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EFM-022 Elektromosmező mérő 

Leírás 

 Elektrosztatikus feltöltődés és mezők mérése, levegőionizátorok el-
lenőrzése az EN 61340-5-1 alapján 
 

▪ Könnyen kezelhető, kis méret és tömeg 

▪ Forgókondenzátoros mérési módszer 

▪ Magas érzékenység, magas nullpont-stabilitás 

▪ Menü-vezérelt mérésitávolság választás 

▪ Az elektrosztatikus mező erősségének mértékét a beállított 
távolságnak megfelelően elektrosztatikus feszültséggé ala-
kítja 

▪ A mért értéket megtartja a kijelző 

Tulajdonságok 

▪ Kivitelek: EFM-022: 

Elemes villamos mezőmérő, 9 V-os alkáli elem, 
1,5 m hosszú földelőkábel, használati útmutató, 
kalibrálási tanúsítvány 

 

▪ Mezőmérő anyag: Antisztatikus műanyag ház, EPA-megfelelő  

▪ Mezőmérő méret: 122 mm x 70 mm x 26 mm (H x Sz x M)  

▪ Mezőmérő tömeg: 130 g (elem nélkül)  

▪ Mezőmérő kijelző: 2-sorú alfanumerikus LCD-kijelző soronként 12 
hellyel 

1. Kijelzősor: kiválasztott mérési távolság cm-ben 
2. Kijlzősor: mért töltés Volt -ban(V) 

 

▪ Áramellátás: 9V NiMH-akkumulátor (vagy: 9V-os alkálielem IEC 
6F22) 

 

mailto:mailbox.hu@stat-x.com


Termékadatlap 
V01.18  

 

 

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények 
nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhas-

ználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő 
e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com 

Copyright © 2018 Stat-X Austria | France | Germany | Hungary 2/2 

Elektromos tulajdonságok 

▪ Mérési tartomány: 

 

Mérési távolság 1 cm 0-8 kV 
Mérési távolság 2 cm 0-16 kV 
Mérési távolság 5 cm 0-40 kV 
Mérési távolság 10 cm 0-80 kV 
Mérési távolság 20 cm 0-160 kV 

▪ Mérési tartomány kisülési idő:  + 1.000 V - + 100 V 
  - 1.000 V - - 100 V 

 

Rendelési adatok 

▪ EFM-022 Elektromosmező mérő 

▪ EFM-022 ZBS Elektromosmező mérő hordtáskával és hálózati töltővel 
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