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AAAuuutttooommmaaatttiiiccckkkýýý   dddiiigggiiitttááálllnnnííí   mmmiiikkkrrroooooohhhmmmmmmeeetttrrr

DRM-10A ™ je plně automatický digitální mikroohmmetr 

s automatickým měřítkem pro výběr až 10A DC pro ultra 

přesné odečty odporu od 0,01 µΩ do 200 Ω. DRM-10A 

™, zabudovaný do robustního a lehkého pouzdra, je 

dokonalým nástrojem pro polní i laboratorní úkoly.

DRM-10A™

   HHHlllaaavvvnnnííí   vvvýýýhhhooodddyyy

Ultra přesné odečty, nejlepší ve své třídě

    
Čtyřvodičová Kelvinova metoda

   
 Vysoce filtrované vstupní kanály

 Dobíjecí baterie s dlouhou životností

  
 Různě typy měřících sond (volitelně)

    
Bohaté volitelné příslušenství

Standardní a diferenciální provozní režimy

   
 Celosvětově důvěryhodné od roku 1999

   
 Velmi snadné použití

Kompaktní přístroj,
Velký výkon

DRM-10A ™ je vysoce kvalitní a dobře promyšlený  
mikroohmmetr, s vysokou přesností

Spolehlivě měří velmi nízký odpor buď na pracovišti, 
nebo v laboratoři s konzistentními výsledky

Díky vysoce filtrovaným vstupním kanálům umožňuje 
DRM-10A ™ přesná měření i za přítomnosti inten-
zivního magnetického pole

DRM-10A ™, přesný, přenosný 
a spolehlivý
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MMMěěěřřřiiicccííí   rrrooozzzsssaaahhh 0.01 µΩ to 200 Ω

Displej LCD displej, 128 x 64 pixelů

PPPrrrooouuuddd 10A, 250mA, 5mA

RRRooozzzllliiišššeeennnííí 0.01 µΩ

NNNaaapppááájjjeeennnííí 6 AA NiMH batterií

VVVýýýdddrrržžž
>12 000 měření při 10 A.

> 10 000 měření ostatními proudy

PPPrrraaacccooovvvnnnííí   ttteeepppllloootttyyy -20°C to 50°C    (-4°F to 122°F)

DDDooobbbíííjjjeeecccííí   ttteeepppllloootttyyy 0°C to 50°C       (32°F to 122°F)

SSSkkklllaaadddooovvvaaacccííí   ttteeepppllloootttyyy -40°C to 50°C    (-40°F to 122°F)

VVVlllhhhkkkooosssttt 0 až 95% nekondenzující

HHHmmmooonnntttnnnooosssttt 0.86 kg (1.9 lbs)

RRRooozzzmmměěěrrryyy 203 x 114 x 51mm 

DRM-10A™ kit
Sada DRM-10A ™ obsahuje 
mikroohmmetr, sadu dobíjecích baterií 
NiMH, nabíječku, uživatelskou příručku                            
a kalibrační certifikát.

KKKooollleeennnooovvvááá   sssooonnndddaaa
Spárováno s DRM-10A ™ a
 GET-40 ™, příslušenství GET-
ELBOW ™ je navrženo pro měření 
odporu uzemňovacího kabelu .

Dvouručččnnnééé   sssooonnndddyyy
Sada sond DRM-4015 ™ umožňuje
snadné měření odporu na jakémkoli 
povrchu. Jeho odpružené hroty
poskytují nepřekonatelnou přesnost. 
Hroty jsou snadno vyměnitelné, 
pokud jsou ztupené.

OOOccchhhrrraaannnnnnééé   pppooozzzdddrrrooo
Ochranné pouzdro DRM-4014 ™ 
umožňuje chránit váš přístroj. Toto ro-
bustní pouzdro je vyrobena z odolného 
nylonového materiálu a je dostatečně 
lehké, aby se dalo nosit kolem krku.

PPPřřřeeeppprrraaavvvnnnííí   kkkuuufffrrr
Přepravní kufřík BOX-075 ™ umožňuje
chránit váš přístroj DRM-10A. Tento 
kufřík je vyrobený ze syntetických 
materiálů a poskytuje tak dostatek 
místa pro veškeré vaše příslušenství.

Svorky typu Booster
Svorky DRM-4017-35 ™ jsou navrženy 
pro měření nízkého odporu na různých 
zařízeních kontaktního typu. Nabízí 
otvor 35 mm (1,37 palce) a robustní 
design vhodný pro ruzné aplikace.

Sonda typu Delfín
Svorky delfínového typu DRM-4017-19 
™ jsou navrženy pro měření nízkého 
odporu na různých kontaktních             
zařízeních. Rozevření svorek 19 mm.

Cadweldova sonda
Sonda DRM-4012 ™ je speciálně 
navržena pro nedestruktivní testování 
exotermních vazeb Cadweld, které 
se obvykle nacházejí v rozvodnách.

EEExxxkkkllluuuzzziiivvvnnnííí   zzzkkkuuušššeeebbbnnnííí   sssooonnndddaaa   ppprrrooo   eeexxxooottteeerrrmmmiiiccckkkééé   sssvvvááárrryyy

Technické Parametry


