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Pingetester "Profi"
Kahepooluseline LED-näidikuga pingetester. Testriga saab mõõta alalis- ja vahelduvpinget
vahemikus 12 kuni 690 V, kontrollida polaarsust ja pöördvälja suunda, kontrollida
vooluahela katkematust takistusel kuni 500 kS ning rikkevoolu. HAUPA pingetester sobib
tänu oma kõrgele kaitseastmele (IP65) kasutamiseks ka rasketes oludes.
Tootekood: 10 38 06
Omadused
· Optiline hoiatus enne kontakti
eluohtliku pingega
· Alalis- ja vahelduvpinge
näidik 12 V - 690 V
· Näidiku piirkonnad: 12, 24, 48,
120, 230, 400 ja 690 V
· Akustiline katkematuse test 0 - 500 kS
· Schuko ja CEE-pistikupesade kontroll
ühe käega
· Faasidetektor vahelduvpingel > 100 V
· CAT IV 1000 V
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Sagedusvahemik 0 - 400 Hz
Pöördvälja suund
Automaatne koormuse piiramine
Kaitstud testotsikud
Rikkevoolu kontroll 30 mA
Kaitseaste IP65 (tolmu- ja veekindel)
Heaks kiidetud ja sertifitseeritud:
TÜV/ GS; IEC/EN 61243-3
· 3-aastane garantii

Pingetester "Profi LCD"
"Profi LCD" on kahepooluseline alalis- ja vahelduvpingetester pingele 12 kuni 690 V. Testril
on kõrge kontrastsusega vedelkristall- (LCD-) näidik, mille taustvalgus lülitatakse
valgustaseme anduri poolt vajaduse korral automaatselt sisse. Testriga saab kindlaks
määrata polaarsust, faasi ja pöördvälja suunda ning läbi viia vooluahela katkematusteste
takistusel kuni 2000 kS. Tugev ehitus ning tolmu- ja veekindel ümbris tagavad pika eluea
ka igapäevasel kasutamisel.
Tootekood: 10 38 08
Omadused
· Alalis- ja vahelduvpinge
mõõtmisvahemik 12 V - 690 V
· Lisaks polaarsuse, faasi ja
pöördvälja suuna kontroll
· Akustiline ahela katkematuse
kontroll takistusel kuni 2000 kS
· CAT IV 1000 V
· Automaatne koormuse piiramine
· Rikkevoolu kontroll 30 mA
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Tugev ehitus
Kaitseaste IP 65 (tolmu- ja veekindel)
Sagedusvahemik 0 - 400 Hz
Pöördvälja suuna näit
Katkematuse kontroll ja dioodikontroll
Faasikontroll
Heaks kiidetud ja sertifitseeritud: TÜV/GS;
IEC/EN 61243-3
· 3-aastane garantii
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