
KEW 4200KEW 4200

CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE

DANE TECHNICZNE: (dok³adnoœæ okreœlona dla temp. 23°C±5°C i RH 45÷75%)

POZOSTA£E DANE:

• Pomiary rezystancji uziemienia w instalacjach wielopunktowych bez
u¿ycia elektrod pomocniczych

• Pomiar pr¹du przemiennego i pr¹du up³ywowego do 1mA÷30A
• Pomiar rzeczywistej wartoœci skutecznej TrueRMS
• Automatyczny wybór zakresów pomiarowych
• Sygnalizacja otwarcia cêgów pomiarowych oraz zbyt du¿ych 

zak³óceñ podczas pomiarów “NOISE” (powy¿ej 3A)
• Wewnêtrzna pamiêæ do 100 pomiarów
• DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyœwietlaczu
• Du¿y podwójny wyœwietlacz z podœwietleniem
• WskaŸnik wyczerpania baterii
• Automatyczne wy³¹czenie miernika po 10 minutach bezczynnoœci

Max. œrednica przewodu:  Æ32mm
Pomiar rezystancji uziemienia (4 zakresy automatyczne)
Zakresy: 0...20-200-1200W
Dok³adnoœæ: 20W ±(1,5% + 0,05W); 

200W: 16,0÷99,9W ±(2,0%+0,5W); 
100,0÷209,9W ±(3,0%+2W);

1200W 160÷399W ±(5,0%+5W)
400÷599W ±(10,0%+10W)
600÷1260W b.d.

Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,01W

Pomiar pr¹du ACA 50/60Hz (3 zakresy automatyczne)
Zakresy: 0...100-1000mA-10-30A
Dok³adnoœæ: 100mA ±(2%+0,7mA); 100mA÷30A ±(2%)
Rozdzielczoœæ max: 0,01A

Wyœwietlacz ..........LCD 3½ cyfry (1999) + 3 cyfry (999), pole: 38,4x21,8mm
Próbkowanie.............................................................................................1x/s
Czas odpowiedzi ...........................................7 s (rezystancja), 2 s (pr¹d AC)
Bezpieczeñstwo...........................................IEC 61010-1: 2001 Kat. IV 300V
Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna ..........................................IEC61326-1
Ochrona przeciwprzepiêciowa.......................................5320Vrms (przez 5s)
Stopieñ zanieczyszczenia.............................................................................2
Zasilanie................................................6V, 4 szt. baterii 1,5V LR6P lub R6P
¯ywotnoœæ baterii....................ok. 12h (baterie R6P), ok. 24h (baterie LR6P)
Wymiary ...........................................................................246 x 120 x 54 mm
Masa ..................................................................................780g (z bateriami)

Miernik KEW 4200 jest przydatnym i wrêcz niezast¹pionym przyrz¹dem 
do pomiaru rezystancji uziemienia systemów ochrony odgromowej i 
przeciwpora¿eniowej w sytuacji gdy stosowanie klasycznych 
sposobów pomiarów (ze stosowaniem elektrod pomocniczych) jest 
trudne lub wrêcz niemo¿liwe do przeprowadzenia. 
W celu dokonania pomiaru wystarczy objêcie przewodu mierzonego 
instalacji cêgami przyrz¹du.
Stosunkowo du¿y rozmiar cêgów (Æ32) pozwala na stosowanie do 
wiêkszoœci instalacji odgromowych lub uziemienia. 
Zastosowanie najwy¿szej jakoœci technologii mikroprocesorowej oraz 
mechanizm cêgów pomiarowych umo¿liwiaj¹ pomiary z du¿¹ dok³adnoœci¹ i 
stabilnoœci¹.
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Wyposa¿enie:
Futera³ z tworzywa sztucznego, baterie, instrukcja w jêzyku polskim,
rezystor p³ytkowy do kalibracji

Wyposa¿enie:

Pomiar cêgowy rezystancji uziemienia

Rx: 
rezystancja uziemienia mierzona
R1, R2, ..., Rn: 
rezystancja uziemienia w 
pozosta³ych punktach instalacji

Rezystancje R1, R2...Rn s¹ po³¹czone równolegle. Mo¿na 
zatem potraktowaæ je jako jedn¹ rezystancjê Rs.

Do punktu Rx zostaje przy³o¿one napiêcie z transformatora 
CT1, które powoduje pop³yniêcie pr¹du I o wielkoœci zale¿nej 
od rezystancji Rx.
Pr¹d I zostaje pomierzony za pomoc¹ transformatora CT2, 
dziêki czemu mo¿e zostaæ policzona wartoœæ rezystancji Rx, 
zgodnie z poni¿szymi wzorami:
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