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ELCOMETER 280  

Pulzáló DC Holiday detektor  

 

Az ELCOMÉTER 280-as egy „rúd” típusú egyenáramú  

(DC) Hoiliday detektor, amelyet arra tervezetek, hogy pulzáló  

nagyfeszültségű egyenáramot állítson elő, biztonságosabban,  

könnyebben és megbízhatóbban, mint bármi más ennek előtte. 
 

Kihasználva az elektronika mai vívmányait, az ELCOMÉTER 280 

lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bevonatokat vizsgáljon,  

a visszatérő föld-vezetéknek az alaptesthez való csatlakozása nélkül -  

ideális nagy felületek vizsgálatához (pl. csővezetékek).  
 

A két fokozatú kapcsolótól kezdve, fényes LED ikon jelzi mikor kerül  

nagy feszültség alá a készülék, a megnövelt bordákig, amelyek  

megvédik a felhasználót a szikra átütéstől, az ELCOMÉTER 280  
biztonságossá teszi a nagyfeszültségű mérést.  

 

Kiemelkedő tulajdonságok 
 

 Villogó képernyő, fényes LED  

 és a felhasználó által beállítható  

figyelmeztető jelerősség (alarm) 

jelzi a folytonossági hiány (holiday) 

irányát 

           Erőteljes, ütésálló, 

és vízzáró kivitel, 

           ami hosszú élet- 

           tartamot biztosít, 

  0,5 – 35 kV (állítható)      veszélyes  

  méréstartomány, a porozitás     környezetben is 

mérésére, 25 mm vastagságig 

 
 

  Biztonsági kapcsoló a fogantyún 

belül, ami megszakítja az áram- 

kört, amint elengedik 

        Kiegyensúlyozott,  

        ergonomikus kivitel,  

        vállpánttal is ellátva, 

        folyamatos munkákhoz  
 

Az alábbi szabványok szerint alkalmazható: 
AS 3894.1, ANSI/AWWA C203, ANSI/AWWA C214, ASTM D 4787, ASTM D 5162, ISO 29601, 

JIS G 3491, JIS G 3492, NACE RP0274, NACE SP0188, NACE SP0490, NACE TM0486, NACE 

TM0384 
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Az ELCOMÉTER 280-as készülék adatai 
 

Megnevezés S modell T modell 

Cikkszám 
ELCOMÉTER 280 pulzáló DC Holiday detektor D280-S--- D280-T--- 
ELCOMÉTER 280 pulzáló DC Holiday detektor, 

vizsgáló készlet D280-S-Kit D280-T-Kit 

Robosztus, ütésálló, vízzáró ● ● 

Integrált biztonsági kapcsoló  ● ● 

Gyorsan kioldható elem csomag ● ● 

Belső jeep vizsgáló ● ● 

Integrált feszültség-kalkulátro  ● 

Pulzáló egyenáramú (DC) nagyfeszültség-tartomány 0,5 kV – 35 kV 

Feszültség-beállítás (felhasználó szerint) 
0,5 – 1 kV között 10 V-onként,  

1 – 35 kVközött 100 V-onként 

Kimenőfeszültség pontosság +/- 5%, vagy 50 V, 1.000 V alatt 

Pulzálás ismétlési sebesség kb. 30 Hz 

Üzemi hőmérséklet 0 
o
C – 50 

o
C 

Energia ellátás 
Tölthető lítium-ion elem, 4 órán belül 

teljesen feltölthető 

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

óra 

Jellemző elem élettartam (háttérvilágítással) 

Az elemélettartam függ a választott feszültségtől 

és az alkalmazott terheléstől: 

12”-os spirálrugó szondánál: 30 h, 10 kV-on, 

                                                  12 h, 35 kV-on, 

40”-os spirálrugó szondánál: 22 h, 10 kV-on, 

                                                  8 h, 35 kV-on, 

Műszertok PC ABS 

Méretek (tokkal együtt) 603 x 219 x 193 mm 

Súly (készülék) 3 kg (az elemekkel együtt)  

Szállítási  

terjedelem 

ELCOMÉTER 280 Pulzáló DC Holiday detektor (S, vagy T modell), 5 fm nyomon-

követő jel visszatérő kábel, lítium elem-csomag, elem-töltő, övpánt, kezelési utasítás 

ELCOMÉTER 280 Pulzáló DC Holiday detektor-készlet, (S, vagy T modell), 5 fm 

nyomon-követő jel visszatérő kábel, saválló spirálrugó szonda, 250 mm-es szondatoldalék, 

lítium elem-csomag, elem-töltő, övpánt, kerekes tároló tok, kezelési utasítás 
 

Kiegészítők 
 

Megnevezés Cikkszám 
Könnyű, robosztus, kerekes hordozó láda, ideális a készülék szállítására,  

és a 20 fm-es foszforbronz, és a 6 fm-es saválló spirálrugók tárolására   
T28022769 

Földelő szőnyeg, ideális nem-földelt csővezeték vizsgálatára. A vezető gumiszőnyeget ráterítjük a 

bevonattal ellátott csővezetékre, majd csatlakoztatjuk mind a földelő tüskéhez, mind a visszatérő jel 

vezetékhez. 

● 750 mm hosszú – 229 mm-ig terjedő Ø-jű csővezetékhez 

● 1.500 mm hosszú – 457 mm-ig terjedő Ø-jű csővezetékhez 

● 2.500 mm hosszú – 762 mm-ig terjedő Ø-jű csővezetékhez 

● 3500 mm hosszú – 1.067 mm-ig terjedő Ø-jű csővezetékhez 

 

 

 

T28022637-1 

T28022637-2 

T28022637-3 

T28022637-4 

Földelő tüske, 60 cm hosszú, 0,2cm Ø-jű  T28022748 

Nyomkövető jel visszatérő vezeték, 5 fm T28022622 

10 fm földelő kábel, mindkét végén csíptetővel T28022749 

10 fm földelő kábel, csíptető/ELCOMÉTER 280 konnektor (a földelő szőnyeg használatához) T28022750 
 

Spirálrugó-, gumi-, valamint drótkefe szondák és egyéb kiegészítők  

külön rendelhetők! 
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