Gyors és biztonságos mérés
Nagy pontosság
Egyszerû használat
Nagy megbízhatóság
Automatikus kalibrálás

ALKALMAZÁS
telefonkábelek
elosztókábelek
távvezetékek
kábel TV
utcai elektromos hálózat
biztonságos kábelmagasság mérés autópályákon is
belógás (a legalacsonyabb és a legmagassabb pont a földtõl)
távolságmérés kábelek között
Az AR600E kábelmagasságmérõ egy kézimûszer a kábelbelógás, ká
belmagasság különbség és a vezetékek távolságának mérésére. A
kábelmagasságmérõ ultrahangot használ a légkábelek magasságának
meghatározására 23 m magasságig. Az AR600E max. 6 vezeték ma
gasságát méri egyszerre.

MÛSZAKI ADATOK
●
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●

MÛKÖDÉSI ELV
A kábelmagasságmérõ egy kúpalakú adóból egy rövid ultrahang cso
magot bocsát ki, és méri a kibocsátástól a kábelekrõl visszavert ultra
hang visszaérkezéséig eltelt idõt. Ez az idõ arányos a kábeleknek a
mûszer adórészétõl való távolságától. A mûszer ezt az idõt távolságba
számítja át, amit méterben jelez ki.
Figyelembe véve, hogy a hang sebessége a levegõben annak hõmér
sékletével változik, a mûszerbe épített hõérzékelõ figyeli a levegõ hõ
mérsékletét és automatikusan kompenzálja a hõmérsékleti hibát.

JELLEMZÕK
n gyors mérés pénzt és idõt takarít meg
n biztonságos nem kell fizikai kapcsolat vagy kábel a méréshez
n rendkívül pontos 0,5% pontosság
n könnyû használat egyszerû, hatgombos kivitel
n gyors mûködés, hatékony mérés minimális kezelõi gyakorlattal
n kompakt kis súly, könnyû, kézi kivitel, könnyû szállítás és sok mérés
n karbantartásmentes nagy megbízhatóság terepen, nincs szükség
beállításokra

n garancia 1 év
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Környezeti hõmérséklet = 20°C
Tartomány: 323 m
Felbontás: 5 mm (tartomány<10 m), 10 mm (tartomány>10 m)
Üzemmódok:
○ Bot: a legalacsonyabban lévõ 6 kábel mérése
○ Top: a legmagasabban lévõ 6 kábel mérése
Minimális távolság a vezetékek között: 150 mm
Mért vezetékek száma: 6
Vízszintes távolságmérés: 3  18 m
Pontosság: 0.5% ± 2 digit
Mûködési hõmérsékleti tartomány: 10°C... 40°C
Kijelzõ háttérvilágítás: igen
Táplálás: 9Vos alkáli telep
Telep kimerülés jelzés: igen
Automatikus kikapcsolás 3 perc után

KEZELÉS
A kábelmagasságmérõ a max. 6 vezeték magasságát tudja mérni egy
szerre. A mérés végrehajtható közvetlenül a vezetékek alatt állva. A
mûszer 6 nyomógombbal kezelhetõ. Bekapcsoláshoz nyomjuk meg az
ON gombot és várjuk meg, amíg stabilizálódik a hõmérséklet. Nyomjuk
meg a MEASURE (mérés) gombot és várjunk amíg stabil kijelzést nem
kapunk.
Egyszerû módon ellenõrizhetõ, hogy a készülék megtartottae kalibrá
cióját a vásárlás óta.
CAL módba kapcsolva, a mûszer beltéri használatra is alkalmas.
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