
Urz

Seria ALMEMO® 2470, akcesoria

Klasa dok A (patrz strona 01.04)

Szybko 2.5 / 10 pomiarów / sekund

Zasilanie czujników  Tryb bateryjny
Napi  6 V, 400 mA
9 V, 300 mA i 12 V, 200 mA

Standardowe wyposa
Wy 16 segmentów ów

ów Funkcja       4½ znaku, 9 mm
21 symboli, pod   2 RGB LED

Klawiatura 7 silikonowych klawiszy

Zasilanie 1 gniazdo ALMEMO® DC 
Zasilacz ZA1312NA10 100 do 230 VAC

na 12 VDC, 2A, elektrycxnie izolowany
Przewód adaptera DC, el. izol. ZA2690UK  10 do 30 V, 0.25A
Zapotrzebowanie pr (bez modu )

Aktywny bez pod    ok. 12 mA
Aktywny z pod    ok. 30 mA
Tryb u . 60 A

Obudowa

ALMEMO® profesjinalny miernik 
z funkcj  
Funkcje dla wszystkich pól 
zastosowa , 1 lub 2 wej

Dost

 

Dane techniczne, seria ALMEMO® 2470 

Gumowa os , szara
Walizka
Zasilacz 12 V / 2 A

Przewód DC 10 do 30 V, 12 V / 0.25 A, izol. el.
Monta DIN
Zaczepy magnetyczne

Automatyczny alarm (czer- 
wone pod

Podwójny wy
1. Mierzona warto

 
2. Temperatura

1. Warto
nicach (zielona).

2. Warto  MAX 
poza granic  (czerwona)

Programowanie
1. Cyklu zapisu do pami
2. Trybu u

• Segmentowy kolorowy wy ,

• W wypadku, gdy warto
/nie osi gni ta dost

• W wypadku 2470-1S/-2S wiadomo  
konfigurowalne przy d

• Dobra dok , szybko 10 pomiarów na 
sekund  (mops)

• Przesz  65 standardowych zakresów pomiarowych

• Wspó ALMEMO® z wielopunktow
justacj

•  
konfigurowalnym zabezpieczeniem klawiszy i funkcji.

• Funkcje pomiarowe: warto
   wyg

• Funkcja programowane: warto
czujnika w wyelko

• Wszystkie funkcje ALMEMO®programowalne przez 
    interfejs 
•   Nowoczesna, kompaktowa obudowa (opcja IP54)

Dane techniczne i funkcje, seria ALMEMO® 2470 



Urz

Profesjonalny miernik,
1 wej
Rejestrator ze zintegrowan  

Kod zamówienia

Miernik IP54
(je

Dostawa standardowa             Kod zamówienia

Baterie, miernik, instrukcja, certyfikat testu producenta 
Profesjonalny miernik ALMEMO® 2470-1S

MA24701S

Dane techniczne
Wej 1 gniazdo wej ALMEMO®

Wyj Gniazdo ALMEMO® DC do 
zasilacza lub przewodu USB z 
zasilaczem ZA 1919 DKU5

Pami EEPROM, pojemno  100,000 
warto

Data i godzina Zegar czasu rzeczywistego,
buforowany bateri

Zasilanie 3 baterie AA

Dane techniczne
Wej 1 gniazdo wej cia ALMEMO®

Zasilanie       3 baterie AA 

Czujnik cyfrowy do pomiaru wilgotno
FH0D 46-C2, kapturek szczelinowy, pod

                                                 

Dostawa standardowa               Kod zamówienia

Baterie, cyfrowy czujnik temperatury, wilgotno
miernik, instrukcja, certyfikat testu .

Profesjonalny miernik ALMEMO® 2470-1SCRH

MA24701SCRH

z ó

Miernik IP54
(je eli wtyki / czujniki s  wodoodporne)

Przewody pod Kod zamówienia

Przewód transmisj danych USB z zasilaniem 5-V

Przewody pod Kod zamówienia

ó

 

Dane techniczne i funkcje
Dane techniczne i funkcje, jak dla serii ALMEMO® 2470

• Funkcje rejestratora: wewn EEPROM, cykl pami ,
zegar czasu rzeczywistego

• D

• Czas pracy 1.5 roku przy cyklu pami 15 minut z czujni-
kiem temperatury / wilgotno

Dane techniczne i funkcje
Dane techniczne i funkcje, jak dla serii ALMEMO® 2470

Funkcje rejestratora

Wewn  EEPROM, cykl pami , zegar czasu rzeczyw.

ugoterminowy zapis w trybie u pienia przy bateriach AA

Czas pracy 1.5 roku przy cyklu pami ci 15 minut z czujni-
kiem temperatury/  wilgotno ci.

ó ó



Urz

Profesjonalny miernik, 
2 wej cia pomiarowe,
Rejestrator z pami ci  wewn trzn

Dane techniczne
Wej cia pomiarowe 2 gniazda wej cia ALMEMO® izol. 

el., z przeka . pó przew. (50 V)

Kana 4 kana y, wewn trz urz dzenia
(np.: ró nicowe)

Wyj Gniazda ALMEMO® A1 i A2, do 
wszystkich modu ów wyj cia (analog, 
dane, wyzwalanie, przewody przeka ni- 
ków itd,), patrz rozdzia  "Sieciowanie"

wystarczajPami

Data i godzina Zegar czasu rzeczywistego, buforowany 
bateriami urz

Zasilanie 3 akumulatory AA NiMH 
Zintegrowany obwód adowania

Profesjonalny miernik,
2 wej

Dane techniczne
Wej 2 gniazda wej ALMEMO® izol. 

el., z przeka (50 V)

Kana
ó

Wyj Gniazda ALMEMO® A1 i A2, do 
wszystkich modu (analog, 
dane, wyzwalanie, przewody przeka

, patrz rozdzia

99 indywidualnych wartoPami

Zasilanie 3 akumulatory AA NiMH 
Zintegrowany obwód 

Dostawa standardowa   Kod zamówienia

Akumulatory, instrukcja, certyfikat testu producenta, walizka, 
zasilacz
Profesjonalny miernik ALMEMO® 2470-2S

Przewody pod czeniowe Kod zamówienia

Przewód transmisji danych USB, el. izolowany
Przewód transmisji danych USB z zasilaniem 5-V
Przewód transmisji danych RS232, el. izolowany
Przewód transmisji danych Ethernet, el. izolowany
Przewód wyj cia analog., -1.25 do +2.0V, 0.1mV/cyfr
Przew. wyzw. i przeka . (2 przeka ., 500mA, 50V)     ZA1006EKG
Techniki sieciowania, modu y Bluetooth (patrz rozdz.: Sieciowanie)

Przewody pod Kod zamówienia

Przewód transmisji danych USB, el. izolowany
Przewód transmisji danych USB z zasilaniem 5-V
Przewód transmisji danych RS232, el. izolowany

ó
Przewód wyj , -1.25 do +2.0V, 0.1mV/cyfr
Przew. wyzw. i przeka  (2 przeka , 500mA, 50V)     

Dostawa standardowa       Kod zamówienia

Akumulatory, instrukcja, certyfikat testu producenta, walizka, 
zasilacz
Profesjonalny miernik ALMEMO® 2470-2

Opcje Kod zamówienia

Miernik IP54
(je eli wtyki / czujniki s  wodoodporne)

Opcje Kod zamówienia

Miernik IP54
(je eli wtyki / czujniki s  wodoodporne)

Dane techniczne i funkcje
•  Dane techniczne i funkcje, jak dla serii ALMEMO® 2470

• Zasilanie, 3 akumulatory AA NiMH, z 
przez urz dzenie

Dane techniczne i funkcje
•  Dane techniczne i funkcje, jak dla serii ALMEMO® 2470

•  Zasilanie, 3akumulatory  AA NiMH,z adowaniem
przez urz dzenie 

• Funkcje rejestratora: wewn  EEPROM lub pami
   n (akcesoria), cykla pami , zegar czasu rzeczywistego

• D , pami , 
    akumulatory AA NiMH. Czas pracy do 1 roku przy cyklu 
    pami ci 15 minut z czujnikiem temperatury/  wilgotno ci.

Akcesoria Kod zamówienia

Z

  Certyfikat DAkkS lub zak adowy KE90xx, elektryczny dla miernika (patrz rozdzia  „ Certyfikaty kalibracji“). 
Kalibracja DAkkS zgodna ze wszystkimi wymaganiami dotycz cymi róde  testów zamieszczonymi w DIN EN ISO/IEC 17025.


