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Je-li naopak třeba měřit větší proudové 
hodnoty na jedno- nebo i třífázových sousta-
vách, je možné pro tyto účely použít jeden 
univerzální klešťový přístroj Prova 6601 
(obr. 2). Měřit lze na třífázovém rozvodu 
s automatickým s výpočtem celkového vý-
konu, a to způsobem postupného měření na 
jednotlivých fázích s elektronickým zápisem 
výsledku k příslušné fázi. Má více užiteč-
ných funkcí pro měření na třífázovém rozvo-
du, jako např. možnost ukládat do paměti jed-
notlivé fázové výkony, následný automatický 
výpočet celkového výkonu, indikaci sekven-
ce fází a měření vyváženého i nevyváženého 
rozvodu. Nevýhodou je pouze nesoudobost 
měření. Tento klešťový multimetr měří účiník 
(cos φ) a dále všechny tři druhy výkonu. Měří 
nejen skutečnou efektivní hodnotu na střída-
vých a napěťových rozsazích – TRMS stří-

davého napětí a proudu, ale přístroj je scho-
pen rozlišit i AC/DC složku a měřit s ofse-
tem (2 000 A AC/DC, 600 V AC, 800 V DC 
a výkon 1 200 kW AC/DC (1f), 2 000 kW 
AC/DC (3f).

Digitální klešťový wattmetr 6601 má vel-
ký duální displej, na kterém lze současně 
sledovat dvě měřené veličiny, např. napě-
tí a proud, napětí a frekvenci, činný výkon 
a účiník (cos φ) nebo zdánlivý a jalový vý-
kon. S účiníkem je schopen následného výpo-
čtu správných kapacit pro kompenzaci rozvo-
du na vyvážený. Do paměti lze uložit až čtyři 
naměřené hodnoty. Přístroj má automatický 
výběr rozsahů.

Analyzátory výkonů jsou jen malou čás-
tí z široké nabídky pro elektrikáře a reviz-
ní techniky. Značnou část sortimentu zaují-
mají nejen přístroje určené k měření na sil-

noproudých rozvodech, ale i přístroje pro 
revizi na rozvodech nn. V nabídce jsou jak 
přístroje pro jednotlivé parametry, tak sa-
mostatné měřiče izolace do 1 000 V, mě-
řiče uzemnění (i bezdotykové), přechodo-
vých odporů poruchové smyčky apod. nebo 
sdružené přístroje, které umožňují ověřit 
všechny parametry na rozvodech nn či na 
nářadích a spotřebičích podle příslušných 
norem.

Všechny uvedené přístroje, jakož i další 
novinky či již osvědčené přístroje, budou 
ke shlédnutí na veletrhu Amper 2010 v ex-
pozici firmy Micronix.

Další informace v inzerátu na této straně 
nebo na adrese:
http://www.micronix.cz

 	Kompaktní zářivka Duluxstar vítě-
zem testu spotřebitelů. Mezi třiceti šesti 
testovanými kompaktními úspornými zá-
řivkami se Osram Duluxstar umístila na 
prvním místě s celkovou hodnotící znám-
kou 2,2. Duluxstar vyniká především po-
měrem ceny k výkonu. Je vhodná na časté 
spínání, vykazuje dobré světelné vlastnos-
ti a je ze všech testovaných kompaktních 
zářivek nejlevnější. Navíc vykazuje jed-
nu z nejrychlejších návratností investice.  

Ta je důležitá především pro zákazníka při 
prvotním výběru tohoto světelného zdro-
je. Kompaktní zářivka Duluxstar má ná-
vratnost 0,4 roku, tedy necelých pět měsí-
ců. Celková roční úspora oproti srovnatel-
nému provozu vláknové žárovky je podle 
výsledků testu 242 Kč. Na druhém a třetím 
místě se umístily Dulux El (známka 2,5) a 
Dulux Superstar Globe (známka 2,5) rov-
něž od společnosti Osram.
[Tiskové materiály Osram.]
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