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Töltéselemző táskával és tartozékokkal 

Leírás 

 

▪ Sztatikus töltések és levegőionizátorok kisülési idejének 
mérésére 

▪ Beépített időzítő funkció, nagyfeszültségű egység és 
elektrosztatikus mezőmérő 

▪ Menüvezérelt és kétnyomógombos működtetésével 
nagyon felhasználóbarát 

▪ Függőleges mérési lehetőség is 

▪ Érintésmentes nagyfeszültségű egység 

▪ Akkumulátorának és kompakt kialakításának köszönhe-
tően mobil alkalmazásokhoz is megfelelő 

▪ Digitális kijelző 

Tulajdonságok 

▪ Kialakítás: Könnyen kezelhető, akkumulátorral vagy tápegy-
séggel működtethető 

▪ Méretek (Hossz x Szé x Ma): 

▪ Kijelző: 

152 mm x 152 mm x 152 mm 

100 mm x 24 mm, alfanumerikus, 2 sor, 16 karak-
ter/sor 

▪ Súly: Kb. 1,5 kg 

▪ Üzemi hőmérséklet: Mérés 0 °C – 40 °C 

Villamos tulajdonságok 

▪ Mérési tartomány (Volt): Töltőlemez: Feszültségpotenciálok ± 1000V-ig 

Feszültségmérő (MK11): ± 2000 V-ig 

Sztatikus mezőmérő: El. DC mezők ± 200kV / m-ig 
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Csomagolás 

▪ CPM 374 töltéselemző monitor 

▪ Vezetőképes táska 

▪ Tápegység 230V / 50 Hz,.12V DC / 750mA 

▪ MK11 feszültségmérő fej 

▪ PTFE mérőzsinór 1m 

▪ Krokodilcsipesz 

▪ Földelő kábel 

▪ Soros PC-kábel 

▪ 3 távtartó 

▪ Kézikönyv 

▪ Gyári kalibrálási nyilatkozat 

▪ CD Excel szoftverrel és használati utasítással 

Rendelési adatok 

▪ KW276.374.0 CPM374 Töltéselemző táskával és tartozékokkal 
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