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DIGITÁLIS KÉZIMŰSZEREK
(FESZÜLTSÉG-, ÁRAM-ÉS TELJESÍTMÉNYMÉRŐK)

Metrix gym. T
MX 1200S típusú TRMS LAKATFOGÓ ÉS MULTIMÉTER 153-38

Vezeték megbontása nélkül mér egyen-és váltakozó áramot 1000 A-ig, egyen-és váltakozó feszültséget 750 V-ig,
hasznos teljesítményt 200 kW-ig, látszólagos teljesítményt 200 kVA-ig, valamint teljesítménytényezőt és frekvenci-
át 15 Hz...1000 Hz ig. Automatikus méréshatárváltás, valódi effektívérték mérés, 3 és fél számjegyes kijelzés, tele-
pes üzemmód.

Hung Chang gym. T
307 típusú TRMS LAKATFOGÓ ÉS MULTIMÉTER 153-44

Vezeték megbontása nélkül mér egyen-és váltakozó áramot 1000 A-ig, egyen-és váltakozó feszültséget 600 V-ig,
ellenállást 40 Mohm-ig, teljesítményt 600 kW-ig, továbbá teljesítménytényezőt. Frekvenciát 1 MHz ig. 3-3/4 digites
LCD kijelző, automatikus méréshatárváltás, valódi effektívérték mérés AC feszültség és árammérésnél. MAX, MIN,
AVG (átlag) és HOLD funkció. Vezetékazonosítás (folytonosságmérés) 45–400 Hz-es hálózatok mérésére alkalmas.
Telepes üzemmód.

Chauvin Arnoux gym. T
F27 típusú TELJESÍTMÉNY ÉS FELHARMONIKUS ANALIZÁTOR 174-13

A lakatfogóval egybeépített kéziműszer vezetéken egy és háromfázisú szimmetrikus hálózatok vizsgálatára alkal-
mas. Frekvenciát 0,5...20 kHz-ig mér. AC-DC tartományban 0...600 V-ig mér feszültséget, lakatfogójával áramot
0,3...1000 A-ig mér, V-A csúcsok rögzíthetők, hasznos, látszólagos és meddő teljesítményt 10...5999 W tartomány-
ban, teljesítménytényezőt 0...1 tartományban mér. Harmonikus torzítást 1-25-ig numerikus formában jelzi ki. RS232
kimenettel rendelkezik. Külön kérésre Portocom gym. 340 típ. laptop is kölcsönözhető hozzá.

Fluke gym. H
8060A típusú DIGITÁLIS KÉZIMŰSZER 164-05

Egyen-és váltakozó feszültséget, áramot, valamint ellenállást mérő készülék. Az egyenfeszültségű felbontása 10 µV,
a váltakozó feszültségmérés frekvenciatartománya 45 Hz...1 kHz. A műszer diódavizsgálatra, vezetőképesség és
frekvenciamérésre, valamint relatív érték kijelzésére is alkalmas. 4 és fél számjegyes kijelzés, hálózati üzemmód.

HÁLÓZATI TELJESÍTMÉNY ÉS FELARHMONIKUS ANALIZÁTOROK

Elcontrol gym. A
MICROVIP MK1.2 típusú HÁLÓZATI TELJESÍTMÉNY ANALIZÁTOR 174-07

Egyfázisú és szimmetrikus háromfázisú fogyasztók méréséhez. A készülék 20 és 1000 Hz között mér feszültséget
(0...500 V), áramot (0...1200 A), teljesítménytényezőt, látszólagos, hatásos és meddő teljesítményt, szivárgási ára-
mot, frekvenciát, fogyasztást. A készülék beállítása és 9 különböző négyrészes digitális kijelzés közül a megfelelő
kiválasztása párbeszédes üzemmódban történik. Beépített nyomtató, alarm kimenet. Min. 500 W-tól már működik,
(NiCd). Hálózati üzemű, de akkumulátoros a készülék.

Elcontrol gym. T
NANOVIP típusú HÁLÓZATI TELJESÍTMÉNY ANALIZÁTOR 174-11

Egyfázisú és szimmetrikus háromfázisú fogyasztók mérése, automatikus méréshatárváltással. A készülék AC/DC
feszültséget mér. A maximális kijelzés 750 V-ig. AC-ban 20 Hz...600 Hz között mér (Veff) feszültséget. AC-ban
áramot (Aeff) aut. áramváltó azonosítóval 1 db 500 mA...200 A-ig és 1 db 5 A...1000 A-ig vezetéken mérő lakatfo-
gókkal (Sínre tehető lakatfogók külön kölcsönözhetők) Hasznos teljesítményt (W), meddő teljesítményt (VAr), lát-
szólagos teljesítményt (VA), cos φ, és frekvenciát (Hz) mér. A memória üzemmód lehetővé teszi a pillanatnyi érték
és a memóriában tárolt A és W (max.), V (min.) érték különbségének megjelenítését. A készülék ellenőrzi az UPS
rendszereket a be és kimeneti AC értékek mérésével. Telepes üzemű.

Elcontrol gym. T
NANOVIP PLUS típusú HÁLÓZATI TELJESÍTMÉNY ÉS HARMONIKUS ANALIZÁTOR 174-10

A készülék mérési adatai megegyeznek a NANOVIP típusú TELJESÍTMÉNY ANALIZÁTOR-ral. A Nanovip
PLUS a további funkciókkal rendelkezik még. Az összes mérési lehetőségek száma kb. 100. Hatásos (kWh) és
meddő (kVArh) fogyasztás alap változatban, vagy bővített változatban, (kWh és pozitív vagy negatív kvarh mérés).
Teljes harmonikus torzítás (THD) Feszültség és Áram üzemmódban az alapértékekkel és a teljes effektív értékkel
kapcsolatban. Feszültség harmonikus és cos φ az elsőtől a 24. harmonikusig, DC összetevővel, pl. φ harmonikus
abszolút értékben és az alapérték százalékban. Feszültség és áram csúcstényezője abszolút értékben és százaléko-
san. Feszültség és Áram DC hullámossága abszolút értékben és százalékosan. RS232 soros kommunikációs portra
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való csatlakoztatási lehetőséggel a hozzáadott szoftver segítségével. Az adatok mintavételezése számítógépen gra-
fikonok és mérési jegyzőkönyvek készíthetők. Telepes üzemű. Külön kérésre Portocom gym. 340 típ. laptop is köl-
csönözhető hozzá telepített szoftverrel együtt. Telepes üzemű

Elcontrol gym. A
VIP MK3 típusú HÁLÓZATI TELJESÍTMÉNY ANALIZÁTOR 174-06

Egyfázisú, vagy 3 és 4 vezetékes háromfázisú rendszerek mérésére alkalmas. A készülék AC/DC feszültséget mér,
maximális kijelzés 600 V-ig. AC-ban 20...1000 Hz között mér feszültséget, áramot vezetéken 500 mA-től-1000 A-
ig, (Sínre tehető lakatfogók külön kölcsönözhetők) Ezen kívül mér hasznos fogyasztást már 500 W-tól, látszólagos
teljesítményt, meddő teljesítményt, teljes harmonikus torzítást (THD), teljesítménytényezőt cosф, tangensф átlagos
értékét, hálózati frekvenciát Hz, hasznos energiafogyasztást kWh, meddő teljesítményfogyasztást kWArh. A mért
adatok közül 4-érték választható, ez lehet pillanatnyi vagy átlagérték, ennyit tud a nyomtató időzített üzemmódban
24 mérési ciklus után egyszerre kinyomtatni. A mért adatok közül még két érték választható, amiket 24 mérési cik-
lus után oszlopdiagram formában tud kinyomtatni. A teljesítmény-analizátorral mért összes érték küszöbértékei be-
állíthatók és túllépésük esetén (min. 1sec után) papírszalagra azonnal kinyomtatja. Hálózati üzemű, de akkumuláto-
ros mérőkészülék.

Elcontrol gym. A
VIP SYSTEM 3 típusú HÁLÓZATI TELJESÍTMÉNY ÉS FELHARMONIKUS ANALIZÁTOR 174-08

A teljesítmény-analizátor három funkciót egyesít magába: 1. A VIP MK3 típusú készülék teljes tudását bírja.
2. Egy hozzá adott szoftver segítségével harmonikus teljesítmény-analizátorként működik. A menüjében ki-
jelölhető, hogy egyfázisú, vagy egy háromfázisú hálózatot akarnak vizsgálni. Minden fázisra külön (egyenként)
rákérdezve kijelzi az összefoglaló feszültség és az áram hasznos teljesítményét, látszólagos teljesítményét, meddő
teljesítményét, a feszültség és az áram torzítását %-ban, a Cos φ értékét, a hálózati frekvenciát, és mindez dátummal,
idővel együtt kinyomtatható. A grafikus funkcióban egy fázison, vagy egy háromfázisú hálózat minden fázisára kü-
lön (egyenként) rákérdezve ábrázolja a feszültség, és az áram, hullámformáját. A hullámformákat a valóságos fázis-
helyzetben jeleníti meg. Oszlopdiagram formában is tudja ábrázolni a feszültség és áram harmonikustartalmát az
alapharmonikusokra 50 vagy 60 Hz-re vonatkoztatott százalékértékben. Az analizátor egy mért időegység alatt a fe-
szültség és az áram harmonikus adatainak statisztikus feldolgozását is elvégzi. 3. Egy RS232C interfész segítségé-
vel összeköthető és egy hozzá külön kölcsönözhető Portocom gym 340-típ. laptoppal. Hálózati üzemű, de ak-
kumulátoros a készülék.

Portocom gym. A H
340 típusú LAPTOP 545-58
1. A VIP SYSTEM 3 típ. hálózati teljesítmény és harmonikus analizátorhoz szolgáltatásai a laptophoz adott tarto-

zékok segítségével maximálisan kihasználhatóak. Az analizátor által mért összes adat egy külsőleg hozzácsatlakoz-
tatott előre dátumra és mintavételezési időre programozott 2 db.(512 kilóbájtos). memóriaégség segítségével ki-
gyűjthető, és a hozzáadott. memória-kiolvasó segítségével folyamatosan a laptoppal feldolgozható.

2. A VIP SYSTEM 3 típ. harmonikus analizátorral mért és grafikusan megjeleníthető harmonikus feszültség és
áramformák a laptop segítségével kinyomtathatók.

3. A fentieken kívül a laptopra telepített plusz szoftver segítségével és azt összekötve a VIP SYSTEM 3 típ. har-
monikus analizátorral a laptopon megjeleníthető a három fázis egyidejű hasznos teljesítményének folyamatos idő-
beli grafikonja is, amit a helyszínen, a laptopon egy előre programozott vizsgált időtartam után egy külső
színesnyomtatón ki lehet nyomtatni.

Elcontrol gym.
PINZA-1000/1-D típusú SÍNRE HELYEZHETŐ HÁLÓZATI ÁRAMVÁLTÓ KÉSZLET 153-42

3 db 1000 A-es szabványsínre csatlakoztatható áramváltó. Használható a NANOVIP, NANOVIP PLUS,
MICROVIP MK1.2, VIP MK3, és a VIP SYSTEM3 típusú készülékekhez

HÁLÓZATI-ZAVAR ANALIZÁTOROK

Watford gym. A H
MLM típusú HÁLÓZATI-ZAVAR ANALIZÁTOR 538-10

Egy-és háromfázisú hálózatok felügyeletét látja el. Folyamatosan méri a fázisfeszültséget, a frekvenciát és impul-
zusfeszültséget, melyeket digitális kijelzőn jelenít meg. A beállított küszöbérték túllépése esetén hangriasztást ad és
kontaktust kapcsol. A beépített nyomtató kinyomtatja a mért értékeket. A műszer működését hálózatkiesés esetén
saját telep biztosítja. Mérővezetékkel szerelt kivitelben kölcsönözhető.

Dranetz gym. A
626 típusú HÁLÓZATI-ZAVAR ANALIZÁTOR 538-09
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Ez a műszer egyfázisú, háromfázisú és nullvezetékes háromfázisú hálózatok ellenőrzésére alkalmas összeállításban
kölcsönözhető. A maximális bemenet 600 V (nullvezeték esetén 50 V) ill. impulzusra 4000 V. Egyéb paraméterei
megfelelnek a 616B típusnál közöltekkel.

Dranetz gym. A
616B típusú HÁLÓZATI-ZAVAR ANALIZÁTOR 538-04

A készülék egy csatornán egyfázisú hálózat, két további csatornán pedig egyenfeszültség felügyeletét látja el. Ma-
ximális bemenet az C csatornán 500 V ill. 2000 V-os impulzus, a DC csatornákon pedig 50 V ill. 200 V-os impul-
zus. Hosszú (kb. 10 s) és rövid idejű átlagfeszültség változásra és impulzusra küszöbérték állítható be, melyeknek
túllépésekor a készülék hangjelzést ad és a mért értéket az időpont megjelölésével kinyomtatja. Előprogramozással
vagy esetenként kinyomtathatók a hálózat általános adatai (átlagfeszültség és-frekvencia, stb.). A műszer működését
hálózatkiesés esetén saját telep biztosítja.

Sontay gym. A
LM 11 típusú HÁLÓZATI-ZAVAR ANALIZÁTOR 538-19

A készülékkel egyfázisú 50 Hz és 400 Hz-es hálózatok vizsgálata végezhető, a max. bemeneti feszültség 630 V AC,
a max. impulzus 50 – 1999 V-ig. 100 ns–20 ms (1 ciklus). Méri a stabil változásokat, átmeneti változásokat, impul-
zus zavarokat, tápkiesést, frekvencia eltérést, a kitöltési tényező változását, és egyenáramú komponens vizsgálatot.
A vizsgált küszöb értékek beállíthatók. A periódus szám 1–100-ig. (50 Hz) → 10 ciklus. A beállított küszöbértéke-
ken való túllépés értékét az időpont pontos megadásával azonnal kiírja és kívánt időközönként összesítést is végez.
A vizsgálat ideje, időpontjainak kezdete és vége szintén előre programozható.

Sontay gym. A
LM 21 típusú HÁLÓZATI-ZAVAR ANALIZÁTOR 538-18

A készülék műszaki adatai megegyeznek az LM 11-el. A készülék háromfázisú hálózati tápellátó rendszerek zava-
rainak kivizsgálásához nyújt segítséget (csillag és delta). Az LM 11 és az LM 21 a hálózati zavarokra túlzottan érzé-
keny, szabályozó, adatfeldolgozó és egyéb műszeregységek, számítógépes hálózatok működésébe bekövetkezett za-
varók feltárásában és azok bizonyításában nyújtanak hasznos segítséget.

MÁGNESES TÉRERŐMÉRŐK

RFL gym. H
912 típusú MÁGNESES TÉRERŐMÉRŐ (GAUSSMÉRŐ) 353-02
A készülék Hall-szondás érzékelők segítségével mágneses térerősséget mér 10 G...100 kG tartományban. AC-ban
1 kHz-ig, DC-ben és csúcs üzemmódban használható. 4 és fél számjegyes kijelzés, analóg regisztráló kimenet.

Maschek gym. A
ESM-100 típusú TÉRERŐMÉRŐ 353-05

Váltakozó elektromos és mágneses tereket mér 5 Hz és 400 kHz között. Méréstartománya 1 nT...200 µT (Tesla), ill.
0,1 V/m...20 kV/m. Beépített frekvenciaszűrők. Maximum-és minimum-értéktárolása hosszúidejű mérésénél. Digi-
tális kijelzés, analóg és PC kimenet.

SUGÁRVÉDELMI DÓZISMÉRŐK

EG & G gym. T
LB 123 típusú SUGÁRVÉDELMI DÓZISMÉRŐ 747-15

Radioaktív (alfa, béta és gamma) sugárzások mérésére szolgáló készülék. A mértékegység Sievert-ben (Szívert),
Méréshatár: (mikró Sievert/óra) 0,05 µSv/óra...10 mSv/óra, (milli Sievert/óráig) a mért dózis ideje beállítható és az
adatok digitálisan leolvashatók, ill. a hozzátartozó Windows szoftver segítségével PC-re vihető. Telepes όzemmód.
Megjegyzés: A sugárvédelmi szabályok szerint a határérték 0,05 Sv/a (Sievert/a) annum = ÉV) (megfelel 5 R/a
(Röntgen/év-nek.) az egész testet érő sugárzásnál. Pl.: 12 imp/perc = 720 imp/óra = 0,0001 mSv/óra (0,01 mR/óra) =
0,09 R/a (Röntgen/év).

LS-Systemtechnik gym. T
MR 9515 típusú SUGÁRVÉDELMI DÓZISMÉRŐ 747-16

Radioaktív (alfa, béta és gamma) sugárzások mérésére szolgáló készülék. Mérték egysége (Millió elektron Volt) és
(kilo elektron Volt) Alfa-sugárzást 3,5 MeV-tól, Béta-sugárzást 50 keV-tól, Gamma-sugárzást 2,5 keV-tól. A dózis-
érzékenység 1880 imp/perc, 0,01 mSv/ó-nál (milli Sievert/óra) = (1 milli Röntgen/óra) 8 számjegyes kijelzéssel. A
riasztási küszöb kívülről beállítható (mikró Sievert/óra) 1 µSv/h és 20 µSv/h, (milli Röntgen/óra) (0,1 mR/ó–
2 mR/ó) tartományban beállítható. Analóg regisztráló kimenet, telepes üzemmód. Megjegyzés: A sugárvédelmi
szabályok szerint a határérték 0,05 v/a (Sievert/a) (annum = ÉV) (megfelel 5 R/a (Röntgen/év) az egész testet érő
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szerint a határérték 0,05 v/a (Sievert/a) (annum = ÉV) (megfelel 5 R/a (Röntgen/év) az egész testet érő sugárzásnál.
Pl: 12 imp/perc = 720 imp/óra = 0,0001 mSv/óra (0,01 mR/óra) = 0,09 R/a (Röntgen/év).

ELEKTROSZTATIKUS TÉRERŐMÉRŐ

Simco gym. T
FM300 típusú ELEKTROSZTATIKUS TÉRERŐMÉRŐ 151-11

0...50 kV/DC méréstartományú, 3 és fél számjegyes kijelzésű műszer. Kisméretű, könnyű készülék. Galvanikus
csatlakozás nélkül mér elektrosztatikus egyenfeszültséget ±10% hibával. Két méréshatár: 10kV és 50kV. Tele-
pes üzemű.

EMC MÉRŐVEVŐ
ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉG-MÉRŐ

PMM gym. H
PMM 7000 típusú EMC MÉRŐVEVŐ 353-06

0,5...1000 MHz tartományban működő közeltéri próbakészlettel, 16 A beépített műhálózattal vezetett és sugárzott
zavarmérésekhez használható készülék, antenna készlettel.

TÉRERŐSSÉG ÉS ANTENNASZINTMÉRŐK

Rover gym. A
LM5-TS típusú ANTENNASZINTMÉRŐ 135-39

TV jelszint mérés 46...860 MHz frekvenciatartományban, SAT bemeneten 900...2170 MHz tartományban 25 dBµV
és 130 dBµV között mérő készülék. A bemenő impedancia 75 ohm. A beépített monitor segítségével a vételi minő-
ség ellenőrizhető, a frekvencia digitálisan leolvasható PAL-SECAM-NTSC; B-G-I-D-K szabványok.
"SPEKTRUM" (panorámavevő) üzemmód. Bekapcsolható hangjelzés, amelynek hangmagassága a növekvő
bemenőszinttel növekszik. Ezzel, pl. antennák könnyen maximumra állíthatók. Távtáplálás: +12V/OFF/+18V. A ké-
szülék hálózatról és telepről egyaránt működik.

Rover gym. A
HP4-TS típusú ANTENNASZINTMÉRŐ 135-31

TV jelszint mérés 46...860 MHz frekvenciatartományban, SAT bemeneten 950...1850 MHz tartományban 25dBµV
és 140 dBµV között mérő készülék. A bemenő impedancia 75 ohm. Beépített szélessávú zajgenerátor (30–
2050 MHz) 75 ohmos "SMB" kimenettel. A beépített monitor segítségével a vételi minőség ellenőrizhető, a
frekvencia digitálisan leolvasható. 39 komplett beállítás eltárolható. PAL-SECAM-NTSC; B-G-I-D-K szabványok.
"SPEKTRUM " (panorámavevő) üzemmód. Bekapcsolható hangjelzés, amelynek hangmagassága a növekvő
bemenőszinttel növekszik. Ezzel, pl. antennák könnyen maximumra állíthatók. LNC és távtáplálás: +12V/+18V.
Mechanikus és mágneses polárváltó vezérlés. A készülék hálózatról és beépített akkumulátorról egyaránt működik.

Promax gym. A
PROLINK-1 típusú TV&FM JELSZINTMÉRŐ 135-47

A készülék 48,25...870 MHz frekvenciatartományban 30 és 120 dBµV között mérő hordozható műszer. A bemenő
impedancia 75 ohm. A frekvencia kijelzése számjegyes kijelzőn. A hangolás folyamatos vagy csatorna üzemmód-
ban. Folyamatos üzemmódban 62,5 kHz-es vagy 1 MHz-es lépések választhatók. Szintleolvasás számjegyes kijel-
zőn, 0,1 dB-es felbontással, a túl-és alulcsordulás szintén jelezve. Hang: FM, AM és szintfüggő magasságú hangjel-
zés választható. Digitális csatornák szintmérése. Egy készülék paraméter beállítási memória a bekapcsolási konfigu-
ráláshoz. Tartozéka az AMC/1 típusú antenna, ezzel térerősség mérésére is alkalmas. Kisméretű, könnyű, való-
ban hordozható, akkumulátoros készülék.

Promax gym. A
PROLINK-7 típusú TV&SAT JELSZINTMÉRŐ 135-45

TV műsorszóró sávok alatti sáv 5...45 MHz frekvenciatartományban, TV jelszint mérés 45...862 MHz frekvencia-
sávban, SAT bemeneten 920...2150 MHz tartományban mérő készülék. A bemenő impedancia 75 ohm. 99 konfigu-
ráció memóriában tárolható, teletext vételi lehetőség, spektrumanalizátor üzemmód. Digitális csatornák szintmérése.
A frekvenciabeállítás digitálisan leolvasható. A készülék beépített akkumulátorról és hálózatról is működik.

Promax gym. A
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MC-877C típusú SZÍNES TV&SAT TÉRERŐMÉRŐ 135-48
A műszer LOW VHF, HIGH VHF, UHF tartományban 45....862 MHz frekvenciasávban 20 dBµV és 130 dBµV,
SAT bemeneten 920...2150 MHz között mér térerősséget 20 dBµV és 100 dBµV közötti szinten. LNB tápellátás:
0/13/18 V, 400 mA; 22 kHz-es kapcsolójel ki-be kapcsolható. A hangolás szintézeres, a műholdas sávban 500 kHz-
es, a földi TV sávban 62,5 kHz-es frekvencia raszterrel. Hang: mono URH és TV, beépített hangszóró,
hangerőszabályozó. Bekapcsolható hangjelzés, melynek frekvenciája a bemenőjel szintjével növekszik. A képvivő-
hangvivő különbségi frekvencia 4 és 9 MHz között állítható 10 kHz-es felbontással. A bemenő impedancia 75 ohm.
A mért TV csatorna képe négycollos színes LCD kijelzőn jelenik meg. Spektrumanalizátor (panorámavevő) teljes és
változtatható átfogás üzemmód. 64 memóriahely a különböző beállítások eltárolására. A frekvencia-beállítás és a
mért szint számjegyes LCD kijelzőn olvasható le. A készülék beépített akkumulátorról és hálózatról is működik.

Promax gym. A
PROMAX-8 típusú KTV ANALIZÁTOR 135-46

A készülék kábeltelevíziós hálózatok jelszintjének mérésére 25...120 dBµV tartományban, 5...862 MHz közötti
frekvencián használatos, 140 csatorna automatikus felismerésére alkalmas, letapogatás és spektrumanalizátor üzem-
mód, vivő/zajmérés. Kézben tartható, kisméretű készülék, beépített NiCd akkumulátorral működik.

Promax gym. T
MC-160 típusú TÉRERŐSSÉGMÉRŐ 135-13

A műszer LOW VHF, HIGH VHF, SUPER VHF és UHF tartományban mér 20 és 110 dBµV között, 46 MHz-től
860 MHz-ig. A hangolást AFC segíti. Frekvencia kijelzése digitális, a szintkijelzés analóg. Tartozéka az AMC/1 tí-
pusú antenna, amivel térerősségmérés is végezhető. Telepes üzemű.

Trilithic gym. A
860 DSP típusú KÁBEL-TV JELANALIZÁTOR 135-54

A készülék egy hordozható antennaszintmérő és spektrumanalizátor, amely kábel-TV hálózatok jelét vizsgálja
5...870 MHz frekvenciatartományban. Méréstartománya –40...+50 dBmV (20 dBµV...110 dBµV) 0,1 dB felbontás-
sal és 0,75 dB pontossággal. A spektrumanalizátor átfogása (SPAN) 100 kHz és 870 MHz között, felbontása (RBW)
10 kHz és 3 MHz között hat fokozatban állítható. Számos mérési funkciója van, többek között digitális csatornák
mérése is lehetséges. Egy csatorna mérése esetén, pl. a következő paraméterek mérhetők: NTSC vagy PAL videó és
audio jelszint, brumm moduláció (HUM) 50/60 Hz 100/120 Hz és <1 kHz, C/N (vivő/zaj) aktív csatornában,
CSO/CTB (bemeneti szűrő és a videó vivő kikapcsolása szükséges), modulációs mélység, QAM teljesítmény. Csa-
torna terv szerinti összes vivő mérése. TILT mérés-kiválasztott max. 10 csatorna. Automatikus mérések. Makrók.
1520 Mbyte belső memória. A nagyméretű, sokfunkciós LCD kijelzőn TV kép nem jeleníthető meg. Akkumulátoros
működés. Egy feltöltés kb. 4 óra folyamatos működést tesz lehetővé. Az akkumulátor teljes feltöltési ideje kikap-
csolt műszer esetén kb. 4 óra. Az akkumulátor töltési állapotát egy intelligens áramkör figyeli, amely megakadá-
lyozza a túltöltést, és így a készülék saját töltőjére csatlakoztatva hálózatközelben folyamatosan is működtethető.

Hung Chang gym. T
PROTEK 3200 típusú TÉRERŐ ANALIZÁTOR 135-44

100 kHz...2060 MHz közötti frekvenciatartományban –10...50 dBµV-ig mér. A frekvencia pontosság 3 ppm, a
6 dB-es sávszélesség 12,5 kHz. Bemenő impedancia 50 ohm. A készülékhez 50/75 ohm-os átalakító tartozik. Meg-
jelenési módok: spektrális rajzolás, vonalas szintjelzés csatornánként, frekvencia szintkülönbségek jelzése, frekven-
ciamérés. RS232C adatvonal. A készülék telepről működik. CD rádiózás, LCD kijelző, kábel TV, műholdvevő 10
tárolóhely (160 adat).

DIGITÁLIS MULTIMÉTEREK

Valhalla gym. H
4500 típusú DIGITÁLIS MULTIMÉTER 163-19

Egyen és váltakozó feszültség és áram, valamint ellenállás mérésére alkalmas készülék. Az egyenfeszültségű fel-
bontása 10 µV, a váltakozó feszültségmérés frekvenciatartománya 40 Hz-20 kHz. A készülékkel feszültséget
AC/DC-ben 0...2 és 0...10 kV-ig mérhetünk közvetlenül, M 1 típ. sönt segítségével 20 A-ig mérhetünk. 4 és fél
számjegyes kijelzés.

Keithley gym. H
179 típusú DIGITÁLIS RMS MULTIMÉTER 163-15

Egyen feszültséget 0...200 mV-ig és max. 1200 V-ig, AC-ban 0…200 mV-ig és max. 1000 V-ig 100 Hz-20 kHz-ig,
AC/DC-ben áramot 0-200 µA és max. 2000 mA-ig (AC-ban 45 Hz-10 kHz-ig), ellenállásmérés 0-2000 ohm. max.
20 Mohm-ig. DC-ben a felbontás 10 µV.
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Fluke gym. H
8840A típusú DIGITÁLIS RMS MULTIMÉTER 172-22

DC feszültségben 0...200 mV max. 1000 V-ig, AC feszültségben 0...200 mV max. 700 V ig. Az egyenfeszültségű
felbontása 1 µV, a váltakozó feszültségmérés frekvenciatartománya 20 Hz...100 kHz. AC/DC áram mérésben
0...2000 mA-ig. A kettő és négyvezetékes ellenállásmérésnél 0...200 ohm max. 20 Mohm-ig. A legnagyobb felbon-
tás 1 mohm. 4 és fél számjegyes kijelzésnél a mérési sebessége 100 mérés/s. GP-IB rendszerben vezérelhető és kiol-
vasható. A készülék tartozéka egy 200 A méréshatárú AC-DC lakatfogó.

Fluke gym. H
8840A típusú DIGITÁLIS RMS MULTIMÉTER 172-22-08

DC feszültségben 0...200 mV max. 1000 V-ig, AC feszültségben 0...200 mV max. 700 V ig. Az egyenfeszültségű
felbontása 1 µV, a váltakozó feszültségmérés frekvenciatartománya 20 Hz...100 kHz. AC/DC áram mérésben
0...2000 mA-ig. A kettő és négyvezetékes ellenállásmérésnél 0...200 ohm max. 20 Mohm-ig. A legnagyobb felbon-
tás 1 mohm. 4 és fél számjegyes kijelzésnél a mérési sebessége 100 mérés/s. GP-IB rendszerben vezérelhető és kiol-
vasható. A készülék tartozéka egy 200 A méréshatárú AC-DC lakatfogó. Lakatfogó nincs.

Keithley gym. H
192 típusú DIGITÁLIS RMS MULTIMÉTER 172-20

DC feszültségben 0...200 mV max. 1200 V-ig, AC feszültségben 0...200 mV max.1000 V-ig. Az AC/DC-ben a fe-
szültség felbontása 1µV a váltakozó feszültségmérés frekvenciatartománya 20 Hz...100 kHz. A négyvezetékes el-
lenállásmérésnél a legnagyobb felbontás 0,1 mohm. Belső processzor segítségével a mért érték lineárisan eltolható,
kijelezhető százalékos eltérés, min/max. érték és limit. Belső tárolójában 100 mérési eredmény tárolható. GP-IB in-
terfész, amellyel a legnagyobb mérési sebesség 31 mérés/s. 6 és fél számjegyes kijelzés.

NAGYFESZÜLTSÉGŰ MÉRŐFEJ MULTIMÉTEREKHEZ

Fluke gym.
80K-6 típusú NAGYFESZÜLTSÉGŰ MÉRŐFEJ 175-01

AC/DC multiméterek használatának kiterjesztéséhez alkalmas 1000:1 osztású 75 Mohm bemenő ellenállású mérő-
fej. Max. DC vagy AC csúcsfeszültség 6 kV. Pontossága 500 Hz-ig 1%, 500 Hz és 1 kHz között 2%. 10 Mohm
bemenőellenállású multiméterekhez.


