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POPIS 
MEGGER® RCDT300 je nová tříčlenná řada přístrojů na 
měření a kontrolu proudových chráničů vyznačující se ex-
trémně jednoduchým ovládáním a neobyčejně odolnou kon-
strukcí. Rozdíly mezi jednotlivými typy jsou názorně uvede-
ny v následující tabulce: 

Měření a kontrola pr.chráničů RCDT 310 320 330 

Měření času vybavení 1/2xI, 1xI, 5xI    

Selektivní zpožďovací chrániče    

Stejnosměrné chrániče 1/2xI, 1xI, 5xI    

30, 100, 300, 500 mA proudové chrániče    

10mA, 1A proudové chrániče    

Měření proudu vybavení     

Automatická měření pr.chrániče  ve sledu    

Volba počátku měření z 0°, nebo 180°    

Měření dotykového napětí (volitelně)    

Max. dotyk. napětí (25/50V) (volitelně)    

Pracovní rozsah U (100-280V)    

Pracovní rozsah U (50-280V)    

Programovatelné proudové chrániče    

Měření frekvence     

Funkce    

Bezpečný po připojení na 3 f. síť    

Přisvětlení displeje    

Paměť, převod do PC, USB interf.    

Krytí IP54    

Dobíjecí baterie    

Kalibrační protokol    

Vodič se síťovou vidlicí     

Vodič zakončený 2 krokosvorkami    

HLAVNÍ PŘEDNOSTI 
 MĚŘENÍ standardních, stejnosměrných, selektivních a 

programovatelných proudových chráničů 
 MĚŘENÍ proudu vybavení a dotykového napětí 
 BEZPEČNÝ po náhodném připojení do 3 fáz. sítě  
 JEDNODUCHÉ intuitivní a snadné ovládání 
 ODOLNÉ pogumované krytí přístroje s vestavěným 

ochranným krytem displeje  
 KRYTÍ IP54 prachotěsnost a vodotěsnost 
 PAMĚŤ výsledků a převod dat do PC 
 PROGRAM pro převod dat v základním příslušenství 
 USB interface 

POUŽITÍ 
Přístroje nové řady RCDT300 jsou určeny pro rychlá, přes-
ná a snadná měření a kontrolu proudových chráničů v do-
mácích, komerčních/zdravotnických a průmyslových instala-
cích a rozvodech. Přístroje mají extrémně jednoduché ovlá-
dání a proto je efektivně využije jak nepoučená osoba, tak 
dlouholetý profesionál.  
TECHNICKÉ ÚDAJE 
MĚŘENÍ PROUDOVÉHO CHRÁNIČE (PODLE EN61557-6) 
Napájení:  100V - 280 V 45 Hz až 65 Hz (RCDT310) 
   50V - 280 V 45 Hz až 65 Hz (RCDT320/330) 
Metody měření: čas vybavení:  ½ I, I, 5I (všechny) 
 proud vybavení: od ½ I do 1xI  (+10%) 
 (RCDT320/330) 

dotykové napětí: analog. 0-50 V (všechny) 
PŘESNOST 
Měření bez vybavení:  (1/2xI) –8% do –2% 
Měření s vybavením:  (1xI, 5xI) +2% do +8% 
Vybavovací čas:    ±1% ±1ms 
Proud vybavení   ±3% 
MĚŘENÍ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ (RCDT310, 320. 330) 
Rozsah/přesnost:   0 V - 300 V,  ±2% ±2 digity 
MĚŘENÍ FREKVENCE (RCDT310, 320. 330) 
Rozsah/přesnost:   25-450Hz,    do199,9Hz ±0,1Hz 

     dále ±1Hz 
MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ (RCDT310, 320. 330) 
Rozsah zobrazeného U:  0 V - 50 V,  chyba: +5%/+15% ±0,5 V 
MĚŘENÍ V AUTOMATICKÉM SLEDU (RCDT320/330) 
Na měření kdy chránič a tester jsou v odlišných místech, RCDT320 
/ 330 se připojí k obvodu a obsluha ovládá chránič. Automaticky se 
provede měření 1/2I, I a 5I s počátkem  kladné a záporné půlvlně 
(0º a 180º). Výsledky jsou po ukončení zobrazeny na displeji. 
Navýšení programovatelných pr.chráničů (RCDT330) 

10 mA až 50 mA - 1 mA krok 
50 mA až 500 mA - 5 mA krok 
500 mA až 1000 mA - 10 mA krok 

Paměť (RCDT330): 1000 souborů, 99rozvaděčů, 
99obvodů, fáze L1,L2,L3 

Převod do PC:  USB rozhraním pomocí dodaného programu  
Pracovní teploty:  -5°C až +40°C  
Pracovní vlhkost:  93% RH při 40°C max. 
Napájení:  8x1,5V AA baterie,  

8x1,2V NiCd, NiMH baterie 
Rozměry   203 mm x 148 mm x 78 mm 
Hmotnost  980 kg s bateriemi 
Bezpečnost: dle IEC61010-1, kateg. III, 300V, fáze-zem 
EMC: dle IEC 61326 včetně dodatku č.1 
 
Standardní příslušenství: RCDT310: česká příručka uživatele, sí-
ťový měřicí vodič s vidlicí, kalibrační protokol RCDT320/330 navíc 2 
vodičový měřicí vodič a 2xkrokosvorka 

NOVINKA! 


