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Wielozakresowy techniczny mostek WHEATSTONE’A typu TMW-5 jest przeznaczony do pomiarów rezystancji w
zakresie od 500 m  do 5000 k . Mostek ten stanowi niezb dne wyposa enie nie tylko warsztatów naprawczych i
stacji prób, lecz tak e w laboratoriach, zw aszcza w o rodkach badawczych i szkoleniowo-dydaktycznych.

Podstawowe informacje

Mostek pomiarowy TMW-5 dzia a na zasadzie zrównowa onego mostka Wheatstone'a.
Specjalnie wykonany galwanometr ma zmienn  czu  zale  od odchylenia wskazówki i dzi ki temu nie
trzeba stosowa  dodatkowego prze cznika czu ci.
Umieszczenie na wspólnej osi prze cznika zakresów i tarczy podzia kowej, sprz onej z suwakiem
potencjometru, bardzo upraszcza obs ug  mostka podczas dokonywania pomiarów.
Zasilanie mostka oraz galwanometr s  w czane na czas pomiaru przyciskiem, co zabezpiecza ród o napi cia
przed zb dnym roz adowaniem i dodatkowo zabezpiecza galwanometr przed przeci eniami, które mog
wyst pi  na skutek niew ciwego ustawienia prze cznika zakresów przez u ytkownika.
Zmiana zakresów pomiarowych odbywa si  centralnym prze cznikiem obrotowym.
Mo liwo  zasilania uk adu pomiarowego mostka zarówno ze ród a pr du sta ego, jak i z sieci pr du
przemiennego 230V 50 Hz poprzez wbudowany do przyrz du zasilacz.
Do mostka typu TMW-5 mo na pod czy  galwanometr zewn trzny lub s uchawki telefonicznej jako wska nik
równowagi.

Dane techniczne

Ilo  zakresów pomiarowych  ...............................................................7;

ugo  podzia ki potencjometru..................................................290mm;
Zasilanie:  z baterii 6F22;
                ze ród a zewn trznego napi ciem przemiennym o cz stotliwo ci od 50 do 600Hz w przypadku
pomiarów rezystancji elementów o znikomej pojemno ci lub indukcyjno ci;
               z sieci pr du przemiennego 230V 50Hz poprzez wbudowany do przyrz du zasilacz.
wymiary[szeroko  x d ugo  x wysoko ]..........................170x144x77mm;
napi cie probiercze izolacji................................................................3kV;



Zakresy i b dy pomiarowe:

 Zakresy pomiarowe  B d w % warto ci mierzonej przy zasilaniu  Maks. napi cie zasilania

Napi ciem sta ym Napi ciem przemiennym

500...5000 m < 1 < 2  12V

5...50 < 0,5  < 1  12V

50...500 < 0,5  < 1  12V

 500...5000  < 0,5  < 1  12V

 5...50 k  < 0,5 < 1  60V

 50...500 k
 < 1x)

 <2  230V

 500...5000 k
 < 1x)

 < 50  230V

Warunki eksploatacji:

1. Temperatura pracy...........................................0 - 40°C;

2. Wilgotno  wzgl dna powietrza............25...40...60...80%;

3. Po enie pracy miernika....................................poziome.

Wyposa enie standardowe:
o    Miernik TMW-5;

o    Przewód zasilaj cy z sieci 230V;

o    Instrukcja obs ugi;

o    Karta gwarancyjna.

Wyposa enie dodatkowe:
o    wiadectwo sprawdzenia


