
DET3TD
Medidor Digital de Solo 

n Calibrado em IP54 

n Testagem de 2 e 3 pontos 

n	 Saída selecionável de 25 V a 50 V

n Completo, com kit de prumo e de estacas

n Simples, operação por meio de um único 

botão

n Estojo resistente

n Entregue com certificado de calibragem

DET3TD
Medidor Digital de Solo 

DESCRIÇÃO

A nova família de instrumentos de testagem do solo da  
Megger oferece uma solução sem igual às suas necessidades  
de testagem por placa de terra. O kit completo de instrumentos, 
terminais de prova, estacas, pilhas e certificado de calibragem 
é entregue em um estojo resistente de polipropileno  - tudo 
o que você precisa para começar a testar. Tudo em um 
único kit.  

O medidor de solo é calibrado em IP54 fazendo com que 
seja um instrumento verdadeiramente para uso externo. O 
medidor de solo foi projetado para ser fácil de usar - uma 
grande chave seletora faz a escolha fácil de testes de 2 ou 3 
pólos com as mãos enluvadas- e o design faz do adaptador 
de formação de curtos para executar testes de 2 pólos uma 
coisa do passado. Um grande mostrador de cristal líquido, 
nítido, de fácil leitura e um botão de teste do tamanho do 
dedo polegar novamente faz com que o instrumento seja  
especialmente apropriado às condições externas de  
testagem de solo.  

Além desta facilidade de uso, o medidor de solo também 
verifica automaticamente a conexão e a condição dos níveis 
máximos P e C, indicando a condição no mostrador. O 
instrumento também inclui um voltímetro que possibilita 
que você meça a voltagem do solo. O medidor de solo pode 
medir a resistência de 0,01 Ω até 2.000 Ω e as voltagens terra 
até 100 V. A fim de possibilitar uma testagem precisa em 
ambientes barulhentos, o instrumento é capaz de desprezar 
barulhos de até 40 V de pico a pico.  

O medidor Digital de Solo da Megger é alimentado por oito 
pilhas AA que se encontram amplamente disponíveis e que 
também oferecem um excelente tempo de testagem - a  
condição dessas pilhas é dada por meio de um gráfico de 
barras no mostrador de cristal líquido possibilitando, assim, 
que você decida quando trocar as pilhas - antes que vençam.

Os medidores de Solo da Megger são projetados para  
satisfazer os padrões de segurança mais rigorosos e são  
calibrados em CAT IV 100 V.
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Tipo da pilha: 
8 pilhas AA 

faixa da temperatura operacional: 
-15 até +55 ºC

faixa da temperatura de armazenamento:  
-40 até +70 ºC

Segurança:
IEC61010-1 CAT IV 100 V*

EN61557-1

EN61557-5

EMC
IEC 61326-1

Dimensões:
203 x 148 x 78 mm

Peso: 
1 kg

* A classificação CATIV 100 V é dependente da utilização 
de um conjunto de cabos de pelo menos esta classificação, 
por exemplo o conjunto de cabos de dois fios, com o part 
number 1001-858

DET3TD
Medidor Digital de Solo 

Item (Quantidade)                                                   Código do pedido

Medidor digital  de solo de 2 e 3 terminais               DET3TD

Acessórios incluídos 

Estojo resistente

Kit de estaca e fios

Acessórios opcionais

Conjunto adaptador terminal em ângulo reto 6220-803

2 estacas de reposição para testar a terra (200mm, 8mm dia) 6220-804

3 prumos de reposição para testes (15m, 10m, 3m) 6220-805

‘Getting down to earth’ A Megger guide to earth testing 21500-072

1 x clipe Preto com garra tipo jacaré 6220-850

Conjunto de cabos            1001-858

InfORMaÇÃO PaRa PEDIDOS

ESPECIfICaÇÕES ElÉTRICaS

Proteção de entrada: 

IP54

Verificação de pico máximo C:  
Automático

Verificação de pico máximo P:  
Automática

Verificação de barulho:
Automática 

Rejeição de barulho:
40V pico a pico

2 testes de fios: 
Sim

3 testes de fios: 
Sim

faixa de resistência: 
0.01 até 2000 Ω

Resistência exatidão: 
2% ±3 digitos

Máxima resistência da sonda:

Limite de Rp 100 k Ω (50 V de voltagem de saída)

Limite de Rc 100 k Ω (50 V de voltagem de saída)

Limites reduzidos até 50 kΩ para 25 V de voltagem de saída

Limites reduzidos até 50 kΩ para resolução de 0.01 Ω numa ampli-
tude de 18 Ω

faixa de voltagem terra:  
0 - 100 V AC

Precisão da voltagem terra:
2% ±2 V

Mostrador:
Medidor de bobina móvel


