
bel sô memória 64000 mintavételi mérés
tárolását teszi lehetôvé. Az SMP az elek-
tromágneses térerô több tulajdonságát
méri minden mintavételkor: foly to -
nosság, egyenletesség, aritmetikus át -
lag, minimum, maximum, és normatív
érték. Az elôre beállítható határértékek
túllépését figyelmeztetô hang jelzi.
Beépített GPS modul rögzíti a mérések
pontos helyét, így az SMP-vel lehetôvé
válik a vizsgált terület pontos elektro -
mágneses feltérké pezése. A készülék
újratölthetô Li-ion te le pei több mint 10
óra folyamatos hasz nálatot tesznek
lehetôvé.

DRANETZ-BMI – EP1
hálózati energia-monitor

A mai, dráguló energiaköltségek szük-
ségessé teszik az energiafogyasztásunk
mértékének és profiljának ismeretét. A
Dranetz-BMI új analizátora, az Energy
Plat form (EP1), az elektromos energiafo-
gyasztás felügyeletére kifejlesztett
mûszer. Az EP1 ideális eszköz az
energia költségek feltérképezésére, az
energia fel használás hatásfokának opti -
ma lizá lására, költségcsökkentô eszkö -
zök és al ternatív megoldások tervezé -
sére. Mért hálózati paraméterek a fe -
szültség, áram, felharmónikusok, ener-
gia és energiaszükséglet, idô, ener-
giaköltség, teljesítmények (ak tív, re ak tív,
látszólagos), teljesítmény-té nyezô, THD,
kitöltési tényezô, transzformátor név -
leges érték stb. A színes VGA ki jel zôjén
beállíthatjuk a kívánt mérési pa ra -
métereket (akár automatikus mó don) a
mel lé kelt EPRW szoftverrel, pedig jelen-
téseket nyomtathatunk.
Napjainkban egyre több elektromos ké -
szülékkel vagyunk körülvéve, melyek ko -
moly felharmónikus terhelést jelentenek a
hálózatra nézve, jelentôsen rontva a há -
lózati elektromos energiaszolgáltatás mi -
nôségét, hosszútávon egyes készü lékek
meghibásodását okozva. Az EP1 rögzíti
és tárolja a különbözô felharmóni kus,
inter- és szubharmónikus komponense -
ket, lehetô vé téve a problémák, zavarok
feltárását.
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AMETEK – WDG 1200 
insitu füstgáz oxigénelemzô

Két AMETEK csoport – a Thermox és a
LAND – füstgázelemzô családjának egye -
sítésébôl jött létre a WDG 1200 és a WDG
1210 Insitu tüzeléstechnikai oxi gén -
elemzô. Az elôd modellek erôsségeit
ötvözve – Thermox cirkónium-oxidos mé -
rôcella és a modern LAND elektronika –
az új elemzô verhetetlen a standard alkal -
mazásokban, mint gáz-, olaj- és szén -
tüzelésû kazánok, kemencék, ége tô -
mûvek tüzelés optimalizálása. Te le pítése
egyszerû és könnyen karbantartható,
szervizelhetô a helyszínen, a ka zánból
való kiszerelés nélkül. A méréstartomány
0-5% és 0-25% között ál lítható,
4-20 mA-es analóg kimenet teszi lehetôvé
akár az automata égésszabályozást. Az
1200-as modell integrált vezérlôvel/ki -
jelzôvel, az 1210-es a mérôszondától
maximum 300 méterre te lepíthetô vezér-
lô-kijelzô egységgel rendelkezik. A mérô -
szondák többféle be nyú  lási hosszal ren-
delhetôk.

SYPRIS - 6010 
gauss/tesla mérô

A 6010 hordozható asztali gauss/tes-
laméter az egyik legmodernebb mágne-
ses térerômérô mûszer, mely hômérséklet
kompenzáció és dinamikus szonda kor-
rekció segítségével ±0,25% mérési pon-
tosságra képes az 1 mG - 300 kG tar-
tományban. A mûszer 6000-es sorozatú
ötödik generációs Hall szondákat hasz nál,
amelyek hômérséklet és hô mérsék let -
kom penzált mérésre is alkalmasak. A
6010-es permanens és váltakozó mágne-
ses te rek mérését is lehetôvé teszi DC-tôl
20 kHz-ig. Alapfunkciók a Peak, Min/Max,

Auto Range, Auto Zero, a hômérséklet-
mérés, valamint a kijelzés Gauss/Tesla
vagy Amper/Méter mértékegységekben.
±3 V-os analóg kimenettel és RS-232
kommunikációs porttal is rendelkezik. A
mû szert nullázó kamrával, beépített akku-
mulátorral, tartozék hordtáskával és ma -
gyar nyelvû használati útmutatóval szál-
lítjuk.

JOFRA - HPC 600 
automata nyomáskalibrátor

Az új HPC 600 kézi nyomáskalibrátor kom-
pakt kivitelének, rendkívüli tudásának,
valamint az új fejlesztésnek köszönhetôen
igen széles körben használható, az egy -
szerû mérésektôl a kalibrálási munkákig.
Be épített elektromos pumpá jával egyaránt
képes nyomás (10 bar-ig) és vákuum elô -
állítására, teljesen automatizálva ezzel a
nyomásmérôk és táv adók kalibrálását
illetve bizonylatolását a Jofracal kalibráló -
szoftver segítségével. Elektromos ki/be -
meneteivel a HPC 600 egyszerre nyomás
indikátor, nagy pontosságú 4-20 mA hurok
kalibrátor, fe szültség és hômérsékletmérô
valamint au to  mata nyomás/vákuum ge -
nerátor. A mé réstartományok vákuumtól
10 bar-ig ter jednek, pontosság ±0.015% a
vég értékre. Opciós külsô nyomásmodu-
lokat is tud fogadni 700 bar-ig melyek a
meg felelô asztali vagy kézi pumpával
kiegé szít hetôk.  Tartalmaz hômérséklet
kom   pen zá ciót -10-tôl 50°C-ig,  és RS232
in ter fészt. A nyomás finom beállítására is
lehetôség van a készülék alján lévô sza -
bály  zóval. A területen és laborban egy -
aránt kiválóan használható készü léket
stan dard gyári kalibrálási bizonyít vánnyal
szállítják.

MEGGER – MFT 1553
kombinált ÉV mûszer
A Megger legnépszerûbb kombinált érin-
tésvédelmi tesztmûszere az MFT 1553,
mely alkalmas az EN61557 és a BS7671
szabvány szerinti mérésekre. Könnyû,
kompakt kézimûszer terepi használatra,
és tartalmazza az elektromos szerel -
vények, installációk, hálózatok vizsgá -
latához szük  séges tesztfunkciókat. Ide
tartozik az AC/DC feszültségmérés, szi -

getelési el len állásmérés három mérô fe -
szültségen (250 V, 500 V és 1 kV), foly -
tonosság és hu rokimpedancia mérés,
valamint RCD teszt 10 mA-tôl 1 A-ig ál -
lítható mé rôárammal. A mûszer könnyen
ke zelhetô, nagyméretû LCD kijelzôvel il -
letve tölthetô akkumulátorral rendelkezik,
és  IP54 védettségû gumitokozásban,
gyá ri kalibrálási bizonyít vánnyal kerül for-
galomba.

LLOYD – MFI 10
megfolyás-index mérô

Polimer gyártásban, a minôségbiztosítás-
ban alapmûszerként használt MFI10
megfolyáshatár mérôvel hatékonyan vé -
gezhetjük el az EH/ISO, BS, ASTM szab-
vány szerinti vizsgálatokat.  Az MFI10 egy
intelligens, moduláris berendezés, mely
képes manuálisan vezérelt és teljesen
automatizált tesztek elvégzésére is. Ez
utóbbit teszi lehetôvé az opcionális elmoz-
dulás távadó és az automata súly-tárazó.
A hômérséklettartomány 40°C - 400°C, a
mérés pontossága ±0,1°C. Opcionális tar-
tozékok tartalmazzák  a szabványos súly -
készletek egész skáláját, továbbá korró -
zió álló munkahengert és dugattyút, PVC
vagy üvegszálas polimerek vizsgálatához.
A mérés és kiértékelés analízis szoftverrel
történik, mellyel grafikonok, statisztikai
táblázatok és jegyzôkönyvek készíthetôk.
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hôerômûvek generátorainak és motor-
jainak roncsolásmentes, biztonságos
vizsgálatára. A méréseket nagyon rövid
idô alatt végzi el, költséghatékonnyá téve
a karbantartást. A világ különbözô pont-
jain a felhasználók megbizonyosodtak és
elfogadták a vizsgálati módszert, mivel
sokoldalú és mélyreható adatokkal szol-
gál az állórész állapotáról, gyorsabban és
alacsonyabb költséggel, mint a piacon
található bármely más készülék. A
készülék PC vezérelt egy USB porton ke -
resztül, az adatállomány szabványos
XML formátumú. A vezérlô szoftver segít-
ségével az állórész egésze, illetve akár
egy része tesztelhetô, a képernyôn kö -
vet hetô a folyamatban lévô vizsgálat a
mért eredményekkel. A mérés ki -
elemzéséhez hatékony segítség az intel-
ligens nagyító és összehasonlító modul,
illetve az átfogó összefoglaló képernyô. A
mérô egység tömege nem haladja meg a
7 kg-ot, a teljes vizsgáló berendezés kb.
50 kg (generátorral, kábelekkel együtt).

Wavecontrol - SMP 200
elektromágneses térerômérô

A nagy múltú Wavecontrol telepített és
hordozható EMC mûszerek tervezésével,
fejlesztésével és gyártásával foglal kozik,
ipari, állami és katonai felhasz nálók
részére. Készülékeik teljesítik az EU
tanácsának 1999-es elektromágneses
térerôk limitálására vonatkozó ajánlását
és a nemzetközi ICNIRP környezet -
védelmi elôírást. 
Az SMP hordozható kézi mûszer az elek -
tro mágneses sugárzás mértékét méri
bármely kibocsátó forrás esetében,
például mobiltelefon adók, rádió- és tele -
vízióadók, átjátszók, DECT és Wi-Fi
rendszerek stb. WPT mobilhálózat szon -
dá val a GSM900, GSM1800 és UMITS
frek ven cia tartományban, míg WPF3 szé-
lessávú szondával a 100 kHz és 3 GHz
közötti tartományban mérhetünk. A mû -
szer könnyen kezelhetô, a mért eredmé -
nyek USB csatlakozón keresztül is kiol -
vashatók a további feldolgozáshoz. A
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OFIL - UVollé 
kompakt UV kamera

Az Ofil fejlesztette ki az elsô UV kamerát
a korona kisülések felderítésére és elem -
zésére, mellyel az áramszolgáltatók és
villamos energia felhasználók megtalál -
hat ják a szigetelési és installációs hi bá -
kat: polimeres szigetelôk örege dé se, re -
pe dések/törések a cement és fém szige -
te lô sapkákon a porcelán szigete lôk nél,
rádió interferenciák, rövidzárlatok, szige -
telô elemek hibái és szennye zett sége
stb. Az UVollé egy új, általános célú sok -
kal több felhasználó számára elér he tô
eszköz. Ez a könnyû, hordoz ható, szí nes
kijelzôvel rendelkezô UV ka mera, ergo -
nomikus kialakításával, joystick-es vezér-
lésével ideális eszköz a villamos elosztó
hálózatok és alállomások karbantartói
számára a hibák idô beni fel derí téséhez,
a nagyobb meghibásodá sok ból ere dô ká -
rok elkerülése érde ké ben. Az UVollé egy
bi-spektrális (UV + lát ható tartomány)
kamera, gyors szkenneléssel és UV-
kisülés esemény számlálóval mely lehe -
tôvé teszi a korona és egyéb ívfé nyek
kisülésének megfigye lését nappali fény-
ben. A megjelenített ké pek elment hetô ek
és tárolásra kerülnek egy beépí tett
memóriakártyán.

IRIS Power – EL CID
állórész vizsgáló

Az EL CID célmûszer világszinten a
legsok oldalúbb megfelelôségi vizsgáló
berendezés a generátorok és nagymo-
torok állórészének, illetve a lemezek kö -
zötti szigetelés meghibásodásának vizs-
gálatában. A készülék alkalmas a vízi- és
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bel sô memória 64000 mintavételi mérés
tárolását teszi lehetôvé. Az SMP az elek-
tromágneses térerô több tulajdonságát
méri minden mintavételkor: foly to -
nosság, egyenletesség, aritmetikus át -
lag, minimum, maximum, és normatív
érték. Az elôre beállítható határértékek
túllépését figyelmeztetô hang jelzi.
Beépített GPS modul rögzíti a mérések
pontos helyét, így az SMP-vel lehetôvé
válik a vizsgált terület pontos elektro -
mágneses feltérké pezése. A készülék
újratölthetô Li-ion te le pei több mint 10
óra folyamatos hasz nálatot tesznek
lehetôvé.

DRANETZ-BMI – EP1
hálózati energia-monitor

A mai, dráguló energiaköltségek szük-
ségessé teszik az energiafogyasztásunk
mértékének és profiljának ismeretét. A
Dranetz-BMI új analizátora, az Energy
Plat form (EP1), az elektromos energiafo-
gyasztás felügyeletére kifejlesztett
mûszer. Az EP1 ideális eszköz az
energia költségek feltérképezésére, az
energia fel használás hatásfokának opti -
ma lizá lására, költségcsökkentô eszkö -
zök és al ternatív megoldások tervezé -
sére. Mért hálózati paraméterek a fe -
szültség, áram, felharmónikusok, ener-
gia és energiaszükséglet, idô, ener-
giaköltség, teljesítmények (ak tív, re ak tív,
látszólagos), teljesítmény-té nyezô, THD,
kitöltési tényezô, transzformátor név -
leges érték stb. A színes VGA ki jel zôjén
beállíthatjuk a kívánt mérési pa ra -
métereket (akár automatikus mó don) a
mel lé kelt EPRW szoftverrel, pedig jelen-
téseket nyomtathatunk.
Napjainkban egyre több elektromos ké -
szülékkel vagyunk körülvéve, melyek ko -
moly felharmónikus terhelést jelentenek a
hálózatra nézve, jelentôsen rontva a há -
lózati elektromos energiaszolgáltatás mi -
nôségét, hosszútávon egyes készü lékek
meghibásodását okozva. Az EP1 rögzíti
és tárolja a különbözô felharmóni kus,
inter- és szubharmónikus komponense -
ket, lehetô vé téve a problémák, zavarok
feltárását.
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AMETEK – WDG 1200 
insitu füstgáz oxigénelemzô

Két AMETEK csoport – a Thermox és a
LAND – füstgázelemzô családjának egye -
sítésébôl jött létre a WDG 1200 és a WDG
1210 Insitu tüzeléstechnikai oxi gén -
elemzô. Az elôd modellek erôsségeit
ötvözve – Thermox cirkónium-oxidos mé -
rôcella és a modern LAND elektronika –
az új elemzô verhetetlen a standard alkal -
mazásokban, mint gáz-, olaj- és szén -
tüzelésû kazánok, kemencék, ége tô -
mûvek tüzelés optimalizálása. Te le pítése
egyszerû és könnyen karbantartható,
szervizelhetô a helyszínen, a ka zánból
való kiszerelés nélkül. A méréstartomány
0-5% és 0-25% között ál lítható,
4-20 mA-es analóg kimenet teszi lehetôvé
akár az automata égésszabályozást. Az
1200-as modell integrált vezérlôvel/ki -
jelzôvel, az 1210-es a mérôszondától
maximum 300 méterre te lepíthetô vezér-
lô-kijelzô egységgel rendelkezik. A mérô -
szondák többféle be nyú  lási hosszal ren-
delhetôk.

SYPRIS - 6010 
gauss/tesla mérô

A 6010 hordozható asztali gauss/tes-
laméter az egyik legmodernebb mágne-
ses térerômérô mûszer, mely hômérséklet
kompenzáció és dinamikus szonda kor-
rekció segítségével ±0,25% mérési pon-
tosságra képes az 1 mG - 300 kG tar-
tományban. A mûszer 6000-es sorozatú
ötödik generációs Hall szondákat hasz nál,
amelyek hômérséklet és hô mérsék let -
kom penzált mérésre is alkalmasak. A
6010-es permanens és váltakozó mágne-
ses te rek mérését is lehetôvé teszi DC-tôl
20 kHz-ig. Alapfunkciók a Peak, Min/Max,

Auto Range, Auto Zero, a hômérséklet-
mérés, valamint a kijelzés Gauss/Tesla
vagy Amper/Méter mértékegységekben.
±3 V-os analóg kimenettel és RS-232
kommunikációs porttal is rendelkezik. A
mû szert nullázó kamrával, beépített akku-
mulátorral, tartozék hordtáskával és ma -
gyar nyelvû használati útmutatóval szál-
lítjuk.

JOFRA - HPC 600 
automata nyomáskalibrátor

Az új HPC 600 kézi nyomáskalibrátor kom-
pakt kivitelének, rendkívüli tudásának,
valamint az új fejlesztésnek köszönhetôen
igen széles körben használható, az egy -
szerû mérésektôl a kalibrálási munkákig.
Be épített elektromos pumpá jával egyaránt
képes nyomás (10 bar-ig) és vákuum elô -
állítására, teljesen automatizálva ezzel a
nyomásmérôk és táv adók kalibrálását
illetve bizonylatolását a Jofracal kalibráló -
szoftver segítségével. Elektromos ki/be -
meneteivel a HPC 600 egyszerre nyomás
indikátor, nagy pontosságú 4-20 mA hurok
kalibrátor, fe szültség és hômérsékletmérô
valamint au to  mata nyomás/vákuum ge -
nerátor. A mé réstartományok vákuumtól
10 bar-ig ter jednek, pontosság ±0.015% a
vég értékre. Opciós külsô nyomásmodu-
lokat is tud fogadni 700 bar-ig melyek a
meg felelô asztali vagy kézi pumpával
kiegé szít hetôk.  Tartalmaz hômérséklet
kom   pen zá ciót -10-tôl 50°C-ig,  és RS232
in ter fészt. A nyomás finom beállítására is
lehetôség van a készülék alján lévô sza -
bály  zóval. A területen és laborban egy -
aránt kiválóan használható készü léket
stan dard gyári kalibrálási bizonyít vánnyal
szállítják.

MEGGER – MFT 1553
kombinált ÉV mûszer
A Megger legnépszerûbb kombinált érin-
tésvédelmi tesztmûszere az MFT 1553,
mely alkalmas az EN61557 és a BS7671
szabvány szerinti mérésekre. Könnyû,
kompakt kézimûszer terepi használatra,
és tartalmazza az elektromos szerel -
vények, installációk, hálózatok vizsgá -
latához szük  séges tesztfunkciókat. Ide
tartozik az AC/DC feszültségmérés, szi -

getelési el len állásmérés három mérô fe -
szültségen (250 V, 500 V és 1 kV), foly -
tonosság és hu rokimpedancia mérés,
valamint RCD teszt 10 mA-tôl 1 A-ig ál -
lítható mé rôárammal. A mûszer könnyen
ke zelhetô, nagyméretû LCD kijelzôvel il -
letve tölthetô akkumulátorral rendelkezik,
és  IP54 védettségû gumitokozásban,
gyá ri kalibrálási bizonyít vánnyal kerül for-
galomba.

LLOYD – MFI 10
megfolyás-index mérô

Polimer gyártásban, a minôségbiztosítás-
ban alapmûszerként használt MFI10
megfolyáshatár mérôvel hatékonyan vé -
gezhetjük el az EH/ISO, BS, ASTM szab-
vány szerinti vizsgálatokat.  Az MFI10 egy
intelligens, moduláris berendezés, mely
képes manuálisan vezérelt és teljesen
automatizált tesztek elvégzésére is. Ez
utóbbit teszi lehetôvé az opcionális elmoz-
dulás távadó és az automata súly-tárazó.
A hômérséklettartomány 40°C - 400°C, a
mérés pontossága ±0,1°C. Opcionális tar-
tozékok tartalmazzák  a szabványos súly -
készletek egész skáláját, továbbá korró -
zió álló munkahengert és dugattyút, PVC
vagy üvegszálas polimerek vizsgálatához.
A mérés és kiértékelés analízis szoftverrel
történik, mellyel grafikonok, statisztikai
táblázatok és jegyzôkönyvek készíthetôk.

w w w . m e r e s t e c h n i k a . c o m

hôerômûvek generátorainak és motor-
jainak roncsolásmentes, biztonságos
vizsgálatára. A méréseket nagyon rövid
idô alatt végzi el, költséghatékonnyá téve
a karbantartást. A világ különbözô pont-
jain a felhasználók megbizonyosodtak és
elfogadták a vizsgálati módszert, mivel
sokoldalú és mélyreható adatokkal szol-
gál az állórész állapotáról, gyorsabban és
alacsonyabb költséggel, mint a piacon
található bármely más készülék. A
készülék PC vezérelt egy USB porton ke -
resztül, az adatállomány szabványos
XML formátumú. A vezérlô szoftver segít-
ségével az állórész egésze, illetve akár
egy része tesztelhetô, a képernyôn kö -
vet hetô a folyamatban lévô vizsgálat a
mért eredményekkel. A mérés ki -
elemzéséhez hatékony segítség az intel-
ligens nagyító és összehasonlító modul,
illetve az átfogó összefoglaló képernyô. A
mérô egység tömege nem haladja meg a
7 kg-ot, a teljes vizsgáló berendezés kb.
50 kg (generátorral, kábelekkel együtt).

Wavecontrol - SMP 200
elektromágneses térerômérô

A nagy múltú Wavecontrol telepített és
hordozható EMC mûszerek tervezésével,
fejlesztésével és gyártásával foglal kozik,
ipari, állami és katonai felhasz nálók
részére. Készülékeik teljesítik az EU
tanácsának 1999-es elektromágneses
térerôk limitálására vonatkozó ajánlását
és a nemzetközi ICNIRP környezet -
védelmi elôírást. 
Az SMP hordozható kézi mûszer az elek -
tro mágneses sugárzás mértékét méri
bármely kibocsátó forrás esetében,
például mobiltelefon adók, rádió- és tele -
vízióadók, átjátszók, DECT és Wi-Fi
rendszerek stb. WPT mobilhálózat szon -
dá val a GSM900, GSM1800 és UMITS
frek ven cia tartományban, míg WPF3 szé-
lessávú szondával a 100 kHz és 3 GHz
közötti tartományban mérhetünk. A mû -
szer könnyen kezelhetô, a mért eredmé -
nyek USB csatlakozón keresztül is kiol -
vashatók a további feldolgozáshoz. A

Kulcsrakész mérôrendszerek

www.tectra.hu

OFIL - UVollé 
kompakt UV kamera

Az Ofil fejlesztette ki az elsô UV kamerát
a korona kisülések felderítésére és elem -
zésére, mellyel az áramszolgáltatók és
villamos energia felhasználók megtalál -
hat ják a szigetelési és installációs hi bá -
kat: polimeres szigetelôk örege dé se, re -
pe dések/törések a cement és fém szige -
te lô sapkákon a porcelán szigete lôk nél,
rádió interferenciák, rövidzárlatok, szige -
telô elemek hibái és szennye zett sége
stb. Az UVollé egy új, általános célú sok -
kal több felhasználó számára elér he tô
eszköz. Ez a könnyû, hordoz ható, szí nes
kijelzôvel rendelkezô UV ka mera, ergo -
nomikus kialakításával, joystick-es vezér-
lésével ideális eszköz a villamos elosztó
hálózatok és alállomások karbantartói
számára a hibák idô beni fel derí téséhez,
a nagyobb meghibásodá sok ból ere dô ká -
rok elkerülése érde ké ben. Az UVollé egy
bi-spektrális (UV + lát ható tartomány)
kamera, gyors szkenneléssel és UV-
kisülés esemény számlálóval mely lehe -
tôvé teszi a korona és egyéb ívfé nyek
kisülésének megfigye lését nappali fény-
ben. A megjelenített ké pek elment hetô ek
és tárolásra kerülnek egy beépí tett
memóriakártyán.

IRIS Power – EL CID
állórész vizsgáló

Az EL CID célmûszer világszinten a
legsok oldalúbb megfelelôségi vizsgáló
berendezés a generátorok és nagymo-
torok állórészének, illetve a lemezek kö -
zötti szigetelés meghibásodásának vizs-
gálatában. A készülék alkalmas a vízi- és
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