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POPIS 
MEGGER DLRO600 je digitální mikro-ohmmetr s rozsahem měře-
ných odporů od 0,1 µΩ až do 1 Ω měřicími proudy od 10A až 600A 
v závislosti na odporu zátěže a napájecím napětí. Veškeré informa-
ce o nastavení, měření, údajích o měření a souboru měřených vý-
sledků jsou zobrazeny na rozměrném displeji z tekutých krystalů. 
Jedinečná konstrukce umožnila snížit rozměry i hmotnost zařízení 
DLRO600 na absolutní minimum; hmotnost jednotky je menší než 
15kg. Díky rozměrům lze použít zařízení jak v dílně, na výrobní lin-
ce, tak přímo v terénu na měření velice nízkých odporů vypínacích 
kontaktů vypínačů, kontaktů přepínačů, odpojení, pospojování sběr-
nicí a množství dalších aplikací vyžadujících značně vysoký měřicí 
proud. 
Zařízení má zabudovanou vnitřní paměť na 80 souborů měřených 
výsledků pro jejich pozdější odeslání do počítače, nebo přímé ode-
slání na tiskárnu přes RS232 port. Pomocí klávesnice je možné ulo-
žit ke každému souboru výsledků poznámky, které zjednoduší poz-
dější identifikaci naměřených výsledků.  
DLRO600 nejprve zkontroluje propojení měřeného obvodu a poté 
provede rychlé navýšení měřicího proudu na požadovanou hodnotu.  
Z klávesnice je možná zadat jak horní a spodní hraniční hodnoty 
měřených výsledků, tak nastavit horní limitní hodnotu měřicího 
proudu a zabránit tím zatížení měřeného obvodu nadměrným měři-
cím proudem. Obě nastavení lze chránit heslem.  
DLRO600 využívá techniku měření čtyřmi vodiči, napěťovými a 
proudovými, které eliminují odpor měřicích vodičů. DLRO600 zaří-
zení pracuje ve třech různých režimech měření volených z hlavní 
nabídky na displeji. V NEPŘETRŽITÉM režimu měří zařízení sledo-
vaný odpor po potřebnou dobu. Připojí se měřicí vodiče, nastaví  
měřicí proud a stiskne TEST tlačítko. DLRO600 nepřetržitě dodává 
měřicí proud, každou 6 s bude změřeno výsledné napětí, dokud ne-
bude opět stlačeno TEST tlačítko na ukončení měření. 
V NORMÁLNÍM režimu měření se připojí měřicí vodiče, zvolí měřicí 
proud a stiskne TEST tlačítko. Měřicí proud vzroste na nastavenou 
hodnotu, bude dodáván do obvodu po 2 s, poté opět klesne zpět. 
Celý proces bude trvat přibližně 5 s. V AUTO režimu se nastaví mě-
řicí proud a stiskne TEST tlačítko. Rozsvítí se TEST indikátor ukazu-
jící, že zařízení DLRO600 je připraveno na měření. Měření bude au-
tomaticky spuštěno po připojení napěťových a proudových vodičů. 
Opakování měření se provede jednoduše přerušením kontaktu na-
pěťových vodičů a  jejich opětovným připojením. Dobrým příkladem 
užitečnosti AUTO režimu jsou opakovaná měření jednotlivých spojů 
sběrnice. Oba proudové vodiče musí být trvale připojeny na konce 
sběrnice až do okamžiku provedení posledního měření. Po připojení 
napěťových vodičů na další spoj DLRO600 mikro-ohmmetr rozpozná 
připojení všech čtyř vodičů, provede a zakončí měření. Při měření 
dalšího spoje DLRO rozpozná automaticky uzavřený další obvod a 
provede měření, dokud nebudou proměřeny všechny spoje. Výsled-
ky měření mohou být automaticky uloženy do paměti, z ní vyvolány 
na displej, nebo odeslány pře sRS232 ke zpracování. 

HLAVNÍ PŘEDNOSTI 
 Malé rozměry a hmotnost menší než 

15kg 
 Měřicí proud od 10A do 600A ss 
 0,1 µΩ nejlepší rozlišení 
 vnitřní paměť na 80 souborů výsledků měření a 

poznámek 
 RS232 port pro datový přenos uložených vý-

sledků, nebo odeslání aktuálních údajů na tis-
kárnu 

 Standardní komplet zahrnuje 5m měřicí vodiče a 
komunikační datový program 

POUŽITÍ 
Zařízení DLRO600 mohou využít jak výrobci elektrických zařízení, 
jako např. vn vypínačů, tak samotní uživatelé z přenosových, nebo 
distribučních energetických systémů, či pracovníci údržby a montá-
že specializovaných společností všude tam, kde je předepsáno mě-
řit vyšším měřicím proudem k zajištění dostatečné přesnosti měře-
ného úbytku napětí. Ideální použití je také při měření odporu pospo-
jování sběrnic měřicím proudem až 600 A ss. Další použití vyplývá 
z nejmenšího měřicího rozsahu 0,1µΩ,  tzn. všude tam, kde je vy-
žadován pro zajištění dostatečné přesnosti měření nepatrných od-
porů vyšší měřicí proud. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Měřicí rozsah:   0,1 µΩ do 999,99 mΩ (dle U nap. a užitých vodičů) 
Maximální rozlišení: 0,1 µΩ  
Přesnost: napětí:  ±0,5% ± 0,1 mV 

proudu:  ±0,5% ± 0,1 A 
odporu:   lepší než 1% od 100 µΩ do 100mΩ 

Výstupní proud:  graf níže zobrazuje maximální výstupní proud  
v závislosti na napájecím U při zátěži 4 mΩ (např. pouze 5 m stan-
dardně dodávaných kabelů) a při zátěži 7 mΩ 

 
Odpor proudových vodičů (MEGGER dodávané vodiče):  
standardní 2x5m 50mm2 proudové vodiče 4 mΩ, volitelné 2x10m 
70mm 2 proudové vodiče 5,4mΩ, volitelné 2x15m 95mm2 proudové 
vodiče 6 mΩ.  
Maximální nepřetržitá doba měření: déle než 60 s při 600A a 20°C 
Napájení na plný výkon (viz.graf výše): 207 až 265V 50 Hz se zátěží         

menší než 7mΩ včetně měřicích vodičů 
Režimy měření:  ruční, automatický, nepřetržitý 
Doba měření:  < 6 s v normálním / automatickém režimu 

obnoveno každých 6 s v nepřetržitém režimu 
Přenos dat:  v reálném čase, nebo přes RS232 se standard-

ně dodaným AVO Download Manager programu 
Kapacita paměti:  300 souborů měřených výsledků a poznámek 
Měřicí proud        rozsah: 10A až 600A* ss s 1 A rozlišením 
Přesnost:  ± 2% ± 2A 
Vstupní impedance voltmetru: > 200 kΩ 
Odrušení:  5V ef. 
Teplota pracovní: -20 až +50°C 
Bezpečnost:  IEC61010 – (1995) kat.II, 300V fáze – zem 
EMC:   EN61326 příloha A (těžký průmysl) 
Rozměry a hmotnost: 410 x 250 x 250 mm / 14,5 kg (bez vodičů) 
Dodáváno s přístrojem (v ceně přístroje): 5m souprava vodičů 
v kabele: 2 x 50mm2 proudové vodiče s C svorkami a 2 x napěťové 
vodiče s C svorkami, program pro ukládání dat na PC, RS232 vodič, 
průvodce na CD, rychlý úvod do měření, příručka uživatele. 
Volitelné příslušenství:15m souprava vodičů, 10m soupr. vodičů 
Transportní kufr s 2 kolečky a vytahovacím držadlem, uzemňovací 
vodič 5m, kalibrační certifikát výrobce 
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