
T3RC - Pontas de Corrente Rogowski 

Especificações Principais: 

* 5 pontas diferentes cobrindo uma ampla gama de aplicações
* Máxima cobertura de medição de corrente até 6000 Amps.
* Máxima de tensão de isolamento até 10 kV de pico
* Alimentação por baterias ou rede eléctrica
* Baixa carga no circuito sob teste
* Temperatura de funcionamento da bobina de -40 C a +125 C para as pontas UM e HF; 

-20 C a +100 C para as pontas LF 
* Uso sem modificação no DUT

Compatibilidade com Osciloscópios Teledyne Lecroy e Teledyne Test Tools (*) 

(*) As pontas de corrente Rogowski da Teledyne Test Tools possuem um requisito de ligação simples através de uma entrada BNC com 
uma impedância de 1MOhm. Essas pontas podem funcionar com a maioria dos osciloscópios existentes no mercado. 

Aplicações: 

* Projeto e desenvolvimento a nível de componente, switchs semidondutores MOSFET ou IGBT, e também em dispositivos
capacitivos e indutores 

* Desenvolvimento a nível de sistema, com acionamentos de motores hibridos ou eléctricos (automotivo, ferroviário,
marítimo, etc)

* Projeto e desenvolvimento de conversores de potência para parques eólicos e outras energias renováveis 
* Pesquisa e desenvolvimento
* Monitorização e manutenção de sistemas a longo prazo

Link para folheto técnico: http://cdn.teledynelecroy.com/files/pdf/t3rc-current-probes-datasheet.pdf 

Para mais informações Contacte-nos! 

Caso não pretenda voltar a receber informações nossas relativas a acções de Marketing, por favor clique em: 

RETIRAR DA BASE DE DADOS
 OPTITELCAB, lda 

Rua Joly Braga Santos, 14b – Amora 

 2845-117 AMORA - Portugal Telef: +351 211321835 (geral) 

E-MAIL: geral@optitelcab.pt 

www.optitelcab.com 

Politica de Privacidade e Termos de Uso Optitelcab, Lda 

Rua Joly Braga Santos, 14B - 2845-117 AMORA - Portugal Telef: +351 
211321835 geral@optitelcab.pt - www.optitelcab.com 
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