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OOPPIISS  
Za specialno uporabo. Z zelo široko možnostjo uporabe v merilni tehniki. Komplet vsebuje: Merilne kable $ Kleme, ki jih nataknete na kabel $ 
Dve pozlačeni konici $ Izolirno kapico $ Izolirno kapico za IC $ BNC adapter $ Orodje. 
 
Oznake: IEC 1010-2-031  /  CAT I 2500 Vp  /  100:1 / 2500 Vp 
 
Kat. štev.  107190 107220 107255 
Tip DE 112 HV 150 HV 250 
Posebnost H-modulator Pov. vhod. nap. Pov. vhod. nap. 
Razmerje  - 100:1 100:1 
Pasovna širina 0,1...950 (+/- 3 dB) 300 300 
Čas vzpona (ns) - 1,2 1,2 
Kapaciteta (pF) Ca. 5 4 4 
Vhodna upornost 
(Mohm) 

- 100 100 

Vhodna napetost 
(Vp) 

50 AC (izmenična napetost)/200 
DC (enosmerna napetost)  

1500 2500 

Dolžina (m) 1,2 1,2 1,2 
Odzivna napetost 250 - - 
 
 
IIZZRRAAVVNNAAVVAA  TTEESSTTNNEE  GGLLAAVVEE  ((11  kkHHzz--IIZZRRAAVVNNAAVVAA  
Pred izravnavo s priloženim adapterjem odstranite plastično cevko na testni glavi. Testno glavo položite na 1 kHz pravokotni signal. 
Potenciometer v ohišju vtiča nastavite na pravokotno predvajanje. 
Glejte sliko v originalnih navodilih: 
Prva slika: pravilno 
Druga slika: nepravilno 
Tretja slika: nepravilno 
 
OOPPOOZZOORRIILLOO!!  
Testne glave nikoli ne razmontirajte dokler je povezana z napetostjo in jo priključite le na ozemljene osciloskope. 
Telo testne glave mora ostati čisto! Če opazite napake ali poškodbe na testni glavi, je ne uporabljajte več! 
 
 
 
Garancija:Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so 
posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo 
nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd. 
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu 
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja 
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk. 
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno 
odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. 
Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke. 
 
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam 
bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: E-Trading d.o.o., p.p. 100, Arkova 13, 5280 Idrija 
skupaj S KOPIJO RAČUNA ali pa ga prinesite v trgovino v BTC dvorana Emporium, trgovina Conrad, Šmartinska 152, 1533 Ljubljana. 
Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 
let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: E-Trading d.o.o., Arkova 13, 5280 Idrija ali BTC Dvorana Emporium, Šmartinska 
152, 1533 Ljubljana. 


