Analizuje Twoją sieć,
Wykazuje Twoje straty
i oszczędza pieniądze
na Twoich rachunkach
CA 8335 :
Analizator Jakości
Energii
Mierzy, przechwytuje i rejestruje
wszystkie parametry napięcia,
prądu i mocy, potrzebne
do pełnej diagnostyki instalacji.
4 wejścia prądowe i 4 napięciowe
Niezrównana pojemność pamięci
Tryb Inrush
Współczynniki napięcia i prądu

Oferta ważna do:
31.12. 2011

Akcesoria : kup jedno,
dr ugi e otrz ymasz GRATI S!

Oprogramowanie do standaryzacji,
dostosowywania i natychmiastowego
przesyłania danych w środowisku PC

CA 8335
SIBILLE ENERGIE Sp. z o.o
ul. Radna 15A, 00-341 Warszawa
tel. 22 635 84 16; fax 22 635 84 66
e-mail:info@sibille-energie.pl
www.sibille-energie.pl

Przeznaczony dla ekip kontroli i konserwacji w budynkach
przemysłowych i administracyjnych, Qualistar może być użyty
do uzyskania zdjęć charakterystyk jakości zasilania sieci
elektrycznych. Łatwy w obsłudze i dokładny, oferuje dużą
liczbę obliczanych wartości i wiele funkcji przetwarzania danych.
Napięcie (RMS AC + DC)
Prąd (RMS AC + DC)
Częstotliwość

.........

10 V do 1000 V
100 mA do 6500 A
40 Hz do 69 Hz
kW, kVAR, kVA, PF, DPF, kWh,
kVARh, kVAh, migotanie,
brak równowagi, współczynnik K
THD, rząd od 0 do 50
Akumulator 9,6 NiMh lub
zasilacz 90 do 260 V
≥ 10 godzin, ≥ 30 godzin
w trybie gotowości

Inne pomiary
Harmoniczne
Zasilanie
Żywotność baterii

Bezpośredni dostęp do
najważniejszych pomiarów:
funkcji do pomiaru harmonicznych,
mocy czynnej, rezultatów.

Pojemność pamięci
Ekran i krzywe
Nagrywanie raz na sekundę
Alarm
Stany przejściowe
Prąd rozruchu (INRUSH)
Języki
Komunikacja

USB
Kolorowy ekran 1/4 VGA,
o przekątnej 148 mm

Wyświetlacz
Przyciski do nawigacji
i bezpośredniego wyboru trybów
i rodzaju wyświetlenia..

Bezpośredni dostęp do
najważniejszych funkcji:
pełnej konfiguracji przyrządu,
wychwytywania czasu/daty krzywych,
funkcji pomocy.

≥ 2 GB
50
Od 29 dni do kilku miesięcy
10.000 z 40 różnych rodzajów
210
≥ 1 min. na wszystkich 3 fazach
> 20

Zasilanie:
Wewnętrzne
Zewnetrzne
Wymiary
Waga

Akumulator 9,6 NiMh
Ładowarka sieciowa KAT. IV-600 V
24 x 18 x 5,5 cm
1,9 kg
IEC 61010 600 V KAT. IV,
1000 V KAT. III

Bezpieczeństwo

Dostarczany z :

Z tym oprogramowaniem masz

Akcesoria : Kup jedno
a
drugie otrzymasz GRATIS !

bezpośredni dostęp do:
- danych zapisanych w przyrządzie
- konfiguracji
- różnych pomiarów w czasie
rzeczywistym
- funkcji zarządzania raportami
- funkcji zarządzania bazami danych

Dostarczany z 1 torbą transportową nr 22,
1 kablem USB, 1 prostownikiem sieciowym,
1 przewodem zasilającym, 5 przewodami
napięciowymi o dł 3 m każdy z banankami
Ø 4 mm, 5 krokodylkami, 1 zestawem
pierścieni identyfikacyjnych dla wejść i
przewodów w 12 kolorach, 1 folią
zabezpieczajacą ekran, 1 arkuszem danych
bezpieczeństwa, 1wielojęzykową instrukcją
obsługi, w tym w języku polskim, oprogramowaniem odzyskiwania danych z PC.
Pracuje z Windows® 2000,
Windows®XP, Windows® Wista
DP 3130 Czerwiec 2010

Dokument ten jest własnością firmy SIBILLE ENERGIE, nie może być powielany i dystrybuowany bez jej pisemnej zgody !

