EuroMaster AutoEV
EuroMaster AutoEV är unik i sitt slag med smarta funktioner som överträffar allt på
marknaden under lång tid framöver. Det är utvecklat av ingenjörer med över 20
års erfarenhet av instrument och installationskontroll före idrifttagning. Med
användaren i focus är det utformat för enkelt handhavande, snabb mätning och
proffsig dokumentation av elinstallationer.
Många smarta funktioner som bland annat, inbyggd test av laddstationer,
automatisk testsekvens som snabbt utför alla föreskrivna mätningar direkt i
uttaget. Med stor display i färg ges tydlig och lättläst information om varje mätning.
Grafiska hjälpbilder för varje mätning underlättar ytterligare. EuroMaster AutoEV
kommunicerar med PC, Tablet och Telefon Android och iOS via inbyggd Blåtand.
Man kan ladda in en förarbetad installationsstruktur i instrumentet där användaren
lagrar sina mätvärden och sedan läser över data till PC för färdigställande av
överskådliga rapporter. AutoEV är framtidssäkrat då nya funktioner och
uppdateringar av instrumentet kan göras av användaren själv.
●

Utför alla kontroller enligt föreskrifter med loggminne

●

Automatisk användardefinierad testsekvens direkt i uttaget på 15 sek.

●

Inbyggd testare för laddstationer

●

Blåtand för sändning och mottagning av struktur för dokumentation

●

Inbyggda säkringstabeller ger PASS/FAIL vid impedansmätning

●

Namngivning av mätgrupper i instrumentet

●

Mäter och loggar ström och läckström från 1mA till 1000 A

Artikelnr: 42.9190
E-nr:
4202501
Tillverkare: Marelco

Specifikationer
Gränssnitt Blåtand
Mått

234 x 111 x 134mm

Vikt

1,65 kg

Ström

4 x 1,5V LR14 Alkaliska
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Tillbehör & reservdelar

Laddboxtestadapter
PC EV
4290329

Jordtagsset
JTS 20
4290330

Mätkabeltrumma med Mätkabeltrumma på
bälte 30 m
bobin 50m
4290065
4290113

Mätkabeltrumma på
bobin 100m
4200319

Teleskopmätspets
0,9m 1,7m
4200399

Magnetisk mätspets
4203476

Bläckfisken magnet,
testkabel
4201417

Strömtång EST 36
4262901

Strömtång EST 68
4262903

Strömtång EST 150
4262904

Strömtång EST 40
4262902

Strömtång EST 14
4262900
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