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Дигитален тестер за заземјување  
 
 
 

 
IP54 заштита  

 
Тестирање во 2, 3 и 4 точки  

 

 Attached Rod Technique (ART-          

тестирање на системи за заземјување без 

потреба од дисконекција ) 

 Мерења без колци  
 

Тест фрекфенција која може да ја избере корисникот  
 

Батерии со суви ќелии или батерии на 

полнење 

Излезен напон кој може да го избере 

корисникот  
 

 Едноставно ракување со едно 

копче

Робусен куфер за носење  
 

Дисплеј со позадинско осветлување  
 

Се испорачува со сертификат за калибрација  

 
ОПИС  
DET4 од фамилијата на дигитални тестери за заземјување од 
MEGGER нуди уникатно решение за вашите потреби за тестирање 
на заземјување со колци и отпорност на почва. 
Стандардниот инструмент со тест кабли, колци,  адаптери за 
приклучоци за голи жици, батерии и сертификат за калибрација се 
испорачува во тврд  куфер за носење во кој има простор за сите 
додатоци - сè што е потребно за тестирање е во еден сет. 
 
DET4TC2 и DET4TCR2 се направени за зголемен опсег на 
температура со заштита  IP54 што го прави комплентно теренски 
инструмент. Инструментот ги има сите функции потребни за 
тестирање на системот на заземјување : променлива фрeкфенција 2, 
3  и 4 полно тестирање, Attached Rod Technique (ART-
тестирање на системи за заземјување без потреба од 
дисконекција ), тестирање без колци,  мерење на струја на 
цурење и мерење на индуциран  напон во земја. 
  
Инструментот е лесен за употреба со голем ротирачки префрлувач 
и притискање на едно тест копче. На овој начин се овозможува 
лесна работа со ракавици. За разлика од другите инструменти, овој 
инструмент нема потреба од линкови за кратко спојување при 
извршување на двополни мерења. Нема скриени функции во 
инструментот: јасно означените надворешни контроли се користат 
за да се избери тест фрекфенцијата (94 Hz, 105 Hz, 111 Hz and 128 
Hz), излезниот напон (50 V или 25 V во зависност од локалните 
стандарди )и за да се вклучи или исклучи позадинското 
осветлување. 
 Со дополнителната струјна клешта ICLAMP се заменува 

традиционалниот мерен метод на пад на напон со Attached Rod 
Technique (АРТ) при што се овозможува тестирање на електроди 
без дисконекција и мерење на струја на цурење од 1 mA. 

Втората опционална клешта, VCLAMP, овозможува целосно 
мерење без колци во ситуации каде не е возможно забодување на 
колци. 
 
Јасен, лесен за читање дисплеј нуди одличен контраст и гледање 

под агол што го прави инструментот идеален за теренска употреба. 

На екранот има позадинско осветлување, што овозможува  

употреба на инструментот во кабелски ровови и други темни 

средини. 

 

Инструментот нуди голем опсег на мерење од 0, 01 Ω a до 200 kΩ, 

мерење на индуциран  напон во земја од 1 V до 100 V и струја во 

земја од 1 mA до 20 А. Точни резултати можат да се добијат во 

средини со електрична сметња, бидејќи инструментот е способен 

за одбивање на напон на сметња од 40 V peak to peak, а корисникот 

може да избере различни тест фреквенции за да се минимизира 

ефектот на сметња. 

 

DET4TC2 Дигиталниот  тестер за заземјување се напојува од 8 АА 

батерии, кои се широко достапни и даваат одлично време на 

тестирање. DET4TCR2 се напојува од батерија АА. Полнач на 

батерии е вграден во инструментот и се испорачува со AC / DC 

адаптер. Кај двата инструменти, состојбата на батеријата се 

прикажува на бар-графиконот. 
 
Тестерите за заземјување од MEGGER се придржуваат кон 
строгите стандарди за безбедност на 100 V CAT IV. Тие исто така 
имаат 25 V или 50 V избор на излезен напон,  во согласност со IEC 
61.557-5.



 
 
 
 
Спецификации  
 
Влезна заштита IP54 

 

C колци, P колци и проверка на сметња   
Aвтоматски 

 
Одбивање на сметња   
40 V pk to pk 

 

2-жилно, 3-жилно, 4-жилно тестирање   
Да , нема потреба од линкови за кратко спојување  

 

Без потреба за дисконектирање на зазамјувањето 
при тестирање (ART):  
Да, со ICLAMP 

 

Мерења без колци   
Да, со ICLAMP и VCLAMP 

 

Излезен напон и струја на инструментот   
Напон : ±25 V или ±50 V на 94 Hz, 105 Hz, 111 Hz и 128 Hz 

струја : 4.5 mA или 0.45 mA или 0.045 mA 

 
Опсег на струја на заземјување со клешта   
0.5 mA до 19.9 A 

 

Точност на струја на заземјување   
5% ±3 цифри 

 

Опсег на напон на зеземјување   
0 to 100 V ac 

 

Точност на напон на заземјување   
2% ±2 V 

 

Опсег на отпор  

0.01 Ω до 200 kΩ 

 
Точност на отпор   
2P мерења : 2% ±3 цифри   
3P мерења: 2% ±3 цифри  
4P мерења: 2% ±3 цифри ART 

мерења : 5% ±3 цифри  
Мерења без колци : 7% ±3 цифри 

 

Max. Отпор на сонда   
Rp граница : 200 kΩ (50 V излезен 

напон ) Rc граница : 200 kΩ (50 V 

излезен напон )  
Граници намалени до 100 kΩ за 25 V излезен 

напон  

Граници намалени до 5 kΩ за 0.01 Ω резолуција  

 
Дисплеј   
31⁄2 цифри голем контрасен LCD, позадинско осветлување  
 
Тип на батерија   
DET4TC2: 8 off AA (LR6) батерии  
DET4TCR2: 8 off AA (LR6) NiMH батерии на полнење  

 
Опсег на температура на работа   
-15 °C до +55 °C / 5 °F до 131 °F 

Опсег на температура на чување   
-40 °C до +70 °C / -40 °F до 158 °F 
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Безбедност  
 
Одговара на барањата на IEC61010-1, 100V помеѓу парот 

терминали CAT IV заштита * 
 
EMC  
Според IEC61326-1 
 
Согласност со стандардите   
Во согласност со барањата на Кема K85B. 

Во согласност со следниве делови од EN61557, "Електрична 
безбедност на нисконапонските дистрибутивни системи до 1000 V 
AC и 1500 V d.c. - Опрема за испитување, мерење или контрола на 
заштитна опрема ". 
 
Дел 1 - Општи барања 
 
Дел 5 – Отпор на зеземјување  
 

Димензии 
 
203 мм х 148 мм х 78 мм (8 во х 5, 8 во х 3 во) 
 
Тежина 
 
1кг (£ 2, 2) 
 

* 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. 
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ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОРАЧКА

 

ПРОИЗВОД        КАТ.БР. 

DET4TC2 1000-345 

DET4TCR2 ( НА ПОЛНЕЊЕ ) 1000-346 

ВККЛУЧЕН ПРИБОР   

ЦВРСТ КУФЕР ЗА НОСЕЊЕ   

СЕТ ОД КОЛЦИ И ЖИЦИ (15 m, 10 m, 10 m, 
3 m)  

Закривени адаптерски приклучоци (да се приклучат голи 
жици во приклучоците ) 

  

Надворешен AC/DC полнач (само кај 
DET4TCR2 )  

Вклучени опции за ART тестирање и 
тестирање без колци   

DET4TC2 + клешти  1000-365 

DET4TCR2 + клешти (на полнење ) 1000-366 

“+ клешти ” вклучен прибор   

Цврст куфер за носење   

Сет од колци и жици (15 m, 10 m, 10 m, 3 m)  
 
ICLAMP (за ART тестирање ) 
 
VCLAMP (додаток за тестирање без колци ) 
 
Калибрациона проверка на инструментот 

и клешти на терен  

 Закривен адаптерски приклучок (да се приклучат 

голи жици во приклучоците ) 

надворешен AC/DC полнач (само кај DET4TCR2) 
 
Вклучени опции во професионален сет за ART тестирање и 
тестирање без колци  
 
DET4TC2 + сет 1000-404 

DET4TCR2 + сет (на полнење ) 1000-405 
 
“+ сет” вклучени додатоци  
 
Цврст куфер за носење  
 
Сет од колци и жици (15 m, 10 m, 10 m, 3 m) 
 
ICLAMP (за ART тестирање ) 
 
VCLAMP (додатоци за тестирање без колци) 
 
Калибрациона проверка на инструментот 

и клешти на терен  

Закривен адаптерски приклучок (да се 

приклучат голи жици во приклучоците ) 

надворешен AC/DC полнач (само кај DET4TCR2 ) 
 
Одделен професинален сет за тестирање за заземјување (2 
x 50 m,  
 
2 x 30 m, 4 бургија колци, лента за мерење, во цврст куфер 
за носење  

  
ПРОИЗВОД  КАТ.БР. 

Додатоци   

Цврст пренослив куфер за замена  5410-429 

Замена на калибрационен сет PCB  

(мерење со две клешти) 1000-434 

Колци за тест за заземјување за замена (x2)  

Со вклучен сет (200 mm, 8 mm dia) 6220-804 

Кабли за тест за заземјување за замена (x4)  

Вклучен сет (15 m, 10 m, 10 m, 3 m) 6220-806 

Бургија колци за замена   

За професионален сет  6220-839 

Намотувач на кабел за замена (50 m, црвен 
кабел)  

За професионален сет 1000-349 

Намотувач на кабел за замена (50 m, црн 
кабел)  

За професионален сет 1000-350 

Намотувач на кабел за замена (30 m, жолт 
кабел)  

За професионален сет 1000-361 

Намотувач на кабел за замена (30 m, зелен 
кабел)  

За професионален сет 1000-843 

Надворешен AC/DC адаптер за замена   

(само кај DET4TCR2 ) 6280-370 

ICLAMP струјна клешта и кабел за поврзување  1001-012 

VCLAMP клешта за индуцирање на напон сет за 
калибрациона проверка pcb 

(за тест без колци ) и кабел  1001-013 

Кутија за калибрација (25 Ohm) 1000-435 

Сет закривени адаптери за приклучоци  6220-803 

Црна штипалка (1) 6220-850 

Професинален сет за тестирање на 
заземјување 2 x 50 m, 2 x 30 m,   

4 бургија колци, лента за мерење, во цврст 
куфер за носење 6320-245 

12 V полнач за во возило (само кај DET4TCR2 ) 6220-375 

“Getting down to earth”  
Упатство за тестирање на заземјување од 
Megger  21500-072 
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