


MULTIMETRY SERII APPA 500

CHARAKTERYSTYKA: APPA 503 APPA 505
Wy wietlacz cyfrowy (maksymalny odczyt) 4 000 / 40 000 10 000 / 100 000
Liczba segmentów linijki analogowej 3434
Auokalibracja
Pomiar rzeczywistej warto ci skutecznej (True RMS) CD+CA,CACD+CA,CA
Automatyczne pod wietlenie ekranu, podwójny odczyt
Automatyczna detekcja AC, DC i AC+DC przy pomiarze napi cia i pr du, z odczytem cz stotliwo ci
Automatyczny dobór zakresu rezystancji, pojemno ci, testu diod i ci ci
Menu ekranowe
Sterowanie przyciskiem nawigacyjnym

w.cz.
Pami warto ci szczytowej (Peak Hold)
Pami odczytu (Auto Hold)
Pami warto ci maksymalnej, minimalnej i redniej (MAX, MIN, AVG)
Tryb pomiarów wzgl dnych
Pomiar w wy
Pojemno  pami ci pomiarów 001001
Pomiary poziomu dBm/dB
Pojemno  rejestratora danych 000020005
Ustawianie cz sto ci rejestracji danych
Interfejs optyczny
Wy cznik automatyczny z ustawieniem czasu
Alarm d wi kowy z automatyczn  detekcj  bezpiecznika
Obudowa odporna na wszelkie warunki atmosferyczne

wyposa enie

PARAMETRY ELEKTRYCZNE:  (w temp. 23°C ±5°C, wilg. wzgl. 80%); Poprawk dla zakresów 40 000/100 000 pomno y przez 10.
Napi cie DCV: Zakresy: 40mV~1000V 100mV~1000V

Rozdzielczo : Vm100,0Vm100,0
Dok adno  podstawowa: ±(0,03% + 2 cyfry) ±(0,015% + 2 cyfry)
Impedancja wej ciowa:  10M
Zabezpieczenie przed przepi ciami: 1000V rms

Napi cie zmienne ACV: Zakresy: V0001~Vm001V0001~Vm04
Rozdzielczo : 0,001mV 0,001mV
Dok adno podstawowa: 40Hz~100kHz ±(0,70% + 5 cyfr) ±(0,40% + 2 cyfry)
Impedancja wej ciowa:  10M //<100pF
Zabezpieczenie przed przepi ciami: 1000V rms
Przetwornik pomiarowy: czujnik warto  skutecznej AC+DC

Napi cie (AC+DC)V: Zakresy: VCAaldkajVCAaldkaj
Rozdzielczo : 0,001mV 0,001mV
Dok adno podstawowa: 40Hz~100kHz jak dla ACV+(1,0% + 8 cyfr) jak dla ACV+(1,0% + 8 cyfr)
Impedancja wej ciowa:  10M //<100pF
Pr d sta y DCA: zakresy 4mA~40mA/10A 10mA~100mA/10A
Rozdzielczo : 0,1 A 0,1 A
Dok adno  podstawowa: ±(0,2% + 4 cyfry) ±(0,1% + 4 cyfry)
Zabezpieczenie wej cia:  bezpieczniki 440mA/1000V i 11A/1000V

Pr d zmienny ACA: Zakresy: 4mA~40mA/10A 10mA~100mA/10A
Rozdzielczo : 0,1 A 0,1 A
Dok adno podstawowa: 40Hz~100kHz ±(0,8% + 8 cyfr) ±(0,7% + 8 cyfr)
Zabezpieczenie wej cia:  bezpieczniki 440mA/1000V i 11A/1000V

Pr d (AC+DC)A: Zakresy: ACAaldkajACAaldkaj
Rozdzielczo : 0,1 A 0,1 A
Dok adno podstawowa: 40Hz~100kHz jak dla ACA+(1,0% + 80 cyfr) jak dla ACA+(1,0% + 80 cyfr)

Rezystancja: Zakresy: 400 ~40M 1000 ~10M
Rozdzielczo : 0,01 10,0
Dok adno  podstawowa: ±(0,2% + 2 cyfry) ±(0,025% + 2 cyfry)
Zabezpieczenie przed przepi ciami: 1000V rms

Akustyczny test ci ci: d wi kowy 2kHz dla rezystancji <50
ipaN:doidtseT cie otwartego wej cia: 3V ±(3,0% + 2 cyfry) ±(3,0% + 2 cyfry)

Cz sto ciomierz: Zakresy: 10Hz~4,0000MHz 10Hz~4,0000MHz
Rozdzielczo : zH100,0zH100,0
Dok adno  podstawowa: ±(0,002% + 1 cyfra) ±(0,002% + 1 cyfra)
Zabezpieczenie przed przepi ciami: 1000V rms

wy Zakresy: 20%~80% 20%~80%
Rozdzielczo : %1,0%1,0
Dok adno podstawowa: (± warto ostatniej cyfry) ±6 (20kHz~10kHz, 5Vp-p) ±6 (20kHz~10kHz, 5Vp-p)

Pojemno : Zakresy: Fn100,0Fn100,0
Rozdzielczo : 0,01 0,01
Dok adno  podstawowa: ±(0,9% + 2 cyfry) ±(0,8% + 2 cyfry)
Zabezpieczenie przed przepi ciami: 1000V rms

Temperatura °C/°F: Zakresy: -200°C~1200°C -200°C~1200°C
Rozdzielczo : 0,1°C 0,1°C
Dok adno  podstawowa: )C°1+%1(±)C°1+%1(±

DANE OGÓLNE:
Cz sto próbkowania: 3 razy/s 6 razy/s
Wska nik przekroczenia zakresu: „OL” lub „-OL”
Wska nik stanu baterii:

cznik automatyczny:  Czas ustawiany od 1 do 60 minut
Temperatura otoczenia w czasie pracy:  0°C~50°C, 80% R.H.

dowania: -20°C~60°C
owy: ci) / °C, <18°C lub >28°C

Normy bezpiecze stwa: IEC 61010 i UL61010 KAT. IV 600V; KAT. III 1000V KAT. IV 600V; KAT. III 1000V
Zasilanie: 4 baterie 1,5V AA (NEDA 15A, LR6)
Czas pracy baterii: w godzinach (baterie alkaliczne) 001001
Wymiary: 95 mm (Sz) x 200 mm x 51,2 mm (Wys), bez owej
Waga: w ) 026026
Wyposa enie: przewody pomiarowe, ko cówki krokodylkowe, adapter sondy temperaturowej, sonda

temperaturowa, gumowa, kabel USB, oprogramowanie WinDMM 500, wieszak magnetyczny,
baterie alkaliczne (zainstalowan



PRACA W DZIE  I W NOCY
Innowacyjna funkcja automatycznego pod wietlenia zapewnia

widoczno wy wietlacza przez czas i a
ywotno baterii.

W celu wymiany baterii lub bezpiecznika wej ciowego
wystarczy odkr ci jedn rub mocuj c pokrywk komory
baterii. Taka konstrukcja zapewnia wygod u ytkownikowi i nie
wymaga otwierania dolnej cz ci obudowy.

Bezpieczny i w interfejs optyczny do czenia
z komputerem PC w celu akwizycji danych pomiarowych.
APPA 503 i 505 s miernikami samokalibruj cymi
w czeniu z kalibratorem i komputerem PC z
oprogramowaniem kalibracyjnym. Posiadaj tak e funkcj
samoczynnej rejestracji danych pomiarowych, bez
konieczno ci czenia do komputera PC.

Obudowa zaprojektowana do pracy
w trudnych warunkach, wyposa ona
w wodoodporne uszczelnienia
chroni ce przed kurzem,
i kroplami wody miejsca cze
z obudow cznika
obrotowego, gniazd
wej ciowych i pokrywki
komory baterii. Przyrz dy
przeznaczone do pracy
w otwartym terenie
i w pomieszczeniach
s  odporne tak e na
wstrz sy i upadki.

Ergonomicznie zaprojektowana
w ska gumowa ma
wbudowan regulowan
podstawk , otwór do
zawieszania i wygodne
uchwyty na ko cówki
pomiarowe.

zapewnia tak e
dodatkow  ochron
i zwi ksza  wygod

miernika.

Ergonomicznie zaprojektowane przewody pomiarowe z
komfortowymi uchwytami z ochron przed osuni ciem si
palców, wtykami k towymi w i ko cówkami z
twardego stopu, zapewniaj cego ich prac .
Standardem s uchwyty krokodylkowe z mocowaniem
rubowym. Wraz z miernikiem dostarczana jest sonda

temperaturowa z odpowiednim adapterem przej ciowym.



APPA 503
Du y wy wietlacz LCD z maksymalnym odczytem 40 000 /
4 000
43-segmentowa linijka analogowa
Automatyczne pod wietlenie, podwójny odczyt
Automatyczny detekcja rodzaju sygna u (AC, DC i AC+DC)
na zakresach pr dowych i napi ciowych wraz z odczytem
cz stotliwo ci
Automatyczny dobór funkcji przy testach diod i ci g o ci
oraz pomiarze rezystancji
Operacyjne menu ekranowe ze sterowaniem klawiszem
nawigacyjnym
T umienie zak óce  w.cz. (HFR)
Dok adno  0,05% na zakresie napi cia sta ego
Odczyt rzeczywistej warto ci skutecznej (True RMS)
napi  i pr dów AC+DC
Wychwytywanie warto ci szczytowych (PEAK HOLD)
o czasie trwania 0,5ms
Automatyczna pami  bie cego odczytu (Auto Hold)
Pami  danych pomiarowych
Pomiary poziomu dBm/dB
Rejestrator danych o pojemno ci 5000 rekordów
Szczelna obudowa – praca w ka dych warunkach
atmosferycznych
Optyczny interfejs Rs-232 / opcjonalny interfejs USB
z za czonym oprogramowaniem
W zestawie uchwyt magnetyczny
Kategoria pomiarowa KAT. IV 600V / KAT. III 1000V

APPA 505
Wyj tkowo du y wy wietlacz LCD z maksymalnym
odczytem 100 000 / 10 000
43-segmentowa linijka analogowa
Automatyczne pod wietlenie, podwójny odczyt
Automatyczny detekcja rodzaju sygna u (AC, DC i AC+DC)
na zakresach pr dowych i napi ciowych wraz z odczytem
cz stotliwo ci
Automatyczny dobór funkcji przy testach diod i ci g o ci
oraz pomiarze rezystancji
Operacyjne menu ekranowe ze sterowaniem klawiszem
nawigacyjnym
T umienie zak óce  w.cz. (HFR)
Dok adno  0,015% na zakresie napi cia sta ego
Odczyt rzeczywistej warto ci skutecznej (True RMS)
napi  i pr dów AC+DC
Wychwytywanie warto ci szczytowych (PEAK HOLD)
o czasie trwania 0,5ms
Automatyczna pami  bie cego odczytu (Auto Hold)
Pami  danych pomiarowych
Pomiary poziomu dBm/dB
Rejestrator danych o pojemno ci 20000 rekordów
Szczelna obudowa – praca w ka dych warunkach
atmosferycznych
Optyczny interfejs Rs-232 / opcjonalny interfejs USB
z za czonym oprogramowaniem
W zestawie uchwyt magnetyczny
Kategoria pomiarowa KAT. IV 600V / KAT. III 1000V


