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TE230 Elektromos mezőmérő töltött elektródával TE22-CPS 

Leírás 

 

 

▪ 2×12 számjegyű alfanumerikus LC kijelző 

▪ beépített mikroszámítógép 

▪ A mért elektromos mezőt távolságon keresztül elektromos 
töltéssé konvertálja 

▪ Egygombos működtetés 

▪ Az elem feszültség állandó felügyelete automatikus kikap-
csolással 

▪ Töltött elektróda mód a CPS készlettel 

Tulajdonságok 

▪ Méretek (HxSzxM): Kb. 70 mm x 122 mm x 26 mm 

▪ Súly: Kb. 130 g 

▪ Kalibrálás párhuzamos lemezkondenzátoron: 200 mm x 200 mm, távolság 20 mm 

▪ Kalibráció pontossága: <5% 

▪ Kimeneti feszültség (Csak “E-Field” módban): ± 1V (Ri>1kOhm) 

▪ Digitális/Analóg átalakító DAC: Felbontás 10Bit 

▪ Elem: 9V alkáli vagy NiMH elem 

▪ Sztatikus feszültség levezetése (20 °C / 25 % r.F.): <500 V 

▪ Működési idő: Kb. 10 óra alkáli elemmel 

A készlet tartalma 

Az alapkészlet az alábbiakat tartalmazza: 

▪ ESD hordtáska vezetőképes szivacsbetéttel 

▪ TE230 elektromos mezőmérő 

▪ CPS 022 töltött elektróda készlet 

▪ 2× 9V NiMH elem 
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▪ Hálózati töltő 

▪ Földelő spirálkábel alligátorcsipesszel 

▪ Kézikönyv 

▪ Kalibrációs tanúsítvány 

Opcionális kiegészítők: 

▪ UAC 110 A/D – Átalakító ± 1V bemeneti tartományban 

▪ Beépített csatlakozókábel és CD szoftver 

Rendelési információ 

▪ KW336.023.5 TE230 Elektromos mezőmérő töltött elektródával TE22-CPS 
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