v«nmet - ampemet lo¹i Dt96 vµ lo¹i va01

VÔNMET-AMPEMET L0ẠI DT96 VÀ LOẠI VA01

voltmeters - ammeters type Dt96 and type va01

.

GIỚI THIỆU CHUNG

EMIC
ISO 9001 : 2015

GENERAL

Vônmet-Ampemet loại DT96 và loại VA01 có đặc tính và độ
tin cậy cao, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ và thiết
bị hiện đại, đảm bảo chất lượng theo ISO9001:2015, đạt cấp
chính xác 2 hoặc 2,5 theo tiêu chuẩn quốc tế IEC51-2.
Vônmet-Ampemet loại DT96 và loại VA01 dùng để đo trực
tiếp hoặc gián tiếp (qua biến áp hoặc biến dòng đo lường) điện
áp (đấu song song với phụ tải) - dòng điện (đấu nối tiếp với phụ
tải) xoay chiều.

CẤU TẠO

CONSTRUCTION

Vônmet-Ampemet loại DT96 và loại VA01 là loại đồng hồ có
cơ cấu điện từ loại kim chỉ. Mạch từ gồm lõi từ bằng tôn silic có
đặc tính từ tốt và cuộn dây cách điện cao. Cơ cấu chỉnh Kim về
0 bằng cơ khí. Cản dịu ổn định Kim bằng nam châm vĩnh cửu.
Đế bằng nhựa PBT có độ cách điện cao. Vỏ bằng nhựa ABS.
Cửa sổ bằng nhựa PC trong suốt (hạn chế cháy). 2 Cài vỏ dễ
cho việc lắp đặt Vônmet-Ampemet vào bảng điện

The voltmeters - ammeters type DT96 and type VA01 are
moving-iron movement type with a pointer. The driving element
consists of magnetic cores of laminated silicon steel of superior
magnetic characteristics and a coil of high isolated wire. The
zero setting device is mechanical. The mechanism of settling
time made of permanent magnet. The base is made of PBT
resin. The cover is made of ABS plastic. The window is made
of PC transparent plastic (Flame retardant). 2 Clips are easy
for installing voltmeters - ammeters into electric board.

TECHNICAL DATA

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

DT96 vµ VA01
2 hoÆc 2,5
Kim chØ
90 mm (lo¹i DT96)
80mm (lo¹i VA01)
< 4 gi©y
50 Hz
2kV/phót
Th¼ng ®øng
120 x 120 x 77 (lo¹i DT96)
96 x 96 x 76 (lo¹i VA01)
110 x 110 (lo¹i DT96)
90 x 90 (lo¹i VA01)
0,45kg (lo¹i DT96)
0,35 kg (lo¹i VA01)

Lo¹i
CÊp chÝnh x¸c
Lo¹i chØ thÞ
ChiÒu dµi thang ®o
Thêi gian æn ®Þnh
TÇn sè danh ®Þnh
Thö c¸ch ®iÖn
VÞ trÝ mÆt l¾p ®Æt
KÝch thưíc ngoµi
KÝch thưíc l¾p ®Æt
Khèi lưîng

DT96 and VA01
2 or 2.5
Pointer
90mm (DT96 type)
80mm (VA01 type)
< 4 sec.
50 Hz
2kV/min.
Vertical
120 x 120 x 77 (DT96 type)
96 x 96 x 76 (VA01 type)
110 x 110 (DT96 type)
90 x 90 (VA01 type)
0.45kg (DT96 type)
0.35 kg (VA01 type)

Type
Accuracy class
Display type
Length of scale
Settling time
Rated frequency
Insulation test
Assembling position
Outer dimensions
Assembling dimensions
Weight

Measuring ranges :
100V; 300V; 450V; 500V
1. Voltmeters
1A; 5A
2. Ammeter
3. Other measuring ranges (.../1A, .../5A, .../100V...)
will be made following customer's requirement.

D¶i ®o :
1. V«nmet
100V; 300V; 450V; 500V
2. Ampemet
1A; 5A
3. D¶i ®o kh¸c (.../1A,.../5A, .../100V...) sÏ lµm theo
yªu cÇu kh¸ch hµng.
KÍCH THƯỚC NGOÀI - OUTER DIMENSIONS

Lo¹i dt96 - Type Dt96

Lo¹i va01 - Type Va01

B¶ng ®iÖn - Electric board

B¶ng ®iÖn - Electric board
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INSTRUCTION

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

V«nmet-Ampemet lo¹i DT96 vµ lo¹i VA01 l¾p ®Æt trong
nhµ, trong c«ng nghiÖp vµ d©n dông.
Khi vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, sö dông tr¸nh rung xãc, va ®Ëp
m¹nh.
B¶o qu¶n, l¾p ®Æt ë n¬i kh« r¸o, tr¸nh bôi, h¬i ho¸ chÊt
¨n mßn kim lo¹i, n¬i cã chÊt dÔ ch¸y næ, n¬i sinh nhiÖt
hay chÊn ®éng m¹nh.
Khi l¾p ®Æt, V«nmet-Ampemet ph¶i ë vÞ trÝ th¼ng ®øng.
§èi víi V«nmet ®o gi¸n tiÕp : Chó ý chän tû sè cña BiÕn
¸p ®o lưêng cho phï hîp víi V«nmet.
§èi víi Ampemet ®o gi¸n tiÕp : Chó ý chän tû sè cña BiÕn
dßng ®o lưêng cho phï hîp víi Ampemet.
§iÒu kiÖn m«i trưêng :
- NhiÖt ®é lµm viÖc : 0 - 45 OC
- §é Èm : 95%
- VÞ trÝ l¾p ®Æt kh«ng cao qu¸ 1000m so víi mÆt nưíc
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