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Bemutatjuk a MOM2-t, a Megger legújabb kézi, kompakt nagyáramú DC átmeneti
 ellenállásmérõjét, mely alkalmas gyûjtõsínek, nagyáramú csatlakozási pontok, valamint
 megszakítók kontaktusainak átmeneti ellenállásmérésére.
 Az új technológiának köszönhetõen a készülék igen kicsi és könnyû, de ennek ellenére
 akár maximálisan  220A-es mérõáramot is tud generálni. A készülék alkalmas a mindkét
 oldalon földelt nagyfeszültségû megszakítók vizsgálatára is, mely módszer növeli a mérés
 biztonságát és gyorsabbá is teszi azt
.A készülék robusztus kialakítása alkalmassá teszi terepi/alállomási körülmények közötti
 használatra is. Egy akkumulátor feltöltéssel akár egy teljes napig mérhetünk anélkül, hogy
 tölteni kellene
.190 mérés eredményét tudja a készülék eltárolni, melyeket Bluetooth-on keresztül PC-re
 lehet küldeni és utána azokat tetszõlegesen feldolgozni
.Tartozékként különbözõ típusú és hosszúságú mérõvezetékek rendelhetõk a készülékhez,
 a kívánt alkalmazásokhoz. 
3 féle fõ alkalmazási terület, megszakítók átmeneti ellenállásmérésére:
·

KIF/KÖF megszakítók
· NAF megszakítók mérése emelõkosaras gépkocsiról
· NAF megszakítók mérése  földrõl

Készülék jellemzõk:

100A kimeneti áram 3s-ig
220A maximális áram 0,1s-ig
Akkumulátoros üzem
Csupán 1kg súly

Mérési tartomány 1µÙ – 1000mÙ

Bluetooth kommunikáció
Alkalmas az IEEE és IEC szabványok szerinti 

 vizsgálatra

MOM2 átmeneti ellenállásmérõ

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a készülékkel kapcsolatban, kérjük keressen elérhetõségeinken.

MaxiCont
Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
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