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ΦΥΝΚΧΕ:

ς�����
∆ρυη ϖστυπυ Μ�!χ ροζσαη Παραµετρψ Ζ〈κλαδν π!εσνοστ

Ναπ�∀οϖ ϖστυπ 0...0.01...1.2 Υν ϖστυπν οδπορ: >3 Μ# ±(0.5% ζ ροζσαηυ) π!ι κµιτο∃τυ 40..500Ηζ

Προυδοϖ ϖστυπ 0...0.01...1.2 Ιν ±(0.5% ζ ροζσαηυ) π!ι κµιτο∃τυ 45..65Ηζ

Κµιτο∃ετ ναπ�& 0...2.00...500.0 Ηζ

 ±(0.02% ζ ροζσαηυ) 
Κµιτο∃ετ προυδυ 0...45.00...500.00 Ηζ

∋ινν ϖκον

−45.4...
...−31.5�31.50� 
...45,36κΩ
π!ι κµιτο∃τυ 45...65Ηζ

±(1% ζ ροζσαηυ) π!ι κµιτο∃τυ 45..65Ηζ

ς∗+/78 �9;9<=�;�

∆ισπλεϕ
∃τψ! µστν ΛΕ∆ δισπλεϕ − ϖ�κα ∃σλιχ: ?,5µµ − �λυτ, 
ροζσαη ζοβραζεν: −1≅≅≅...≅≅≅≅

Ηµοτνοστ Α 0.25 κγ

ςν�ϕ� ροζµ�ρψ 53 ξ 110 ξ 60 µµ Ρ〈µε∃εκ: 45 ξ 53 µµ

ΣτυπεΒ κρψ& ΙΠ00 δλε ΕΝ 6052≅

Υπεϖν�ν να 35 µµ λι�τυ δλε ΕΝ 60Χ15

� Π!µ µ�!εν α� δο 63Φ.

� Μ�!εν εφεκΓ ϖν ηοδνοτψ στ!δαϖηο προυδυ 
 α ναπ�& , ∃ιννηο ϖκονυ α κµιτο∃τυ.

� Π!επν〈ν µ�!εν ηοδνοτψ.

� 4−µστν ΛΕ∆ δισπλεϕ �λυτ βαρϖψ.

� Ποδσϖχεν υκαζατελ ζοβραζεν ηοδνοτψ.

� Μοδερν δεσιγν υµο�Βυϕε ινσταλαχι π!στροϕε
 δο µοδυλ〈ρνηο ροζϖαδ�∃ε δλε ΕΝ 6220?

    (π!στροϕ µ〈 �!κυ 3 µοδυλψ) να λι�τ� 35µµ.

Π;9ϑΟΘ∗8 �ΟΤ<8∗Ξ�
Ναπ〈ϕεχ ναπ�& 230 ς ±10% α.χ. (45...65 Ηζ) σποτ!εβα Α 6 ςΦ

ςστυπν ναπ�&  Υν 500 ς  α.χ.  0...2...40.0...500.0 Ηζ

ςστυπν προυδ Ιν 63 Φ  α.χ.  0...45.0...500.0 Ηζ

Ψεπλοτα οκολ: −10...23...55°[ σκλαδοϖ〈ν: −25...?5°[

ΡελαΓ ϖν ϖληκοστ Α ≅5% κονδενζαχε νεπ!πυστν〈

Πραχοϖν πολοηα λιβοϖολν〈
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∆ℑΛΕ:

ΟΥΡ ΟΦΦΕΡ
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Σ!∀#∃% &∋(&)∗+,−

Ο/∗+0,%!− 1203

ς,4∗5− 6)7∃463

Β+7&+8,)9; % &)<%0%=13 ,% 1)∃&%;(/(>(;?
Ελεκτροµαγνε� χκ〈 
κοµπα� βιλιτα

οδολνοστ προ�  ρυ�εν δλε ΕΝ ≅ΑΧΧΧΦ≅ΦΓ

εµισε δλε ΕΝ ≅ΑΧΧΧΦ≅ΦΗ

ΤΙδα ινσταλαχε ϑϑϑ α� δο ΚΧΧ ς  Πϑϑ προ ΚΧΧ � ≅ΧΧ ς Θ

δλε ΕΝ ≅ΑΧΑΧΦΑ
ΣτυπεΡ ζνεΩι�τΞν Γ

Μαξιµ〈λν προϖοζν ναπΞΨ  ϖΖΩι ζεµι
Φ προ ναπ〈ϕεχ οβϖοδ: ΚΧΧ ς[
Φ προ µΞΙχ ϖστυπ ≅ΧΧ ς � τΙδα ϑϑ  ΠΚΧΧ ς � τΙδα ϑϑϑΘ

∴ναλογοϖ πΙστροϕε 
Ιαδψ Ε∴[ Μ∴
σ κρψΨ µ ΙΠ65
ζ Ωελν στρανψ.  

ΝΓΗ α ΝΓ] πΙστροϕε 
προ µΞΙεν τεπλοτψ[ 

δ.χ. νεβο α.χ. ναπΞΨ [ 
προυδυ α φρεκϖενχε.

ΝΓ⊥∆ Φ __ _ _
Προϖεδεν:

στανδαρδν ΧΧ

να οβϕεδν〈ϖκυ __

ϑαζψκ:

µεζιν〈ροδν Φ ανγλιχκ〈 Ε

πολσκ〈 θ

οστατν _

Ζκυ�εβν προτοκολψ:

βεζ σπεχι〈λνηο χερ� � κ〈τυ κϖαλιτψ Χ

σε σπεχι〈λνµ ινσπεκΩνµ χερ� � κ〈τεµ κϖαλιτψ Α

δλε δοηοδψ σε ζ〈καζνκεµ Π..καλιβραΩν λιστ ϖ {|Θ _

 − πο δοηοδ! σ ϖροβχεµ − διστριβυτορεµ Εξιµυσ

ΟΒϑΕ∆ΝΑΧ⊆ Π!⊆ΚΛΑ∆Ψ:

κ⌠δ: Ν27∆ − 00 Ε 0 ζναµεν〈:
 Ν27∆  Φ διγιτ〈λν πΙστροϕ προ µοντ〈� να ∆ϑΝ λι�τυ
 00  Φ στανδαρδν προϖεδεν
 Ε  Φ µεζιν〈ροδν Φ ανγλιχκ〈 ϖερζε[
 0  Φ βεζ σπεχι〈λνηο χερ� � κ〈τυ κϖαλιτψ.

ΜΞΙιΩ παραµετρΖ Κφ στΞ 
να ∆ϑΝ λι�τυ Φ Ν43.
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