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DET14C и DET24C 
 

Дигитални клешти за мерење на заземјување  

 
  Елипсовидниот облик на клешта го  

подобрува пристапот до кабли за                                  

заземјување и ленти до 50 mm  
 

 Рамна клешта за префаќање со мала         
потреба од одржување            трошоци за 

одржување                       

    Мери отпорност за заземјување од  

0, 05 до 1500 Ω 

 

                                                              Ја мери true RMS струјата на цурење на                    

заз                                           заземјување 0, 5 mA RMS до 35 А RMS 

 
 

                                                  CAT IV 600 V безбедносна заштита 

  

                                                             LCD дисплеј со позадинско осветлување  

 

ОПИС  
 DET14C и DET24C претставуваат нова генерација на тестери за 
заземјување со клешта. Овој инструмент индуцира тест струја во 
системи за заземјување и мери отпорност за заземјување во 
сложени инсталации за заземјување без потреба на дисконекција. 
Со овој инструмент добивате одличен пристап, напредни 
карактеристики едноставно ракување и CAT IV 600 V безбедносна 
заштита.  
  
Дизајнирани со рамни краеви (контакти) на клештата кои 
спречуваат продор на нечистотија во контактите со што се 
обезбедува интегритет на мерењето и подобри карактеристики од 
сличните производи , подобра точност и до 300% подолг 
животниот век на батеријата. Во средина со големи електрични 
сметњи вградениот филтер овозможува зголемена отпорност на 
сметња.  
DET14C и DET24C исто така, овозможуваат true RMS мерење на  
AC струја 35 А. Можноста на инструментот да ја мери струјата низ 
кабелот за заземјување е корисна безбедносна карактеристика 
особено ако кабелот за заземјување треба да се деконектира. 
Протокот на голема струја према маса може да предизвика струен 
лак кај прекинот со опасни последици.  
 
 Елипсовидниот дизајн на клештата овозможува подобар пристап 
до кабли и ленти за заземјување во непристапни локации. Со 
главата на клештата може да се префати до 37 мм дијаметар кабел 
и 50 мм ленти за заземјување што го прави погоден за користење 
во подстаници, трафостаници, и сл. Работата во темни и 
недостапни области е олеснета со дисплеј со позадинско 
осветлување и звучно предупредување поврзано со hold копчето. 
Механизмот за отварање на клештата овозможува добро затворање 
без употреба на сила при отворањето.  
DET14C овозможува зачувување на резултати за подоцнежно 
разгледување на екранот, додека кај DET24C може да ги 
превземете резултатите преку IrDA USB линк во PowerDB и DB 
Lite, MEGGER-овиот софтвер за менаџмент на тест резултати.  
Зачуваните резултати се подредуваат со секвенцијален сериски 
број заедно со време и датум за секое мерење.  
 
  

 

КАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДНОСТИ  
 
 Автоматско мерење на струја како безбедносна карактеристика 
 Меморија за снимање и гледање резултати

 Вградена автоматска калибрација 


 Автоматско бирање на опсег 


 Аларми за високи и ниски вредности 


 Реално зачувување на информација за време и датум во 
резултатите 

 
DET24C дополнителни карактеристики 
 
 IrDA USB интерфејс на компјутерот 


 Напредна функционална меморија со превземање 


 Megger PowerDB компатибилен со PowerDB LiteTM 

 

 
ПРИМЕНА   
 Дигитални клешти за мерење на заземјување се особено погодни 
за мерење на отпор за заземјување во разни инсталации, како 
што се згради, далноводите и RF трансмитери без системска 
дисконекција. Покрај тоа, тие може да се користат за инспекција и 
верификација на системи за заштита од гром и секаква инсталација 
каде струјното коло  може да се генерира.  

 



 
 

 
Спецификации    

Мерење на отпор  

Отпор на заземјување Резолуција  Основна  

Опсег  точност  

0. 05 Ω до 0. 99 Ω 0. 01 Ω 

±1. 5% ±0. 05 

Ω 

1. 00 Ω до 9. 99 Ω 0. 01 Ω ±1. 5% ± 0. 1Ω 

10. 0 Ω до 99. 9 Ω 0. 1 Ω ±2% ±0. 5 Ω 

100. 0 Ω до199. 9 Ω 0. 1 Ω ±5% ±1 Ω 

200 Ω до 400 Ω 1 Ω ±10% ±10 Ω 

400 Ω до 600 Ω 1 Ω ±10% ±10 Ω 

600 Ω до 1200 Ω 10 Ω ±20% 

1200 Ω до 1500 Ω 10 Ω ±35% 

Фрекфенција на мерења1390 Hz.   

Подесување на 
аларм   

Тип на аларм Опсег Резолуција  

Прва рамка 1 1 Ω до 1500 Ω 1 Ω 

Втора рамка 2 1 Ω до 1500 Ω 1 Ω 

Мерења на струја (RMS)  

Струен опсег Резолуција  Основна  

  точност  

0. 5 mA до 0. 99 mA 0. 01 mA ±2% ±0. 05 mA 

1. 00 mA до 9. 99 mA 0. 01 mA ±2% ±0. 05 mA 

10. 0 mA до 99. 9 mA 0. 1 mA ±2% ±0. 1 mA 

100 mA до 999 mA 1 mA ±2% ±1 mA 

1. 00 A до 9. 99 A 0. 01 A ±2% ±0. 01 A 

10. 0 A до 35. 0 A 0. 1 A ±2% ±0. 1 A 
 
 Реални RMS оттчитувања се до 

максимален фактор на отстапување од 

типични вредности од 5. 0 (највисока точка 

на струја 40 A). 


 Точноста е ограничена за 50 Hz и 60 Hz. 


 Meрења над опсегот од 16 Hz до 400 Hz. 


 Mаксимална струја е 100 A rms постојано и 200 A rms за 

max. 60 s на 50 Hz и 60 Hz 
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 Дигитални клешти за мерење на заземјување  

 
Max. отоврање на клешта  39 mm 

 
Max. внатрешна димензија на клешта  39 mm x 55 mm 

 
Тип на дисплеј  4 + 6 цифри со позадинско осветлување  

 
Тип на батерија  4 x 1. 5 V IEC LR6/AA aлкални  

 
Траење на батерија  24 часа непрекинато тестирање   
 

Види забелешка 1 

 
Aвтоматско исклучување  300 s (се ресетира со отварање на  клешта или 
притискање на копче) 

 
Евидентирање на податоци  DET14C 256 мерења   
   DET24C 2000 мерења  

 
Превземање на податоци USB интерфејс Opto-coupled IrDA-USB интерфејс 
 
(само кај DET24C ) 

 
Избор на опсег Aвтоматски во секој мод на мерење  

 
Време на  
интервал  <1 s 

 
Функција на  
задржување Да, со визуелен индикатор  

 
Функција за аларм Да, со визуелен индикатор  
 
Звучен сигнал за 
 предупредување  Да 

 
Температура на  
 
работење и влажност -20 °C до +50 °C, <85% RH 

 
Температура на складирање  
 
и влажност  -40 °C до +60 °C, <75% RH 

 
Тежина  985 g 

 

Димензии на инструментот 248 mm (l) x 114 mm (w) x 
 

49 mm (h) 

 
IP заштита  IP30 со затворени келешти 

 

Забелешка 1: додека извршувате мерење на отпор од 25 Ω нема позадинско 

осветлување  

 

Перформанси 
 
IEC 61557-5 
 
IEC 61557-13 класа 1 

 

Безбедност   
EN 61010-2-032 

 
CATIV 600 V 
 
Степен на загадување 2 

 

EMC (електромагнетна компактибилност )  
B класа во согласност со IEC 61326, BSEN 61326 



DET14C и DET24C  
 Дигитални клешти за мерење 
на заземјување  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОРАЧКА  

 

 
 

 
UK UNITED STATES 

 

4271 Bronze Way  

Archcliffe Road Dover  

Dallas TX 75237-1019 USA  

CT17 9EN England  

T 800 723 2861 (USA only)  

T +44 (0) 1304 502101  

T +1 214 333 3201  

F +44 (0) 1304 207342  

F +1 214 331 7399  

UKsales@megger. com  

USsales@megger. com  

 
 

 

 
OTHER TECHNICAL SALES OFFICES  
Valley Forge USA, College Station USA, Sydney  
AUSTRALIA, Täby SWEDEN, Ontario CANADA,   
Trappes FRANCE, Oberursel GERMANY, Aargau  
SWITZERLAND, Kingdom of BAHRAIN, Mumbai  
INDIA, Johannesburg SOUTH AFRICA, Chonburi  
THAILAND 

 

 
CERTIFICATION ISO  
Registered to ISO 9001:2008 Cert. no. Q 09250  
Registered to ISO 14001-2004 Cert. no. EMS 61597  
DET14C_DET24C_DS_EN_V02 
 
www. megger. com  
Megger is a registered trademark 

 

 

Производ  Кат. бр.  

DET14C Дигитални клешти за 

мерење на заземјување 1000-761  

DET24C Дигитални клешти за 
мерење на заземјување 1000-762  

Вклучен прибор за DET14C и 
DET24C   

Торба за носење  1001-715  

Лента за носење на појас  1001-716  

Упатство за корисникот на CD-
ROM 1001-198  

Проверка за калибрација  1001-498  

Батерии AA (Aлкални ) 
(потребни се 4 ) 25511-841  

Вклучен прибор за DET24C   

USB IrDA токен 90001-434  

PowerDB Lite софтвер  1000-576  

   

 


