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ZES-ZIMMER – LMG670 
Kétutas teljesítmény analizátor

op ció ként a AC mellé. A tápegységek
vezérlését kibôvítették a repü lés tech -
nikához és a katonai alkalmazásokhoz
szükséges paraméte rekkel és tesztelési
procedúrákkal is. Ez a fej lesz tés érvé -
nyes az új, kompakt ACX, a lineáris
AMX, a kapcsolóüzemű ASX és a nagy -
telje sít mé nyű 3060MS sorozatokra.

Ametek – HPC40 
hordozható nyomáskalibrátor

Az Ametek modern lézerspekt -
roszkópiás processz gázelemzôje
költség haté ko ny és precíz mérést biz-
tosít minden ipari alkalmazásban,
legyen az folyamat vezérlés,vagy moni-
toring. Az 5100HD elemzô általános
célú és robbanásbiztos (ATEX)
kivitelekben is kapható. A mérési alkal -
mazások H2O, O2, H2S, CO2, CO, CH4,
C2H2, C2H4, HCl, NH3, HF mérésére ter-
jednek ki. A lézer nagy sze lektivitást
biztosít a mérésben, kikü szöbölve a
kereszt interferenciákat. Beé pített refe -
rencia cella biztosítja a precíz hul-
lámhossz hangolást és a kvantitatív
mérés ellenôrzést. Dupla lézernyalábos
és/vagy dupla mérôcellás opcióval két
gázkomponens vagy két méréstar -
tomány egyidejű mérésére is  lehetôség
nyílik. A mozgó alkatrészt nem tartal-
mazó elemzô karbantartási igénye igen
alacsony, fô alkalmazási területei a vegy -
ipar, földgáz és kôolaj ipar (finomítói
alkalmazások) illetve a gázgyártás.

400 kezelését. Egykezes használatot és
laboratóriumi pontosságot biztosít terepi
munkák során is. Pontosságát a modern
szenzorokhoz és távadókhoz tervezték.
Egy idôben szi mulál és mér két külön
csatornán (mA, V, nyomás, impulzus,
hômérséklet). Auto matikus kapcsoló -
tesztet, szivárgás tesztet, %-os hibakal -
kulációt és dokumentáló funk ciót is tar-
talmaz. A kalib rá lási proce dúrákat el -
tárolja, így a mérések el végzése után az
eredményeket csak át kell tölteni a gyári
szoftverbe bizonylatok nyomtatá sá hoz,
jegyzôköny ve zés hez. Külsô nyo más -
modulok csatlakoz tatá sá val a mű szer
egy +/-0,025%-os pontos ságú (mért
értékre), -10°C-tôl 50°C-ig hô mérséklet -
kompenzált nyo más kalibrá torrá válik. 
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cserélhetôség érdekében – de az új
modell 20 évnyi tapasztalattal jobb és
modernebb a réginél. Intelligens áram-
lás-szabályzással (üzemi nyomás függ -
vényében is szabá lyoz) és auto mata
duguláselhárító visszaöblítéssel ren-
delkezik. A továbbfej lesztett belsô
hômérséklet menedzsment az elektro -
nikák élettartamának 75%-os növeke -
dését eredményezi, a környe zeti hô mér -
séklet határt pedig +60°C-ig tolja ki.
Intelligens öndiagnosztikával és jelszint
korrekcióval rendelkezik, 6 zónás hô -
mér séklet figyelés és 4 zónás nyomás
monitoring áll ennek szolgálatában.
Színes érintôképernyôs a kijelzô és
távvezérelhetô Web alapú interfészen,
Ethernet és Modbus kommunikációs
csatornákon keresztül.

Dranetz – HDPQ sorozat
hálózati zavaranalizátorok

BELL – 5170 / 5180
Mágneses térerômérôk

AMETEK – Model 888
Claus üzem véggáz-elemzô

A kénkinyerô Claus üzemek folyamat -
szabályzásának alapvetô műszere a
véggáz-elemzô. A világon a legszéle-
sebb körben elterjedt Ametek 880-NSL
H2S/SO2 elemzôjének most itt van az
utód modellje a Model 888. A telepítési
felületek megegyeznek – a könnyű

A ZES ZIMMER legújabb fejlesztése az
1-7 csatornás, kétutas (két párhuza mos
mérôrendszer csatornánként külön bözô
sávszélességgel) professzionális tel-
jesítményelemzô. A kétutas mérés
lehetôvé teszi, hogy egy idôben ele-
mezhetôek legyenek egy keskeny sáv
paraméterei és a teljes sávszélesség
paraméterei. Az LMG500 utódmodell-
jeként érkezett, megörö kölve a legtöbb
műszaki para mé tert (pontosság:
±0,015%, U: 3mV ÷ 1000V; I: 500μA ÷
32A). Háromféle mérôkártyával rendel-
hetô (A1, B1, C1), az A1 hagyományos
szélessávú (DC÷ 10 MHz) és nagy pon-
tosságú kétutas mérést biztosító modul,
a B1 közép frek venciákat (DC÷ 500 kHz)
lefedô kétutas precíziós modul, a C1
pedig 50÷ 60 Hz tartományra optima -
lizált (DC÷ 10 kHz) és nem tartalmazza
a kétutas mérést. Fel használási terü -
letek a motorok, transz formátorok, in -
ver terek, elektro nikus ballasztok és
egyéb teljesítmény-elektronikai beren-
dezések pontos bemérése és minô -
ségvizs gálata. Integ rálható CE meg -
felelôsség tanúsító rendszerbe opciós
tá pokkal.

JOFRA – ASC-400
univerzális kalibrátor

Megjelent a Dranetz sikeres Power
sorozatának folytatása, a HDPQ za var -
analizátor család. Az elôd minden kiváló
tulajdonságát átvették, kibôvítették a
2014-2016-ban életbe lépô szabványok-
nak megfelelôen és létrehozták a piacon
található legsokoldalúbb hálózati zavar-
és szolgáltatásminôség felügye leti
műszert. A HDPQ sorozatban debü tált a
világon elôször a teljes távoli hoz-
záférhetôség. A hagyo má nyos hálózati
interfészeket (Ether net, Wifi, Bluetooth)
kiegészítve a készülék kiváló VPN csat-
lakozást biztosít bármilyen eszközrôl,
lehetôvé téve a táv-beállítást valamint a
hálózati pa ra méterek leolvasását és
elemzését bár honnan az országból.

Pacific Power Source – AMX
programozható AC/DC tápegységekAz AMETEK/JOFRA új továbbfej -

lesztett kompakt, hordozható jelkalib -
rátorát ki emelkedôen felhasz náló barát
funkcio nalitás jellemzi. Egyedül állóan
menü-mentes, így minden funk ció elér -
hetô az egyablakos színes kezelôi
felületen. Numerikus billen tyűzet és
funkciógombok egyszerűsítik az ASC-

Az 5100 sorozatú Hall szondás hor-
dozható Gauss/Tesla méter család a
ve zetô amerikai gyártó Bell cég ter-
méke, mely nek különlegessége, hogy
ez az el sô, digitális jelfeldolgozó pro -
cesszorral ellátott kézi gaussmérô,
labor és terepi használatra. Az 5180-as
modell DC÷ 40 kHz-es frekvencia sáv -
ban mér 1%-os pon  tossággal 20 mG-
tól 30 kG-ig és Gauss, Tesla, Amper/
méter kijelzéssel rendelkezik. A funkci -
ók között van au tomata méréstarto -
mány választás és csúcsérték-tartás.
Csatlakozási felületek a ±3V analóg
kimenet és egy USB kommunikációs
port. A mérôfej választék is ki bôvült, a
többféle méretű tranz verzális és axiális
szondák mellett megtalálhatóak az
ultravékony szondák és a gyenge mág -
 neses terekhez ajánlott nagy érzé keny -
ségű mérôszondák.

A szakmai körökben méltán elismert
Pacific Power Source programozható
tápegység családja új tulajdonságokkal
bôvült. Az eddigi kizárólag AC üzem-
módú 1, 2 és 3 fázisú kimenet immár
rendelkezik DC üzemmóddal is, ezáltal
egy kiválóan paraméterezhetô DC
progra moz ható tápegységet is kapunk

SEFELEC – XS sorozat
gyártósori tesztműszerek

A HPC40 sorozat, egyedülálló jellem -
zôi vel kiemelkedik a hordozható nyo -
más kalibrátorok közül. Az új mű szer a
súlyterheléses kalibrátorok pontos -
ságát nyújtja számtalan felhasz ná -
lóbarát jellemzôvel, így a laboratóriumi
pontosság terepi munkák során is
elérhetô. Nyomás kalibrálás vákumtól
1000 Bar-ig lehetséges, minden tar-
tományban 0,035% pontossággal a
mért értékre. Nyomás mé rôk, távadók,
nyomáskapcsolók, biz ton sági szelepek
hitelesítésére, kalibrálá sára tervezték
és teljesen hômér sék let-kompenzált
–20...50°C tartományban. Egy illeve két
nyomásszenzor beme nettel is rendel-
hetô és használható nagy pontosságú
referencia hômérô ként is. Felhasználó -
barát a menürendszer, a beállításokat
elmenthetjük és vissza tölt hetjük. A
szabadalmaztatott CPF   csatlakozók -
kal 700 Bar-ig szivárgásmentes a kötés
szerszámok használata nélkül.  A
HPC40 méréstartomány függ vényében
többféle gyári pneumatikus vagy hid -
raulikus pumpával szerelhetô fel.

tú gyártósori érintésvédelmi berendezé-
seivel. A teljes XS szériát a VDE, UL,
CSA és az EN szabványok szerinti vil-
lamossági vizsgálatokhoz fejlesztették ki.
Minden készülékre ér vé nyes, hogy a mé -
rési szekvenciák el tá rolhatóak, a tesztek
szabványos kommunikációs portokon
vagy PLC-n ke resztül vezérelhetôek.
Alap vetô vizsgálatok az 5 kVac és
6 kVdc villamos átütésvizsgálat, szigete -
lési el len állás mérés  2 TΩ-ig, folytonos -
ság vizs  gálat, szivárgó áram mérés, tel-
jesítmény mérés. A gyártói igényeknek
meg fele lôen az XS készülékcsalád min-
den munkafázis számára megfelelô
berendezést tud biztosítani. A CXS
sorozat a 40 A-es foly tonos ságmérés -
hez, az RXS so rozat AC átütésvizs-
gálathoz, a DXS so  rozat szige telés -
vizsgálathoz, az SXS so  rozat a teljes biz-
tonságtechnikai vizsgálathoz javasolt.
Vizsgálatok végez he tôek 1- és 3-fázisú
berendezéseken, a teszteket gyári szoft -
verrel progra moz hatjuk.

LLOYD – LR 30K Plus
Nyomó – szakítógép

Az angol LLOYD új-generációs sza-
kítógép családja (5 kN, 10 kN, 30 kN,
50 kN, 100 kN) kombinálja a nagy tel-
jesítményt, flexibilitást a kivételesen
egy szerű használhatósággal. Nagy -
pontos ságú XLC erô mé rô cellákkal
ideális mind rutin-vizsgálatokra mind
komplex tesztekre. Az elektronika lehe -
tôvé teszi külsô nyúlásmérôk hasz -
nálatát, a szoft ver megkönnyíti a mérés-
sorozatok statisztikai kiérté ke lését és
magyar nyelvű jegyzôkönyvek készí -
tését. A standard húzó, nyomó, haj lító
és ciklikus vizsgálatok kiegészültek
speciális, adott anyagú mintára szabott
tesztekkel (fém, műanyag, textil, gumi,
huzalok, rugó stb). A géphez és
szoftverhez teljes körű betanítást és
szerviztámogatást adunk.

A vezetô francia gyártó komoly rangot
szerzett a szakmai piacon az XS soroza-
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cserélhetôség érdekében – de az új
modell 20 évnyi tapasztalattal jobb és
modernebb a réginél. Intelligens áram-
lás-szabályzással (üzemi nyomás függ -
vényében is szabá lyoz) és auto mata
duguláselhárító visszaöblítéssel ren-
delkezik. A továbbfej lesztett belsô
hômérséklet menedzsment az elektro -
nikák élettartamának 75%-os növeke -
dését eredményezi, a környe zeti hô mér -
séklet határt pedig +60°C-ig tolja ki.
Intelligens öndiagnosztikával és jelszint
korrekcióval rendelkezik, 6 zónás hô -
mér séklet figyelés és 4 zónás nyomás
monitoring áll ennek szolgálatában.
Színes érintôképernyôs a kijelzô és
távvezérelhetô Web alapú interfészen,
Ethernet és Modbus kommunikációs
csatornákon keresztül.
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hálózati zavaranalizátorok
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mezhetôek legyenek egy keskeny sáv
paraméterei és a teljes sávszélesség
paraméterei. Az LMG500 utódmodell-
jeként érkezett, megörö kölve a legtöbb
műszaki para mé tert (pontosság:
±0,015%, U: 3mV ÷ 1000V; I: 500μA ÷
32A). Háromféle mérôkártyával rendel-
hetô (A1, B1, C1), az A1 hagyományos
szélessávú (DC÷ 10 MHz) és nagy pon-
tosságú kétutas mérést biztosító modul,
a B1 közép frek venciákat (DC÷ 500 kHz)
lefedô kétutas precíziós modul, a C1
pedig 50÷ 60 Hz tartományra optima -
lizált (DC÷ 10 kHz) és nem tartalmazza
a kétutas mérést. Fel használási terü -
letek a motorok, transz formátorok, in -
ver terek, elektro nikus ballasztok és
egyéb teljesítmény-elektronikai beren-
dezések pontos bemérése és minô -
ségvizs gálata. Integ rálható CE meg -
felelôsség tanúsító rendszerbe opciós
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univerzális kalibrátor

Megjelent a Dranetz sikeres Power
sorozatának folytatása, a HDPQ za var -
analizátor család. Az elôd minden kiváló
tulajdonságát átvették, kibôvítették a
2014-2016-ban életbe lépô szabványok-
nak megfelelôen és létrehozták a piacon
található legsokoldalúbb hálózati zavar-
és szolgáltatásminôség felügye leti
műszert. A HDPQ sorozatban debü tált a
világon elôször a teljes távoli hoz-
záférhetôség. A hagyo má nyos hálózati
interfészeket (Ether net, Wifi, Bluetooth)
kiegészítve a készülék kiváló VPN csat-
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rátorát ki emelkedôen felhasz náló barát
funkcio nalitás jellemzi. Egyedül állóan
menü-mentes, így minden funk ció elér -
hetô az egyablakos színes kezelôi
felületen. Numerikus billen tyűzet és
funkciógombok egyszerűsítik az ASC-

Az 5100 sorozatú Hall szondás hor-
dozható Gauss/Tesla méter család a
ve zetô amerikai gyártó Bell cég ter-
méke, mely nek különlegessége, hogy
ez az el sô, digitális jelfeldolgozó pro -
cesszorral ellátott kézi gaussmérô,
labor és terepi használatra. Az 5180-as
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ók között van au tomata méréstarto -
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többféle méretű tranz verzális és axiális
szondák mellett megtalálhatóak az
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más kalibrátorok közül. Az új mű szer a
súlyterheléses kalibrátorok pontos -
ságát nyújtja számtalan felhasz ná -
lóbarát jellemzôvel, így a laboratóriumi
pontosság terepi munkák során is
elérhetô. Nyomás kalibrálás vákumtól
1000 Bar-ig lehetséges, minden tar-
tományban 0,035% pontossággal a
mért értékre. Nyomás mé rôk, távadók,
nyomáskapcsolók, biz ton sági szelepek
hitelesítésére, kalibrálá sára tervezték
és teljesen hômér sék let-kompenzált
–20...50°C tartományban. Egy illeve két
nyomásszenzor beme nettel is rendel-
hetô és használható nagy pontosságú
referencia hômérô ként is. Felhasználó -
barát a menürendszer, a beállításokat
elmenthetjük és vissza tölt hetjük. A
szabadalmaztatott CPF   csatlakozók -
kal 700 Bar-ig szivárgásmentes a kötés
szerszámok használata nélkül.  A
HPC40 méréstartomány függ vényében
többféle gyári pneumatikus vagy hid -
raulikus pumpával szerelhetô fel.

tú gyártósori érintésvédelmi berendezé-
seivel. A teljes XS szériát a VDE, UL,
CSA és az EN szabványok szerinti vil-
lamossági vizsgálatokhoz fejlesztették ki.
Minden készülékre ér vé nyes, hogy a mé -
rési szekvenciák el tá rolhatóak, a tesztek
szabványos kommunikációs portokon
vagy PLC-n ke resztül vezérelhetôek.
Alap vetô vizsgálatok az 5 kVac és
6 kVdc villamos átütésvizsgálat, szigete -
lési el len állás mérés  2 TΩ-ig, folytonos -
ság vizs  gálat, szivárgó áram mérés, tel-
jesítmény mérés. A gyártói igényeknek
meg fele lôen az XS készülékcsalád min-
den munkafázis számára megfelelô
berendezést tud biztosítani. A CXS
sorozat a 40 A-es foly tonos ságmérés -
hez, az RXS so rozat AC átütésvizs-
gálathoz, a DXS so  rozat szige telés -
vizsgálathoz, az SXS so  rozat a teljes biz-
tonságtechnikai vizsgálathoz javasolt.
Vizsgálatok végez he tôek 1- és 3-fázisú
berendezéseken, a teszteket gyári szoft -
verrel progra moz hatjuk.

LLOYD – LR 30K Plus
Nyomó – szakítógép

Az angol LLOYD új-generációs sza-
kítógép családja (5 kN, 10 kN, 30 kN,
50 kN, 100 kN) kombinálja a nagy tel-
jesítményt, flexibilitást a kivételesen
egy szerű használhatósággal. Nagy -
pontos ságú XLC erô mé rô cellákkal
ideális mind rutin-vizsgálatokra mind
komplex tesztekre. Az elektronika lehe -
tôvé teszi külsô nyúlásmérôk hasz -
nálatát, a szoft ver megkönnyíti a mérés-
sorozatok statisztikai kiérté ke lését és
magyar nyelvű jegyzôkönyvek készí -
tését. A standard húzó, nyomó, haj lító
és ciklikus vizsgálatok kiegészültek
speciális, adott anyagú mintára szabott
tesztekkel (fém, műanyag, textil, gumi,
huzalok, rugó stb). A géphez és
szoftverhez teljes körű betanítást és
szerviztámogatást adunk.

A vezetô francia gyártó komoly rangot
szerzett a szakmai piacon az XS soroza-
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