
MPU690
Unitate de verificare

DESCRIERE

Testerele de tensiune cu doi poli au în general o funcție de 
autotestare pentru a verifica că unitatea funcționează și nu 
are bateriile descărcate. Acest test nu indică neapărat că 
instrumentul va afișa în siguranță o măsurare a tensiunii, în 
special pentru tensiuni care depășesc 50 de volți. Testerele de 
tensiune cu doi poli se recomandă să fie verificate cu o sursă 
cunoscută de tensiune activă înainte de a efectua o măsurătoare 
de tensiune pe un circuit.

Unitatea de verificare portabilă Megger MPU690 oferă o sursă 
alternativă de tensiune, fiind alimentată de la baterii și care 
poate verifica funcționarea corectă a unui tester de tensiune.

Dispozitivul generează în siguranță o gamă de tensiuni de la 
50 la 690 de volți în cinci trepte. La pornire, unitatea generează 
inițial 690 de volți, apoi, după o perioadă scurtă, scade încet 
trecând prin fiecare treaptă de tensiune până când dispozitivul 
se oprește.

Pașii individuali de tensiune sunt indicați de o bara de 5 LED-uri. 
Instrumentul are și un LED indicator de putere care indică și dacă 
bateria este descărcată sub nivelul nominal de funcționare.

MPU690 pornește automat atunci când sondele testerului 
de tensiune sunt introduse în bornele de ieșire, generând o 
tensiune de ieșire de 50 Hz care simulează rețeaua de alimentare 
cu curent alternativ.

UTILIZARE

Puterea de ieșire generoasă și distanța dintre bornele de 
ieșire permit MPU690 să verifice și funcționarea corectă a 
indicatoarelor de tensiune care utilizează o lampă de control. 
Deși unitatea are o putere mare, ea are o durată de viață 
excepțional de bună a bateriei.

Carcasa robustă a MPU690 are o bază magnetică pentru o 
utilizare convenabilă prin fixarea temporară pe suprafețe 
metalice.

N.B. MPU690 nu este recomandat pentru utilizare cu 
multimetre.

 ■ Tensiune nominală de ieșire în 5 trepte

 ■ Funcționare automată

 ■ Putere mare de ieșire, adecvată pentru lămpile 

de test

 ■ Durată de viață extinsă a bateriei

 ■ Bază magnetică

 ■ Carcasă robustă



MPU690
Unitate de verificare

SPECIFICAȚII 

Tensiune de ieșire    50 - 690 volți în cinci trepte: 
   50 V, 100 V, 230 V, 400, 690 V
  
Putere de ieșire   10 W max.

Pornire On/Off   pornirre automată atunci când sondele
   testerului de verifi cat sunt introduse la 
   borne / oprire automată

Indicatoare  5 LED-uri pentru treptele de tensiune 
   plus un LED pentru alimentare

Alimentare  6 x AA / LR06 baterii alcaline

Mediu
Temperatură de operare -10°C - +40°C

Umiditate  70% Rh

Dimensiuni  130 mm x 68 mm x 48 mm

Greutate   346 g
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  CERTIFICARE ISO

Conform ISO 9001:2008 Cert. no. Q 09250

Conform ISO 14001-2004 Cert. no. EMS 61597
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