
Földelési ellenállásmérő

A távközlési tornyok földelési ellenállásának mérése komplex
probléma, mivel a tornyok általában Guard kábelekkel elektromo-
san össze vannak kötve. Mivel a szomszédos tornyok hatással
vannak a mérésre, ezért hagyományos mérőműszerek esetén a
Guard kábelt meg kell bontani a méréshez.
Nagyfrekvenciás mérőáramot használva a TM25R minimalizálja
ezt a hatást biztonságos és megbízható mérést biztosítva a Guard
kábel megbontása nélkül.
Figyelembe véve, hogy a villámlás egy impulzus jellegű hatás,
ahol az energia nagyfrekvenciás összetevőkben van jelen, ez a
mérés sokkal jobb eredményt ad a villámvédelmi rendszer
valóságos földelési ellenállásának értékéről.
A TM25R-t egy könnyen kezelhető alkalmazást futtató Android
táblagéppel összekapcsolva lehetőség van a mérés táv-
vezérlésére, megtakarítva ezzel időt és a mérést sokkal komfor-
tosabbá téve.
További előny a GPS koordináták használhatósága (opció),
valamint fotók és kiegészítő hangfelvételek készíthetők minden
egyes mérésről, amelyek aztán egy nagyon professzionális
mérési jegyzőkönyv elkészítését teszik lehetővé.

Távvezérelhető
táblagépről

● Távközlési tornyok földelési ellen-
állásának méréséhez

● Minimalizálja a szomszédos tornyok
hatását még akkor is, ha a Guard
kábel használatban van

● Mérőfrekvencia: 25 kHz
● Földelési ellenállásmérés: 300 Ω-ig
● Az induktív összetevők automatikus

kompenzálása
● Automatikus áramnyomatás
● USB és távvezérlő interfész
● Beépített memória és nyomtató
● LFP (LiFePO4) tölthető telepes táp-

lálás, egy biztonságosabb, megbíz-
hatóbb és hosszabb élettartamú telep
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MŰSZAKI ADATOK
● Mérőáram: 20 mA, automatikus.
● Méréstartomány: 0-300 Ω
● Mérőfrekvencia: 25 kHz
● Induktív összetevők kompenzációja: beépített kondenzátorokkal, max

kapacitás 4.2 µF, felbontás 10 nF
● Mérési pontosság: ± 2.5 % a mértékére vonatkoztatva ± 1 digit.
● Segéd-mérőelektródák földelési ellenállása: max. 2000 Ω (áram és

feszültség elektróda)
● Kijelző: alfanumerikus LCD
● Beépített memória: NVRAM memória max. 2000 mérési érték tárolásá-

hoz
● Egyedi tulajdonságok:

○ Beépített nyomtató jegyzőkönyv helyszíni nyomtatásához
○ Android alkalmazás távvezérléshez

● Soros interfész: USB és távvezérlő interfész Android táblagéphez
● Táplálás: tölthető telep 12 V folyamtos mérés min 2 óra), vagy  100-240

V AC, 50/60 Hz hálózat (teleptöltéshez is)
● Működési hőmérséklet: -5... 50°C
● Tárolási hőmérséklet: -15... 65°C
● Relatív nedvesség: max. 95% RH lecsapódás nélkül
● Méretek / súly: 340 x 295 x 152 mm / kb. 4.9 kg
● Készülékkel szállított tartozékok (súly kb. 16.5 kg)

4 db. Mérőszonda 0.5 m, réz borítással
1 db. Mérőszonda kihúzó
1 db. 70 m-es árnyékolt mérőkábel
1 db. 50 m-es árnyékolt mérőkábel
1 db. 30 m-es árnyékolt mérőkábel
1 db. adapter az áramszondához
1 db. Teleptöltő kábel
1 db. Kábel ismeretlen elektródához (torony) való csatlakozáshoz
1 db. USB kábel
Használati útmutató
Műanyag hordtáska a tartozékaihoz

 Tölthető telep (LiFePO4)
● Várható élettartam: 2000 töltési/kisütési ciklus (átlag).
● Kis önkisülési áram: használaton kívül a kisülési áram sokkal

kisebb, mint más telepeknél,
● Biztonság: Más telepekhez viszonyítva az LFP telepek

hőmérsékleti és kémiai stabilitása jelentősen jobb.
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