
Fişă de date

TextFlow 12

Tester de aparate, Tip: ST725

Date comandă

Numărul de comandă 473400 ST725

GTIN 4014651503168

Clasa articolului 47A

Descriere

Execuţie:
Verificarea aparatelor cu elemente de comutare dependente de alimentarea de la reţea cum
ar fi aparate / scule, aparatură electronică de informare şi comunicare, precum şi aparate care
pot fi verificate complet numai cu tensiune electrică de la reţea, conform VDE 0701-0702, DGUV
Prevederea 3.
Aplicaţie:
Desfăşurare automată a procesului de verificare cu afişare bine/rău pentru dispozitivele
clasei I, II şi III, precum şi pentru teste de cablu. Valorile limită VDE sunt deja presetate. Memoria
pentru valori măsurate pentru 999 de obiecte de verificat poate fi citită prin intermediul
interfeţei Micro-USB. Software de descărcat pentru întocmirea protocolului de verificare în MS
Excel. Ceas cu timp real integrat pentru memorarea valorilor măsurate cu dată de verificare.
Curentul din conductorul de protecţie / de contact prin măsurarea curentului diferenţial,
procedeul direct de măsurare (alimentare de la reţea) şi procedeul pe curent de dispersie
(funcţionare cu baterii).
Livrare:
Inclusiv geantă, cablu de control cu clemă de prindere, cablu de conectare la reţea, cablu
de alimentare, baterii 6× Cod 081561 LR6, cablu micro-USB, software de descărcat (CD) şi
instrucţiuni de utilizare.
Accesorii opţionale:
Imprimantă
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Calibrarea: I10
Tensiune: 50 - 270 V
Tensiunea de încercare: 250 / 500 (DC) V
Comutator de siguranţă FI/RCD curent de verificare: 30 - 150 mA
Curent de încercare: ± 200 (CC) mA
Curentul din conductorul de protecţie / de contact: 0,1 - 20 mA
Rezistenţă pentru conductorul de protecţie: 0,05 - 20 Ω

Descriere tehnică

Rezistenţă pentru conductorul de protecţie 0,05 - 20 Ω

Tensiune 50 - 270 V

Comutator de siguranţă FI/RCD curent de verificare 30 - 150 mA

Înălţime 55 mm

Denumirea producătorului ST725

Curent de încercare ± 200 (CC) mA

Tensiunea de încercare 250 / 500 (DC) V

Lungime 270 mm

Lăţime 115 mm

Rezistenţa izolaţiei 0,1 - 20 MΩ

Curentul din conductorul de protecţie / de contact 0,1 - 20 mA

Greutate 1,1 kg

Număr de baterii incluse 6

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6

Alimentare cu energie Cu baterii

Interfaţă Interfaţă USB

Calibrarea I10

Tip produs Multimetru

Servicii

Calibrare Aparate de verificare VDE 0701 / 0702 017910

Semnătură inscripţionată cu laser Tip 018940
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Calibrare Aparate de verificare VDE 0701 / 0702 Tip S 027140 S
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