KEW 6010A/6011A
Multifunkèní testery pro revize
...ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚŘENÍ

Vše pro revize elektrických rozvodù NN dle ÈSN 33 2000 6-61
Funkce
Mìøí:
z izolaèní stav
z spojitost
z impedanci smyèky
z dotykové napìtí
z pøepoètený proud jistícího prvku (Kew 6011A)
z vybavení proudových chránièù

Další vlastnosti
-

vyhovují normì ÈSN-EN 61557
automatické pøepínání rozsahù
ochrana proti pøetížení pøi všech mìøeních
nevybavují proudové chránièe pøi mìøení
impedance smyèky
- auto DATA HOLD podrží namìøené údaje do
dalšího mìøení

Dodávka obsahuje

Spoleèné vlastnosti
- mìøí i sít´ové napìtí
- pøepínaè úhlu fáze a automatické
nulování pøi mìøení proudových chránièù
- pøepíná polaritu pøi mìøení spojitosti
- testuje standardní, selektivní, zpoždìné i
stejnosmìrné (Kew 6011A) proudové chránièe
- indikuje obvod pod napìtím a nesprávné
zapojení pomocí led diody
- automaticky nuluje vliv mìøicích kabelù pøi testu
spojitosti
- pomocí zemní sondy mìøí impedanci smyèky na
vnìjším rozpojení

-

multifunkèní testery Kew 6010A nebo 6011A
kabely pro mìøení spojitosti a izolaènío stavu
kabel pro mìøení v zásuvce
brašnu
baterie
uživatelskou pøíruèku v èeském jazyce

volitelné pøíslušenství:
- kabel pro mìøení v rozvadìèi Oma Diec

Mìøení izolace
Mìøicí rozsahy
Mìøicí napìtí

Mìøení spojitosti (pøechodového odporu)

Kew 6010A
20/200 :

Kew 6011A
20/200/2000 :

500 V DC

250 V/500 V/1000 V
> 1 mA

Vstupní proud
Pøesnost

3%±3

1,5 % ± 3

200 mA

200 mA

Pøesnost

3%±3

1,5 % ± 3

Mìøení proudových chránièù

Kew 6010A

Kew 6011A
230 V ± 10 %

24 A (20 :)

Kew 6010A
Jmenovité napìtí

3 A (20 :)

Mìøicí proudy

Mìøicí proud
15 mA (2000 :)
Pøesnost

3%±8
(20 :, 200 :)

Rozsah

15 mA (200 :)

Násobitel mìøicího proudu

15 mA (2000 :)

Vybavovací èas

3%±4
(20 :, 200 :, 2000:)

Mìøení vypínacího proudu jistièe (Kew 6011 A)
Jmenovité napìtí

Kew 6011A
20/200/2000 :

Mìricí proud

Mìøení impedance smyèky
Jmenovité napìtí

Kew 6010A
20/200 :

Mìricí rozsahy

230 V ± 10 %

Èas "zmrazení" displeje

Kew 6011A

230 V ± 10 %
10, 30, 100,
10, 30, 100, 300, 500
300, 500 mA
1000 mA*
150 mA fast
1/2 x, 1 x, 5 x
0 až 200 ms
více než 5 s
AC mìøicí proud ± 3 %

Pøesnost

vypínací èas ± 3 %
doba test. proudu 200 ms ± 3 %

200 A ( test. proud 15 mA)
Mìøicí rozsahy

2000 A (3 A test. proud 15 mA)
20 kA (3 A test. proud 15 mA)

* u násobitele mìøicího proudu 5 x pouze 10, 30, 100 a 300 mA

