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Дигитален тестер за заземјување  
 
 
 

 

IP54 заштита  

 
Тестирање во 2 и 3 точки  

 

Подесувачки 25 V или 50 V излез 

 

 Доаѓа со сет од кабли и колци 

                                                                               Едноставно ракување со едно          копче                                                                  

               копче 

                                                                                Тврд куфер за носење  

                                                                             Се испорачува со сертификат за        

калибрација                                                       калибрација 

  Attached Rod Technique (ART-тестирање на 

системи    системи за заземјување без потреба од дисконе   

дисконекција ) 

ОПИС  
 
Новиот дигитален тестер за заземјување од MEGGER нуди 
уникатно решение за вашите потреби за тестирање на заземјување 
со колци.  
Целиот комплет на инструменти, тест кабли, колци , батерии 
и сертификат за калибрација се испорачуваат во тврд 
полипропиленски куфер за носење - сè што е потребно за 
тестирање е во еден комплет.  
 
Тестерот за заземјување има заштита  IP54 што го прави 
комплентно теренски инструмент. Тестерот за заземјување е 
дизајниран да биде лесен за користење – голем прекинувач за 
избор овозможува избор на 2 полно или 3 полно-тестирање со 
ракавици, а неговиот дизајн го прави вметнувањето на линкови за 
кртко спојување за 2 полни тестови непотребна работа. Со 
дополнителната  клешта која ја опфаќа сондата за заземјување се 
овозможува тестирање на заземјувањето без потребата за 
дисконекција. На овој начин системот за заземјување останува 

непроменет за време на тестирањето Attached Rod Technique 
(АРТ). Голем, јасен, лесен за читање LCD дисплеј и практично 
дизајнирано тест копче го прави инструментот особено погоден за 
теренско тестирање на заземјување.  
 
Покрај тоа што е лесен за користење, тестерот за заземјување исто 
така автоматски ги проверува поврзаноста на напонските (P) 
колци и струјните (C) колци, и го покажува  статусот на дисплејот. 
Инструментот, исто така, вклучува волт метар за да ви овозможи 
да го измерите напонот за заземјување. Тестерот за заземјување 
може да мери отпорност од 0, 01 Ω до 2000 Ω и напон на 
заземјување до 100 V. За да овозможи точни тестирања во средини 
со сметња инструментот е способен да одбие шум до 40 V peak to 
peak.  
 

Дигиталниот тестер за заземјување од MEGGER е напојуван од 
осум АА батерии, кои се секаде достапни и исто така, даваат 
големо време за тестирање - статусот на овие батерии е даден на 
бар графикот на LCD дисплејот кој овозможува да одлучите 
кога е време за промена на батериите пред да се испразнат.  
 
Тестерите за заземјување на MEGGER се дизајнирани така да ги 
исполнуваат строгите стандарди за безбедност на CAT IV 100V.  

 

 



 
 
EЛЕКТРИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  
 Заштита од влага :  
IP54 
 
Проверка на C колци:  
Aвтоматски  
 
Проверка на P колци:  
Aвтоматски 
 
Проверка на сметња :  
Aвтоматски  
 
Одбивање на сметња :  
40 V peak to peak 
 
2- жилен тест  :  
Да 
 
3- жилен тест :  
Да 
 
Без потреба за дисконектирање на 
зазамјувањето при тестирање (ART):  
Да, со дополнителна ICLAMP 
 
Опсег на струја на заземјување ICLAMP:  
0. 5 mA до 19. 9 A 
 
Точност на струја на заземјување :  
5% ±3 цифри  
 
Опсег на отпор : 

0. 01 до 2000 Ω 
 
Точност на отпор : 
 
2% ±3 цифри  
 
Max.  отпор на сонди : 
 

Rp граница : 100 kΩ (50 V излезен 

напон ) Rc граница : 100 kΩ (50 V 

излезен напон ) 
 
Граници намалени до 50 kΩ за 25 V  

        

  
 

DET3TC ДИГИТАЛЕН ТЕСТЕР ЗА ЗАЗЕМЈУВАЊЕ  
 

излезен напон  
 
Граници намалени до 5 kΩ за 0. 01 Ω резолуција н а 18 Ω опсег   
Опсег на напон на заземјување : 
 
0 - 100 V a. c.  
 

 

Точност на напон на заземјување :  
2% ±2 V 
 
Дисплеј  
LCD 
 
Тип на батерија :  
8 AA батерии 
 
Опсег на температура на работа:  
-15 to +55 ºC 
 
Опсег на температура на чување: 
 
-40 до +70 ºC 

 
Безбедност   
IEC61010-1 CAT IV 100 V* 
 
EN61557-1 
 
EN61557-5 
 
EMC (електромагнетна компактибилност )  
IEC61326-1 
 
Димензии : 
 
203 x 148 x 78 mm (8 x 5. 7 x 3. 2 инчи ) 

 

Тежина :  
1 kg 

 
* CAT IV 100 V заштита е во зависност од употребата на сет од кабли 

со горенаведена заштита , како на пример, опционалниот дво жилен 

сет од кабли со број 1001-858.  

 
 

 
 

 

UK UNITED STATES  

OTHER TECHNICAL SALES 
OFFICES 

Archcliffe Road, Dover 4271 Bronze Way  

Norristown USA, Sydney 
AUSTRALIA,  

CT17 9EN England 
Dallas, TX 75237-
1019 USA 

Toronto CANADA, Trappes 
FRANCE,  

T (0) 1 304 502101 T 1 800 723 2861  

Kingdom of BAHRAIN, Mumbai 
INDIA,  

F (0) 1 304 207342 T 1 214 333 3201  Johannesburg SOUTH AFRICA and 
 F 1 214 331 7399  Conjure THAILAND 

ISO STATEMENT 
 
Registered to ISO 9001:2008 Cert. 
no. Q 09250 
 
Registered to ISO 14001-2004 Cert. 
no. EMS 61597 
 
DET3TC_DS_en_

V08 www. 

megger. cm 
 
Megger is a registered trademark 

 Производ (Qty)      Кат. бр.  

 Дигитален тестер со 2 и 3 приклучоци  DET3TC  

 Вклучен прибор    

 Тврд пренослив куфер    

 Сет од колци и жици    

 Дополнителен прибор (не доаѓа во стандардана испорака )   

 ICLAMP струјна клешта  1001-012  

 Сет адаптерски приклучоци под агол 6220-803  

 2 колци за тестирање на заземјување за замена (200 mm, 8 mm dia. ) 6220-804  

 3 кабли за тест за замена (15 m, 10 m, 3 m) 6220-805  

 
‘ Getting down to earth’ ’ упатство од Megger за тестирање на 
заземјување  21500-072  

 Црна штипалка (1) 6220-850  

 Сет од кабли  1001-858  

          ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОРАЧКА       



 


