
DLRO-testausjohtimet, joissa duplex-
liittimet
DLRO-testausjohtimet

■■ Useita koettimia yhteen johdinsarjaan

■■ Nopea vaihto: työnnä ja käännä

■■ Lukittava kierrekorkki varmistaa johtimien 
kiinnityksen

■■ 4-kontaktinen 10 A:n testausjohdinjärjestelmä

■■ Varoitusvalot DLRO10-sarjalle

■■ Saatavilla myös jatkojohtimia

KUVAUS
Duplex-liittimillä varustettu testausjohdinjärjestelmä, jota voidaan 
käyttää minkä tahansa Megger 10 A DLRO- ja BT51-laitteiden 
kanssa.

Nelikontaktinen Megger DLRO -duplex-testausjohdinjärjestelmä on 
edullinen ja käytännöllinen yhdistelmä kaikkia matalan resistanssin 
testaussovelluksissa tarvittavia eripituisia johtimia ja koettimia. 

Testausjohdinsarjan ydin on ainutlaatuinen liitin, johon voidaan 
kytkeä erilaisia koettimia kuten duplex-antureita tai Kelvin-liittimiä. 
Liitinversioita on kaksi, joista toinen on varustettu DLRO10-sarjan 
laitteiden kanssa toimivilla LED-merkkivaloilla. Merkkivalot lisäävät 
turvallisuutta ja käyttömukavuutta. Ne ilmaisevat seuraavia asioita:

DLRO10, DLRO10X, DLRO10HD ja DLRO10HDX

■■ Varoitus kytkettäessä vaarallisen korkeaan jännitteeseen 
(Ei DLRO10X, annetaan varoitus näytöllä)

■■ Jatkuvuuden saavuttaminen

■■ Testauksen valmistuminen ja mittaustulos näkyminen laitteen 
näytössä 

■■ DLRO10X: ssä lisäksi

■■ Käyttäjän asettamien testirajojen hyväksytty/hylätty-näyttö

Nämä tärkeä tiedot saadaan siis aivan liitäntäkohdan läheltä 
katsomatta laitteen näyttöä erikseen.

Saatavilla on myös 6-metrinen jatkojohdin, joka tarjoaa äärimmäistä 
joustavuutta. 

TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROITUKSET
Nämä varoitukset on luettava ennen laitteen käyttöönottoa.

Katso aina lisätietoja testausjohtimien kanssa käytettävän laitteen 
käyttöoppaasta.

Älä koske yleisliittimeen, kun se on kytketty vaarallisen korkeaan 
jännitteeseen tai kun testi on käynnissä.

Mikäli mahdollista, piirit on tehtävä jännitteettömiksi ennen 
testausta.

Jos piirin jännitettä ei voida poistaa (esimerkiksi suurjänniteakkuja 
ei voida kytkeä pois käytöstä niiden liitäntöjen testauksen ajaksi), 
käyttäjän on oltava tietoinen tilanteen vaaroista. Laitteen liitännät 
ovat jännitteisiä piiriin kytkettyinä. Tästä johtuen vaarallisen korkeilla 
jännitteillä on käytettävä Megger-liitinsuojaa (lisävaruste). Katso 
lisätietoja tämän käyttöoppaan lisävarusteosiosta.

Älä irrota modulaariliitäntöjä, jos testi on kesken tai johtimet 
on kytketty testikuormitukseen. Molemmat testausjohtimet on 
eristettävä ennen kuin mitään modulaarisen johdinsarjan osia 
vaihdetaan.

Näillä testausjohtimilla ei yksinään ole CAT-turvaluokitusta, sillä 
niissä on suojaamattomat koukkuliittimet. Jos niihin kuitenkin 
liitetään eristävät laitteen liitinsuojat ja riittävällä luokituksella 
varustetut koettimet, järjestelmän CAT-turvaluokitus on 
kokonaisuudessaan sama kuin laitteen, liitinsuojien ja koettimen 
luokituksista alhaisin.

Jos johtimia käytetään erimerkiksi liitinsuojalla (osanumero 1002-
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KÄYTTÖ

DUPLEX-LIITINJÄRJESTELMÄ – OSAT 

TESTAUSJOHTIMET, JOISSA MERKKIVALOT

Nämä duplex-testausjohtimet ovat yksittäisiä testausjohtimia, jotka 
toimitetaan ilman koettimia. 

  Testausjohdin (1 kappale) Osan tilausnumero :

TL1.5-CL  1,5 m:n liitin ja valo   1006-456

TL3-CL  3 m:n liitin ja valo  1006-458

TL6-CL  6 m:n liitin ja valo   1006-459

Johtimien resistanssit – C-koukkuliittimestä liitäntään 

1,5 m:n johdin (1 pois käytöstä) 20 milliohmia

3 m:n johdin (1 pois käytöstä)  30 milliohmia 

6 m:n johdin (1 pois käytöstä)  40 milliohmia

Kuvaus

Näissä duplex-testausjohtimissa on koukkuliittimet laitteeseen 
kytkemistä varten sekä liitäntäpistoke, jossa on kirkas joka 
suunnasta näkyvä LED-merkkivalo.

Koettimet myydään erikseen.

Duplex-liittimessä on lukitusrengas, joka estää testausliitäntöjen 
irtoamisen käytön aikana.

Merkkivalot toimivat malleissa DLRO10, DLRO10X ja DLRO10HD 
kolmannen liitännän kautta. Merkkivalojen merkitykset on lueteltu 
tämän asiakirjan alussa.

Johtimet sopivat seuraaviin malleihin:

■■ DLRO10

■■ DLRO10X

■■ DLRO10HD

■■ DLRO10HDX

390) varustetun DLRO10HD-laitteen ja DP1-C-duplex-anturien 
kanssa, koko järjestelmän turvaluokitukseksi saadaan CATIII 300 V. 
Jos koettimiksi taas vaihdetaan KC1-C-Kelvin-liittimet, turvaluokitus 
on enää <30 V, sillä KC1-C-liittimillä ei ole turvaluokitusta

Induktiivisten virtapiirien testaus voi olla vaarallista:

■■ Induktiivisen kuorman testaamisen jälkeen induktanssiin 
jää jonkin verran energiaa säilöön. Tämä energia vapautuu 
purkausvirtana. Jos induktiivinen kuorma irrotetaan virtauksen 
ollessa käynnissä, syntyy korkeajännitekaari, joka vaarantaa sekä 
käyttäjän että testattavan kohteen.

■■ Merkkivaloilla varustetuissa DLRO-johdinsarjoissa on myös TEST-
painikkeeseen liitetty testi käynnissä -valo, joka ilmaisee, että 
C1-C2-silmukassa kulkee virtaa. Suuria induktiivisia resistansseja 
testattaessa virtaa kuljettavat johtimet on kytkettävä pitävästi 
testattavaan kohteeseen ennen testin aloittamista.

■■ Duplex-koettimia ei suositella induktiivisten kuormien 
testaamiseen. Jos koettimia kuitenkin käytetään epähuomiossa 
induktiivisen kuorman mittaamiseen, koettimen L1-lamppu 
vilkkuu oranssina purkausvirran virratessa. Kyseinen lamppu 
siis ilmoittaa samasta asiasta kuin laitteen I-lamppu. Kontakti 
on säilytettävä, kunnes L1-valo lakkaa vilkkumasta oranssina ja 
muuttuu vihreäksi testin päätyttyä

Tuote ei ole luontaisesti turvallinen. Sitä ei saa käyttää 
räjähdysherkissä ympäristöissä.

Älä käytä testausjohtimia tai kytke niitä ulkoisiin 
järjestelmiin, jos niissä on näkyviä vaurioita tai jos niitä on 
säilytetty pitkään epäsuotuisissa olosuhteissa.

Tarkastaminen

Tarkasta testausjohtimet huolella silmämääräisesti ennen jokaista 
käyttökertaa. Johtimien on oltava hyvässä kunnossa, eikä niiden 
eristyksessä saa olla vaurioita.

Mittausjärjestelmän mittausluokka määräytyy järjestelmän arvoltaan 
alhaisimman osan mukaan. Jos jollakin mittausjohtimien osalla ei ole 
luokitusta, laitetta saa käyttää korkeintaan 30 V:n kytkennöissä.
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TESTAUSJOHTIMET ILMAN MERKKIVALOJA

Nämä duplex-testausjohtimet ovat yksittäisiä testausjohtimia, jotka 
toimitetaan ilman koettimia. 

 Testausjohdin (1 kappale) Osan tilausnumero::

TL1.5-C 1,5 m:n liitin  1006-452

TL3-C  3 m:n liitin  1006-454

TL6-C  6 m:n liitin  1006-455

Johtimien resistanssit – C-koukkuliittimestä liitäntään 

1,5 m:n johdin (1 pois käytöstä) 20 milliohmia

3 m:n johdin (1 pois käytöstä)  30 milliohmia 

6 m:n johdin (1 pois käytöstä)  40 milliohmia

Kuvaus

Näissä duplex-testausjohtimissa on koukkuliittimet laitteeseen 
kytkemistä varten ja Connex-liitin.

Koettimet myydään erikseen.

Duplex-liittimessä on lukitusrengas, joka estää testausliitäntöjen 
irtoamisen käytön aikana. 

Johtimet sopivat seuraaviin malleihin:

■■ DLRO10

■■ DLRO10X

■■ DLRO10HD

Saatavilla myös BT51-yhteensopivia versioita seuraavasti:

 Testausjohdin (1 kappale) Osan tilausnumero

TL3-C-BT51   3 m:n johdin BT51-mittarille 1007-023

TL6-C-BT51   6 m:n johdin BT51-mittarille 1007-024

JATKOJOHDIN

EL6-C Jatkojohdin

 6 m:n johdin (1 kappale) 1006-460

Johtimen resistanssi  40 milliohmia

Kuvaus

Tämä 6-metrinen duplex-jatkojohdin on tarkoitettu käytettäväksi 
testausjohtimien kanssa, joissa ei ole merkkivaloja.

Jatkojohtoja voi käyttää samanaikaisesti useampia, jolloin 
testausjohtimista saadaan entistäkin pidempiä. Johtimen 
kokonaisresistanssi on kuitenkin huomioitava. Mitä suurempi 
silmukan kokonaisresistanssi on testauksen kohde mukaan luettuna, 
sitä pienempi on testausvirta.

Mihin tahansa 10 A:n DLRO-laitteeseen voidaan liittää 3 metrin 
testausjohtimien ja minkä tahansa koettimien (duplex-anturit tai 
Kelvin-liittimet) lisäksi 2 x 6 metrin jatkojohtimet, ja laite pystyy 
silti tuottamaan 10 A:n testausvirtaa. Tämä johtuu siitä, että 
yhdistelmän kokonaisresistanssi on alle nimetyn enimmäisarvon 100 
milliohmia.

Nämä jatkojohtimet voidaan liittää seuraaviin 
testausjohtimiin:

■■ TL1.5-C

■■ TL3-C

■■ TL3-C-BT51

■■ TL6-C

■■ TL6-C-BT51

Huomautus: nämä jatkojohtimet eivät sovi merkkivaloilla 
varustettuihin testausjohtimiin
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KOETTIMET TESTAUSJOHTIMIIN – MYYDÄÄN 
YKSITTÄIN

DUPLEX-ANTURI

DP1-C 

Duplex-anturi 1 – liitin 

Osan tilausnumero: 1006-450

Kuvaus

Duplex-koetin, jossa jousitetut kärjet ja kätevä liitäntä, jolla koetin 
voidaan yhdistää testausjohtimiin.

Anturin vaihdettavat kullatut ja karkaistut neulakärjet takaavat 
matalan resistanssin. Kärkien ruostumattomat teräsjouset tuottavat 
1,3 kg voimaa.

Sopii yleiskäyttöön päällystämättömille ja ruostumattomille pinnoille, 
kun tarvitaan vakaata yhteyttä. Saatavilla on myös hammastettuja 
kärkiä, jos halutaan välttää testattavan kohteen naarmuttaminen.

Suurin nimellisvirta 10 A

Resistanssi liittimestä anturin kärkeen

   14 milliohmia

Anturien väli P- ja C-kärkien välillä:

   6  mm

Yhteensopivuus  Kaikki duplex-testausjohtimet  
   ja jatkojohtime

Turvallisuus  CAT III 600 V vain asianmukaisia  
   liitinsuojia käytettäessä

Vara-/lisäosat  Osan tilausnumero: 

Neulakärjet  2003-551

Hammastetut kärjet  25940-014

KIERTYVÄ DUPLEX-ANTURI

DTP1-C 

Kiertyvä duplex-anturi 1 – liitin 

Osan tilausnumero : 1006-449

Kuvaus

Duplex-anturi, jossa jousitetut kiertyvät kärjet ja kätevä liitäntä, jolla 
koetin voidaan yhdistää testausjohtimiin.

Kun anturia painetaan testattavaan kohteeseen, anturin kärjet 
painuvat ja kiertyvät samanaikaisesti, mikä tuottaa 2,4 kg:n voiman. 
Anturin päät on karkaistu ja temperoitu, minkä jälkeen päistä on 
tehty neliömäiset hiomalla niihin neljä tasaista sivua. Tämän ansiosta 
anturit pureutuvat tehokkaasti pinnoitteen ja korroosion läpi, jolloin 
testattavaan kappaleeseen saadaan hyvä kontakti.

Anturin sisäisen sähkövirran kulkua on helpotettu innovatiivisella 
spiraalimaisella jousella. Tämä parantaa anturin luotettavuutta, eikä 
erillistä virrankuljetuselementtiä tarvita.

Suurin nimellisvirta 10 A

Resistanssi liittimestä anturin kärkeen

   14 milliohmia

Anturien väli P- ja C-kärkien välillä 

   10 mm

Yhteensopivuus  Kaikki duplex-Connex- 
   testausjohtimet ja -jatkojohtimet

Turvallisuus   vain <30 V
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KONSENTRINEN DUPLEX-ANTURI

CP1-C  

Konsentrinen anturi 1 – liitin   
Osan tilausnumero: 1006-448

Kuvaus

Konsentrinen duplex-koetin, jossa jousitettu potentiaalikärki ja 
kätevä liitäntä, jolla koetin voidaan yhdistää testausjohtimiin.

C-kytkentä tehdään ulkoisella karkaistulla ja temperoidulla 
teräskruunulla, jossa on kaksi kosketuspistettä tai kärkeä.

Anturin vaihdettava kullattu ja karkaistu potentiaalineulakärki takaa 
matalan resistanssin. P-kärjen ruostumaton teräsjousi tuottaa 1,3 kg 
voimaa.

Sopii yleiskäyttöön päällystämättömille ja ruostumattomille pinnoille, 
kun tarvitaan vakaata yhteyttä. Pitkällä ja kapealla anturilla yltää 
helposti syvennyksissä oleviin ruuveihin. On myös tilanteita, joissa 
tarvitaan kosketusta niittien tai ruuvien/pulttien päihin. Saatavilla 
on myös hammastettuja kärkiä, jos halutaan välttää testattavan 
kohteen naarmuttaminen.

Suurin nimellisvirta 10 A

Resistanssi liittimestä anturin kärkeen 

   10 milliohmia

Anturin kärjen välit:    

Kahden ulomman C-kärjen väli 7,6 mm

P-kärki keskellä kahden C-kärjen välissä, välit 3,8 mm

Anturin mitat:    

Sormisuojasta kärkeen 110 mm

Halkaisija kapenee sormisuojasta (14 mm) kärkeen (11 mm)

Yhteensopivuus  Kaikki duplex-testausjohtimet  
   ja jatkojohtimet

Turvallisuus   vain <30 V

Vara-/lisäosat  Osan tilausnumero 

P-neulakärki  2003-551

Hammastettu P-kärki  25940-014

KELVIN-LIITIN VAATIVAAN KÄYTTÖÖN

KC1-C  

Kelvin-liitin 1 – liitin 

Osan tilausnumero: 1006-447

Kuvaus

Duplex-liitäntäinen Kelvin-liitin 1 on tehty vaativaa yleiskäyttöä 
varten.

Suurin nimellisvirta 10 A

Resistanssi liittimestä anturin kärkeen 

   14 milliohmia

Liittimen kapasiteetti: 40 mm

Yhteensopivuus  Kaikki duplex-testausjohtimet  
   ja jatkojohtimet

Turvallisuus   vain <30 V
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ilman liitinsuojia, järjestelmällä ei ole turvaluokitusta, eikä sitä saa 
kytkeä yli 30 voltin jännitteeseen 

TÄYDELLISET DUPLEX-JOHDINSARJAT

ANTURIJOHDINSARJAT

DH1-C  

3M-duplex-koetinjohdinsarja, jossa liittimet  (x2)  

Osan tilausnumero: 1006-442 

Kuvaus

Kiertyvä duplex-anturijohdinsarja, jossa kaksi johtoa ja neljä liitintä, 
pituus 3 m. 

Osat:

DTP1-C  Kiertyvä duplex-anturi 2 pois käytöstä 

TL3-C-BT51 3-metrinen johdin  2 pois käytöstä

Johdinsarjan silmukan kokonaisresistanssi  80 milliohmia

Yhteensopivuus: 

■■ BT51 

■■ BT51 120V

DH2-C  

Kuin yllä mainittu DH1-C, mutta 6-metrinen (20-jalkainen) ja vain 
yksi johdin sisältyy 

Osan tilausnumero: 1006-443 

Kuvaus

Yksittäinen kiertyvä duplex-anturijohdin – pituus 6 m.

Osat:

DTP1-C Kiertyvä duplex-anturi 1 pois käytöstä 

TL6-C-BT51 3-metrinen johdin 1 pois käytöstä

Kokonaisresistanssi – 1 johdin + 1 anturi 50 milliohmia

SUURI KOSKETUSSUOJATTU ERISTETTY LIITIN – 
SÄÄDETTÄVÄT LEUAT

KC2-C   
Kelvin-liitin 2 – liitin 
Osan tilausnumero: 1006-451

Kuvaus

Duplex-liitäntäinen Kelvin-liitin 2 on täysin kosketukselta eristetty 
liitin korkean turvaluokituksen sovelluksiin. 

Suurin nimellisvirta 20 A

Resistanssi liitännästä liittimeen 
   10 milliohmia

Liittimen kapasiteetti: 52 mm - 7 5mm  
   säätöleualla 

Yhteensopivuus  Kaikki duplex-testausjohtimet  
   ja jatkojohtimet

Turvallisuus   CAT IV 600 V

Käytettävä CAT-turvaluokitus on aina 
sama kuin järjestelmän arvoltaan 
alhaisimman osan luokitus. Jos 
esimerkiksi käytetään DLRO10-laitetta 
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JOHDINSARJAT, JOISSA KELVIN-LIITTIMET
KC1-TL3-C 

KL1-C-johdinsarja, jossa Kelvin-liittimet, pituus 3 m – liitin (x2) 

Osan tilausnumero:  1006-462

Kuvaus

Johdinsarja, jossa Kelvin-liittimet, kaksi johtoa ja neljä liitintä, pituus 
3m.

Osat:

KC1-C Kelvin-liitin 2 pois käytöstä

TL3-C 3 m johdin 1 pois käytöstä

TL3-CL 3 m:n johdin,  
 jossa merkkivalot   1 pois käytöstä 

Johdinsarjan silmukan kokonaisresistanssi  88 milliohmia 

Yhteensopivuus:

■■ DLRO10

■■ DLRO10X 

■■ DLRO10HD

■■ DLRO10HDX

KC2-TL3-C 

KL2-C, eristetty Kelvin-liitin – testausjohdin, 3 m, liitin (x2) 

Osan tilausnumero: 1006-461

Kuvaus

Johdinsarja, jossa eristetyt Kelvin-liittimet, kaksi johtoa ja neljä 
liitintä, pituus 3m.

Osat:

KC2-C eristetty Kelvin-liitin    2 pois käytöstä

TL3-C 3 m:n johdin   1 pois käytöstä

TL3-CL 3 m:n johdin, jossa merkkivalot  1 pois käytöstä 

Johdinsarjan silmukan kokonaisresistanssi  80 milliohmia

Yhteensopivuus: 

■■ BT51  

■■ BT51 120V

DH4-C  

Duplex-anturijohdinsarja, jossa kaksi johtoa ja neljä kontaktia, pituus 
1,5 m, yhdessä johtimessa merkkivalot.  

Osan tilausnumero: 1006-444

Kuvaus

Duplex-anturijohdinsarja, jossa kaksi johtoa ja neljä kontaktia, pituus 
1,5 m. Yhdessä johtimessa merkkivalot.

Osat:

DP1-C duplex-anturi   2 pois käytöstä

TL1.5-C 1,5-metrinen johdin   1 pois käytöstä

TL1.5-CL 1,5-metrinen johdin, jossa merkkivalot 1 pois käytöstä 

Johdinsarjan silmukan kokonaisresistanssi  48 milliohmia 

Yhteensopivuus:  

■■ DLRO10

■■ DLRO10X 

■■ DLRO10HD

■■ DLRO10HDX

DH4-CHDC    

Osan tilausnumero: 1006-463

Kuin DH4-C, mutta toimitetaan DLRO10HD-liitinsuojalla, jolloin 
turvaluokitus on CATIII 300 V

DH5-C     

Osan tilausnumero: 1006-445 

Kuin DH4-C, mutta pituus 3 m.
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DLRO-testausjohtimet, joissa duplex-liittimet
DLRO-testausjohtimet

TILAUSTIEDOT
Kuvaus  Tilauskoodi

Duplex-liitinjärjestelmä

Osat – jokaista toimitetaan yksi

TL1.5-CL 
Testausjohtimet, joissa merkkivalo – 1,5 m  1006-456

TL3-CL 
Testausjohtimet, joissa merkkivalo – 3 m  1006-458

TL6-CL 
Testausjohtimet, joissa merkkivalo – 6 m  1006-459

TL1.5-C 
Testausjohdin, jossa ei merkkivaloa – 1,5 m  1006-452

TL3-C 
Testausjohdin, jossa ei merkkivaloa – 3 m  1006-454

TL6-C 
Testausjohdin, jossa ei merkkivaloa – 6 m  1006-455

TL3-C-BT51 
Testausjohtimet laitteelle BT51 – 3 m  1007-023

TL6-C-BT51 
Testausjohtimet laitteelle BT51 – 6 m  1007-024

EL6-C 
Jatkojohdin – 6 m  1006-460

Koettimet testausjohtimiin

Koettimet myydään yksittäin

DP1-C Duplex-anturi  1006-450

DTP1-C Kiertyvä duplex-anturi  1006-449

CP1-C Konsentrinen duplex-anturi  1006-448

KC1-C Kelvin-liitin vaativaan käyttöön  1006-447

KC2-C Eristetty Kelvin-liitin  1006-451

Kuvaus  Tilauskoodi

Täydelliset duplex-johdinsarjat

DH1-C 
Kiertyvä duplex-anturijohdinsarja, jossa kaksi  
johtoa ja neljä liitintä – 3 m  1006-442

DH2-C 
Yksittäinen kiertyvä duplex-anturijohdin – 6 m  1006-443

DH4-C 
Duplex-anturijohdinsarja, jossa kaksi  
johtoa ja neljä liitintä – 1,5 m 
Yhdessä johtimessa merkkivalot.  1006-444

DH4-CHDC 
Duplex-anturijohdinsarja, jossa kaksi johtoa  
ja neljä liitintä, pituus 1,5 m 
Yhdessä johtimessa merkkivalot 
DLRO10HD-liitinsuojus  1006-463

DH5-C 
Duplex-anturijohdinsarja,  
jossa kaksi johtoa ja neljä liitintä – 3 m 
Yhdessä johtimessa merkkivalot.  1006-445

Johdinsarja, jossa Kelvin-liittimet

Johdinsarja, jossa Kelvin-liittimet,  
kaksi johtoa ja neljä liitintä – 3 m  1006-462

Johdinsarja, jossa eristetyt Kelvin-liittimet, 
kaksi johtoa ja neljä liitintä – 3 m  1006-461

Yhteensopivuus: 

■■ DLRO10, 

■■ DLRO10X 

■■ DLRO10HD

■■ DLRO10HDX


