžádejte více informací
na telefonu
241 762 724-5, 244 403 022
Navštivte nás na internetových stránkách na adrese:

www.blue-panther.cz

