
180-250 VAC/50-60 Hz :ولتاژ تغذیه

دقت اندازه گیري جریان :

CTهاي استانداردقابل تنظیم بر روي دستگاه

زمان تنظیم  CT:  از زمان وصل برق به مدت 5 دقیقه

TRUE RMS اندازه گیري و نمایش جریان  به دو روش متوسط و

ثبت و نمایش ماکزیمم جریان

قابلیت تنظیمCT و نمایش آن

نمایش خطاي جریان عبوري بیش از حد ، از CT ها

4 عدد نشانگر براي اعالم

قابلیت تنظیم دقیق CT جهت کالیبره

کلید

AVERAGE: جریان متوسط

TRUE : جریان واقعی

MAX : ماکزیمم جریان

CT : تنظیمCT و نمایش آن

:افزایش مقدارCTدر حالت تنظیمCTو خطاي آن،صفر کردن 

ماکزیمم جریان ثبت شده

: کاهش مقدارCT  در حالت تنظیمCT و خطاي آن

: انتخاب یکی از 4 وضعیت نمایش دستگاه

معرفی آمپرمتر48x96 شیوا امواج

نحوه انتخاب و تنظیم CTمورد نظر

عملکرد دستگاه 

مشخصات فنی آمپرمتر48x96 شیوا امواج

ویژگی هاي آمپرمتر48x96 شیوا امواج

تذکر :

تذکر :

تذکر :

آمپر متر 48x96 شیوا امواج

AMPERE METER

°C °C-20     .. +65    : کارآیی در    دما

                رطوبت : 70%

راهنماي نصب و سیم کشی  روي ترمینال هاي دستگاه

آمپرمتر 48x96 شیوا امواج با تغذیه تک فاز قابلیت اندازه گیري و نمایش 

جریان عبوري از A 0.01 تا  6000A  در رنج هاي مختلف  CT را دارا       

می باشد . این دستگاه مجهز به سیستم ثبت ماکزیمم جریان بوده و روش 

اندازه گیري جریان به دو صورت متوسط و  TRUE RMS می باشد .

تنظیم شود در مرحله  تنظیم دقیق  CT، می توان  اگر CT مورد نظر  5

( دقت اندازه گیري  جریان )  ک ه         0.25  برابر 0.01  مقدار CTرا تا  25  

می باشد تغییر داد یعنی مقدار CT از  4.75  تا  5.25  قابل تغییر است .

فقط در 5 دقیقه ابتداي وصل برق امکان پذیر می باشد در  CT           تنظیم

صورت نیاز به تغییرات و تعویض رنج  CTبرق ورودي دستگاه را قطع و وصل 

کرده و مجدداً تنظیمات را انجام دهید.

مثال :

              مقدار جریانی به عنوان ماکزیمم جریان ، ثبت خواهد شد که حداقل 15 
ثانیه تداوم  داشته باشد .
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محصوالت شیوا امواج  داراي استاندارد        اروپا ، تأییدیه ادارات برق سراسرکشور 

و سازمان  پژوهش هاي علمی و صنعتی کشور 

داراي گواهینامه  بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از مؤسسه                             انگلستان

مطابق با استانداردهاي جهانی ، با 3 سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سؤال در خدمت صنعت برق کشور

احترام به مشتري وظیفه ماست.

3 سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر : 

1 - از تاریخ چاپ شده روي برچسب دستگاه بیش از 3 سال سپري نشده باشد. 

2 -  سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه
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WEIGHT : 155 gr

CODE : 21U1

MODEL : AMU-6000A

(48x96x112) mm
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