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TISECUTESTPRO 

Laiteturvallisuustesteri 
 
▪ Laiteturvallisuustesteri sähkölaitteiden testaukseen VDE 0701-

0702, IEC 62353 ja IEC 60974-43 standardien mukaisesti 
▪ Tärkeimmät mittaukset 

• PE-johtimen resistanssi 
• Eristysresistanssi 
• PE-johtimen virta, RMS 
• Laitteen vuotovirta, RMS 
• Potilasvuotovirta, RMS 
• Vikavirtasuojan laukaisuaika, 30 mA 
• Virta, jännite, taajuus, pätöteho, näennäisteho, tehokerroin 

▪ 8 valmista testiohjelmaa, yksi ohjelmoitava testiohjelma 
▪ Helppo mittaustulosten tallennus, laaja 50,000 rekisterin muisti 
▪ Nopea ja helppo käytettävyys kääntökytkimen ja pikanäppäinten kautta 
▪ Korkearesoluutioinen 4.3" TFT-värinäyttö 
▪ Ainutlaatuinen monimittausjärjestelmä mahdollistaa useiden mittausten 

tekemisen kerralla 
▪ Kattava ja vaatimukset täyttävä mittaustulosten raportointi 
▪ Liitännät: 2 x USB etupaneelissa datan syöttöä varten, optiona 1 x USB 

laitepaneelissa mittaustulosten tallennusta ja etäkäyttöä varten 
▪ Antimikrobinen kotelo 
▪ Vakiovarusteet: Testijohto (2 m), USB-kaapeli, hauenleukaliitin, 

mittauskaapelisarja, kalibrointitodistus, käyttöohjeet, ETC-
raportointiohjelma saatavilla Internetissä 

▪ Mitat: 1 ½ -moduuli, 375(L) x 200(K) mm 
▪ Optiot: 

• Z750A 16 A 3-vaiheadapteri 
• Z751A Viivakoodinlukija 

 

VITV74 

Sähköturvallisuustesteri 
 
▪ Testit 

• AC/DC-jännitekoestus 
• Eristysresistanssi 
• Maadoituksen jatkuvuus 
• Vuotovirran mittaus 

▪ 4.3" värinäyttö – helppokäyttöinen käyttöliittymä 
▪ 5 kV AC/DC-jännitekoestus, 20 mA max. virta 
▪ Jatkuvuustesti 1-30 A RMS (42 A huippu), 100 µΩ resoluutio 
▪ 100 nA vuotovirran resoluutio 
▪ Muisti 999 testiportaalle ja 60 sekvenssille 
▪ Sisäinen toimintatesti varmistaa lähtövirran tarkkuuden 
▪ Nopea 150 µs hätäsammutus 
▪ Vakiovarusteet: Korkeajännitetestijohdot, jatkuvuustestijohdot, 

käyttöohje-CD, jäljitettävä kalibrointitodistus 
▪ Mitat: 1 ¼-moduuli, 312.5(L) x 200(K) mm 
▪ Optiot: 

• USB1BT USB-liitäntä 
• VITHVW7 Varoitusvalo 
• VITQTVPRO7 Testausohjelmisto 

 
Testi Lähtöarvot Mittaustarkkuus 
AC Hipot 10-5000 V, 50/60 Hz, max. 20 mA Vuotovirta: 1.5 % lukemasta + 5 µA 
DC Hipot 20-5000 V, max. 10 mA Vuotovirta: 1.5 % + 1 µA 
Eristysresistanssi 20 - 5000 V DC Resistanssi: 150 kohm – 450 Gohm, paras tarkkuus: 2 % 
Maad. jatkuvuus 1-30 Arms, 50/60 Hz Resistanssi: 0-4.5 ohm, paras tarkkuus: ± 1 mohm 
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AMTACH20 

Takometri 
 
▪ Mittaa pyörimisnopeuden ja pinnan nopeuden  
▪ Sisäänrakennettu muisti 
▪ Digitaalinen näyttö 
▪ Automaattinen sammutustoiminto 
▪ Helposti valittavat yksiköt ja toiminnot 
▪ Mittaus infrapunalla tai adapterin avulla: m/min, m/sec, ft/min, 

ft/sec, in/min, m, ft, ja in 
▪ Mittausalue: 

• Optinen: 1- 99 999 1/min 
• Mekaaninen: 1- 19 999 1/min 

▪ Optinen mittausetäisyys: max. 600 mm  
▪ Tarkkuus: ± 0.02 % lukemasta + 1 numero 
▪ Mitat: 60(L) x 28(S) x 175(K) mm 
▪ Vakiovarusteet: 6 adapteria, kantopussi, heijastavat teipit, paristot, 

käyttöohje 

 

 

 
 

FLUKE805 

Värähtelymittari 
 
▪ Innovatiivinen anturi auttaa vähentämään laitteen 

mittauskulmasta tai kosketusvoimakkuudesta aiheutuvia 
mittausvaihteluita 

▪ Tasainen tietojen laatu sekä pien- että suurtaajuuksilla 
▪ 4-portainen vakavuusasteikko kertoo kokonaisvärähtelyn ja 

laakerien ongelmien vakavuuden 
▪ Tiedot voi siirtää USB-liitännän avulla 
▪ Trendipiirto Microsoft® Excelissä valmiiden templaattien avulla 
▪ Mittaa monenlaisten laitteiden kokonaisvärähtelyn (10...1 000 Hz) 

kiihtyvyys-, nopeus- ja siirtymäyksikköinä 
▪ Crest Factor+ -toiminnolla laakerin kunnon voi arvioida 

luotettavasti suorilla anturikärjen mittauksilla (välillä 
4 000...20 000 Hz) 

▪ Värilliset merkkivalot (vihreä ja punainen) ja näyttöviestit kertovat, 
kuinka voimakkaasti mittaria on painettava kohdetta vasten 
mittauksia tehtäessä 

▪ Lämpötilan mittaus infrapunalämpöanturilla tarjoaa enemmän 
diagnosointimahdollisuuksia 

▪ Sisäiseen muistiin mahtuu jopa 3 500 lukemaa 
▪ Audioliitännän avulla voi suoraan kuunnella laakerista lähteviä 

ääniä 
▪ Ulkoisen kiihtyvyysmittarin tuki vaikeasti saavutettavia kohteita 

varten 
▪ Taskulamppu pimeitä mittauskohteita varten 
▪ Iso, suuriresoluutioinen näyttö helpottaa tietojen hakemista ja 

tarkastelua 

 

 


