
MIERNIKI REZYSTANCJI UZIEMIENIA

 

 KEW 4105A metoda 2 i 3-przewodowa Nr kat. 104806
Mierniki rezystancji uziemienia firmy Kyoritsu charakteryzuj¹ siê przede 
wszystkim wysok¹ jakoœci¹ wykonania i niezawodnoœci¹ dzia³ania. 
Zastosowanie unikalnej metody pomiaru sta³opr¹dowego oraz obwodów 
filtruj¹cych minimalizuje wp³yw napiêæ zak³ócaj¹cych na stabilnoœæ parametrów i 
dok³adnoœæ pomiarów. Zaawansowane funkcje miernika (pomiar rezystancji 
elektrod pomocniczych i monitorowanie napiêcia zak³ócaj¹cego) pozwalaj¹ na 
dok³adne pomiary nawet w trudnych warunkach.

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:

• Pomiar rezystancji uziemienia metod¹ 3- lub 2-przewodow¹
• Pomiar potencja³u ziemi i spadku napiêcia na elektrodzie pomiarowej
• Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej rezystancji elektrod 

pomocniczych
• Py³o- i bryzgoszczelna obudowa IP54 (IEC529)
• Pr¹d pomiarowy o wartoœci 2mA pozwala na pomiar rezystancji 

uziemienia bez wyzwalania zabezpieczeñ podczas pomiarów
• WskaŸnik stanu baterii
• Twarda obudowa z tworzywa odpornego na udary
• Ergonomiczny kszta³t, niewielkie wymiary i waga u³atwiaj¹ pomiary i 

transport

 

 

    DANE TECHNICZNE: 

Rezystancja uziemienia:
Zakresy: 0...20-200-2000W
Dok³adnoœæ: 0-20W ±(2%+0,1W); 200-2000W ±(2%+3c)
Zabezpieczenia: 280V AC przez 10 s. (pomiêdzy 2 zaciskami)

Napiêcie przemienne (50, 60 Hz):
Zakres: 0÷200V
Dok³adnoœæ: ±(1%+4c)
Zabezpieczenia: 300V AC przez 1 min.
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    POZOSTA£E DANE:

Wyœwietlacz............................................................................LCD 3½ cyfry (1999)
Bezpieczeñstwo..................IEC61010-1 kat. III 300V, stopieñ zanieczyszczenia 2
Wytrzyma³oœæ elektryczna ..................................................3700V AC przez 1 min.
Zasilanie ..................................................................baterie 1,5V (R6P, AA) - 6 szt.
Wymiary / masa .............................................................105 x 158 x 70 mm / 550g

Wyposa¿enie:
przewody pomiarowe 7095 (czerwony-20m, ¿ó³ty-10m, zielony -5m), elektrody 
pomiarowe 8032 - komplet (2 szt.), przewody pomiarowe do pomiaru metod¹ 
uproszczon¹ 7127 - komplet (2 szt.), komplet baterii, pasek, etui ochronne, 
instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim

SERWIS
ul.  Gen. Wù. Andersa 10, 
00-201 Warszawa   
POLAND

tel/fax:     +48  22 831 42 56, 22 831 25 21, 22 635 82 54   
www:       http://www.merserwis.pl 
sklep:      http://www.sklep.merserwis.pl
mail:        merserwis@merserwis.com.pl


	Strona 1

