
Halo hook 
Ampe kế đo từ xa

Được thiết kế rất đặc biệt, HALO HOOK có thể đo dòng rất chính 

xác trong dải 0 - 2000A ở các hệ thống trung thế đến 36KV. Đầu 

đo được bọc cách điện dạng móc, có thể dễ dàng móc vào những 

vật dẫn như dây điện, thanh cái... Giá trị đỉnh dòng điện sẽ được 

giữ trên màn hình LCD để người dùng đọc cho đến khi ấn nút 

reset. Những ứng dụng điển hình của thiết bị gồm kiểm tra dòng 

trên đường dây truyền tải, kiểm tra cân pha trên mạch sơ cấp và 

thứ cấp, kiểm soát dòng để kiểm tra tình trạng các cầu chì cao áp.

Thiết kế chắc chắn giúp HALO HOOK lý tưởng cho việc đi hiện 

trường và được các công ty điện lực trên khắp thế giới sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

TÍNH NĂNG

■ Trọng lượng thấp 1.28 kg
■ Đo nhanh và dễ dàng
■ Đường kinh móc đến 5.8cm
■ Lý tưởng cho những ứng dụng cần đo trên cao hay ngầm dưới đất
■ 2 chế độ đo liên tục và giữ giá trị đỉnh
■ Tự động chọn dải
■ Đọc giá trị hiệu dụng (True RMS)
■ Màn hình LCD 3.5 digits
■ Dải đo: 0.1 - 1999 Ampe
■ Thời gian hiển thị kết quá: 3s
■ Độ chính xác: 3%
■ Nhiệt độ làm việc: -18°C - 50°C
■ Tự động tắt để tiết kiệm pin
■ Độ ẩm: 80%
■ Điện áp tối đa: 36kV AC (pha - pha)
■ Pin 9V: dùng liên tục đc 40 giờ +

Part No: 205A910
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Type L Plus 
Kìm dòng loại lớn

Thiết kế đặc biết để đo chính xác dòng các đối tượng có đường 

kính lớn với đường kính kìm lên đến 100mm. Thiết bị sử dụng 

công nghệ sensor cảm ứng dòng Air Core và được thiết kế tỉ mỉ, 

giảm thiểu việc sử dụng kim loại để đảm bảo an toàn khi sử dụng. 

Dải đo rộng đến 2000Ampe, với cả chế độ đo liên tục và chế độ lưu 

trữ dòng đỉnh. Sự an toàn, tiện lợi và chính xác của kìm dòng loại 

lớn là lý do thiết bị được các công ty điện lực trên khắp thế giới lựa 

chọn. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

TÍNH NĂNG

■ Màn hình LCD 3.5 digits với hiển chị số cao 1.2cm
■ Dải đo 0 - 2000 Ampe
■ Dảo điện áp 50 - 600V AC 50Hz
■ Kích cỡ kìm: 10 x 14 cm
■ Nhiệt độ làm việc: 0oC - +40oC
■ Nhiệt độ bảo quản: - 20 - 40 oC
■ Nguồn pin 9V
■ Độ chính xác: 3%

Part No: 275A910

Experts in what we do.
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