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Meř ič  i zo lačn ích  odporů

TERA10 ™ umožňuje testování izolačního odporu pro 

širokou škálu aplikací, jako je testování kabelů, údržba 

jističů a transformátorů pro energetické společnosti a 

průmysl. Jeho snadno použitelné rozhraní, špičkový 

obvod pro potlačení šumu až 50mA a extra vysoký  

výkon 10 kV DC TERA10 ™ vyhoví

nejnáročnejším aplikacím

.

TERA10 ™ zkratový proud 8 mA nepřetržitě, ale 

jeho počáteční nabíjecí proud stoupá až na 111555   mmmAAA!!!

TERA10 ™ je dodáván s vysoce kvalitními

silikonovými testovacími kabely

IP67 - CAT IV

TERA10™

   Highlights 

Zkratový proud 8mA 

Vysoká odolnost proti 
elektrickému rušení až 
50 mA

Napájení z baterie i ze 
sítě 
Rychlé hodnoty PI a 
DAR  

Krytí IP67

Velký displej s 
vysokým kontrastem

Vysoce kvalitní
silikonové testovací 
kabely

TERA10™

Veškerý výkon
který potřebujete

sales@encentrum.cz

www.encentrum.cz
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Technické parametry

VVVyyysssoookkkááá   ooodddooolllnnnooosssttt   ppprrroootttiii   rrruuušššeeennnííí
Rušení je elektrický šum produkovaný na různých frekvencích, který se 

muže vyskytovat na zkoušené izolaci nebo v její blízkosti. Obvykle se jed-

ná o indukované proudy nebo napětí ze sousedních zařízení.Tato rušení

jsou velmi běžné v rozvodnách, zejména v rozvodnách vysokého napětí, 

kde převládají energetické frekvence. Obvod pro potlačení šumu TERA10 

™ zvládne vyřadit až 50 mA rušivého prudu.

Přřřííísssllluuušššeeennnssstttvvvííí
TERA10 ™ je vybaven vysoce kvalitními silikonovými testo-

vacími kabely, napájecím kabelem, měkkým boxem, uživatel-

skou příručkou, příručkou pro rychlý start a kalibračním pro-

tokolem.

Příklad připojení na měřený kabel

Háčky a krokosvorky

Snadná obsluha 
TERA10 ™ je tester izolačního odporu napájený z baterie  

nebo ze sítě (50/60 Hz). Tento přístroj je navržen pro testování 

izolačního odporu beznapěťového VN izolovaného elektrického 

zařízení. Široký rozsah napětí také umožňuje testování aplikací 

na nízkém napětí. Generátory, motory, transformátory, kabely a 

rozváděče - to vše si zaslouží přísnou kontrolu elektrické izolace.

Základní funkcí přístroje je přivedení stejnosměrného napětí na 

izolační materiál a měření výsledného svodového proudu. S 

použitím měření úniku napětí a proudu může přístroj poté      

vypočítat výsledný odpor.

Testovací Napětí 500, 1000, 2500, 5000 or 10000V

Testovací Proud
8 mA nepřetržitě

počáteční nabíjecí proud 15 mA

Odolnost proti 
rušení až do 50 mA

Kapacita od 10 nF do 10 µF rozlišení 0,03 nF přesnost 20%

Displej 144 mm 

Kategorie CAT IV 600v

IP IP67 se zavřeným víkem

Napájení dobíjecí akumulátor nebo 120V-240 V 50/60 Hz

Výdrž baterie 8 hodin

Provozní teploty -10°C to 50°C 

Hmotnost 5 kg 

Rozměry 385 x 298 x 196 mm

Rozsahy

500V 0.001 do 20 GΩ (max 5% rdg)

1000V
0.001 do 100 GΩ (max 5% rdg) 
100 do 200 GΩ (max 20% rdg)

2500V
0.001 do 200 GΩ (max 5% rdg) 

200 do 500 GΩ (max 20% rdg)

5000V
0.001 do 100 GΩ (max 5% rdg) 
100 do 200 GΩ (max 10% rdg) 
200 GΩ do 1 TΩ (max 20% rdg)

10000V
0.001 do 100 GΩ (max 5% rdg) 
100 do 200 GΩ (max 10% rdg) 
200 GΩ do 10 TΩ (max 20% rdg)
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