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ELCOMETER 266 DC Holiday detektor  
 

 

Az ELCOMÉTER 266-as készülék speciálisan 

úgy lett tervezve, hogy forradalmasítsa a  

bevonatok magasfeszültségű, egyenáramú  

vizsgálatát biztonságosabb, könnyebb és  

megbízhatóbb módon, mint bármikor korábban. 

 

 

 

A feszültség beállítható a műszer 

nyomógombjaival – nincs szükség  

csavarhúzóra: 

0,5 kV – 1 kV között  

           50 V-os lépésenként 

1 kV – 30 kV között  

         100 V-os lépésenként 

 

 

 
 

A feszültség-kalkulátor automatikusan 

beállítja a bevonat vastagságából 

számolt 

 helyes feszültség értéket. 
 

 

Egy belső Jeep ellenőrző biztosítja, hogy a 

megválasztott feszültség egyenlő-e a 

vizsgálati feszültséggel. 

 

 

Rendelhető 5 kV-os, 15 kV-os, és 30 kV-

os egyenáramú verzió 

 

 

Audió és vizuális jelzés történik, ha a 

műszer folytonossági hiányt észlel 

 

A speciális bordázat extra védelmet 

biztosít, , noha van lehetőség egy 

második fogantyú használatára is, ami 

ideális kétkezes alkalmazásokhoz  
 

 

A kettős biztonsági kapcsoló beiktatásával  

elkerülhető egy téves, vagy véletlen 

kapcsolás 

 

 

Az elemek újra tölthetők a 

készülékekben és azokon kívül is, a 

folyamatos használat biztosításához 
 

 

Adapter teszi lehetővé a más gyártóktól 

származó kiegészítők alkalmazását  
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Az ELCOMÉTER 266-as készülék biztonságtechnikai adatai 
 

Cikkszám D2666---2 

Feszültség  EUR 230 V 

Kompatibilitás a 0 – 5 kV-os fogantyúval igen 

Kompatibilitás a 0 – 15 kV-os fogantyúval igen 

Kompatibilitás a 0 – 30 kV-os fogantyúval igen 

Vízzáró az IP65 szerint igen 

Nagyfeszültségű kimenet pontossága +/- 5%, vagy 50 V, 1.000 V alatt 

Mért áramerősség pontossága  +/- 5%, a teljes skálára vetítve 

Display felbontás 100 V, 1 µA 

Áramkimenet 0 – 100 µA, maximum 

Üzemi hőmérséklet 0 
o
C – 50 

o
C 

Energia ellátás 
Belső lítium-ion elemek, 4 órán belül teljesen 

feltölthetők 

Jellemző elem élettartam (háttérvilágítás nélkül) DC 5: 40 óra, DC15: 20 óra, DC 30: 10 óra 

Jellemző elem élettartam (háttérvilágítással) DC 5: 20 óra, DC15: 15 óra, DC 30: 8 óra 

Műszertok Nagy ütéstűrő ABS 

Földelő kábel hossz 10 m 

Méretek 520 x 370 x 125 mm 

Súly (készülék) 1,2 kg (elemekkel együtt), fogantyú: 0,6 kg  

Szállítási terjedelem 

ELCOMÉTER 266 DC Holiday detektor, lítium 

elem, spirál csatlakozó kábel a nagyfeszültségű 

fogantyúhoz, 10 m földelő kábel krokodil 

csipeszekkel, akku-töltő és hálózati kábel, ecset-

szonda, vállszíj, erős műanyag tok, kezelési 

útmutató (magyar nyelven is) 

 

 

 

Az alábbi szabványoknak felel meg: 
ANSI/AWWA C 213, AS3894. 1, ASTM D4787, ASTM G 6 ASTM D5162, ASTM G 62, BS1344-11, 

EN1344-11, EN14430, JIS G3491, JIS G3492, ISO 2746, NACE RP0274, NACE RP 04901, NACE 

RP0188  
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