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gramozható. Újdonság a kis feszültségû,
de nagy árammal bíró SPS sorozat, de
nagyon népszerûek a kisebb 1,2-1,6 kW
tápegységeik is.
Az elektronikus terhelések teljesen le-
fedik a felmerült igényeket, lehetnek lég-
vagy vízhûtésûek 60 W–100 kW tar-
tományban. Mûködési módok: konstans-
feszültség, -áram, -teljesítmény, vagy el-
lenállás módok, illetve pulzus mód.

IRIS Power – RFA II
forgórész fluxus monitor

FW.BELL - Model 8000
mágneses térerômérô

A modern lézeres TDL elemzôk lassan
leváltják a hagyományos UV/IR foto-
metriás ipari processz gázelemzôket,
sokkal költséghatékonyabb és hosszú-
távú megoldást nyújtva az ipari alkal-
mazásokban, legyen az akár folyamat ve-
zérlés, akár monitoring. Az AMETEK
5100 TDL elemzôje általános célú és rob-
banásbiztos (ATEX) kivitelekben jelenleg
a H2O, CO2, O2, H2S, CH4 és CO gáz-
komponensek mérésére képes, de a jövô-
beni fejlesztések már tartalmazzák az
NH3 és HCl mérést is. A lézer nagy sze-
lektivitást biztosít a mérésben kiküszö-
bölve a kereszt interferenciákat, továbbá
beépített referencia cella biztosítja a
precíz hullámhossz hangolást és a kvanti-
tatív mérés ellenôrzést. A dupla lézer-
nyalábos verzió az említettek közül két
komponens egyidejû mérésére is képes.
A mozgó alkatrészt nem tartalmazó
elemzô karbantartási igénye igen ala-
csony, fô alkalmazási területei a vegyipar,
földgáz és kôolaj ipar (finomítói alkal-
mazások) illetve a gázgyártás.

AMREL –  DC tápok és 
elektronikus terhelések

Az AMREL tavaly része lett az AMETEK
PROGRAMMABLE POWER-nak meg-
ôrizve a programozható DC tápegységek
és elektronikus terhelések piacán be-
töltött vezetô pozícióját. Kapcsolóüzemû
és lineáris tápegységeik között megtalál-
hatóak a kisebb teljesítményû modellek
50 W-tól de a nagyipari rendszerek is
akár 900 kW-ig. A lineáris tápegységek
lehetnek egy vagy kétcsatornásak, a nagy
rendszerek modulárisan Master/Slave
rendszerben mûködnek. A kapcsoló-
üzemû tápok optimális kompakt egységek
1,2 kW–30 kW tartományban. A vezérlô-
egység lehet analóg, vagy soros porton
illetve Ethernet-en keresztül pro-

A generátorok és nagysebességû
szinkronmotorok forgórészének állapot-
felmérésére ideális eszköz a fluxus moni-
tor. Segítségével könnyen azonosítható a
rövidzárlat illetve a szigetelési hibás
forgórész menetek. Ideális eszköz elsôd-
leges diagnosztikai felmérésre akár ál-
landó terhelés alatti forgógép esetén is.
Ez a hordozható mûszer bármilyen fluxus
szondáról beolvassa és kielemzi az ada-
tokat a szinkron jelet pedig a tengelyre
szerelt távadóval érzékeli. Az össze-
gyûjtött adatokat speciális algoritmus
segítségével on-line elemzi és kiértékeli,
kimutatva a szigetelési problémás vagy
zárlatos meneteket. Saját fluxus szondája
a TFProbe az állórész fogazatára szerel-
hetô, sokszor a forgórész kiszerelése
nélkül, így egy esetleges állórész újrate-
kercselés esetén sem sérülhet meg. A
megoldást továbbfejlesztve állandó on-
line monitoring rendszer alakítható ki a
FluxTrac-II egységgel, mely egy idôben
több szenzorról is gyûjti az adatokat, ele-
mez és szükség esetén riaszt.

Az F.W.Bell elismert piacvezetô gyártó a
gaussméterek területén. Hatodik generá-
ciós készülék sorozatának elsô modelljei
az egy csatornás 8010 illetve a három
csatornás 8030-as gaussméter melyek a
legújabb mágneses térerô mérési mód-
szereket alkalmazzák. A mûszerek egy
idôben mérnek és kijeleznek 7 különbözô
paramétert (fluxus sûrûség, frekvencia,
hômérséklet, min/max. értékek stb.), a
8030-as ezen felül vektoriális összege-
zést is végez, összesen 27 paramétert
mérve. A pontosságot igencsak meg-
növelték a szoftveres, dinamikus szonda
korrekcióval. Újdonságok a színes LCD
kijelzô, az 50 kHz-ig bôvített frekvencia
tartomány, hômérséklet és frekvencia
mérés, auto nullázás, csúcsértékek meg-
tartása.
Választható mértékegységek: gauss, tes-
la, Oe, A/m. Csatlakozási felületek: IEEE-
488, RS-232 , Ethernet és USB. A mû-
szerekhez választható Hall szondák hô-
kompenzálással is rendelkeznek a
0°C÷70°C tartományban. 

Chatillon – DFS/DFE-II
kézi erômérôk

Az új DFx-II sorozatú kézi húzó/nyomó
erômérôk váltják ki januártól a Chatillon
eddigi kézi mûszereit, melyek 2011 de-
cemberétôl kifutottak. Ezek harmadik
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generációs digitális erômérô készülékek,
az elôzô modellek alapjaira építve, de
továbbfejlesztve. Több méréstartomány áll
rendelkezésre, nagyobbak a felbontások
és modernebbek a kommunikációs interfé-
szek. Az erômérôk teszt-állványra is
szerelhetôk a komplexebb vizsgála-
tokhoz. Az alap készülékek beépített
erômérô cellával rendelkeznek, a DFS-R
sorozat pedig külsô erômérô illetve
nyomatékmérô cellás modellekbôl áll. A
méréstartományok 2,5 N-tól 2500 N-ig ter-
jednek, a legjobb mérési pontosság 0,1%
a mért értékre. A kijelzôn beállíthatók a
mértékegységek  a normál és csúcs-
értékek, pass/fail limitek, százalékosan
állítható törés detektor, összehasonlítás,
átlagolás, és a komplex statisztikai ada-
tok. Csatlakozási felületek az analóg
kimenet, Mituyo és RS232/USB interfész,
sôt a DFS-II esetében Bluetooth kapcso-
lat. A dokumentáció tartalmazza a gyári
NIST kalibrálási bizonyítványt.

AMETEK / JOFRA - ASC 301
univerzális kalibrátor

Pacific Power Source –
118-ACX
programozható AC tápegység

Új mûszerrel bôvült az amerikai Pacific
Power Source programozható AC
tápegység portfóliója. A 118-AXC uni-
verzális készülék, a világ minden hálóza-
tának megfelelô bemenettel látták el és
egy igazi technológiai remekmû. Csupán
2U méretben egy nagyteljesítményû,
egy- illetve kétcsatornás programozható
tápegységet kapunk, mely ideális  az
1800 VA, 150/300 V-os AC szimulá-
ciókhoz. Használható frekvencia konvert-
erként vagy  laboratóriumi pro-
gramozható tápegységként, kisebb
meghajtások számára.
A hozzáadott UPC Studio szoftverrel
számtalan lehetôség nyílik a különbözô
teljesítmények, áramellátási szimulációk,
zavarok, tranziensek programozására. A
készülékkel részletes feszültség-, áram-
és teljesítménymérést is lehet végezni. 

TESEQ - ITS 6006
RF EMC immunitásvizsgáló

tartományokban, az alkalmazásnak,
szabványnak megfelelôen. Az EUT moni-
toring megvalósítható hat digitális, egy
analóg és egy optikai bemeneti csa-
tornán is.  Kiegészítôként három PMR
6006 teljesítmény mérô modul csatlakoz-
tatható közvetlenül a mûszerhez a
tesztek vezérléséhez. A teszteket
szoftveresen távvezérelhetjük RS232
vagy USB porton keresztül. Sugárzott és
vezetett immunitás vizsgálatra is alkal-
mas, CDN-el vagy GTEM kamrával
kiegészítve. Alkalmazott fôbb szabvány
szerinti vizsgálatok: IEC 61000-4-6, BCI
(bulk current injection) teszt, IEC 61000-
4-3, IEC 61000-4-20, IEC 61000-4-21...
stb. 

SEFELEC – XS sorozat
gyártósori tesztmûszerek

A vezetô francia gyártó mind a
nemzetközi, mind a magyar piacon
komoly ismertséget szerzett az XS so-
rozatú gyártósori érintésvédelmi be-
rendezéseivel. A teljes XS szériát a VDE,
UL, CSA és az EN szabványok szerinti
villamossági vizsgálatokhoz fejlesztették
ki. Minden készülékre érvényes, hogy a
mérési szekvenciák eltárolhatóak, a
tesztek szabványos kommunikációs por-
tokon vagy PLC-n keresztül vezérel-
hetôek. Alapvetô vizsgálatok az 5 kVac
és 6 kVdc villamos átütésvizsgálat,
szigetelési ellenállás mérés  2 TΩ-ig,
folytonosság vizsgálat, szivárgó áram
mérés, teljesítmény mérés. A gyártói
igényeknek megfelelôen az XS ké-
szülékcsalád minden munkafázis számá-
ra megfelelô berendezést tud biztosítani.
Pl. a CXS sorozat a 40 A-es folyto-
nosságméréshez, az RXS sorozat az AC
átütésvizsgálathoz, a DXS sorozat a
szigetelésvizsgálathoz, az SXS sorozat a
teljes biztonságtechnikai felülvizs-
gálathoz javasolt. Vizsgálatok végezhe-
tôek 1- és 3-fázisú berendezéseken is, a
tesztek az SXSPRO szoftverrel prog-
ramozhatóak.

Igen versenyképes a piacon az Ametek új
ASC301-es nagypontosságú jel-, hômér-
séklet- és nyomáskalibrátora. Rendkívüli
stabilitás és pontosság jellemzi, ideális
eszköz laboratóriumba, ipari környezetbe
és terepi munkához a különbözô kalib-
rálási feladatokhoz. Kétcsatornás, egy
mérô és egy szimuláló csatornával ren-
delkezik, illetve nyomásméréshez külsô
nyomásmodulokkal igény szerint bôvít-
hetô. Mérési és kalibrálási funkciók :
áram (0-24 mA), feszültség (0-20 V),
frekvencia (0-10 kHz), impulzus, ellenál-
lás (5-4000 Ω); hômérséklet módban 13
hôelem és 14 ellenálláshômérô típus.
Külsô nyomásmodulok (relatív és
abszolút),  vákuumtól 700 bar-ig rendel-
hetôk, 0,01% pontossággal a végértékre.
A leválasztott ki és bemeneti csatornák
segítségével automatikusan hurokban
kalibrálhatjuk az ipari távadókat, kalib-
rálószoftver támogatja a jegyzôkönyv
készítést.

Az ITS6006 egy kompakt EMC immu-
nitásvizsgáló berendezés a Teseq-tôl
mely tartalmazza az RF jelgenerátort
80 MHz-tôl 6 GHz-ig, az RF switch-et és
az EUT monitoring interfészeket. A rend-
szer továbbá tartalmaz AM és PM modu-
látorokat az EMC tesztekhez. Az RF jel
négy kimeneti csatorna között kapcsol-
ható melyekhez közvetlenül négy teljesít-
ményerôsítô-modul csatolható. Teljesít-
ményerôsítôk választhatók 18 W-tól
1100 W-ig és 10 kHz-tôl 6 GHz-ig terjedô
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