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Adapter pomiarowy CEE 16A

Adapter pomiarowy CEE 16A (L1-L2-L3) opcjonalnie ze wskaźnikiem wirowania pola
CEE Adapter pomiaru prądu umożliwia prosty i łatwy pomiar każdej pojedynczej fazy L1-L2-L3 
przy pomocy miernika cęgowego, dostępna opcja ze wskaźnikiem wirowania pola.

ZALETY
 ■ BEZPIECZENY - wtyczki, gniada oraz obudowy nie muszą być otwierane w celu odsłonięcia przewodów
 ■ NIESKOMPLIKOWANY - poręczna i łatwa obsługa dzięki wygodnej funkcji plug-in (funkcja adaptera)
 ■ SZYBKI  - szybki pomiar prądu lub symetryczna diagnostyka obciążenia dla trzech faz (na przykład w kombinacji z rozdzielnicą)
 ■ UNIWERSALNY - pomiar prądu przy pomocy miernika cęgowego  i opcjonalnie wskaźnik wirowania pola w jednym urządzeniu

Dane techniczne:
Wejście:   wtyczka CEE 16A 400V 5P 6h 
Wyjście:   gniazdo CEE 16A 400V 5P 6h
Stopień szczelności:  IP44
Pomiar prądu:   L1 / L2 / L3 z miernika cęgowego  (nie dołączony)
Wskaźnik wirowania pola: Diody LED (opcjonalnie)
    ● Obrót w prawo (na zielono)
    ● Obrót w lewo (czerwony)
    ○ Brak fazy (brak światła)

Przykład podłączenia wtyczki, gniazda i 
miernika cęgowego.

Adapter pomiarowy CEE 32A (L1-L2-L3-N-PE) opcjonalnie ze wskaźnikiem wirowania pola
CEE Adapter pomiaru prądu umożliwia prosty i łatwy pomiar każdej pojedynczej fazy L1-L2-L3 
oraz N i PE przy pomocy miernika cęgowego, dostępna opcja ze wskaźnikiem wirowania pola.

Dane techniczne:
Wejście:   wtyczka CEE 32A 400V 5P 6h 
Wyjście:   gniazdo CEE 32A 400V 5P 6h
Stopień szczelności:  IP44
Pomiar prądu:   L1 / L2 / L3 / N / PE / z miernika cęgowego  (nie dołączony)
Wskaźnik wirowania pola: Diody LED (opcjonalnie)
    ● Obrót w prawo (na zielono)
    ● Obrót w lewo (czerwony)
    ○ Brak fazy (brak światła)

Amp. 16 A 32 A
Bieguny 5 5
a 220 250
b 89 99
c 66 73
d 20 24

Wersje Nr kat.

Adapter CEE 16A bez wskaźnika wirowania pola 9434150

Adapter CEE 16A ze wskaźnikiem wirowania pola 9434151

* Tylko do użytkowania okresowego - testowego (nie do użytku ciągłego)

Wersje Nr kat.

Adapter CEE 32A bez wskaźnika wirowania pola 9434250

Adapter CEE 32A ze wskaźnikiem wirowania pola 9434251


