
 
MRG 503 LGF  
Hordozható univerzális mérőkészülék - energia analizátor 
 

Az MRG 503 LGF készülék alkalmas feszültség, áramerősség, 
teljesítmény (négy-negyedes), energia, frekvencia, cos fi stb. mérésére 
egy kisfeszültségű elosztórendszerben (L-N 50-500 VAC, L-L 90-870V; 
tápellátás 85-265V AC). 
 

Mérés egy- és háromfázisú, nullázó vezetéket felhasználó vagy anélküli 
rendszereken (háromvezetékes mérés) hajtható végre. 320 000 mért 
érték tárolható és olvasható ki RS232 interfészen keresztül.  
 

Áramméréshez 3Veff mérőjelet adó flexibilis mérőváltó (Rogowski elv) 
csatlakoztatható az MRG 503 LGF műszerhez. 
 

A három feszültségbemenet galvanikusan nincs elválasztva egymástól. 
Hálózatra csatlakoztatást biztosítékon keresztül kell végezni. 250 V 
nagyságú feszültség méréséhez nagyteljesítményű biztosítót tartalmazó 
mérőcsipesz rendelhető. 
 

Alumínium bőrönd méretei: 480x395x195mm (Sz×Ma×Mé) 
 

Funkcionális leírás 
 

Az elektronikus háromfázisú mérési rendszer meghatározza és digitalizálja az 50/60Hz-es hálózatok tényleges 
feszültségi és áramerősségi értékeit. 
Minden egyes másodpercben az összes áram és feszültségbemeneten két véletlenszerű mérés hajtódik végre. 
500ms-nál hosszabb idejű jelmegszakadás bizonyosan rögzítésre kerül. A véletlenszerű méréskor kapott 
eredmények tárolódnak, melyekből a beépített mikroprocesszor kalkulálja a villamos mennyiségeket. Ezen 
eredmények jelennek meg a készülék képernyőjén. A beállított jellemzők, ill. adatok, a csúcs- és a minimum 
értékek a puffer memóriába tárolódnak. A kiválasztott mérési eredmények dátum és időbélyeggel a készülék 
gyűrűs memóriájába tárolódnak el. 
 

Felépítés 
 

A bőröndbe UMG 503-as típusú univerzális mérőkészülék van beépítve. A feszültség, az áram, a tápellátás és 
az RS232-es soros interfész csatlakozói a bőrönd oldalára vannak kivezetve.  
A bőrönd belső oldalán kiképzett zseb alkalmas a mérőkábelek és dokumentációk tárolására. A beépített 
műszer melletti rekeszben a mérőváltók (mely nem része az alap szállítási terjedelemnek) tárolhatók. 
 

Műszaki adatok 
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Flexibilis áramváltó HT 
3003 Flex  

Mérési tartomány  300A / 3000A  

Kimenet érzékenysége   10mV / 1mV / A 

Névleges max. feszültség 600V 

Frekvencia tartomány 10Hz - 20kHz (-1dB) 

Pontosság (25° C) +-1% a mérési tartományban (45-65HZ) 

Flexibilis áramváltó: 
 

Hossz (nyitva) 610mm, kettős szigetelésű 

Vastagság 14,3mm 

Belső átmérő 178mm 

Tápellátás 2x AA MN 1500 LR6 

 
Alkáli elemek 

Várható elem élettartam: > 1000 óra 
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