Μέρος IV: Εργαλεία και βοηθητικά εξαρτήματα.
Part IV: Tools and Accessories.

Τίτλος
Εργαλεία
και βοηθητικά εξαρτήματα

Tools and accessories
Title

Διμεταλλικό Φύλλο Cup-Al

ΚΩΔΙΚΟΣ
ARTICLE Νο

ΥΛΙΚΟ
MATERIAL

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DESCRIPTION

180305605

Cup - Al

500 x 60 x 0,5 mm

Διμεταλλική ταινία

Αντιδιαβρωτική Ταινία

ΚΩΔΙΚΟΣ
ARTICLE Νο

ΥΛΙΚΟ
MATERIAL

180955005

PVC

Anticorrosive Tape

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DESCRIPTION
Αντιδιαβρωτική ταινία
Corrosion protection tape

Ταινία για αντιδιαβρωτική προστασία υπογείων ή υπέργειων ενώσεων.
PVC tape for protection of underground or above ground connections against corrosion.

Ισιωτήρας αγωγών-ταινιών

ΚΩΔΙΚΟΣ
ARTICLE Νο

ΥΛΙΚΟ
MATERIAL

480812740

St/tZn

Straightening tool

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DIMENSIONS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DESCRIPTION
Χαλύβδινο, θερμά επιψευδαργυρωμένο
Steel, hot-dip galvanized

Κατάλληλο για ευθυγράμμιση στρογγυλών αγωγών ή ταινιών.
Tool for straightening or angling round or tape conductors.

Ξυλόβιδα με σπείρωμα

Wood Screw with threaded head

ΚΩΔΙΚΟΣ
ARTICLE Νο

ΥΛΙΚΟ
MATERIAL

ΣΠΕΙΡΩΜΑ
THREAD

186505706

St/eZn

M6

Χαλύβδινο, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένο
Steel, electrolytically galvanized

186505708

St/eZn

M8

Χαλύβδινο, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένο
Steel, electrolytically galvanized
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DESCRIPTION
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Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Γείωσης
και Ειδικής Αντίστασης Εδάφους MRU-101

Earth Resistance
and Resistivity Meters MRU-101

MRU-101
Το MRU-101 είναι φορητό όργανο μέτρησης της αντίστασης γείωσης και
της ειδικής αντίστασης του εδάφους (Μέθοδος Wenner’s). Πραγματοποιεί
μετρήσεις με τις μεθόδους των 2, 3 ή 4 πόλων . Τροφοδοτείται με
μπαταρίες Ni-MH ή τύπου C. Μπορεί να πραγματοποιεί απλοποιημένου
τύπου μετρήσεις με τη χρήση Μ/Σ ρεύματος. Οι μετρήσεις αποθηκεύονται
στη μνήμη του οργάνου.
The MRU-101 is portable meter for the earth resistance and earth resistivity measurement (Wenner’s method). The instruments can measure resistance using 2, 3 or 4 poles method. The meters can be powered from NiMH batteries or standard C size batteries. Measurements can be simplified
using current clamps and the test results can be stored in the internal
memory.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

FEATURES

Μέτρηση αντίστασης γείωσης με τη μέθοδο των τριών ή
τεσσάρων πόλων

Earth resistance measurement using three -and four- pole
method

Μέτρηση ειδικής αντίστασης εδάφους

Soil resistivity measurement with the possibility to set
the distance between probes

Αυτόματος υπολογισμός και εμφάνιση της τιμής αντίστασης
σε Ωm

Automatic calculation and displaying the resistivity in Ωm

Μέθοδοι μέτρησης δύο και τεσσάρων πόλων

Two –and four- pole method of metallic resistance measurement

Δυνατότητα πολλαπλών μετρήσεων χωρίς αποσύνδεση του
ηλεκτροδίου γείωσης

Multiple earth resistance measurement without disconnecting
the earth ground rod

Μέτρηση τάσεων παρεμβολών DC + AC

Noise voltage measurement DC + AC

Αυτόματη διακοπή της μέτρησης όταν ανιχνευθούν τάσεις
παρεμβολής που επηρεάζουν τη μέτρηση

Automatic termination of the resistance measurement while the
disturbances are too high

Υπολογισμός της αντίστασης του βοηθητικού ηλεκτροδίου
πριν τη μέτρηση ώστε να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη
ακρίβεια

Measurement of test probe resistance before the measurement
to provide proper measurement accuracy

Μνήμη για αποθήκευση αποτελεσμάτων 300 μετρήσεων

Memory of 300 test results

Serial computer interface RS-232

Serial computer interface RS-232

Τροφοδοσία με μπαταρίες Ni-MH ή τύπου C

Powered from Ni-MH batteries or standard C size batteries

Αυτορυθμιζόμενο

Auto ranging

AUTO-OFF

AUTO-OFF

Κωδικός / Article

181000101
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