C+,);8K8CF>><I
+(;(36..,94,+2(5(3,9

Enkel och effektiv
o Loggar både ström och
spänning ( 4-20 mA, 0-10 V)
o Räknar händelser
o Relä-kontakt
o Pulsdetektering
o Svenskspråkig mjukvara

0UZ[Y\TLU[L[pYHUWHZZH[MY+H[H=PL^® -mjukvaran. L452 kan
även konfigureras via tangenterna som finns på
instrumen[L[ZMYVU[WHULS+L[Sp[[OHU[LYSPNHHU]pUKHYNYpUZ ZUP[[L[
bjuder bl.a på svenskspråkiga menyer. Instrumentets tangenter
kan låsas via PC:n.

Perfekt för industriapplikationer, som t.ex olika slags
mätningar, dosering och övervakning på omgivningen: L452
pY\[Y\Z[HKTLKVILYVLUKLPUNrUNHY+L[[HNYKL[TQSPN[
att koppla olika slags givare på instrumentets ingångar:
 T(+*Z[YT
 =+*ZWpUUPUN




+L[NrYH[[WYVNYHTTLYHHSHYTWrKLVSPRHTp[UPUNHYUH 
I loggerläget visas mätvärden som vald enhet (Wh, m.s, etc.).

+LZZHTVK\SLYRHUp]LUHU]pUKHZ[PSSH[[ZWLSHPUKH[HZVT
t.ex:
 temperatur
 fuktighet
 S\M[ÅKL

+L[NrYLURLS[H[[Z[HY[HLUWYVNYHTTLYIHYTp[RHTWHUQ]PH
tangenterna på instrumentets frontpanel.
+LUWYHR[PZRHKLZPNULUNYH[[PUZ[Y\TLU[L[pYZTPKPNH[[
HU]pUKH!THNUL[PZRIHRZPKH4\S[PÄ_\WWOpUNUPUZZ`Z[LTVJO
medföljande bordsställning. Instrumentet drivs med
laddningsbara batterier eller med nätspänning.

4p[VTYrKL

Upplösning

Noggrannhet (% av lästa värdet)

Samplingshastighet

4 till 20 mA

0,01 mA

0,05 mA (0,25 %)

5 sampling /s

100 mV

0,1 mV

0,1 mV (0,5 %)

1V

1 mV

1 mV (0,5 %)

10 V

10 mV

10 mV (0,5 %)

Puls

-

1 ms

-

-

+PNP[HS

-

1 ms

1 s (max 1 månad)

-

:[YT+*

:WpUUPUN+*

Spänningspuls

=TLK4£PUYLYLZPZ[HUZ

Batterilivslängd

TZTp[]pYKLZSHNYPUNKPZWSH`LUWr!KHNHY
TZTp[]pYKLZSHNYPUNKPZWSH`LUH]Z[pUNK!KHNHY
TPUTp[]pYKLZSHNYPUNKPZWSH`LUH]Z[pUNK!KHNHY

+YP]ZWpUUPUN
Sparlägen
2VU[YVSS

[PSS=/a¶,_[LYU!]PH<:)¶0U[LYU!\WWSHKKUPUNZIHYH5P4/IH[[LYPLY=_=
Start/Stop (stop då minnet är fullt eller då den förinställda sluttiden nås)
3VRHS[]PH[HUNLU[LYUHWrPUZ[Y\TLU[L[ZMYVU[WHULS¶-QpYY]PH7*!U

Inspelningslängd

Från 10 minuter till 1 år, inställningsbart
2 ingångar @ 200 ms 19 dagar
2 ingångar @ 1 min.: > 1 år (i teorin)

Exempel
4p[]pYKLZSHNYPUN

Från 200 ms till 1 timme

2VTT\UPRH[PVU
Storlek

Bluetooth 2.1, klass 1, USB 2.0
/!TT¶)!TT¶3!TTTTTLKZRY\]WSPU[

Vikt

N

+PZWSH`

3*+_WP_SHY

4p[PUNrUN

ZRY\]HYZWSPU[

Temperatur

Användning: 0 till 50 °C

2HWZSPUNZRSHZZ

IP42 (ingångarna IP20)

Levereras med:

3+H[HSVNNLYSL]LYLYHZTLK!
 4HU\HS
 4PJYV<:)RHILS

569+,5
*(4f;:@:;,4()
Box 4501
:,;f)@
;LS!
-H_!
info@chauvin-arnoux.se
^^^JOH\]PUHYUV\_ZL

5 sampling /s

Referens:
L452
+H[H=PL^® -programvara
4PJYV<:)RHILS
Väggfäste
4\S[PÄ_
Skruvplintsats (5 st)

7
P01102095
7
7
P01102100Z
7 

Återförsäljare

  ,K,Q[LRUPZRIPUKHUKLPUMVYTH[PVU2VU[YVSSLYHZWLJPÄRH[PVULYUHPUUHUILZ[pSSUPUN

Realtidsmätningarna för varje ingång visas på instrumentets
3*+KPZWSH`+L[NrYH[[RVUÄN\YLYHPUZ[Y\TLU[L[VJOMYH
över mätdata via USB- eller Bluetooth -anslutning.

