
VOLTMETRE, SEÇMELÝ VOLTMETRE VE FREKANSMETRE DJ-VXX/DJ-VXXS/DJ-FXX

Baðlantý Þemasý DJ-VXX / DJ-FXX için

Boyutlar 96X96 için

Genel

   Voltmetre, faz nötr veya faz-faz arasýndaki gerilim deðerini 
sürekli olarak izleyebilmek için tasarlanmýþtýr. 
   Seçmeli voltmetre, tek cihazda 3 faz-nötr ve 3 faz-faz arasý 
gerilim deðerlerini sürekli olarak izleyebilmek için tasarlanmýþtýr.
   Frekansmetre, faz-nötr arasý frekans deðerini sürekli olarak 
izleyebilmek için tasarlanmýþtýr.

Cihazýn kullanýmý ve Çalýþma Prensibi

   Cihazýn baðlantýlarýný baðlantý þekline uygun yapýnýz. DJ-VXX 
ve DJ-FXX modellerin baðlantý þekli aynýdýr.
   Voltmetre, cihaza enerji verildiðinde input giriþlerine gelen 
gerilim deðerini gösterir. input faz-nötr veya faz-faz arasý 
baðlayabilirsiniz.
   Seçmeli voltmetre, cihaza enerji verildiðinde ilk olarak L1-N 
arasý gerilim deðerini gösterir ve L1 ledi yanar. Ön paneldeki 
butona basarak L2-N, L3-N, L1-L2, L1-L3 ve L2-L3 gerilim 
deðerlerini görebilirsiniz. Ekranda görünen deðerin ait olduðu
led veya ledler yanar. 
   Frekansmetre, cihaza enerji verildiðinde input giriþlerine gelen 
faz-nötr’e ait frekans deðerini gösterir. input giriþlerini faz-faz 
arasý baðlamayýnýz.

Teknik Bilgiler

Cihazýn Bakýmý

    Cihazýn enerjisini kapatýn ve baðlantýlardan ayýrýn. Hafif nemli 
bir bez yardýmý ile cihazýn gövdesini temizleyin. Temizlik maddesi 
olarak cihaza zarar verebilecek iletken veya  diðer kimyasal 
maddeleri kullanmayýn. Cihazýn temizliði bittikten sonra 
baðlantýlarýný yapýn ve cihaza enerji verip çalýþtýðýndan emin olun.

Uyarýlar

   -Cihazý tarafýmýzdan belirtildiði talimatlara uygun þekilde kullanýnýz.
   -Cihazý ýslak ortamda çalýþtýrmayýnýz.
   -Bir anahtar veya devre kesiciyi montaja dahil ediniz.
   -Anahtar ve devre kesicinin, cihaza yakýn ve operatörün 
    kolayca eriþebildiði bir yerde bulundurunuz.
   -Anahtar ve devre kesicinin, cihaz için baðlantýyý kaldýrma 
    elemaný olarak iþaretleyiniz.

Çalýþma Un............:

Çalýþma Frekansý...:

Çalýþma Aralýðý.......:

Çalýþma Gücü........:

Gösterge................:

Çalýþma Sýcaklýðý...:

Baðlantý Þekli........:

Aðýrlýk....................:

Pano Delik Çapý.....:

120V-270V AC

50/60 Hz.

0V - 500V (faz-nötr veya faz-faz) 
DJ-FXX=1Hz-400Hz (40V-300V)

<2VA

-5°C - +55°C

3x Display + (DJ-VXXS) 3 Led

Terminal baðlantý

(96x96)=0,240Kg. ve (72x72)=0,190Kg.

91x91mm (96x96) ve 67x67mm(72x72)

Baðlantý Þemasý DJ-VXXS için

Boyutlar 72X72için 

Ýletiþim:

Kartaltepe Mh. Eski Edirne Asfaltý No:69 Bayrampaþa/ÝSTANBUL/TÜRKÝYE
Tel: 0212 578 04 38 - 48 Faks: 0212 578 04 36
www.tense.com.tr  info@tense.com.tr 
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Kablo Çapý.............: 2,5mm²
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