
 

                                
                                                                                            

  
 
 
Új nagypontosságú LCR mérők a Hioki-tól 
 
 A japán Hioki E.E. Corp. új készülékekkel bővítette a nagy pontosságú LCR 
mérőinek választékát. 
 A korábbi 3522-50 tip. LCR mérő maximális mérési frekvenciája (100kHz) az IM3523 
és IM3533 típusú készülékek esetében 200kHz-re lett kiterjesztve. IM3523: DC(R), 
40Hz-200kHz; IM3533: DC(R), 1mHz-200kHz.  A műszerek pontossága, valamint 
mérési sebességük is tovább nőtt; pontosságuk +/-0,05%, mérési sebességük: 2ms. 
A mérési sebesség növekedése elsősorban 
alkatrészek gyártás közbeni ellenőrzése  
esetében jelent nagy előnyt. A mérések meg- 
bízhatóságát fokozza az új „contact check” 
funkció, mely a mérőkábelek törése vagy a  
nem megfelelő csatlakoztatás okozta hibás 
méréseket előzi meg. 
 A fentieken túlmenően az IM 3533-01 típus  
„sweep” funkcióval is rendelkezik, melynek  
segítségével folyamatos mérés valósítható 
meg a beállított frekvenciahatárok között. 
 A készülékek USB interfésszel rendelkez-                               IM3523 
nek, továbbá opcionálisan GPIB, RS-232 és  
Ethernet interfész is választható.              
  
 Az IM3570 LCR mérő és impedancia analizátor 

mérési frekvenciája DC(R) és 4Hz-5MHz. A 
„sweep” funkció ennél a készüléknél is elérhető, 
így grafikus kijelzőjén a vizsgált alkatrész 
paraméterei grafikusan is megjeleníthetőek a 
frekvencia függvényében (opció). Kettő fix 
frekvencián kimondottan nagy sebességgel 
dolgozik (1,5ms @ 1kHz; 0,5ms @ 100kHz), 
így gyártás közbeni ellenőrzésre használva 
jelentős termelékenység növekedés érhető el. 
Az USB, GPIB és RS-232 interfészek standard 
tartozékok. 
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http://www.hioki.com/product/im3570/index.html
http://www.hioki.com/product/im3523/index.html
http://www.hioki.com/product/im3533/index.html


 

 
 

 
 
 
 Nagypontosságú folyamat-kalibrátor a Fluke Calibration-tól 
 
 
 A Fluke Calibration új, 7526A típusú asztali kivitelű folyamat-kalibrátora egyedülálló 
ár-teljesítmény viszonyt képvisel.  
 A készülék méri és szimulálja a következő paramétereket: DC feszültség, DC áram, 
ellenállás, és különböző hőmérséklet mérő szenzorok (RTD, hőelemek). Ezen 
túlmenően nagypontosságú nyomás mérésre is alkalmas a Fluke 700-as és 525A-P 
tip. nyomásmérő moduljainak segítségével. 
 Kiválóan alkalmas hőmérő szenzorok és –jeladók, hőmérő kijelzők, multiméterek, 
adatgyűjtők, nyomásmérő jeladók, stb. kalibrálására.  
Kompatibilis a Fluke MET/CAL kalibrációs szoftverével, így a kalibrációs folyamat 
egyszerűen automatizálható. 

 
Alkalmazási példák: 
 
Hőmérséklet jeladó                                               Nyomás jeladó 
 

                
 
 
 
További információ: 
ProMet Méréstechnika Kft. 
H-2314 Halásztelek, Arany János u. 54. 
Tel.: 24/521-240, 24/521-250, Fax: 24/521-253 
promet@promet.hu 
www.promet.hu 
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http://eu.flukecal.com/products/electrical-calibration/electrical-calibrators/7526a-precision-process-calibrator?quicktabs_product_details=0

