Aparatura pomiarowa

MIERNIKI CÊGOWE ACA z rejestracj¹

Cyfrowe mierniki cêgowe serii BM130
to profesjonalne urz¹dzenia dzia³aj¹ce
równie¿ jako LoggerClamp™ z interfejsem optycznym RS232.
Stosunkowo du¿e (max. œrednica
przewodu Æ45) i wysmuk³e cêgi
umo¿liwiaj¹ wygodny i bezinwazyjny
pomiar pr¹du.
LoggerClamp™ - funkcja umo¿liwiaj¹ca d³ugotrwa³¹ rejestracjê wyników
pomiarów we w³asnej, nieulotnej pamiêci miernika (5400 pomiarów). Logger
posiada unikaln¹ w³aœciwoœæ przegl¹du
wyników rejestracji bezpoœrednio w
mierniku. Pe³na analiza mo¿liwa jest po
zgraniu zawartoœci pamiêci do
komputera PC za pomoc¹ zestawu do
komunikacji BR13X (przewód RS-232 +
program).

BM131

BM132 True RMS

CECHY KONSTRUKCYJNE
I U¯YTKOWE:

• D³ugotrwa³a rejestracja do 5400 pomiarów z czêstoœci¹ próbkowania równ¹:
- 20 razy/s (50ms): ACA, ACV, DCV
- 4 razy/s (250ms): rezystancja, temperatura
- 2 razy/s (500ms): czêstotliwoœæ
• THD%-R - funkcja natychmiastowej oceny zawartoœci harmonicznych w mierzonych przebiegach napiêciowych
i pr¹dowych (zdefiniowana jako stosunek sumarycznej rzeczywistej wartoœci skutecznej wszystkich
harmonicznych do rzeczywistej wartoœci skutecznej mierzonej wartoœci)
• Pomiar rzeczywistej wartoœci skutecznej True RMS (BM132, BM135)
• RS-232 - optyczny interfejs do komunikacji z PC
• Auto-HOLD - automatyczne zatrzymanie wyniku pomiaru na wyœwietlaczu LCD
• Automatyczny wybór zakresu pomiarowego i sygnalizacja wyczerpania baterii
• Podœwietlany wyœwietlacz (BM132, BM135) i samoczynne wy³¹czanie po 17 min. bezczynnoœci
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DANE TECHNICZNE: (dok³adnoœæ odniesiona do temp. 23°C±5°C (R.H. <75%). B³¹d % okreœlony jako % wartoœci wskazywanej)
Maksymalna œrednica przewodu:
Pr¹d przemienny ACA:
Dok³adnoœæ (50/60Hz):
Dok³adnoœæ (40÷500Hz):
Dok³adnoœæ (500Hz÷3,1kHz):
Rozdzielczoœæ maksymalna:
True RMS - wspó³czynnik szczytu:

Napiêcie przemienne ACV:
Dok³adnoœæ (50/60Hz):
Dok³adnoœæ (40÷500Hz):
Dok³adnoœæ (500Hz÷3,1kHz):
Rozdzielczoœæ maksymalna:
True RMS - wspó³czynnik szczytu:
Impedancja wejœciowa:

Æ45mm

n.d.
n.d.

n.d.

0...40-400-1000A (pasmo 40Hz÷3,1kHz)
±(1,0%+5c)
40-400A ±(2,0%+5c); 1000A ±(2,5%+5c)
40-400A ±(2,5%+5c); 1000A ±(3,0%+5c)
0,01A
40-400A: CF<2,5:1 dla ca³ej skali oraz CF<5,0:1 dla po³owy skali
1000A: CF<1,4:1 dla ca³ej skali oraz CF<2,8:1 dla po³owy skali
0...600V (pasmo 40Hz÷3,1kHz)
±(0,5%+5c)
±(1,5%+5c)
±(2,5%+5c)
0,1V
CF<2,3:1 dla ca³ej skali oraz CF<4,6:1 dla po³owy skali
2MW, 30pF

Napiêcie sta³e DCV:
Dok³adnoœæ:
Rozdzielczoœæ maksymalna:
Impedancja wejœciowa:

0...600V
±(0,5%+5c)
0,1V
2MW, 30pF

Rezystancja R:
Dok³adnoœæ:
Rozdzielczoœæ maksymalna:

999,9W
±(1,0%+6c)
0,1W

Czêstotliwoœæ:
Dok³adnoœæ / czu³oœæ:
Rozdzielczoœæ maksymalna:

5 ÷ 500 Hz
±(0,5%+4c)
0,01Hz

Temperatura:
Dok³adnoœæ:
THD%-R:
Dok³adnoœæ:

Test ci¹g³oœci po³¹czeñ (BUZER):
Zabezpieczenia:

-50°C ÷ 300°C
±(2,0%+3°C)
n.d.

n.d.

0,0% ÷ 99,9%
podstawowa: ±(1,0%+6c)
od 2 do 3 harmonicznej ±(5,0%+6c)
od 4 do 51 harmonicznej ±(2,0%+6c)

dla 50W<R<250W (czas odpowiedzi: 250µs)
ACA: 1000Arms; pozosta³e funkcje: 600V DC/ACrms

POZOSTA£E DANE:
Wyœwietlacz:
Próbkowanie:
Bezpieczeñstwo:
Ochrona udarowa:
Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna:
Œrodowisko pracy:
Œrodowisko przechowywania:
Stopieñ zanieczyszczenia:
Zasilanie:

napiêcie: 6000 max; rezystancja i czêstotliwoœæ: 9999 max; pr¹d: 4000 max
napiêcie, pr¹d, rezystancja, temperatura: 4 razy/s; czêstotliwoœæ: 2 razy/s
IEC61010-2-032 wydanie 2 (2002), UL3111-2-032 (1999) Kat. III 600V AC/DC
6kV SURGE (1,2/50µs)
EN61326 (1997, 1998/A1), EN61000-4-2 (1995), EN61000-4-3 (1996)
0°C÷40°C, RH<80% (do 31°C) RH<50% (do 40°C)
-20°C÷60°C, RH<80% (bez baterii)
2
2 x 1,5V bateria AAA (ANSI-24D, IEC-R03)

Wymiary / waga:

224x78x40mm / ok. 224g

WYPOSA¯ENIE:

para przewodów pomiarowych, 2 szt. baterii, BKP60 - sonda typu K z wtykiem bananowym
miêkki pokrowiec, instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim
BR13X - zestaw do komunikacji z PC (przewód komunikacyjny, oprogramowanie)
BKB32 - adapter z wtykiem bananowym i gniazdem sondy typu K

WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE:

