
263

DSP 1

Testowanie napi´cia

220

100

DSP 1

3061.0/1

• Napi´cie znamio-

nowe 6 do 500 V

(AC/DC) 

• Automatyczne

prze∏àczanie AC/DC

• Mo˝e byç ustawio-

ny na pomiar DC

• Do u˝ytku w ka˝-

dym miejscu, nie

wymaga baterii

• Przepi´cia wed∏ug

VDE 0432 (kV/1.2ms) 

• 31/2“ wyÊwietlacz

LCD z cyframi

o rozmiarach 10 x

6 mm

• Dodatkowa sygna-

lizacja diodowa

• Margines b∏´du

1%

• Dodatkowe infor-

macje na zamówie-

nie

DSP 2

Testowanie napi´cia

220

120

DSP 2

3062.0/1

• Napi´cie znamio-

nowe 1 do 660 V

(AC/DC) 

• Przepi´cia wed∏ug

VDE 0432 (kV/1.2ms) 

• Akustyczny test

ciàg∏oÊci okablo-

wania (< 3.6 k*) 

• Odporny na napi´-

cie zewn´trzne

podczas wszystkich

testów ciàg∏oÊci

• WyÊwietlenie na-

pi´cia zewn´trzne-

go na dodatkowej

diodzie LED

• Automatyczne

prze∏àczanie AC/DC

• Mo˝e byç ustawio-

ny na pomiar DC

• Testowanie ciàg∏o-

Êci okablowania

i diod

• Funkcja zapami´ty-

wania danych

• WyÊwietlacz o mi-

nimalnym poborze

energii

• Automatyczne wy-

∏àczanie po up∏y-

wie 1 min

• Samotestowanie

baterii, wyÊwietla-

cza i kabla, 

• 31/2“ wyÊwietlacz

LCD z cyframi

o rozmiarach 10 x

6 mm

• Margines b∏´du

1% 

• Dodatkowe infor-

macje na zamówie-

nie

DSP 3

Testowanie napi´cia

230

150

DSP 3

3063.0/1

• Automatyczny wy-

bór zakresów po-

miarów

• 5 DC zakresów po-

miarów 0.1 mV do

660V

• 4 AC zakresów po-

miarów 1 mV do

660 V 

• 6 zakres pomiarów

opornoÊci 0.1* to

32 M*

• Zakres pomiarów

napi´cia znamiono-

wego do 660V

(AC/DC) 

• Przepi´cia wed∏ug

VDE 0432 (kV/1.2ms) 

• Odporny na napi´-

cie zewn´trzne

podczas wszystkich

testów ciàg∏oÊci

• Testowanie ciàg∏o-

Êci okablowania

przy pomocy sy-

gna∏u akustyczne-

go (< 20*) 

• WyÊwietlacz diodo-

wy dla napi´cia

sta∏ego

• WyÊwietlacz s∏up-

kowy ze skalà

• Funkcja zapami´ty-

wania danych (DA-

TA HOLD) 

• R´czny wybór skali

pomiarów (RANGE

HOLD) 

• Automatyczne wy-

∏àczanie po up∏y-

wie 10 min

• Margines b∏´du 1%

• Dodatkowe infor-

macje na zamówie-

nie 

SP 1

Testowanie napi´cia

230

210

SP 1

1377.0/1

• Dwa wskaêniki –

optyczny i aku-

styczny w jednym

urzàdzeniu. 

• WyÊwietlacz napi´-

cia dzia∏a nawet

przy wyczerpanych

bateriach lub ich

braku. 

• Badanie jednobie-

gunowe dla okre-

Êlania fazy

• Wskaênik polaryza-

cji (od ok. 6 V 5)

Zakres napi´ç:

12V-24V-50V-110V-

-220V-380V-660V 6)

2 x 1.5V baterie. 

• ¸atwa obs∏uga

• Obudowa z ˝ywicy

poliamidowej

wzmocnionej w∏ók-

nem szklanym. 

• Praktycznie nie do

uszkodzenia

• Przewód 1.5 m

Przyrzàdy do testowania napi´cia

Oznaczenia

Wymiary/Waga

D∏ugoÊç mm

Waga g

Typ

Typ

Nr kat./IloÊç pak.

Specyfikacja/Cechy

Cz´Êci zapasowe

Typ

Nr kat./IloÊç pak.

Dodatkowe akcesoria

Dodatkowe akcesoria znajdujà si´ na nast´-

pujàcych stronach.

Narz´dzia CONTA-TOOL


