
 n NYTT Inbyggd minneslagring för mätresultat för 
upp till 200 poster (gäller endast HDX) 

 n Nedladdning till PowerDB

 n NYTT Utbytbara mätkabeltermineringar

 n Val av hög eller låg uteffekt för 
tillståndsdiagnostik

 n Drivs på batteri eller växelnätström

 n Skyddad till 600 V utan att en säkring går; 
varningslampa för spänningsförande mätkabel

 n Extra kraftigt hölje: IP 65 stängt lock, IP 54 
driftläge

 n Okomplicerad vridomkopplare för val av fem 
mätmetoder; inklusive automatisk start vid 
anslutning

DLRO10HDX
Digital, 10 Ampere, låg resistans

DLRO10HDX
Digital, 10 Ampere, låg resistans 

BESKRIVNING

Meggers befintliga produktserier DLRO10 och 10X har 
nu utökats med DLRO10HDX, som kombinerar maximal 
användarvänlighet med ett robust IP65-hölje, utformat för 
stabil mark- och bänkdrift samt tillhandahåller minneslagring. 

Enheten strömförsörjs antingen från sitt uppladdningsbara 
batteri eller från nätspänning, vilket gör den lämplig för 
kontinuerlig mätning i produktionslinor och miljöer med 
upprepade mätningar. 

 

Vridomkopplarna är okomplicerade och lätta att använda i 
alla väderförhållanden och med handskar påtagna. Den stora 
och tydliga LCD-displayen, som även är bakgrundsbelyst, är 
lätt att avläsa på håll. DLRO10HDX  ger betydligt förbättrade 
egenskaper, och kan leverera 10 A vid mätningar upp till 250 
mΩ och 1 A vid mätningar upp till 2,5 Ω. Mättiden för varje 
mätning kan vara upp till 60 sekunder.

DLRO10HDX-enheten är klassad enligt CAT III 300 V under 
förutsättning att det valfria terminalskyddet monterats 
på instrumentet. Mer information finns i detta datablad i 
avsnittet med beställningsinformation.

DLRO10HDX har fem olika mätmetoder, som enkelt väljs 
med hjälp av en vridomkopplare. Alla minnesfunktioner 
samt funktioner för borttagning, nedladdning till PowerDB 
och återkallning av mätresultat är även åtkomliga via 
vridomkopplaren för val av område.

En okomplicerad kontrollpanel för enkel navigering bland 
konfigurationsinställningarna.  

Historien bakom Ductor-tester
I över 100 år har man inom den engelskspråkiga världen 
använt sig av begreppet ”Ductor-testet” för att beskriva ett 
enkelt test där man mäter mycket låga kontaktresistanser. 
”Ductor”, som fortfarande används som ett varumärke, var 
det namn som från början gavs åt den lågresistansohmmeter 
som Megger tillverkade. Namnet Ductor registrerades 
av Megger i juni 1908 och Ductor har sedan dess blivit 
branschstandard  

YTTERLIGARE EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

 n Ett robust hölje för att instrumentet ska kunna bäras med 
en axelrem och en väska för mätkablar

 n Avtagbart lock underlättar enkel anslutning av mätkablar

 n Kapslingsklass under drift är IP 54 (endast batteridrift), 
vilket garanterar skydd mot väder och vind.

 n Ett blybatteri på 7 Ah ger utökad drifttid och kan laddas 
vid nätdrift

 n Vridomkopplare för val av dubbelriktad (vändning 
av strömriktningen med medelvärdesbildning som 
eliminerar termiska elektromotoriska krafter); enkelriktad, 
automatisk, kontinuerlig och induktiv mätmetod

 n Stor och tydlig LCD-display med bakgrundsbelysning och 
reglering av kontrast

 n Automatisk avstängningsfunktion som sparar på batteriet.
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DLRO10HDX
10 A Digital Low Resistance Ohmmeter

TILLÄMPNINGAR

DLRO10HDX mäter låga resistanser i tillämpningar som sträcker 
sig alltifrån järnvägar och flygplan till industrikomponenter.  

Vilken metallisk förbindning som helst kan mätas, men 
användaren måste vara medveten om de mätbegränsningar 
som finns beroende på tillämpning. Om till exempel en 
kabeltillverkare planerar att utföra resistansmätningar på en 
tunn tråd så bör en låg mätström väljas för att förhindra att 
tråden värms upp och därmed ändrar sin resistans.   

Mätningar på elmotorer och generatorer är induktiva, och det 
krävs att användaren förstår den induktiva mätmetoden och 
laddningsprocessen innan ett riktigt mätresultat kan uppnås.

DLRO10HDX  är mycket lämplig för att mäta tjocka ledare, 
förbindningar och kvaliteten på svetsfogar tack vare 
strömområdet på 10 A för resistanser på upp till 250 mΩ.

Elektromagnetiskt brus som induceras i kablarna kan 
interferera med en avläsning.  En brussymbol varnar 
användaren och förhindrar att mätning görs när instrumentet 
detekterar brus ovanför det specificerade tröskelvärdet.

När olika metaller kopplas ihop uppstår en termoelementeffekt. 
Användaren bör välja en dubbelriktad mätmetod för att vara 
säker på att denna effekt elimineras. Instrumentet mäter 
genom att låta strömmen flyta i båda riktningarna och 
medelvärdesbilda resultatet.

Normal mätmetod påbörjas genom att trycka på knappen 
märkt ”Test” efter det att mätkablarna anslutits till 
mätföremålet. Kontroll görs att alla fyra förbindningarna 
är anslutna. Ström påförs i både fram- och backriktningen 
beroende på vilken mätning som visas. 

Automatiskt läge startas så snart som mätsonderna får 
kontakt. Mätningar av bakström och framström görs 
och medelvärdet visas. Denna mätmetod är idealisk när 
handmätsonder används. Varje gång som mätsonderna tas 
bort och återansluts till mätföremålet utförs en ny mätning 
utan att knappen ”Test” behöver tryckas in.

Mätmetoder
Vid automatisk enkelriktad mätmetod påförs ström i endast 
en riktning för att mätprocessen ska gå snabbare. 

Emellertid kan termisk elektromotorisk kraft från olikartade 
metallbindningar orsaka lägre noggrannhet. Mätningen 
startar automatiskt när mätsonderna ansluts.

Kontinuerlig mätmetod möjliggör upprepade mätningar på 
samma mätföremål.  Det är bara att ansluta mätkablarna och 
trycka på knappen ”Test”. Mätningen uppdateras var tredje 
sekund tills kretsen bryts.

Induktivt läge väljs för mätning av resistans för, till exempel, 
motorer och generatorer. Vid mätning av induktiva laster är 
det nödvändigt att vänta tills spänningen stabiliserats när 
det induktiva elementet laddas. Mätkablarna ska anslutas 
till enheten så att de sitter ordentligt under mätningen, 
varefter knappen ”Test” trycks in. Instrumentet kommer 
att kontinuerligt påföra vald ström genom provet i endast 
en riktning och göra upprepade avläsningar som undan 
för undan kommer att minska ner till det verkliga värdet i 
takt med att spänningen stabiliseras. Användaren avgör när 
resultatet är stabilt, och trycker då på knappen ”Test” för att 
avsluta mätningen.
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ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER

Mätområden för resistans och ström

De gröna mätområdena för resistans på knappsatsen indikerar 
utgångar med låg uteffekt (< 0,25 W). Röda mätområden 
indikerar högre uteffekter på 2,5 W (1 A) och 25 W (10 A).

Upplösning och noggrannhet

Noggrannhet för mätströmmen ±10 %

Voltmeterns ingångsimpedans > 200 kΩ

Maximal testkabelresistans vid 10 A <100 mΩ
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100 µA 0 - 2,5 kΩ 0,1 Ω
±0,2% 
±200 
mΩ

25 mV 25 μW

100 µA 0 - 250 Ω 0,01 Ω
±0,2% 
±20 mΩ 

25 mV 2,5 μW

1 mA 0 - 25 Ω    1 mΩ
±0,2% 
±2 mΩ

25 mV 25 μW

10 mA 0 - 2,5 Ω 0,1 mΩ
±0,2% 
±200 
µΩ

25mV 250 μW

100 mA 0 - 250 mΩ 0,01 mΩ
±0,2% 
±20 µΩ

25 mV 2,5 mW

1 A 0 - 25 mΩ 1 μΩ
±0,2% 
±2 µΩ

25 mV 25 mW

10 A 0 - 2,5 mΩ 0,1 μΩ
±0,2% 
±0,2 µΩ

25 mV 0,25 W

1 A** 0 - 2,5 Ω 0,1 mΩ
±0,2% 
±200 
µΩ

2,5 V 2,5 W

10 A ** 0 - 250 mΩ 0,01 mΩ
±0,2% 
±50 µΩ

2,5 V 25 W

*Angiven grundläggande noggrannhet förutsätter mätningar 
framåt och bakåt.

** Högre 2,5 W (1 A) och 25 W (10 A) uteffekter

De induktiva och enkelriktade mätmetoderna kommer att 
införa ett odefinierat fel om det finns extern termoelektrisk 
motorisk kraft närvarande

Grundnoggrannhet vid referensförhållanden.

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER

Temperaturkoefficient < 0,01 % per ºC, från 5 ºC till  
 40 ºC

Högsta höjd 2 000 m med fulla 
säkerhetsspecifikationer

Display, storlek och typ Teckenruta med 5 tecken + 2 mindre 
teckenrutor om vardera 5 tecken

Typ av batteri Slutet blybatteri 6 V 7 Ah

Inspänningsområde   100–240 V   50/60 Hz   90 VA

Laddningstid 8 timmar

Bakgrundsbelysning LED-bakgrundsbelysning

Batterilivslängd >1 000 autom. mätningar (3 sek.)

Autom. avstängning 300 sek. 

Val av mätmetod Vridomkopplare

Val av mätområde Vridomkopplare

Val av minnesfunktioner  Vridomkopplare

Vikt 6,7 kg

Höljets mått 315 x 285 x  
 181 mm (l x b x h)

Väska för mätkablar Ja (monterad på locket)

Mätkablar Inkluderas beroende på  
 alternativ som valts: 
 DH4C-mätkabelsats 
 Mätkabelsats med KC1-Kelvin- 
 klämmor

Kapselklassning IP 65 med stängt hölje,  
 IP 54 vid batteridrift

Lagring av mätposter 200 mätposter

Säkerhetsklassning 
I enlighet med IEC61010-1, CATIII 300 V när den används med det 
valfria terminalskyddet (se beställningsinformationen)

Drifttemperatur och luftfuktighet 
  -10 °C till +50 °C  
 < 90 % rel. fuktigh.

Referensförhållanden 20 °C ±3 °C

Förvaringstemperatur och luftfuktighet 
 -25 °C till +60 °C,  
 < 90 % rel. fuktigh.

Elektromagnetisk kompatibilitet  
I enlighet med IEC 61326-1 (tung industri)

Avstörning 
Mindre än 1 % ±20 siffrors extra fel med 100 mV toppvärde och 
50/60 Hz på potentialkablarna. En varning visas om surrljudet eller 
bruset överstiger denna nivå.

Maximal kabelresistans 
Totalt 100 mΩ för 10 A-drift oberoende av batteriets tillstånd. 
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ALTERNATIV FÖR MEDFÖLJANDE MÄTKABELSATS  

DLRO10HDX

+ DH4-C-mätsond, mätkablar 1,5 m  

+ Inga mätkablar medföljer  

+ KC1-Kelvin-klämma, mätkablar 3 m 

VALFRITT TERMINALSKYDD

CAT III 300 V-klassningen av 
DLRO10HDX gäller endast när 
instrumentet utrustats med 
det valfria terminalskyddet 
för att ge den eftersläpning 
och det fria utrymme som 
krävs vid mätterminalerna. 
Även om terminalskyddet kan 
användas med vilka mätkablar 

som helst är det endast de dubbla handmätsonderna Megger 
DH4, DH5 och DP1-C samt de isolerade KC2-C-Kelvin-
klämmorna som har lämplig sondisolering för att kraven i 
IEC61010-1 och CATIII 300 V ska uppfyllas.
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Bakgrundsbelysning – 
för förhållanden med 
svagt ljus 

Kontrast 
för tydlig 
synlighet 

Lysdiod för 
nätanslutning

På displayen visas 
mätresultatet tydligt 
med stora siffror, 
som är synliga i alla 
ljusförhållanden

Särskild knapp för att 
spara mätresultat och 
automatiskt spara i 
autoläge

IP 54 för skydd mot 
damm och regn under 
mätning

FÖRBINDNINGAR
C1-C2
P1-P2

USB för 
nedladdning

Lysdiod för 
varning att 
mätning pågår 

Vridomkopplare 
för snabbt och 
okomplicerat val 
av mätmetod.
– ingen 
konfigurering 
krävs.

Vridomkopplare 
för val av vy, 
nedladdning och 
borttagning av 
mätresultat

Inställning av tid 
och datum

Enkel navigering 
mellan 
konfigurering 
och sparade 
mätresultat

Knappen 
”Test” för 
att starta 
och stoppa 
mätning

Vridomkopplare 
för val av 
mätmetod och 
av-läge
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 Modellnamn Språk Tändstifts-/nätkabel 

DLRO10HDX - - L G - P

VÄLJ EN MÄTKABELSATS

NLS (ingen mätkabelsats)

DH4C (DH4-C-mätsond, mätkablar 1,5 m)

KC1-TC3-C (KC1-Kelvin-klämma, 

mätkablar 3 m)

VÄLJ ETT SPRÅK OCH EN STICKPROPP 
Observera att enbart en del stickproppstyper är tillgängliga för vissa språk – de språk du använder avgör vilka elnätskablar som är 
tillgängliga

SPRÅK    TILLGÄNGLIGA SPRÅK FÖR OLIKA STICKPROPPSTYPER

TRESIFFRIG 
KOD

SPRÅK SOM 
INGÅR

UK EU US CH AUS IT IN UK + US

LG1 EN, DE, FR, NL P1 P2 - P4 P5 - - -
LG2 EN, ES, PT, IT P1 P2 P3 - - P6 - - 
LG3 EN, AR, TR, FR P1 P2 P3 - - - P7 -
LG4 EN, CZ, SK, PL P1 P2  -  - - - - -
LG5 EN, CN, JA, KO P1 P2 P3 - - - - P8
LG6 EN, RU, HU, RO  - P2  -  - - - - - 
LG7 EN, NO, SV, FI  - P2 -  -  - - - - 
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BESTÄLLNINGSINFORMATION

Artikel (antal)  Beställningsnr

DLRO10HDX Konfigurerad*

*Se beställningskonfiguration på föregående sida

Medföljande tillbehör  

DLRO10HDX: användarhandbok på CD-ROM 

Valbara tillbehör till extra kostnad

Kalibreringsshunt,10 Ω, märkström 1 mA.  249000

Kalibreringsshunt, 1 Ω, märkström 10 mA.  249001

Kalibreringsshunt, 100 mΩ, märkström 1 A.  249002

Kalibreringsshunt, 10 mΩ, märkström 10 A.  249003

Kalibreringscertifikat för shunter, NIST  CERT-NIST

Utbytesspetsar för handmätsonder DH4 och DH5. 
Nålspets  1008-024

Utbytesspetsar för handmätsonder DH4 och DH5. 
Sågtandad ände  1010-929

Transportväska 1009-744

Valbara mätkablar till extra kostnad 
(standardmätkablarna är inte försedda med 
ledningskontakt):

Industrial application kit 1011-376

Terminalskydd (används tillsammans med de DH4-mätkablar som 
medföljer som standard eller valfria DH5-mätkablar för efterlevnad 
av CATIII 300 V) 1002-390

Dubbla handmätsonder (2) med fjädrande spiralkontakter.   
2 m  242011-7

DH1 2,5 m  1006-442

DH1 5,5 m   242011-18

DH2 6 m (endast en kabel medföljer) 1006-443

DH2 9 m (endast en kabel medföljer) 242011-30

6m ext   1006-460

Raka dubbla handmätsonder (2): extra kraftiga; med fasta 
kontakter. 2 m  242002-7

Raka dubbla handmätsonder (2): extra kraftiga; med fasta 
kontakter 5,5 m 242002-18

Raka dubbla handmätsonder (2): extra kraftiga; med fasta 
kontakter 9 m  242002-30

Artikel (antal)  Beställningsnr

Dubbla C-tvingar: 5 cm; extra kraftiga. (2)  
2 m  242004-7

Dubbla C-tvingar: 5 cm; extra kraftiga. (2)  
5,5 m 242004-18

Dubbla C-tvingar: 5 cm; extra kraftiga. (2)  
9 m  242004-30

Dubbla handmätsonder med utbytbara nålspetsar  
2 m  242003-7

 

Dubbla Kelvin-klämmor: 1,27 cm; (2)  
guldpläterade; 2 m  241005-7

Dubbla Kelvin-klämmor: 1,27 cm; (2)  
silverpläterade; 2 m  242005-7

Dubbla Kelvin-klämmor: 3,8 cm; (2)  
2 m  242006-7

Dubbla Kelvin-klämmor: 3,8 cm; (2)  
5,5 m  242006-18

Dubbla Kelvin-klämmor: 3,8 cm; (2)  
9 m  242006-30

Enkel handmätsond (1) för potentialmätning 
2 m  242021-7

Enkel handmätsond (1) för potentialmätning  
5,5 m  242021-18

Enkel handmätsond (1) för potentialmätning  
9 m  242021-30

Strömklämma (1) för strömanslutningar  
2 m  242041-7

Strömklämma (1) för strömanslutningar  
5,5 m  242041-18

Strömklämma (1) för strömanslutningar  
9 m  242041-30

Obs! Mer information om de mätkabelsatser som kan väljas finns i 
det separata databladet för mätkablar DLRO_TL_DS_V##.pdf

Detaljerad information om anslutning av mätkabeltillbehör finns 
i det medföljande informationsbladet ”Viktig information om 
tillbehör” (DLROTestLeads--2007-431_UG_EN-DE-FR-ES-IT_V##)


