Telaris Proinstall-serien.
Telaris Proinstall-100-EUR och Proinstall-200-EUR
Multifunktionella installationstestare.
Elinstallationer görs med lätthet.
Telaris Proinstall-serien erbjuder testare för praktiskt taget alla elinstallationer - både för bostäder,
kommersiella eller industriella miljöer. Du har alla testfunktioner du behöver, från fasrotationstest
till inbyggt minne för dokumentering av resultat, vilket gör Telaris Proinstall-serien till den
kompletta lösningen för proffs som kräver både säkerhet och precision.

Snabb

Enkelt

• Utför snabbt två mätningar på en gång med den
dubbla displayen

• Enkel att använda med en vridbart reglage
som tydligt visar vald funktion

• Snabbare mätningar med hög ström-slingläge

• Lättläst, stor bakgrundsbelyst LCD-display med
tydliga symboler och bred betraktningsvinkel

• Snabba spänningsmätningar mellan LN, L-PE
och N-PE med nätsladden. Ingen ändring av
mätningsanslutningar behövs.

• GODKÄND/EJ GODKÄND-indikation som
resultat för jordfelsbrytartester,
• Variabel jordfelsbrytarströmläge för anpassade
inställningar

Säker
• Upptäcker snabbt förhöjda jordspänningar >50 V,
vilket indikerar potentiellt farliga situationer
• Levereras med jordade testsladdar för att säkra
mätningar

• Dokumentera enkelt resultat genom att
överföra testresultaten till dator

Robust och lätt
• Klarar 1 meters fall
• Bärbar, kompakt och lätt

Bakgrundsbelyst dubbel display

• Handsfree-testning med bekväm halsrem
• Skyddande gummihölster för lång hållbarhet

Kontinuitet
Isolationsresistans
Snabb slingimpedans; Hög ström-läge
Slingimpedans, Ingen utlösning-läge
RCD-utlösningstid
RCD-utlösningsström
Spänning och frekvens
Fassekvens
Jordningsmotstånd
DUAL RATED

500 V 300 V
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Kontrollera säkerheten och integriteten i elinstallationer i
hemmet samt för kommersiella och industriella applikationer.
Säkerställ att inkopplingar är säkra och korrekt installerade samt
uppfyller lagstadgade normer:
DIN VDE 0100, ÖVE E 8001, NIV/NIN 2010, BS 7671, IEC 60364

Telaris ProInstall-100-EUR

Telaris ProInstall-200-EUR

Den vardagliga testaren för alla
elinstallatörer
Idealisk för hemmiljöer. Täcker de
grundläggande kraven för testning.

Den perfekta testaren för professionella elektriker
Proinstall-200-EUR erbjuder extra funktionalitet och är den
perfekta testaren för professionella elektriker för både hushåll
och kommersiella tillämpningar.

Telaris ProInstall-100-EUR
Multifunktionell installationstestare
Art.nr.: 4374504
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Telaris ProInstall-200-EUR
Multifunktionell installationstestare med typ-B jordfelsbrytare
och jordningstest
Art.nr.: 4374519
EAN: 00 95969 68004 2
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Volt (V)
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Frekvens (Hz)

■

■

Isolering (RISO)

■
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Kontinuitet

■
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Kontroll av trådpolaritet

■
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Sling- och ledningsmotstånd

■

■

Framtida kortslutningsström (PSC/IK)

■
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RCD-växlingstid

■
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RCD-utlösningsnivå

■
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Automatisk RCD-testsekvens

■

■

Test av pulsströmskänsliga RCD (Typ A)

■

■

Test av jämn-DC-känsliga RCD (Typ B)

-
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Jordningsmotstånd

-
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Fassekvens

■

■

Dataloggning

■

■

Bakgrundsbelyst LCD-display

■

■

400 värden

1000 värden

Funktioner

Minnesstorlek

TILLBEHÖR SOM MEDFÖLJER:
6 batterier 1,5 V AA, bärväska, 3 mätsladdar, 1 mätsladd för elnät, 3 krokodilklämmor, 3 testsonder, 1 fjärrprobe och användarmanual på CD.
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