
Egy másik újdonság a hûtô kalibrá-
torokhoz rendelhetô készlet amely pl. az
élelmiszer és gyógyszeriparban használatos
kifejezetten rövid érzékelôk kalibrálását teszi
lehetôvé.

SCHAFFNER
Autóipari EMC berendezések

Az autókba beszerelt elektronikus beren-
dezések és az egyre terjedô úgynevezett
elektromágneses szmog melybe bele tar-
toznak a rádió, televízió, mobil telefonok
és az elektronikus forgalomirányítás jelei
potenciális probléma források melyek az
autó elektromágneses kompatibilitását
befolyásolják. A biztonsági berendezése-
ket és az elektronikusan vezérelt fék és
motorszabályozó rendszereket meg kell
védeni a nem kívánt zavarokkal szemben.
Mivel a Schaffner szakemberei szerepet
vállalnak a szabványok megalkotásában
az összes berendezés oly módon flexibi-
lis, hogy minden szabványos (ISO, SAE,
DIN) és „házilag” összeállított vizsgálatot
el lehet velük végezni. A rendszerek mo-
dulárisak, nagy flexibilitást biztosítva a
konfigurációk kialakításában. Az 5000-es
rendszer egy impulzus generátor melynek
segítségével rövid lefutású kis energiájú
tranzienseket (surge), nagy frekvenciájú
tranzienseket (burst), vagy nagy energia
tartalmú impulzusokat szimulálhatunk. Az
5200-as rendszer a mágneses terek szi-
mulálására alkalmas moduláris egység
(vezérlô, funkciógenerátor, DC kapcsoló,
teljesítmény analizátor, impulzus modul).
Ezen felül még megemlíthetô az akkumu-
látor szimulátor, a különbözô csatoló egy-
ségek a vezetett zavarok mérésére, és a
közeljövôben bevezetésre kerülô 42 V-os
rendszerek szabványos méréseire alkal-
mas mûszerek. Az összes említett rend-
szer vezérlésére ajánlott az Autostar ve-
zérlô és kiértékelô szoftver. 
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AMETEK 3050
Harmatpontmérô család

Nedvességtartalom vagy vízharmatpont
mérésre immár egy teljes elemzôcsalád áll
az ipari felhasználók rendelkezésére. A
kvarckristály-oszcillátoros elemzési techni-
kának a lényege a kristály, polimerrel be-
vont felületébe abszorbeálódott vízmoleku-
lák okozta tömegváltozás illetve az ennek
betudható frekvenciaváltozás. Ezzel a mód-
szerrel igen gyors válaszidôkkel (másod-
percek) és rendkívüli pontossággal (± 10
ppbv) mérhetünk. Az újabb típusok beépí-
tett nedvességgenerátor-etalonnal  és null-
pont (szárazpont) etalonnal is rendelkez-
nek. A kalibrálási ciklusok programozhatók,
a belsô etalonokat 1,5-2 évente kell cserél-
ni. A különbözô felhasználóknak kifejlesz-
tett típusok a következôk:

3050-OLV (0,1 – 2500 ppm) - földgáz,
vegyipar, általános célra

3050-SLR (0,1 – 25 ppm) - az alacsony
tartományokra

3050-DO (0,02 – 2500 ppm) - minô-
ségellenôrzésre

3050-TE (0,01 – 100 ppm) – kriogén
technol. földgázüzembe

3050-AM (0,1 – 100 ppm) – ipari gáz-
gyártóknak

AMETEK CG1100
Oxigénelemzôk

Az új CG1100-as szériájú cirkónium oxidos
oxigénelemzôk immár modernebb és gaz-
daságosabb formában, intelligens oxigén-
távadóként mûködnek. Analóg, RS232 és
RS485 portok biztosítják az adatgyûjtést és
továbbítást valamint a paraméterezést. Ki-
válóan alkalmazhatók a gyors válaszidôket
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és széles méréstartományt vagy igen pre-
cíz nyomelemzést (0,1 ppm – 100 %) igény-
lô alkalmazásoknál. Beépített szivattyú biz-
tosítja a mintaáramot, tömegáramlás-mérô
ellenôrzi a minta és kalibrálógázt, adatgyûj-
tô és vezérlôszoftver biztosítja a kezelôi fe-
lületet. Fôbb felhasználási területek:  ipari
gázgyártók, különbözô gáz-tisztaság mé-
rés, élelmiszeripari csomagolás, elektroni-
kai ipar, félvezetô gyártás, kemence/kamra
légtér elemzés stb.

JOFRA  ATC-157 (-45°-155°C)
Hômérsékletkalibrátor

A hômérsékletkompenzáló nyakfûtést alkal-
mazó szabályzott hôeloszlású fémtömb ter-
mosztátok újabb darabja az ATC-157-es tí-
pus. A különbözô típusú hômérôszondákat
így már -45°C-ig kalibrálhatjuk (kemencék-
kel +1200°C-ig), az intelligens hûtés/fûtés-
nek köszönhetôen igen nagy pontossággal,
kiváltva ezzel a méregdrága kalibrálófür-
dôket. A munkát tovább könnyíti a beépített
automata kalibrálószoftver, a hôelemek,
ellenálláshômérôk, hômérséklet távadók
visszaolvasására kiépített analóg bemene-
tek és egy külsô referencia szonda beme-
net a még pontosabb kalibráláshoz. 
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Megger MEG10-01
10 kV Szigetelésvizsgáló

Arculatváltással egyidôben dobta piacra a
Megger az új 10 kV-os szigetelésvizsgálót.
Felhasználási területe a különbözô kábeltí-
pusok és elektromos berendezések vala-
mint az IEEE43:2000 szabványban elôírt
forgórészes gépek szigetelési ellenállásá-
nak a mérése. A mûszer lehetôséget nyújt
30 mérés eredményeinek a tárolására bel-
sô memóriába vagy az eredmények mérés
közbeni számítógépre való átvitelére. A szi-
getelésvizsgálattal és a beépített timer se-
gítségével elvégzett automata PI teszttel
információt kapunk a szigetelés különbözô
rétegeinek állagáról és elöregedésének fo-
káról. A mért ellenállást vagy a szivárgó
áramot a mûszer egy folyékony kristályos
kijelzôn jeleníti meg, 500 GΩ-ig digitálisan
és 1 TΩ-ig egy analóg skálán. Kompakt,
hordozható, ipari környezetben tökéletesen
használható mûszer, mely akkumulátorról
akár 4 órányi folyamatos üzemre is képes
újratöltés nélkül.

Megger DLRO 600
Digitális mikroohmméter

Kis ellenállások mérésére fejlesztette ki a
Megger a vadonatúj, max. 600 Adc mérô-
áramú mikroohmméterét. Fôbb alkalma-
zási területei közé tartoznak a megszakí-

tók, kapcsolók érintkezôinek, gyûjtôsín kö-
téseinek a mérése amelyek nagy áramot
igényelnek. A felhasználó 3 különbözô mé-
rési módszer közül választhat: a folyama-
tos mely segítségével az ellenállás válto-
zást lehet megfigyelni az idô múlásával, a
normál és az automata üzemmód mely se-
gítségével a teszteket egymás után lehet
folyamatosan elvégezni. A beállításokat
és a különbözô mérésekhez tartozó infor-
mációkat az alfanumerikus billentyûzet se-
gítségével lehet bevinni és a háttérvilágí-
tott folyékonykristályos kijelzôn lehet meg-
tekinteni a mérési eredményekkel együtt.
A mûszer képes 80 adatcsomag tárolá-
sára a hozzá tartozó megjegyzésekkel
együtt melyek RS232 porton keresztül  le-
tölthetôk további analízis vagy bizonylat-
készítés céljából.

SIGNATURE SYSTEM
Hálózati energiamenedzsment
és zavarfigyelô rendszer

A Dranetz-BMI és az Elektrotek által kifej-
lesztett hálózati adatgyûjtô és zavarfigyelô
rendszer teljességében és egyszerûségé-
ben egyedülálló. A rendszer célja az iroda-
házak, bankok, gyárak, összeszerelô üze-
mek, telekommunikációs és villamos köz-
pontok, erômûvek, elektromos hálózati pa-
ramétereinek figyelése és regisztrálása va-
lamint a zavaresemények kiszûrése.

A rendszer alapépítôkövei a fixen telepít-
hetô mérôblokkok, melyek 4 feszültség (0-
600 V) és 4 áramváltó/lakatfogó bemenet-
tel rendelkeznek. A kisebb mérôblokkok
három fázison RMS értékeket, teljesítmé-
nyeket, fogyasztást, teljesítménytényezôt,
frekvenciát mérnek; a komplett zavaranalí-
zissel felruházott egységek ezen felül tran-
ziens, és felharmonikus események kiszû-
résére és regisztrálására is alkalmasak. A
rendszer lelke az infoblokk melyhez akár
32 db mérôblokk csatolható RS485 vagy
Ethernet porton keresztül. Az infoblokkok
dolgozzák fel és tárolják a mért adatokat,
vezérlik a mérést és továbbítják a kész in-
formációt (trendeket, adatgörbéket, grafiko-
nokat, zavareseményeket, pillanatnyi érté-
keket). Az egyész rendszer könnyen tele-

píthetô mivel az infoblokkok önálló Web
szerverek, csak rá kell csatlakoztatni ôket a
már meglévô telefon, ethernet vagy internet
hálózatra és az üzemeltetô külön szoftver
nélkül a saját böngészôjén keresztül képes
kapcsolatot teremteni az egységgel, adato-
kat letölteni, beállításokat eszközölni, real-
time  megfigyelést végezni. Egy infoblokkra
jelszavas védelemmel akár 10 különféle jo-
gosultságú felhasználó is bejelentkezhet
egyszerre, lehetôvé téve a konzultálást, a
problémák gyors diagnózisát.

A telepített rendszer és egy hordozható
mûszer köztes megoldásaként a Dranetz
kifejlesztette az úgynevezett DualNode-ot
amely egy egybeépített info- és mérôblokk-
ból áll. Ez egy hordozható egység de
ugyanúgy telepíthetô, megtalálhatóak ben-
ne a rendszer összes funkciói (bôvíthetô 16
mérôblokkal, telefonos, ethernetes vagy
internetes csatlakoztatás, jelszavas véde-
lem, stb).

MONROE  Model 257D
Elektrosztatikus térerômérô

Az amerikai MONROE cég az elektrosztati-
kus mérô és tesztmûszerek teljes skáláját
kínálja felhasználóinak a legkülönfélébb
minôségellenôrzési, biztonságtechnikai és
egyéb (ESD) vizsgálatokhoz. Ezek között
megtalálható a 257D térerômérô (±2 kV/cm
és ±20 kV/cm), az elektrosztatikus voltmé-
rôk (±2 kV-tól  ±15 kV-ig), elektrosztatikus
töltés mérôk, felületi rezisztivitás mérôk stb.
Bôvebb mûszaki információkért kérje kata-
lógusunkat.
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