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Séria LRCD200
Kombinovaný tester vypínacích slučiek
a prúdových chráničov
NÁVOD NA POUŽITIE
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G BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
 Skôr než začnete používať tento prístroj, pozorne si prečítajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia a opatrenia, ktoré pri používaní prístroja musíte vždy dodržiavať.
 Pred testovaním prúdového chrániča alebo meraním impedancie vypínacej slučky sa musí preveriť spojitosť ochranných vodičov a spojitosť ochranného uzemneného
pospájania, a to v nových aj upravených inštaláciách.
 Keď prístroj nepoužívate, nenechávajte ho zapojený do elektrickej siete.
 Počas testu sa nesmiete dotýkať svoriek testovaného obvodu ani neizolovaných kovových častí testovanej inštalácie alebo zariadenia.
 Meracie hroty/svorky držte počas merania za ich ochrannými bariérami.
 Prístroj by ste nemali používať, ak je akákoľvek jeho časť poškodená.
 Meracie vodiče, hroty a krokosvorky musia byť v dobrom stave s neporušenou izoláciou bez prasklín.
 Počas merania musí byť kryt batérií zatvorený.
 Pomocou LED indikátorov napätia nie je možné odhaliť zámenu vodičov N a PE v zdroji.
 V záujme bezpečnosti sa pri meraní napätia vo vysokonapäťových obvodoch odporúča používať istené meracie vodiče.
 Pri 2-vodičovom meraní pomocou súpravy s tromi meracími vodičmi by kvôli bezpečnosti mal byť čierny merací vodič spojený so zeleným meracím vodičom.

POZNÁMKA:
TENTO PRÍSTROJ SMÚ OBSLUHOVAŤ LEN DOSTATOČNE ZAŠKOLENÉ A KVALIFIKOVANÉ OSOBY.
Používatelia tohto prístroja a ich zamestnávatelia musia podľa platnej legislatívy o ochrane zdravia a bezpečnosti vykonať účinnú analýzu rizík hroziacich pri naplánovaných
úkonoch na elektrických zariadeniach, aby identiﬁkovali potenciálne zdroje úrazu v dôsledku zásahu elektrickým prúdom, napríklad pri neúmyselnom skratovaní obvodu.
Niektoré národné bezpečnostné normy odporúčajú používať pri meraní napätia vo vysokonapäťových obvodoch istené meracie vodiče. Pri testovaní prúdového chrániča alebo
meraní vypínacej slučky sa môže poistka vypáliť, a preto pri meraní pomocou takýchto vodičov na zariadeniach pod napätím postupujte opatrne.
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Na prístroji sa nachádzajú tieto symboly:

G

Pozor: prečítajte si príslušné informácie.

t

Zariadenie s dvojitou izoláciou (triedy II)

c

Zariadenie spĺňa platné smernice EÚ.

N13117

Zariadenie spĺňa požiadavky „C tick“.
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ÚVOD

VŠEOBECNÝ OPIS

Ďakujeme, že ste si zakúpili prístroj Megger zo série LRCD200.

Jednotlivé testery zo série LRCD200 majú tieto funkcie
a vlastnosti:

V záujme vlastnej bezpečnosti a maximálneho využitia funkcií prístroja si skôr, než
prístroj začnete používať, pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia
a pokyny na obsluhu.
Tento návod obsahuje pokyny na obsluhu a opis funkcií týchto testerov vypínacích
slučiek a prúdových chráničov série LRCD:
LRCD200
LRCD210
LRCD220

LRCD200 (mimo LRCD210 LRCD210
Veľkej Británie)
Meranie vypínacej slučky
Meranie bez vybavenia chrániča
Predpokladaný poruchový prúd
Meranie na jednej fáze
Meranie vypínacej slučky s veľkým
prúdom
Meranie medzi dvomi fázovými
vodičmi
Bezpečnosť pri 3-fázovom meraní
Voltmeter
Test prúdového chrániča
Test prúdom 1/2 x I
Test prúdom 1 x I
Test prúdom 5 x I
Automatický test prúdového
chrániča
Zobrazenie dotykového napätia
Nastaviteľný limit dotykového
napätia 25/50 V
Rozsahy 10, 30,100, 300, 500 mA
1000 mA
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OBSAH BALENIA

Testovanie selektívnych j.s.
prúdových chráničov (typ S.A)
Voliteľná fáza 0/180
Test postupným zvyšovaním prúdu
(20 % až 110 %)
Všeobecné merania
Frekvencia
Poradie fáz
Prevádzka pri obrátenej polarite (len
prístroje pre kontinentálnu Európu)
Podsvietenie
Mechanické údaje

LRCD200 (mimo LRCD210 LRCD210
Veľkej Británie)
■
■
■
■
■

■
■

■
■

■

■

■

■

■
■
■
■

Kartónový obal obsahuje aj dôležité dokumenty, ktoré by ste si mali uschovať pre
prípad potreby v budúcnosti.
Záručný list čo najskôr vyplňte a pošlite spoločnosti Megger, aby sme vám v prípade
potreby mohli bez zbytočného zdržania poskytnúť účinnú pomoc.
Obsah balenia – modely LRCD200, LRCD210 a LRCD220
1
1
1
8
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x
x
x

1 x

Varianty sieťových vidlíc BS1363,
CEE7/7, AS/NZS 3112
IP54
Pracovné napätie 230 V
Pracovné napätie 110 a 230 V

■

■

■

■
■

■
■

■

Osvedčenie o kalibrácii

■

Tester série LRCD
3-vodičový merací kábel s hrotmi a svorkami
Merací kábel zakončený vidlicou
Batérie AA (LR6) (vložené v prístroji)
Záručný list
Osvedčenie o skúške
Osvedčenie o kalibrácii
Disk CD s návodom na použitie
Stručný návod

■
■

■
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LCD DISPLEJ

Vypálená poistka

ČELNÝ PANEL

Prečítajte si návod na použitie

Sieťové rušenie

Indikátory pripojenia
k meranej inštalácii
L-PE, L-N, N-PE

Stav batérií

Indikátor
typu testu
prúdového
chrániča

LCD displej

Zobrazenie
dotykového
napätia na
čiarovom grafe

Rozsahy

Konektory na
pripojenie meracích vodičov

Prepínač rozsahov na
testovanie prúdových chráničov:
10 mA
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1000 mA (len model 220)

Otvory na
popruh
0º/180º
Uzamknutie
(220)

Poradie fáz

Namerané hodnoty
Tlačidlo TEST
Prepínač typu
prúdového
chrániča:
Striedavý (typ AC)
Str. selektívny
(typ S.AC)
Jednosmerný (typ A)
J.s. selektívny
(typ S.A)

Zapnutie/vypnutie
podsvietenia (220)
Predpokladaný
poruchový prúd
(PFC) (200/210)

Predpokladaný poruchový
prúd (PFC) (220)
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Kryt čelného panela Prepínač testov:
(sklopený pod
Čas vybavenia chrániča pri prúde 1/2 x I (210/220)
prístrojom)
Čas vybavenia chrániča pri prúde 1 x I
Čas vybavenia chrániča pri prúde 5 x I (210/220)
Test postupným zvyšovaním prúdu
V – str. napätie (ef.)
Hz – frekvencia
ROT – poradie fáz (len model 220)
Automatický test prúdového chrániča
(len model 220)

KONEKTORY NA ZADNOM PANELI

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

LRCD 200/210

LRCD200

Pripojenie ochranného vodiča alebo 2. fázového vodiča (len model 220)

LRCD220

Pripojenie meracieho
kábla so sieťovou vidlicou

Pripojenie fázového vodiča

Upozornenie
Prečítajte si návod
na použitie

LRCD220
Pripojenie ochranného vodiča

Otvorenie/zatvorenie veka
1. Veko odklopte nadvihnutím výstupku na čelnom paneli (1).
2. Veko sklopte pod prístroj (2, 3) a zatlačte do prídržného zárezu (4).

Pripojenie meracieho
kábla so sieťovou vidlicou

Pripojenie fázového vodiča

Upozornenie
Prečítajte si návod
na použitie
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PRÍPRAVY PRED POUŽITÍM (VŠETKY PRÍSTROJE)

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Batérie
Prístroje série Megger LRCD sa dodávajú s vloženými batériami. Keď sa batérie vybijú,
vymeňte ich podľa postupu v kapitole Výmena batérií na strane 19.

Uzamknutie testu (len model LRCD 220)
Keď je rozsah na meranie vypínacej slučky s veľkým prúdom [Hi] uzamknutý, na
displeji sa zobrazuje symbol uzamknutia L.

Upozornenie: Prístroj nezapínajte, keď kryt batérií nie je zatvorený.

Ak chcete aktivovať uzamknutie, podržte stlačené tlačidlo uzamknutia L a pritom
stlačte tlačidlo [TEST]. Keď je uzamknutie aktivované, po pripojení prístroja k napätiu
sa spustí meranie odporu vypínacej slučky s veľkým prúdom [Hi].

Predbežná skúška meracích vodičov
Overenie funkčnosti
Pred každým použitím prístroja prezrite meracie vodiče, hroty a krokosvorky a
presvedčte sa, či sú v dobrom stave, bez poškodenia alebo prasklín na izolácii.

Uzamknutie testu ostane aktívne 30 sekúnd, a potom sa deaktivuje.
Kedy sa test nespustí
Prístroj môže zabrániť spusteniu testu za týchto podmienok:
Vstupné napätie mimo dovoleného rozsahu
Ak sa v meranom obvode nachádza napätie s amplitúdou alebo frekvenciou mimo
dovoleného rozsahu, alebo ak je v meranom obvode silné sieťové rušenie, prístroj
automaticky zabráni meraniu. Na testovanie prúdových chráničov je potrebné určité
minimálne sieťové napätie.
Ak sa zobrazuje upozornenie <***V, znamená to, že sieťové napätie je nižšie ako
minimálne napätie potrebné na test prúdového chrániča.
*** = ukazovateľ sieťového napätia.
Prehrievanie
Opakovaným meraním vypínacej slučky sa prístroj zahrieva. Ak teplota vnútri
prístroja prekročí istú medzu, prístroj na to upozorní obsluhu a zabráni ďalšiemu
meraniu až do vychladnutia.
Vypálená poistka
Po vypálení poistky v prístroji nie je možné vykonávať ďalšie testy.
Zobrazí sa indikátor poistky.
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Automatické meranie napätia
V každom režime merania prístroj automaticky meria napätie, čím signalizuje, že je
pripojený k obvodu pod napätím.
Automatické vypínanie
V záujme predĺženia životnosti batérií sa prístroj po uplynutí šiestich minút od
posledného úkonu automaticky vypne.
Prístroj potom môžete ručne vypnúť otočením prepínača rozsahov do polohy [OFF],
alebo znova zapnúť stlačením tlačidla [TEST].
Používanie podsvietenia (len model LRCD 220)
LCD displej prístroja LRCD má funkciu podsvietenia, ktorá uľahčuje odčítanie hodnôt
pri slabom okolitom osvetlení. Keď je prístroj zapnutý, podsvietenie možno kedykoľvek
zapnúť stlačením tlačidla podsvietenia J.

>280V Tento údaj sa zobrazuje na displeji prístroja LRCD200/210, keď sieťové napätie
prekračuje maximálnu dovolenú hodnotu.
>480V Tento údaj sa zobrazuje na displeji prístroja LRCD220, keď sieťové napätie
prekračuje maximálnu dovolenú hodnotu.
Upozornenie „hot“ signalizuje, že prístroj musíte nechať vychladnúť, ak chcete
pokračovať v meraní vypínacích slučiek.
Namerané hodnoty môže ovplyvňovať rušenie v meranom obvode
Postup pri nastavení
Opačná polarita alebo zámena fázového a neutrálneho vodiča
Táto funkcia je k dispozícii len na týchto modeloch:
LRCD200-EN-SC

LRCD210-EN-SC

LRCD220-EN-SC

Podsvietenie sa automaticky vypne 15 sekúnd po dokončení testovania.

LRCD200-FR-SC

LRCD210-FR-SC

LRCD220-FR-SC

Výstražné symboly na displeji

LRCD200-DE-SC

LRCD210-DE-SC

LRCD220-DE-SC

G

LRCD200-NL-SC

LRCD210-NL-SC

LRCD220-NL-SC

LRCD200-ES-SC

LRCD210-ES-SC

LRCD220-ES-SC

Prečítajte si návod na použitie.

Vždy, keď sa na displeji zobrazí trojuholník s výkričníkom, obsluhujúci pracovník by
mal v návode na použitie vyhľadať príslušné informácie.

L

Uzamknutie rozsahu

Zobrazuje sa vždy, keď je tlačidlo [TEST] uzamknuté v zapnutej polohe.
Indikátor stavu batérií. Pozri stranu 19.

f

Indikátor vypálenej poistky; zobrazuje sa, keď je poistka v prístroji vypálená.
Pozri stranu 19.

V menu nastavení môžete určiť, ako sa má prístroj správať pri testovaní obvodu
s prehodeným pripojením k fázovému a neutrálnemu vodiču. Prístroj môže takéto
testovanie dovoliť alebo zakázať.
Nastavenie povolenia alebo zákazu obrátenia polarity:
1. Na vypnutom prístroji podržte stlačené tlačidlo [TEST], a pritom otočte prepínač
rozsahov do akejkoľvek polohy, v ktorej sa prístroj zapne.
2. Podržte tlačidlo stlačené, až kým sa na prístroji nezobrazí upozornenie „SET“
(nastavenie).
3. Uvoľnite tlačidlo [TEST].
4. Ďalším stlačením tlačidla [TEST] zobrazte aktuálne nastavenie týkajúce sa zámeny
fázového a neutrálneho vodiča.
5. Na displeji sa zobrazí nápis „L+L“ (prístroj bude vykonávať testy aj pri zámene
vodičov L a N) alebo „L+N“ (prístroj nebude vykonávať testy pri zámene vodičov L a
N).
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6. Nastavenie môžete zmeniť stlačením tlačidla [LOCK] alebo tlačidla PFC.

Farebné označenie vodičov v kábli:

7. Stlačením tlačidla [TEST] opustite menu nastavení.

Ochranný vodič (uzemnenie)

Žlto-zelený

Voľba limitu dotykového napätia pri teste prúdového chrániča
Nastavenie maximálneho dovoleného dotykového napätia:

Neutrálny vodič

Modrý

Fázový vodič

Hnedý

1. Na vypnutom prístroji podržte stlačené tlačidlo [TEST], a pritom otočte prepínač
rozsahov do akejkoľvek polohy, v ktorej sa prístroj zapne.
2. Podržte tlačidlo stlačené, až kým sa na prístroji nezobrazí upozornenie „SET“
(nastavenie).
3. Uvoľnite tlačidlo [TEST].
4. Dvojnásobným stlačením tlačidla [TEST] zobrazte aktuálne nastavenie limitu
dotykového napätia.
Na displeji sa zobrazí limit poruchového napätia „25 V“ alebo „50 V“.
Ak je aktívne zobrazovanie poruchového napätia, zobrazí sa aj čiarový ukazovateľ.
5. Stlačením tlačidla [0º/180º] môžete zmeniť nastavený limit z 25 V na 50 V
alebo naopak.

Poznámka: Sieťovú vidlicu odrezanú od napájacieho kábla musíte zničiť, pretože
vidlica s neizolovanými vodičmi zasunutá do elektrickej zásuvky predstavuje zdroj
nebezpečenstva.
Pripojenie meracích vodičov
Dodané meracie vodiče zapojte do príslušných konektorov na zadnej strane prístroja,
označených symbolmi L0 a L1, alebo do 3-pólového meracieho konektora. Priložené
štandardné meracie hroty a krokosvorky slúžia na pripojenie k testovanému obvodu.
Merací kábel dodávaný s prístrojmi LRCD200, LRCD210 a LRCD220 umožňuje
pripojenie k meranému obvodu pomocou troch vodičov, a to buď pomocou kábla
zakončeného tromi vodičmi (červený, čierny a zelený) (6220-782) alebo sieťovou
vidlicou (6220-740).

7. Stlačením tlačidla [TEST] opustite menu nastavení.

Použitie
Týmto prístrojom sa smie merať medzi fázovým a ochranným vodičom alebo medzi
fázovými vodičmi v systémoch s menovitým striedavým napätím do 300V ef. voči zemi
a v inštaláciách kategórie III (podľa prípustného prepätia) alebo nižšej.

Meracie vodiče
Všetky meracie vodiče tvoria súčasť meracieho obvodu prístroja a nesmú sa nijako
upravovať, ani používať so žiadnym iným elektrickým prístrojom či zariadením.

To znamená, že prístroj sa môže pripájať k akejkoľvek pevnej elektroinštalácii v budove,
avšak nie k primárnym rozvodným okruhom, ako sú napríklad nadzemné vedenia.
V záujme bezpečnosti obsluhy a presnosti merania používajte iba meracie vodiče od
spoločnosti Megger Limited.

6. Stlačením tlačidla [TYPE] môžete zapnúť alebo vypnúť zobrazovanie čiarového
ukazovateľa.

Merací kábel so sieťovou vidlicou, dodaný spolu s testerom Megger, predstavuje
meracie vodiče, ktoré tvoria súčasť meracieho obvodu prístroja. Tento kábel sa nesmie
predlžovať ani skracovať. Ak sieťová vidlica na kábli nezodpovedá typu elektrických
zásuviek používaných vo vašej krajine, nepoužívajte adaptér. V takom prípade môžete
jednorazovo vymeniť sieťovú vidlicu; kábel odrežte čo najbližšie pri vidlici a namontujte
vhodnú vidlicu.
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MERANIE VYPÍNACEJ SLUČKY

Systémová schéma – kedy použiť ktorý test
Meranie vypínacej
slučky s veľkým
prúdom

Meranie bez
vybavenia chrániča

Meranie vypínacej
slučky medzi
dvomi fázami

2 vodiče

3 vodiče alebo merací kábel
so sieťovou vidlicou

2 vodiče

Kontrolky LED
V prípade správneho pripojenia k obvodu pod napätím signalizujú pripojenie tri
červené LED kontrolky. Majú len informatívnu funkciu a nemali by ste sa na ne
spoliehať pri zisťovaní prítomnosti nebezpečného napätia.
Po pripojení prístroja k meranému obvodu poskytujú tri stavové LED kontrolky tieto
informácie o pripojení k zdroju napätia:

Prívod

LED
kontrolka

Normálne
pripojenie

Obrátené
Poznámky
pripojenie (L-N)
= ZAP

= VYP

červený
červený

zelený

zelený

čierny

červený

zelený

TESTOVANIE PRÚDOVÉHO CHRÁNIČA
Systémová schéma – kedy použiť ktorý test

L-PE

Napätie medzi L a PE väčšie ako 25 V

L-N

Napätie medzi L a N väčšie ako 25 V

N-PE

Napätie medzi N a PE väčšie ako 25 V

Upozornenie: Pomocou LED indikátorov napätia nie je možné odhaliť zámenu
vodičov N a PE v zdroji.
Signalizácia polarity

Testovanie prúdového
chrániča na sieťovej zásuvke

Testovanie prúdového
chrániča v rozvádzači

Merací kábel
so sieťovou vidlicou

2-vodičový
merací kábel

Po pripojení prístroja k jednofázovému zdroju napätia pomocou meracieho kábla
zakončeného sieťovou vidlicou alebo tromi vodičmi signalizujú tri LED kontrolky
označené L-PE, N-PE a L-N polaritu zdroja.

Prívod

Poznámka: Prítomnosť napätia medzi fázovým a ochranným vodičom nie je dôkazom
kontinuity ochranného vodiča, pretože napätie je možné namerať aj vtedy, keď má
ochranný vodič veľký odpor. Ak chcete preveriť kontinuitu ochranného vodiča, pozrite
si časti o meraní vypínacej slučky.

zelený

červený

11

MERANIE VYPÍNACEJ SLUČKY
K dispozícii sú dva režimy na meranie vypínacích slučiek: [No Trip] (bez vybavenia
chrániča) na prístrojoch LRCD200/210 a [Hi] (s veľkým prúdom) na prístroji
LRCD220.
Meranie vypínacej slučky bez vybavenia chrániča [No Trip]
Meranie impedancie vypínacej slučky (na sieťovej zásuvke):
Keď zvolíte rozsah [No Trip] (bez vybavenia chrániča), prístroj bude vykonávať
meranie odporu vypínacej slučky s vysokým rozlíšením (0,01 Ω) s použitím malého
prúdu. Tento režim vyžaduje pripojenie k neutrálnemu vodiču, avšak umožňuje rýchle
a presné meranie odporu vypínacej slučky bez toho, aby došlo k vybaveniu akéhokoľvek
prúdového chrániča s menovitou citlivosťou 30 mA alebo viac.
Meranie vypínacej slučky bez vybavenia chrániča [No-Trip]:
Voľba rozsahu:
1. Zvoľte merací rozsah [No Trip]. Na potvrdenie zvolenia režimu merania vypínacej
slučky bez vybavenia chrániča sa na displeji zobrazí symbol
.
Meranie:
1. Pripojte k prístroju merací kábel so sieťovou vidlicou.

Meranie vypínacej slučky s veľkým prúdom [Hi] (len model
LRCD220)
Režim [Hi] umožňuje rýchle meranie vypínacej slučky pomocou 2 meracích vodičov
a je určený na meranie v obvodoch, ktoré nie sú chránené prúdovým chráničom.
Poznámka: Počas merania v režime [Hi] by mal byť ČIERNY merací vodič vždy
pripojený k rovnakému bodu ako ZELENÝ (uzemnený) merací vodič.
Voľba rozsahu:
1. Na prístroji nastavte rozsah na meranie vypínacej slučky [Hi]. Na potvrdenie
zvolenia režimu merania vypínacej slučky s veľkým prúdom sa na displeji zobrazí
, ktorý signalizuje, že môže dôjsť k vybaveniu prúdového chrániča (ak je
symbol
nainštalovaný).
Meranie impedancie vypínacej slučky medzi fázovým
a ochranným vodičom (nie na sieťovej zásuvke):
Meranie:
1. Pripojte k prístroju súpravu s červeným a zeleným meracím vodičom alebo súpravu
s tromi meracími vodičmi.

2. Sieťovú vidlicu zapojte do sieťovej zásuvky.

2. Pripojte ČERVENÝ merací vodič [L1] k FÁZOVÉMU vodiču a ZELENÝ merací
vodič [L0] k OCHRANNÉMU vodiču (čierny vodič spojte so zeleným vodičom)

3. Zobrazí sa sieťové napätie.

3. Zobrazí sa sieťové napätie.

4. Stlačte tlačidlo [TEST].

4. Stlačením tlačidla [TEST] spustite meranie slučky.

5. Po maximálne 20 sekundách merania sa zobrazí nameraný odpor vypínacej slučky.

5. Po chvíli sa zobrazí nameraný odpor vypínacej slučky.

Ak chcete meranie zopakovať, znova stlačte tlačidlo [TEST].

Ak chcete meranie zopakovať, stlačte tlačidlo [TEST].

Meranie pomocou súpravy s tromi meracími vodičmi
Pomocou súpravy troch meracích vodičov môžete vykonať meranie vypínacej slučky
v režime [No-Trip] (bez vybavenia chrániča) tam, kde nie je k dispozícii sieťová zásuvka.
1. Pripojte ČERVENÝ merací vodič k fázovému vodiču, ČIERNY k neutrálnemu
vodiču a ZELENÝ k ochrannému vodiču.
2. Zobrazí sa sieťové napätie.
3. Stlačte tlačidlo [TEST].
4. Po maximálne 20 sekundách merania sa zobrazí nameraný odpor vypínacej slučky.
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Meranie ochranného uzemneného pospájania
Vykonajte vyššie opísaný postup, ale so zeleným vodičom pripojeným k neizolovanej
časti uzemneného kovového predmetu.
Ak chcete vykonať meranie impedancie vypínacej slučky medzi fázovým a ochranným
vodičom na sieťovej zásuvke, vykonajte vyššie uvedený postup s meracím káblom so
sieťovou vidlicou.
Impedancia vypínacej slučky medzi fázovým a neutrálnym
vodičom alebo medzi dvomi fázovými vodičmi
1. Pripojte k prístroju 3-vodičový merací kábel.
2. Pripojte ČERVENÝ merací vodič [L1] k FÁZOVÉMU vodiču. Pripojte
ZELENÝ [L0] a ČIERNY merací vodič (čierny vodič spojte so zeleným vodičom)
k NEUTRÁLNEMU vodiču (alebo k 2. FÁZOVÉMU vodiču, ak chcete pomocou
prístroja LRCD220 merať impedanciu slučky medzi dvomi fázovými vodičmi).
3. Zobrazí sa sieťové napätie.
4. Stlačením tlačidla [TEST] spustite meranie slučky.
5. Po chvíli sa zobrazí nameraný odpor vypínacej slučky. Ak chcete meranie zopakovať,
znova stlačte tlačidlo [TEST].
Poznámka: Meranie medzi dvomi fázami (415 V) je možné len s prístrojom
LRCD220.
Zobrazenie predpokladaného poruchového prúdu [PFC]
1. Po dokončení merania stlačte tlačidlo [PFC].
2. Na displeji sa zobrazí hodnota predpokladaného poruchového prúdu v ampéroch
alebo kA.
Poznámky:
Predpokladaný skratový prúd (PSCC) obvodu predstavuje najväčší možný
predpokladaný poruchový prúd (PFC). V jednofázovej sústave je to väčšia z hodnôt
poruchového prúdu PFC cez ochranný vodič a poruchového prúdu PFC cez neutrálny
vodič. Vo viacfázových sústavách treba brať do úvahy aj vypínacie slučky medzi dvomi
fázami, ktoré možno merať s prepínačom v polohe (Hi).

Predpokladaný poruchový prúd (PFC) sa počíta pomocou vzorca:

PFC =

Menovité sie vé napätie
Odpor vypínacej slu y

Hodnota sieťového napätia použitá pri výpočte závisí od nameraného napätia. Hodnotu
menovitého napätia prístroj vyberá z tejto tabuľky:
Skutočné namerané napätie

Menovité napätie

>80 V a <150 V

110 V (len model LRCD220)

>150 V a <300 V

230 V

>300 V

400 V (len model LRCD220)

Presnosť merania predpokladaného poruchového prúdu
Presné určenie predpokladaného poruchového prúdu (PFC) je možné len na základe
presného merania odporu vypínacej slučky. Aj pomerne malá nepresnosť v nameranom
odpore vypínacej slučky bude mať veľký vplyv na zobrazenú hodnotu PFC.
Výstražné hlásenia
Indikátor rušenia
Ak v meranom obvode existuje nadmerné rušenie spôsobované inými zariadeniami,
na displeji sa zobrazuje symbol
. Toto rušenie môže zhoršovať presnosť merania
impedancie vypínacej slučky.
Vtedy odporúčame meranie zopakovať, alebo – ak sa indikátor zobrazuje trvale –
vyšetriť príčinu rušenia.
Napätia nad 280 V [v prípade modelu LRCD220 >480 V]
LRCD200/210:

Ak prístroj nameria napätie vyššie ako 280 V, na displeji sa
zobrazí údaj „>280 V“.
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TESTOVANIE PRÚDOVÝCH CHRÁNIČOV [RCD]
LRCD220: Ak prístroj nameria medzi fázami napätie vyššie ako 480 V, na displeji sa
zobrazí údaj „>480 V“.
Indikátor prehriatia „hot“
Prístroj je vybavený tepelnou ochranou, ktorá ho chráni pred prehriatím pri meraní
impedancie vypínacích slučiek. Ak sa na displeji počas merania vypínacej slučky zobrazí
nápis [hot] spolu so symbolom G, pred ďalším meraním impedancie vypínacej slučky je
nutné nechať prístroj vychladnúť.
Možné zdroje chýb
Zobrazované hodnoty závisia od merania napätia, a preto môžu prechodové javy alebo
rušenie spôsobované inými zariadeniami počas merania zapríčiniť chybu merania.
Jedným zo spôsobov, ako možno zistiť prítomnosť rušenia, je vykonať dve merania
po sebe a skontrolovať, či sú namerané hodnoty rozdielne. Tento prístroj dokáže zistiť
rušenie z niektorých zdrojov a upozorniť používateľa v situáciách, v ktorých by iné
prístroje mohli zobraziť nesprávne hodnoty. Meranie môže ovplyvniť aj zvodový prúd
spôsobovaný inými spotrebičmi pripojenými k meranej elektrickej inštalácii. V prípade
merania vypínacej slučky medzi fázovým a ochranným vodičom môžu tento zvodový
prúd spôsobovať napríklad kondenzátory vo ﬁltroch.
Na výsledky merania môžu negatívne vplývať ﬂuktuácie napätia v sieti alebo elektrické
„rušenie“ počas merania. Ak sa namerané hodnoty javia ako abnormálne, odporúčame
vykonať vždy niekoľko meraní a namerané výsledky navzájom porovnať.
Chyby možno potlačiť:
 použitím dvoch meracích vodičov s hrotmi a vytvorením kvalitného spojenia
s čistými vodičmi v meranom obvode,
 vykonaním niekoľkých meraní a spriemerovaním výsledkov,
 odpojením (vypnutím) potenciálnych zdrojov rušenia v inštalácii, napr. automaticky
spínaných záťaží alebo regulátorov motorov,
 zabezpečením kalibrácie prístroja.
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Metóda merania
Pri týchto meraniach používajte 3-vodičový merací kábel alebo merací kábel so sieťovou
vidlicou. Výstup meraného prúdového chrániča sa zaťaží konštantným prúdom, pričom
prístroj meria čas v milisekundách (ms), za ktorý prúdový chránič vypne.
Prístroje LRCD200, LRCD210 a LRCD220 umožňujú merať prúdové chrániče
v týchto režimoch:
Typ

Môžete zvoliť typ prúdového chrániča: AC (striedavý – typ AC), AC Selective
(str. selektívny – typ S.AC), DC (jednosmerný – typ A) a DC Selective (j.s.
selektívny – typ S.A).

1/2I

Test bez vybavenia chrániča s prúdom zodpovedajúcim polovici menovitého
vybavovacieho prúdu prúdového chrániča, trvajúci 2 sekundy, počas ktorých by
nemalo dôjsť k vybaveniu chrániča. (NIE model LRCD200)

I

Test vybavenia chrániča pri menovitom vybavovacom prúde prúdového
chrániča, spúšťaný pri prechode nulou v kladnej polvlne. Zobrazí sa čas
vypnutia.

5I

Test vybavenia chrániča pri 5-násobku menovitého vybavovacieho prúdu
prúdového chrániča. Zobrazí sa čas vypnutia v milisekundách. (NIE model
LRCD200)

0/180° Niektoré prúdové chrániče sú citlivé na polaritu prúdu, teda či sa testovací prúd
aplikuje v stúpajúcej alebo klesajúcej časti periódy sieťového napätia. Testy by sa
preto mali vykonávať pri polarite 0° aj 180° a mal by sa zaznamenať maximálny
nameraný čas.
Auto

Automatický test v režimoch 1/2I, I a 5I pri 0º a 180º.

Test postupným zvyšovaním prúdu
Umožňuje zmerať citlivosť prúdového chrániča.

Voľba typu prúdového chrániča:
Voľba typu testovaného prúdového chrániča:
1. Nastavte prepínač citlivosti prúdového chrániča (horný prepínač) do polohy
zodpovedajúcej citlivosti testovaného prúdového chrániča.
2. Nastavte prepínač režimu testu prúdového chrániča (dolný prepínač) do požadovanej
polohy 1/2I, I alebo 5I.

7. Prečítajte si aplikačnú poznámku o dotykovom napätí na konci tejto časti.
POZNÁMKA: Ak počas testu v režime 1/2I dôjde k vybaveniu prúdového chrániča,
namiesto časového údaja sa zobrazí chybové hlásenie „trP“.
Meranie vybavovacieho času prúdového chrániča pri prúde 1xI
Meranie vybavovacieho času prúdového chrániča v inštalácii pri prúde [1xI]:

Dostupné možnosti:

1. Vykonajte vyššie uvedený postup (ako v režime 1/2I), ale s dolným prepínačom
rozsahov v polohe [I]. Indikátor vybavenia prúdového chrániča na displeji bude mať
.
podobu rozpojeného kontaktu

striedavý (typ AC) (na displeji „AC“) (predvolené nastavenie),

2. Prístroj by mal zobraziť vybavovací čas prúdového chrániča v milisekundách.

str. selektívny (typ S.AC) (na displeji „AC.S“),

Ak sa na displeji zobrazí čas >300 ms, znamená to, že nedošlo k vybaveniu prúdového
chrániča v dostatočne krátkom čase. Skontrolujte pripojenie meracích vodičov
k prúdovému chrániču a test zopakujte.

3. Stláčaním tlačidla [TYPE] zvoľte typ testovaného prúdového chrániča:

jednosmerný (typ A) (na displeji „dc“),
j.s. selektívny (typ S.A) (na displeji „dc.S“).
Test prúdového chrániča s prúdom 1/2I (bez vybavenia) (LRCD210
a 220)
Meranie vybavovacieho času prúdového chrániča v inštalácii
Voľba rozsahu:
1. Pripojte k prístroju merací kábel so sieťovou vidlicou alebo s tromi meracími vodičmi
(červený/zelený/čierny).

Ak opakovane nedochádza k vybaveniu prúdového chrániča, môže ísť o poruchu
prúdového chrániča.
Poznámka: Pozri tiež testovanie v režime 0°/180° ďalej v tejto časti.
Ak je odpor vypínacej slučky taký veľký, že by dotykové napätie prekročilo nastavený
limit, test prúdového chrániča sa ukončí a na displeji sa zobrazí údaj „>25 V“ alebo
„>50 V“.

2. Zapojte merací kábel so sieťovou vidlicou do sieťovej zásuvky, alebo pripojte
3-vodičový merací kábel k prúdovému chrániču (pozri schému zapojenia na strane
10); čierny merací vodič musí byť pripojený k ochrannému vodiču.

Meranie vybavovacieho času prúdového chrániča pri prúde 5xI
1. Vykonajte vyššie uvedený postup (ako v režime 1/2I), ale s dolným prepínačom
rozsahov v polohe [5xI]. Indikátor vybavenia prúdového chrániča na displeji by mal
.
mať podobu rozpojeného kontaktu

3. Nastavte horný prepínač citlivosti prúdového chrániča do polohy zodpovedajúcej
citlivosti testovaného chrániča.

2. Prístroj by mal zobraziť vybavovací čas prúdového chrániča v milisekundách.

4. Dolný prepínač rozsahov nastavte do polohy [1/2I]. Indikátor vybavenia prúdového
.
chrániča na displeji bude mať podobu zopnutého kontaktu
5. Skontrolujte, či sa na displeji zobrazuje sieťové napätie.
6. Stlačte tlačidlo [TEST]. Prístroj by mal zobraziť údaj > 1999ms a NEMALO by dôjsť
k vybaveniu prúdového chrániča.

Ak sa na displeji zobrazí čas >40 ms, znamená to, že nedošlo k vybaveniu prúdového
chrániča v dostatočne krátkom čase. Skontrolujte pripojenie meracích vodičov
k prúdovému chrániču a test zopakujte.
Ak opakovane nedochádza k vybaveniu prúdového chrániča, môže ísť o poruchu
prúdového chrániča.

15

POZNÁMKA: V režime 5I je možné nastaviť citlivosť maximálne 100 mA, pretože
maximálny testovací prúd prístroja je 1 A.

Možné zdroje chýb
Výsledky merania môžu ovplyvniť tieto faktory:

Testovanie v režime 0°/180°
Testy s prúdom [1 x I] aj [5 x I] by sa mali vykonávať v režime 0° aj 180°.

1. Významné chyby merania sa môžu vyskytnúť, ak počas testovania ostanú pripojené
spotrebiče, predovšetkým otáčavé stroje a kapacitné záťaže.

Zopakujte vyššie uvedené postupy s prúdmi 1 x I a 5xI, ale s prístrojom nastaveným
v režime 180°.

2. Chybu môže spôsobiť aj nedokonalé pripojenie k testovanému obvodu.

Režim 0° alebo 180° zvoľte stláčaním tlačidla [0°/180°]. Zaznamenajte dlhší z oboch
nameraných vybavovacích časov.
(len model LRCD220)
Test postupným zvyšovaním prúdu
Skutočný vybavovací prúd prúdového chrániča sa meria aplikovaním testovacieho
prúdu, ktorého veľkosť je rovná polovici menovitého vybavovacieho prúdu (citlivosti)
a každých 200 ms sa zvyšuje. Keď dôjde k vybaveniu prúdového chrániča, aktuálny
prúd v mA sa zaznamená a zobrazí na displeji.
1. Na hornom prepínači rozsahov nastavte citlivosť prúdového chrániča.
2. Na dolnom prepínači rozsahov zvoľte režim testovania postupným zvyšovaním
prúdu
.

AUTOMATICKÝ TEST PRÚDOVÉHO CHRÁNIČA
V režime AUTO prístroj automaticky vykoná postupnosť testov s prúdmi 1/2I, I a 5I
v režimoch 0º a 180º. Obsluhujúci pracovník môže stáť pri prúdovom chrániči, aby ho
mohol vrátiť do zopnutého stavu po testoch s prúdmi I a 5I.
1. Pripojte prístroj k obvodu ako pri teste s prúdom 1/2I.
2. Na hornom prepínači rozsahov nastavte citlivosť testovaného prúdového chrániča
a dolný prepínač nastavte do polohy AUTO.
3. Stlačením tlačidla TEST spustite test. Blikajúci symbol uzamknutia signalizuje, že
prebieha postupnosť testov v režime AUTO, pričom symboly „t1“ až „t5“ na displeji
informujú, ktorý test práve prebieha.
t1 = 1/2I, t2 = I pri 0º, t3=I pri 180º, t4= 5I pri 0º a t5= 51 pri 180º

3. Stlačte tlačidlo [TEST].

4. Vždy, keď dôjde k vybaveniu prúdového chrániča, vráťte ho do zopnutého stavu.

4. Malo by dôjsť k vybaveniu prúdového chrániča a zobrazeniu nameraného
vybavovacieho prúdu.

5. Po dokončení testovania možno jednotlivé výsledky vyvolať stláčaním tlačidla
0º/180º.

5. Ak nedôjde k vybaveniu prúdového chrániča, na displeji sa zobrazí údaj >***mA,
kde *** mA znamená maximálny prípustný vybavovací prúd prúdového chrániča,
ktorý závisí od zvoleného rozsahu.

Výsledky jednotlivých testov možno identiﬁkovať podľa počtu zobrazených segmentov
čiarového grafu:

Testovanie prúdových chráničov citlivých na jednosmerný prúd
(typ A) [RCD ]
Prúdové chrániče citlivé na jednosmerný prúd (typu A) sa testujú rovnako ako
štandardné prúdové chrániče. Efektívna hodnota používaného prúdu je √2-krát
menovitý vypínací prúd prúdového chrániča.

žiadne = test s prúdom 1/2I

Prúdové chrániče typu A by sa mali, tak ako štandardné prúdové chrániče typu AC,
testovať v režime 0° aj v režime 180°, teda v tomto prípade pri kladnej aj zápornej
polarite.
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I = test s prúdom 1xI
IIIII = test s prúdom 5 I

Na obrázku je znázornené zobrazenie v prípade testu s prúdom 5I a polaritou 0º

MERANIE NAPÄTIA

FREKVENCIA Hz

Po pripojení k elektrickej sieti pomocou súpravy s tromi meracími vodičmi alebo
meracieho kábla so sieťovou zásuvkou zobrazuje prístroj najväčšie napätie v sieti.

Meranie frekvencie v elektrickej sieti:

Meranie napätia medzi fázovým a ochranným vodičom
Poznámka: merané napätie medzi fázou a ochranným vodičom nesmie byť vyššie ako
300 V.

2. ZELENÝ merací vodič (L0) pripojte k ochrannému vodiču (PE) a ČERVENÝ
merací vodič (L1) pripojte k fáze, ktorú chcete merať.

1. Na prístroji nastavte rozsah [Hz].

3. Na displeji prístroja sa zobrazí frekvencia v Hz.

Meranie napätia v elektrickej sieti:
1. Na prístroji nastavte rozsah [V].
2. ZELENÝ merací vodič (L0) pripojte k ochrannému vodiču (PE) a ČERVENÝ
merací vodič (L1) pripojte k fáze, ktorú chcete merať.
3. Na displeji prístroja sa zobrazí veľkosť napätia medzi fázovým a ochranným vodičom.
Dotykové napätie
Všetky testery zo série Megger LRCD200 vykonávajú na začiatku testu prúdového
chrániča výpočet dotykového napätia, ktoré musí byť nižšie ako maximálna bezpečná
hodnota, nastaviteľná podľa konkrétnej aplikácie na 25 V alebo 50 V.
Na prístrojoch zo série LRCD200 je možné nastaviť limit dotykového napätia podľa
potreby na 50 V alebo 25 V.
Ak tester LRCD vypočíta, že by dotykové napätie mohlo prekročiť nastavený limit, test
sa zastaví, aby sa zabránilo výskytu nebezpečného napätia na ochrannom vodiči počas
testu.
Ak chcete, aby sa dotykové napätie zobrazovalo na displeji, môžete aktivovať analógovú
oblúkovú stupnicu podľa pokynov v postupe pri nastavení prístroja.
Po aktivovaní tejto funkcie sa bude dotykové napätie pri testovaní prúdových chráničov
zobrazovať, aj keď jeho hodnota nebude vyššia ako nastavený limit.
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PORADIE FÁZ (LEN MODEL LRCD 220)

AUTOMATICKÉ VYPÍNANIE

Po pripojení prístroja ku všetkým trom vodičom trojfázovej inštalácie sa na displeji
automaticky zobrazí poradie fáz.

V záujme predĺženia výdrže batérií sa prístroj po uplynutí šiestich minút od posledného
úkonu automaticky vypne.

Určenie poradia fáz

Prístroj potom môžete ručne vypnúť otočením prepínača rozsahov do polohy [OFF],
alebo znova zapnúť stlačením tlačidla [TEST].

1. Tester pripojte k inštalácii týmto spôsobom:
Vodič 1 (červený)

na

fázu L1

Informačné a výstražné hlásenia

Vodič 2 (zelený)

na

fázu L2

Indikátor typu prúdového chrániča

Vodič 3 (čierny)

na

fázu L3

AC

Prúdový chránič citlivý na striedavý prúd (typ AC)

AC.S

Selektívny prúdový chránič citlivý na striedavý prúd (typ S.AC)

DC

Prúdový chránič citlivý na jednosmerný prúd (typ A)

DC.S

Selektívny prúdový chránič citlivý na jednosmerný prúd (typ S.A)

2. Poradie fáz možno určiť podľa zobrazeného symbolu:
znamená poradie L1 – L2 – L3,

Upozornenia
znamená poradie L1 – L3 – L2.
Poznámka: V prípade poruchy niektorého vodiča sa nezobrazí žiadny z týchto
symbolov, ale iba normálny „neónový“ indikátor polarity.

trp

Neočakávané rozpojenie

hot

Prehriatie prístroja

chk

Skontrolujte pripojenie meracích vodičov

noS

Rušenie

> 50V

Prekročený limit dotykového napätia (pri nastavení 50 V)

> 25V

Prekročený limit dotykového napätia (pri nastavení 25 V)

<***V

Nedostatočné sieťové napätie na spustenie testu

Iné hlásenia
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L+L

Povolené testovanie s prehodenými vodičmi L a N

L+N

NEpovolené testovanie s prehodenými vodičmi L a N

SEt

Menu nastavení

OFF

Prístroj sa o chvíľu vypne

VÝMENA BATÉRIÍ A POISTIEK
Typ batérií: 8 x LR6 (AA), 1,5 V alkalické, alebo 8 x 1,2 V NiCd, alebo 8 x 1,2 V
NiMH

Upozornenie: - Ak by ste batérie vložili s nesprávnou polaritou, mohol by z nich
vytiecť elektrolyt, ktorý by mohol poškodiť prístroj.

Symbol upozorňujúci na nízke napätie batérií
na displeji. Keď sa batérie vybijú,
O stave batérií neustále informuje symbol
zobrazí sa symbol
a prístroj sa vypne. Keď symbol batérie obsahuje už len dva
dieliky, batérie vymeňte za nové.

Pred použitím prístroja skontrolujte, či indikátor stavu batérií ukazuje plne nabitý stav.
Ak indikátor neukazuje plne nabitý stav, skontrolujte, či niektorá z batérií nie je vložená
opačne.

Ak sa po vložení nových batérií zobrazí symbol zodpovedajúci menej ako plnému stavu
nabitia, skontrolujte, či sú batérie vložené so správnou polaritou.

Poznámka: Ak viete, že prístroj nebudete dlhší čas používať, mali by ste z neho vybrať
batérie.

Poznámka: V prípade použitia nabíjateľných batérií typu NiMH alebo NiCd sa
zobrazuje nižší stav nabitia než v prípade alkalických batérií, aj keď sú plne nabité, a ich
blížiace sa vybitie sa nemusí dať zistiť v dostatočnom predstihu.

Indikátor vypálenej poistky
Symbol vypálenej poistky f informuje o poruche poistky vnútri prístroja. Poistka bola
do prístroja vložená v priebehu výroby a mal by ju vymieňať iba autorizovaný servis
spoločnosti Megger.

Výmena batérií
Upozornenie: Prístroj nezapínajte, keď kryt batérií nie je zatvorený.

V záujme predĺženia výdrže batérií sa prístroj po uplynutí šiestich minút od posledného
úkonu automaticky vypne.

1. Prístroj vypnite a odpojte od všetkých elektrických obvodov.

Prístroj potom môžete ručne vypnúť otočením prepínača rozsahov do polohy [OFF],
alebo znova zapnúť stlačením tlačidla [TEST].

2. Zadný kryt sa nesmie otvárať, keď sú meracie vodiče pripojené k elektrickému
obvodu.
3. Ak chcete odstrániť zadný kryt, uvoľnite skrutku naspodku krytu a kryt nadvihnite.
4. Vložte nové batérie, pričom dbajte na ich správnu polaritu, vyznačenú v priestore na
batérie.
5. Zatvorte kryt.
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PREVENTÍVNA ÚDRŽBA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Prístroj čistite len vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky na
báze alkoholu, pretože by na povrchu mohli zanechať škvrny.

Meranie napätia:
(LRCD200, 210, 220):
0 V – 500 V
Presnosť:
±2 %, ±2 číslice
Meranie frekvencie:
(LRCD200, 210, 220)
Rozsah:
25 Hz až 450 Hz
Presnosť:
25,0 Hz až 199,9 Hz

±0,1 Hz

200 Hz až 450 Hz

±1 Hz

Indikátor poradia fáz
(len model LRCD220)
Určovanie poradia fáz pri pripojení tromi vodičmi.
Meranie vypínacej slučky:
Rozsahy na meranie vypínacích slučiek (podľa EN 61557-3)
(LRCD200, 210, 220)
3-vodičové meranie vypínacej slučky bez vybavenia chrániča [No
Trip] (medzi fázovým a ochranným vodičom)
Sieťové napätie:
LRCD200/210
200 V – 280 V, 45 Hz až 65 Hz
LRCD220
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100 V – 280 V, 45 Hz až 65 Hz

Menovitý merací prúd:
15 mA

Testovanie prúdového chrániča
Rozsahy na testovanie prúdových chráničov (podľa EN61557-6)

Presnosť merania impedancie slučky:
0,01 Ω – 9,99 Ω (±5 % ±0,03 Ω)

LRCD200/210

10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA

LRCD220

10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA

10,0 Ω – 99,9 Ω (±5 % ±0,5 Ω)
100 Ω – 999 Ω (±5 % ±5 Ω)

Sieťové napätie:
LRCD200/210 =
200 V – 280 V, 45 Hz až 65 Hz

1,00 kΩ – 2,00 kΩ (±5 % ±30 Ω)

LRCD220 =

2-vodičové meranie vypínacej slučky medzi fázovým
a ochranným vodičom s veľkým prúdom [HI] (len model
LRCD220)

Presnosť meracieho prúdu:

Sieťové napätie:
100 V – 480 V
Menovitý merací prúd:
15 mA až 2,4 A
Presnosť merania impedancie slučky:
0,01 Ω – 9,99 Ω (±5 % ±0,03 Ω)
10,0 Ω – 99,9 Ω(±5 % ±0,5 Ω)

100 V – 280 V, 45 Hz až 65 Hz

Test bez vybavenia chrániča:
(1/2I) -8 % až -2 %
Test s vybavením chrániča:
(I, 5I) +2 % až +8 %
Vybavovací čas:
±1 % ±1 ms
Rozsah zobrazovania poruchového
(dotykového) napätia:
0 V až 50 V

100 Ω – 999 Ω (±5 % ±5 Ω)
1,0 kΩ – 2,00 kΩ (±5 % ±30 Ω)

Chyba:
+5 %/+15 % ±0,5 V

Meranie medzi dvomi fázami (len model LRCD220)
Sieťové napätie:
100 V – 480 V, 45 Hz až 65 Hz
Predpokladaný poruchový prúd (PSCC)
Predpokladaný poruchový prúd = menovité sieťové napätie/odpor vypínacej slučky
Presnosť závisí od presnosti merania odporu vypínacej slučky.
1 A – 199 A, rozlíšenie 1 A
0,20 kA – 1,99 kA, rozlíšenie 10 A
2,0 kA – 19,9 kA, rozlíšenie 100 A
21

Teplota a vlhkosť
Prevádzková teplota:
-5 °C až +40 °C
Prevádzková vlhkosť (relatívna):
max. 93 % pri +40 °C
Skladovacia teplota:
-25 °C až +70 °C
Maximálna nadmorská výška:
2000 m
Krytie:
IP54
Bezpečnosť
IEC 61010
Prístroj spĺňa požiadavky normy IEC61010-1 Kat. III 300V medzi fázou a uzemnením.
EN61557
Vyhovuje nasledujúcim častiam normy EN61557, Elektrická bezpečnosť v
nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1000 V a s
jednosmerným napätím do 1500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie
činnosti prostriedkov ochrany:
Časť 1 – Všeobecné požiadavky
Časť 3 – Impedancia slučky
Časť 6 – Prúdové chrániče
Napájanie
Batérie:

8 x 1,5 V typ IEC LR6 (alkalické AA)

Nabíjateľné:

8 x 1,2 V akumulátory NiCd alebo NiMH

Výdrž batérií:

2000 meraní po sebe

Hmotnosť:

Všetky prístroje 980 g

Rozmery:

Všetky prístroje 203 x 148 x 78 mm
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EMC
V súlade s normou IEC61326-1
Prevádzkové nepresnosti: Pozri www.megger.com

ZÁKLADNÉ A PREVÁDZKOVÉ CHYBY MERANIA
Základné a prevádzkové chyby pri meraní vypínacích slučiek
Základná chyba je maximálna nepresnosť prístroja za ideálnych podmienok, kým
prevádzková chyba je maximálna nepresnosť, ovplyvňovaná napätím batérií, teplotou,
rušením, sieťovým napätím a sieťovou frekvenciou.

PRÍSLUŠENSTVO
Položka
Súprava s tromi meracími vodičmi a krokosvorkami

Objednávací kód
6220-782

Merací kábel so sieťovou vidlicou (BS 1363) (verzie BS)

6220740

Merací kábel so sieťovou vidlicou CEE 7/7 (verzie EN)

6220-741

Merací kábel so sieťovou vidlicou (AS/NZS 3112) (verzie AU)

6220-790

Stručný návod

5174-208

Certiﬁkačný softvér Megger
PowerSuite Pro-Lite 16. vydanie

6111-695
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SERVIS A ZÁRUKA
Prístroj obsahuje súčiastky citlivé na statické výboje, a preto treba s jeho vnútornou
doskou plošných spojov manipulovať opatrne. Ak bola narušená bezpečnosť prístroja,
prístroj ďalej nepoužívajte a nechajte ho opraviť v servise s náležite zaškoleným
a kvaliﬁkovaným personálom. Bezpečnosť prístroja môže byť narušená napríklad
vtedy, ak je prístroj viditeľne poškodený, nevykonáva požadované merania, bol dlhšie
skladovaný v nevhodných podmienkach, alebo bol vystavený veľkému namáhaniu pri
preprave.
NA NOVÝ PRÍSTROJ SA VZŤAHUJE ZÁRUKA 3 ROKY OD DÁTUMU
ZAKÚPENIA POUŽÍVATEĽOM.
Poznámka: V prípade akejkoľvek opravy alebo iného zásahu neoprávnenou osobou
používateľ stráca nárok na záruku.

Odosielanie prístroja do opravovne
Ak je prístroj potrebné poslať do opravovne, zákazník musí najprv získať číslo
reklamačného oprávnenia na jednej z vyššie uvedených adries. Pred pridelením tohto
čísla vás príslušný pracovník požiada o poskytnutie dôležitých informácií vrátane
výrobného čísla prístroja a opisu zistenej poruchy. Servisné oddelenie sa tak bude môcť
vopred pripraviť na prijatie prístroja, aby mohlo čo najlepšie vykonať požadovaný servis.
Číslo reklamačného oprávnenia by ste mali zreteľne uviesť na vonkajšom obale prístroja,
a tiež pri každej súvisiacej korešpondencii. Prístroj pošlite na vlastné náklady na
príslušnú adresu. Pri posielaní do zahraničia by ste mali súčasne poštou poslať kópie
pôvodnej faktúry a dodacieho listu, aby sa urýchlilo vybavenie colných formalít.
V prípade žiadosti o opravu prístroja po skončení záručnej lehoty bude odosielateľovi
na požiadanie zaslaný odhad ceny opravy ešte pred začatím samotnej opravy prístroja.

OPRAVY PRÍSTROJA A NÁHRADNÉ DIELY
V prípade požiadaviek na servis prístrojov značky Megger kontaktujte:
Megger Limited

alebo

Megger

Archcliﬀe Road

Valley Forge Corporate Centre

Dover

2621 Van Buren Avenue

Kent CT17 9EN

Norristown PA 19403

Anglicko

USA

Tel: +44 (0) 1304 502 243

Tel: +1610 676 8579

Fax: +44 (0) 1304 207 342

Fax: +1610 676 8625

alebo autorizovanú opravovňu.
UKrepairs@megger.com
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Autorizované opravovne
Existuje mnoho nezávislých opravovní, ktoré majú oprávnenie vykonávať opravy
väčšiny prístrojov značky Megger s použitím originálnych náhradných súčiastok od
spoločnosti Megger. Zoznam autorizovaných opravovní môžete získať na britskej adrese
uvedenej na tejto strane. K dispozícii sú aj náhradné súčiastky.
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M
Megger Limited
Archcliﬀe Road, Dover
Kent CT17 9EN Anglicko
T +44 (0)1 304 502101
F +44 (0)1 304 207342
E uksales@megger.com

Megger
4271 Bronze Way, Dallas,
Texas 75237-1019 USA
T +1 800 723 2861 (LEN V
USA)
T +1 214 333 3201
F +1 214 331 7399
E ussales@megger.com

Megger
Z.A. Du Buisson de la Couldre
23 rue Eugène Henaﬀ
78190 TRAPPES Francúzsko
T +33 (0)1 30.16.08.90
F +33 (0)1 34.61.23.77
E infos@megger.com

Výrobky značky Megger sa distribuujú do 146 krajín celého sveta.

Tento prístroj bol vyrobený v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.
Výrobca si vyhradzuje právo meniť technické parametre a dizajn bez predchádzajúceho upozornenia.
Megger je registrovaná ochranná známka.
Part No. LRCD200 UG en V08 0909
www.megger.com

Megger Pty Limited
Unit 26 9 Hudson Avenue
Castle Hill
Sydney NSW 2125 Austrália
T +61 (0)2 9659 2005
F +61 (0)2 9659 2201
E ausales@megger.com

Megger Limited
110 Milner Avenue Unit 1
Scarborough Ontario M1S 3R2
Kanada
T +1 416 298 9688 (len v Kanade)
T +1 416 298 6770
F +1 416 298 0848
E casales@megger.com

