Apparatentesters

MultiPAT

Gereedschaptester
Zeer robuuste draagbare tester voor NEN 3140 keuringen van

Artikel nummer 626 000 672

apparaten en gereedschappen. Het instrument is voorzien van
een rubber holster voor extra bescherming. Het instrument is
op een bureau of werkbank te gebruiken met behulp van de
uitklapbare standaard.
De tester is geschikt voor het testen van zowel Klasse I
als Klasse II apparatuur als ook het testen van IEC kabels.
Zeer overzichtelijk kunnen, gebruikmakend van de
draaistandenschakelaar, de diverse functies van de tester
worden geselecteerd.
Het display van de tester is bijzonder groot (100x75 mm) en
duidelijk opgebouwd, waardoor geen misverstand over de
waarden kan ontstaan. Naast de waarden worden ook
gegevens als polariteit en aansluitingen weergegeven.
Tevens is de tester voorzien van een intern geheugen waarin
100 records (testresultaten) kunnen worden opgeslagen.
Deze gegevens zijn vervolgens te downloaden en te verwerken
in PATManager software of Pats-W software
De aansluitingen op de tester zijn allen geplaatst aan de
achterzijde, waardoor optimaal gebruiksgemak wordt bereikt.
Elke aansluiting is duidelijk gemerkt met toepassingssymbolen.
De tester wordt compleet geleverd inclusief luxe draagtas voor
zowel tester als accessoires en Nederlandstalige handleiding.
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Apparatentesters

Inclusief
+ Handleiding

Specificaties

+ Testsnoer
+ 230V voedingskabel
+ Draagtas

Functie

+ Conformiteitsverklaring

Aardleiderweerstand

Bereik

Teststroom

200mA DC, 10A AC

Display bereik

0.01 – 19.99 Ohm

Grenswaarden

instelbaar

Meettechniek

4 draden meting,
zwevende aarde

Isolatieweerstand

Aanbevolen accessoires

Testspanning

500 V DC

Display bereik

0.01M – 100M Ohm

Grenswaarden

instelbaar

Lekstroom

USB adapter
Nen stickers
Software Patmanager

Testspanning

230 V

Display bereik

0.1mA – 9.99mA

Grenswaarden

instelbaar

Aanraaklekstroom
Testspanning

230 V

Display bereik

0.01mA – 3.5mA

Grenswaarden

instelbaar

Vervangende lekstroom
Testspanning

40V AC nominaal

Display bereik

0.20mA – 19.99mA

Grenswaarden

instelbaar

Ladingtest
Display bereik

0kVA – 4.2kVA

Kabeltest
Spanningbereik

207V – 253V, 45Hz – 65Hz

Specificaties
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Afmetingen

31 x 21 x 8 cm

Gewicht

3,5 kg
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