
DLRO test leads fitted with duplex Connectors
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DLRO-testkablar med duplexkontakter
DLRO-testkablar

■■ Ha med dig ett enda kabelset och byt 
termineringar

■■ Byt snabbt genom att trycka och vrida

■■ Låsbar vridhylsa säkrar kablarna

■■ 10 A testkabelsystem med fyra terminaler

■■ Varnings-/indikatorlampor för DLRO10-serien

■■ Förlängningskablar finns

BESKRIVNING
Testkabelsystem med duplexkontakt för användning med Meggers 
10 A DLRO- och BT51-instrument

Meggers DLRO-testkabelsystem med duplexkontakt och fyra 
terminaler är utformat för att erbjuda det mest kostnadseffektiva 
och bekväma sättet att ge användaren alla testkabeltermineringar 
och kabellängder som krävs för de många olika tillämpningar man 
stöter på inom lågresistansprovning.

I centrum av det här unika testkabelsystemet finns en skräddarsydd 
kontakt som gör att termineringar som t.ex. Kelvin-klämmor 
eller duplextestprober kan bytas efter behov. Det finns två 
kontaktversioner, varav en är utrustad med indikatorlampor som 
fungerar med instrumentserien DLRO10. Indikatorlamporna ger 
förbättrad säkerhet och bekvämlighet med följande indikeringar:

DLRO10, DLRO10X, DLRO10HD och DLRO10HDX

■■ Varning för anslutning till farlig spänning 
(Ej DLRO10X är varning ges på bildskärmen )

■■ När kontinuitet uppmäts

■■ När ett test är slutfört och mätningen visas på 
instrumentdisplayen 

DLRO10X har också

■■ Indikering av godkänd/underkänd enligt användarinställda 
testgränser

Alla dessa viktiga indikeringar kan därför ses nära 
anslutningspunkten utan behov att se instrumentdisplayen.

Det finns även en 6 m förlängningskabel för att ge maximal 
flexibilitet.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Dessa säkerhetsföreskrifter måste läsas och förstås innan 
instrumentet används.

Läs alltid i användarhandboken för instrumentet som används med 
dessa testkablar.

Vidrör inte universalkontakten vid test eller medan den är ansluten 
till farliga spänningar.

Om det är möjligt bör kretsar göras strömlösa före testning.

Om det är omöjligt att göra kretsen strömlös (t.ex. kan 
högspänningsbatterier inte stängas av när deras anslutningar 
testas) måste användaren vara medveten om faran. Instrumentets 
terminaler blir strömförande när de är anslutna till kretsen. 
När det används på farliga spänningar måste därför Meggers 
terminalskydd (säljs separat) användas. Se avsnittet Tillbehör i den 
här användarhandboken.

Lossa inte de modulära anslutningarna när du kör ett test, eller när 
de är anslutna till en provbelastning. Isolera båda testkablarna innan 
du byter någon del av det modulära kabelsetet.

Dessa testkablar är själva inte CAT-säkerhetsklassade på grund 
av de oisolerade krokklämmorna. Men med isolerande skydd för 
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TILLÄMPNING

DUPLEXANSLUTNINGSSYSTEM – BESTÅNDSDELAR 

ANSLUT TESTKABLAR MED INDIKATORLAMPOR

Dessa duplextestkablar är enkla testkablar utan medföljande 
termineringar.

 Testkabel (1 medföljer) Artikelnummer: 

TL1.5-CL 1,5 m anslutning belyst 1006-456

TL3-CL 3 m anslutning belyst 1006-458

TL6-CL 6 m anslutning belyst 1006-459

Kabelresistanser – C-krokterminering till kontakt 

1,5 m kabel (1 av) 20 mohm

3 m kablar (1 av) 30 mohm 

6 m kablar (1 av) 40 mohm

Beskrivning

Dessa duplextestkablar är försedda med kroktermineringar för 
anslutning till ett instrument och en stickkontakt utrustad med 
ljusstarka LED-indikatorer som kan ses från alla riktningar.

Termineringar för testanslutning levereras separat.

Duplexkontakten har en låsring som hindrar att testanslutningarna 
dras av under användning.

Indikatorlamporna fungerar med DLRO10, DLRO10X och 
DLRO10HD via en tredje anslutningsplugg. Funktionen hos 
dessa lampor finns uppräknade i början av det här dokumentet i 
introduktionen.

Dessa kablar är utformade för att passa:

■■ DLRO10

■■ DLRO10X

■■ DLRO10HD

■■ DLRO10HDX

instrumentterminalerna och med lämpligt klassad testterminering 
blir den totala CAT-säkerhetsklassningen den lägsta av klassningarna 
för instrumentet, terminalskydden och testtermineringen.

Om systemet exempelvis används med ett DLRO10HD försett 
med terminalskydd, artikelnummer 1002-390, och ett par DP1-C 
duplexprober blir säkerhetsklassen för hela systemet CATIII 300 V. 
Men om testtermineringarna byts till KC1-C Kelvin-klämmor skulle 
säkerhetsklassen sjunka till <30 V eftersom KC1-C är oklassad.

Testning av induktiva kretsar kan vara förenat med faror:

■■ Efter testning av en induktiv last kommer det att finnas ett 
visst mått av energi lagrad i induktorn. Den här energin frigörs 
i form av en urladdningsström. Frånkoppling av en induktiv 
last medan det fortfarande flyter ström kommer att orsaka en 
högspänningsbåge som utgör en fara för både användaren och 
testobjektet

■■ De kontaktbelysta DLRO-kabelseten är försedda med en ”test 
pågår-lampa” associerad med TEST-knappen som indikerar att 
ström flyter i C1–C2-slingan. För testning av stora induktiva 
motstånd bör de strömförande kablarna vara säkert anslutna till 
testobjektet innan testet påbörjas

■■ Vi avråder från att använda duplex handspike-prober för att 
utföra test på induktiva laster. Om handspike-proben används 
av misstag på en induktiv last kommer L1-lampan på proben att 
blinka gult medan urladdningsström flyter. På så sätt dupliceras 
I-lampans funktion på instrumentet. Det är viktigt att upprätthålla 
kontakten tills L1-lampan slutar blinka gult och börjar lysa grönt 
vilket anger att testet är slutfört

Den här produkten är inte egensäker. Får inte användas i 
explosiv miljö.

Använd inte testkablarna eller anslut dem till något externt 
system om några synliga tecken på skador är uppenbara 
eller om de har förvarats under längre perioder under 
ogynnsamma förhållanden.

Inspektion

Före varje användning av testkablarna ska du utföra en utförlig 
visuell inspektion för att bekräfta att de är i gott skick och inte har 
några skador i isoleringen.

Mätkategoriklassen för mätsystemet är lika med den lägst klassade 
komponenten. Om någon del av mätsladdarna är oklassificerad är 
instrumentet säkert för anslutning endast upp till 30 V.



3

DLRO test leads fitted with duplex Connectors
DLRO test leads

ANSLUT FÖRLÄNGNINGSKABEL

EL6-C Förlängningskabel

 6 m anslutning (1 medföljer) 1006-460

Kabelresistans 40 mohm

Beskrivning

Den här 6 m långa förlängningskabeln med duplexkontakt är till för 
att förlänga testkablar med duplexkontakt utan indikatorlampa.

Mer än en förlängningskabel kan användas för att skapa ännu 
längre testkabellängder. Den totala kabelresistansen måste dock tas 
med i beräkningen. Ju högre den totala slingresistansen, inklusive 
testdelen, desto lägre blir den högsta tillgängliga testströmmen.

Varje 10 A DLRO-instrument försett med ett par 3 m testkablar 
och testkabeltermineringar (duplexprober eller Kelvin-klämmor) 
kan använda upp till 2 x 6 m förlängningskablar och fortfarande 
kunna leverera 10 A testström. Det beror på att den totala 
resistansen i den här kombinationen är under den högsta angivna 
kabelresistansen 100 mohm.

Dessa förlängningskablar är gjorda för att passa alla följande 
testkablar:

■■ TL1.5-C

■■ TL3-C

■■ TL3-C-BT51

■■ TL6-C

■■ TL6-C-BT51

Obs! Dessa förlängningskablar passar inte kablarna som är försedda 
med indikatorlampor

ANSLUT TESTKABLAR UTAN INDIKATORLAMPOR

Dessa duplextestkablar är enkla testkablar utan medföljande 
termineringar.

 Testkabel (1 Medföljer) Artikelnummer:

TL1.5-C 1,5 m anslutning 1006-452

TL3-C 3 m anslutning 1006-454

TL6-C 6 m anslutning 1006-455

Kabelresistanser – C-krokterminering till kontakt 

1,5 m kabel (1 av) 20 mohm

3 m kablar (1 av) 30 mohm 

6 m kablar (1 av) 40 mohm

Beskrivning

Dessa duplextestkablar är försedda med kroktermineringar för 
anslutning till ett instrument och en Connex-kontakt.

Termineringar för testanslutning levereras separat.

Duplexkontakten har en låsring som hindrar att testanslutningarna 
dras av under användning.

 

Dessa kablar är utformade för att passa:

■■ DLRO10

■■ DLRO10X

■■ DLRO10HD

■■ DLRO10HDX

Det finns separata versioner för att passa BT51 enligt 
följande

     Testkabel (1 medföljer) Artikelnummer:

TL3-C-BT51   3 m anslutning för BT51 1007-023

TL6-C-BT51   6 m anslutning för BT51 1007-024
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TERMINERINGAR FÖR TESTKABELANSLUTNING 
FINNS – SÄLJS STYCKVIS

DUPLEXANSLUTEN PROB

DP1-C 

Duplexprob 1 – anslutning 

Artikelnummer: 1006-450

Beskrivning

Duplexansluten handspike-prob med fjäderbelastade spetsar 
försedd med en anslutningskontakt för enkel anslutning till valfri 
anslutande testkabel.

Utbytbara probspetsar har härdade nålspetsar som är guldpläterade 
för utmärkt låg kontaktresistans. Spetsarna är fjädrade för att ge 
1,3 kg kraft genom användning av rostfria stålfjädrar.

Perfekt för allmänna tillämpningar där en bra tillförlitlig anslutning 
krävs på obelagda eller korroderade ytor. För att ytterligare minska 
risken för skada på teststycket finns en s.k. våffelspets, ibland också 
kallad sågtandsspets, som tillval.

Högsta märkström:  10 A

Resistans mellan kontakt och probspets:  
   14 mohm

Avstånd mellan probspetsarna P och C: 
   6 mm

Passar   Alla test- och förlängningskablar  
   med duplexkontakt

Säkerhet   CAT III 600 V endast när  
   lämpliga terminalskydd används

Reserv- och tillvalsdelar Artikelnummer:

Extra nålspetsnålspetsar 2003-551

Våffel-/sågtandsspetsar 25940-014

DUPLEXANSLUTEN VRIDPROB

DTP1-C 

Duplex vridprob 1 – Anslut 

Artikelnummer: 1006-449

Beskrivning

Duplexansluten handspike-prob med fjädrande vridande spetsar 
försedd med en anslutningskontakt för enkel anslutning till valfri 
anslutande testkabel.

När proben trycks mot teststycket pressas spetsarna ihop och vrids 
samtidigt vilket levererar 2,4 kg fjäderkraft. Probspetsarna har 
härdats och anlöpts innan fyra jämt fördelade plan har slipats för att 
ge en kvadratiskt formad spets, vilket gör proberna perfekta för att 
skära igenom ytbeläggningar eller rost på teststycken för att få god 
kontakt.

För att förbättra tillförlitligheten har probernas interna elektriska 
anslutningar hjälp av att använda en nyskapande spiralfjäder vilket 
eliminerar behovet av en separat strömbärande dyckert.

Högsta märkström  10 A

Resistans mellan kontakt och probspets 
   14 mohm

Avstånd mellan probspetsarna P och C: 
   10 mm

Passar   Alla Duplex Connex test- och  
   förlängningskablar

Säkerhet   endast <30 V
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KONCENTRISK DUPLEXANSLUTEN PROB

CP1-C  

Koncentrisk prob 1 – anslut    

Artikelnummer: 1006-448

Beskrivning

Duplexansluten koncentrisk handspike-prob med fjäderbelastad 
potentialspets försedd med en anslutningskontakt för enkel 
anslutning till valfri anslutande testkabel.

C-anslutning görs via en yttre härdad och anlöpt stålkrona med två 
kontaktpunkter eller spetsar.

Den utbytbara centrala potentialprobspetsen har en härdad nålspets 
som är guldpläterad för utmärkt låg kontaktresistans. P-spetsen är 
fjädrad för att ge 1,3 kg kraft och använder en rostfri stålfjäder.

Perfekt för allmänna tillämpningar där en bra tillförlitlig anslutning 
krävs på obelagda eller korroderade ytor. Den långa problängden 
och lilla diametern gör den här proben idealisk för att nå djupt 
liggande terminalskruvar. Det finns också tillämpningar där 
anslutning till nithuvuden eller skruv-/bulthuvuden krävs. För att 
ytterligare minska risken för skada på teststycket finns en s.k. 
våffelspets, ibland också kallad sågtandsspets, som tillval.

Högsta märkström  10 A

Resistans mellan kontakt och probspets 
   10 mohm

Avstånd mellan probspetsarna:

Mellan två yttre C-spetsar 7,6 mm

P-spets central mellan två C-spetsar med 3,8 mm avstånd

Probens mått:

Från fingerskydd till spets: 110 mm

Diametern är avsmalnande från 14 mm närmast 
fingerskyddet till 11 mm vid spetskronan

Passar   Alla test- och förlängningskablar  
   med duplexkontakt

Säkerhet   endast <30 V

Reserv- och tillvalsdelar Artikelnummer:

Extra P-nålspets  2003-551

P-spets, våffel/sågtand 25940-014

HEAVY DUTY KELVIN CLIP

KC1-C  

Kelvin-klämma 1 – anslutning 

Artikelnummer: 1006-447

Beskrivning

Duplexanslutande Kelvin-klämma 1 är en kraftig klämma för 
allmänna tillämpningar.

Högsta märkström  10 A

Resistans mellan kontakt och probspets 
   14 mohm

Klämmans kapacitet: 40 mm

Passar   Alla test- och förlängningskablar  
   med duplexkontakt

Säkerhet   endast <30 V
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V.

KOMPLETTA DUPLEXANSLUTNA KABELSET FINNS

PROBKABELSET

DH1-C  

3 m duplexkabelset med handspike-prob och kontakt (x2) 

Artikelnummer: 1006-442

Beskrivning

Kabelset för duplexvridprob med två ledare, fyra terminaler, 3 m.

Består av följande:

DTP1-C  Duplexvridprob     2 av 

TL3-C-BT51 3 m kabelanslutning  2 av

Total slingresistans för kabelset   80 mohm

Passar: 

■■ BT51 

■■ BT51 120V

STOR BERÖRINGSSÄKER ISOLERAD KLÄMMA – 
JUSTERBART GAP

KC2-C  

Kelvin-klämma 2 – anslutning

Artikelnummer: 1006-451

Beskrivning

Duplexansluten Kelvin-klämma 2 är en helt isolerad beröringssäker 
klämma för tillämpningar där en hög säkerhetsklassning krävs.

Högsta märkström  20 A

Resistans mellan kontakt och klämma 
   10 mohm 

Klämmans kapacitet: 52 mm till 75 mm med  
   glidande gap 

Passar   Alla test- och förlängningskablar  
   med duplexkontakt

Säkerhet   CAT IV 600 V

Den faktiska CAT-säkerhetsklassningen under användning kommer 
alltid att vara lika med den lägst klassade delen av hela systemet. 
Om det exempelvis används med en DLRO10 utan terminalskydd 
blir systemet oklassat och får inte anslutas till spänningar över 30 
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Passar:  

■■ DLRO10

■■ DLRO10X 

■■ DLRO10HD

■■ DLRO10HDX

DH4-CHDC    

Artikelnummer: 1006-463

Som DH4-C försedd med DLRO10HD terminalskydd för CATIII 300 
V-klassning

DH5-C     

Artikelnummer: 1006-445 

Som DH4-C men 3 m lång

KABELSET FÖR KELVIN-KLÄMMA

KC1-TL3-C 

KL1-C 3 m kabelset för Kelvin-klämma – kontakt (x2) 

Artikelnummer: 1006-462

Beskrivning

Kabelset för Kelvin-klämma med två ledare, fyra terminaler, 3 m. 

Består av följande:

KC1-C Kelvin-klämma  2 av

TL3-C 3 m anslutningskabel 1 av

TL3-CL 3 m anslutningskabel  
 med indikatorlampor   1 av 

Total slingresistans för kabelset  88 mohm 

Passar:

■■ DLRO10

■■ DLRO10X 

■■ DLRO10HD

■■ DLRO10HDX

DH2-C  

6 m-version av DH1-C ovan men bara 1 inkluderad 

Artikelnummer: 1006-443

Beskrivning

Enkel ledare för duplexvridprob – 6 m lång.

Består av följande:

DTP1-C  Duplexvridprob     1 av 

TL6-C-BT51 6 m kabelanslutning  1 av

Total resistans – 1 kabel + 1 prob  50 mohm

Passar: 

■■ BT51  

■■ BT51 120V

DH4-C  

Kabelset för duplexprob med två ledare, fyra terminaler – 1,5 m. En 
kabel försedd med indikatorlampa.

Artikelnummer: 1006-444

Beskrivning

Kabelset för duplexprob med två ledare, fyra terminaler, 1,5 m. En 
kabel försedd med indikatorlampa.

Består av följande:

DP1-C Duplexprob   2 av

TL1.5-C 1,5 m anslutningskabel     1 av

TL1.5-CL 1,5 m anslutningskabel med indikatorlampor  1 av 

Total slingresistans för kabelset   48 mohm 
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BESTÄLLNINGSINFORMATION
Beskrivning  Beställningskod

Duplexanslutningssystem

Beståndsdelar – en av varje medföljer

TL1.5-CL 
Anslutningstestkablar med indikatorlampa – 1,5 m  1006-456

TL3-CL 
Anslutningstestkablar med indikatorlampa – 3 m  1006-458

TL6-CL 
Anslutningstestkablar med indikatorlampa – 6 m  1006-459

TL1.5-C 
Anslutningstestkablar utan indikatorlampa – 1,5 m  1006-452

TL3-C 
Anslutningstestkablar utan indikatorlampa – 3 m  1006-454

TL6-C 
Anslutningstestkablar utan indikatorlampa – 6 m  1006-455

TL3-C-BT51 
Anslutningstestkablar för BT51 – 3 m  1007-023

TL6-C-BT51 
Anslutningstestkablar för BT51 – 6 m  1007-024

EL6-C 
Anslutningsförlängningskablar – 6 m  1006-460

Termineringar för testkabelanslutning finns

Termineringar säljs styckvis

DP1-C Duplexansluten prob 1006-450

DTP1-C Duplexansluten vridprob 1006-449

CP1-C Koncentrisk duplexansluten prob 1006-448

KC1-C Kraftig Kelvin-klämma 1006-447

KC2-C Isolerad ansluten Kelvin-klämma 1006-451

Beskrivning  Beställningskod

Kompletta duplexanslutna kabelset

DH1-C 
Kabelset för duplexvridprob med två ledare, fyra terminaler,  
3 m. 1006-442

DH2-C 
Enkel kabel för duplexvridprob – 6 m 1006-443

DH4-C 
Kabelset för duplexprob med två ledare, fyra terminaler, 1,5 m 
En kabel försedd med indikatorlampa.  1006-444

DH4-CHDC 
Kabelset för duplexprob med två ledare, fyra terminaler, 1,5 m 
En kabel försedd med indikatorlampa 
DLRO10HD terminalskydd 1006-463

DH5-C 
Kabelset för duplexprob med två ledare, fyra terminaler, 3 m 
En kabel försedd med indikatorlampa.  1006-445

Kabelset för Kelvin-klämma

Kabelset för Kelvin-klämma med två ledare, fyra terminaler – 3 m 
1006-462

Kabelset för isolerad Kelvin-klämma med två ledare, fyra 
terminaler – 3 m 1006-461

KC2-TL3-C 

KL2-C isolerad Kelvin-klämma – testkabel 3 m anslutning (x2) 

Artikelnummer: 1006-461

Beskrivning

Kabelset för isolerad Kelvin-klämma med två ledare, fyra terminaler, 
3  m.

Består av följande:

KC2-C Isolerad Kelvin-klämma     2 av

TL3-C 3 m anslutningskabel  1 av

TL3-CL 3 m anslutningskabel med indikatorlampor  1 av 

Total slingresistans för kabelset   80 mohm

Passar: 

■■ DLRO10, 

■■ DLRO10X 

■■ DLRO10HD

■■ DLRO10HDX


