
WATOMIERZ CYFROWY
LAVO6

ZASTOSOWANIE

Watomierz cyfrowy LAVO 6 jest przeznaczony do pomiaru:
· napiêcia przemiennego (true RMS),
· pr¹du przemiennego (true RMS),
· mocy czynnej.

Watomierz mo¿e byæ stosowany przy naprawach, sprawdzaniu
i uruchamianiu urz¹dzeñ elektrycznych. Pomiar podstawowych
wielko�ci elektrycznych w sieci jednofazowej niskich napiêæ umo¿-
liwia ocenê pracy urz¹dzeñ napêdowych, grzejnych i steruj¹cych
stosowanych w przemy�le, gospodarstwie domowym i warszta-
cie naprawczym.

Uk³ad pomiarowy watomierza zawiera monolityczny przetwor-
nik analogowo cyfrowy pracuj¹cy wed³ug zasady podwójnego ca³-
kowania z automatycznym zerowaniem. Steruje on wska�nikiem
ciek³okrystalicznym (LCD) pola odczytowego.

DANE TECHNICZNE

Wielko�æ sygna³u wej�ciowego
przy pomiarze mocy czynnej:

· napiêcie 0,2...1,2 Un

· pr¹d 0...1,2 In

· czêstotliwo�æ 45..65 Hz

Wspó³czynnik mocy dowolny, indukcyjny
lub pojemno�ciowy,
przy dostawie lub odbiorze

Rezystancja wej�ciowa

na zakresach napiêciowych 10 MW

Spadek napiêcia

na zakresach pr¹dowych £ 40 mV

Zasilanie bateria 6F22
lub zasilacz NZ-1...3

Pobór pr¹du z baterii £ 4 mA

Napiêcie probiercze 3,7 kV

Stopieñ ochrony obudowy
wg PN/E-08120 IP30, dla zacisków IP20

Wymiary gabarytowe 182 x 73 x 26 mm

Masa watomierza z bateri¹ 0,35 kg

ZNAMIONOWE WARUNKI U¯YTKOWANIA

Napiêcie zasilania 7,5...8,5...9,5...10 V

Wspó³czynnik szczytu
napiêcia mierzonego 1...1,35... 2  ...1,5...2

Têtnienie sygna³u mierzonego 0...1 %

Zawarto�æ harmonicznych
w sygnale mierzonym 0...1...5 %

Natê¿enie zewnêtrznych
pól magnetycznych 0...40...400 A/m

Temperatura otaczaj¹cego powietrza 5...23...45 oC

Wilgotno�æ wzglêdna powietrza do 85 %

DODATKOWE W£ASNO�CI U¯YTKOWE

· sygnalizacja roz³adowania baterii, na polu odczytowym
wy�wietla siê �BA�

· sygnalizacja przekroczenia zakresu, na polu odczytowym
wy�wietla siê �1�

WYPOSA¯ENIE

· futera³,

· bateria zasilaj¹ca,

· przewody pod³¹czeniowe,

· bezpiecznik,

· instrukcja obs³ugi.
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Zakres pomiarowy

2 V
20 V

1000 V
2 A
10 A
20 W

200 W
2 kW

10 kW

B³¹d podstawowy

0,5 % wz + 1 D

0,5 % wz + 1 D

1 % wz + 1 D

wz - warto�æ zakresu, D - jednostka reprezentuj¹ca (cyfra)
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