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Приложение

Стандартно оборудване

Допълнително оборудване
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качество на връзки на електрически шини, жици и кабели

качество на спойки  и заварки

връзки на двигатели и трансформатори

комутиращи контактни системи

електрически кабелни връзки

електронагреватели

всички приложения, при които се изисква прецизно измерване на най-малките  

  съпротивления.

Микроомметър - уред за външни измервания или за използване в лабораторни условия

  (с ръководство за експлоатация)

2 електропроводника (червен и черен, около 5 м. всеки)

2 тест сонди (с удължители за накрайниците и свързващи кабели)

висококачествен алуминиев куфар (за измервателния уред и оборудването му)

гласово устройство на измерените данни

зарядно устройство за автомобил

увеличаване обхвата на измерване до 1,5 Ω

LoRe

Измервателно устройство за

прецизно определяне на малки

ел. съпротивления в диапазона

на nΩ - mΩ

Високи стойности на измервания

ел. ток - до 90 A DC

Ниско тегло – 3 кг.

Мобилен – с автономно захранване.

Представителство в България
Борислав Недялков

Търговски представител
Тел +359 (2) 958 62 35

Мобилен +359 (889) 490 991
Факс +359 (2) 958 62 35

e-mail nedyalkov@werner-electronic.de



За какво се използва Микроомметърът LoRe?

Сигурността на електрическото обезпечаване на нашите електроинсталации зависи 

предимно от състоянието на електрическите връзки. Ако неговото качество не отговаря на 

изискванията, значително се намялява продължителността на живот на инсталацията, като 

същевременно се увеличава обема на техническата поддръжка.

За да може да се извърши надеждна оценка на състоянието на електрическата връзка, е 

необходимо да се измерят и най-малките съпротивления с голяма точност.

Микроомметърът LoRe е създаден точно за такива измервания. С подвижния, безжичен уред 

,лесно,  удобно и с висока прецизност могат да бъдат измерени съпротивления в диапазона 

nΩ - mΩ. Благодарение на тези резултати от измерванията веднага може да бъде 

пресметнато качеството на електрическата връзка.

Изчисляването качеството на връзката, се осъществява чрез въвеждането и пресмятането на 

коефициент на качеството . Той се образува от отношението на съпротивлението на 

връзката  , изчислен по дължината на връзката към съпротивлението на ел. път със 

същата дължина .

За стабилни в дългосрочен план връзки се определят тези, при които стойността

на е по-ниска от 1,5. 
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Условия

Използване в 

лабораторни условия

Използване навън

IP 21 IP 67 (затворен)Степен на защита

-10°C до 40°CТемпературни условия

Технически данни 

10 nΩ ... 500 мΩ (по желание възможност да се увеличи до 1,5 Ω)Обхват на измерване 

1 nΩмин. разпускане

(съпротивление) 

автоматичноизмерван обхват 

максимум 90A DC (в зависимост от измервания обект)измерван ел. ток

2,7" OLED дисплей 128x64 Pixel, 180° зрителен ъгъл,

Измервателна стойност до четирицифрено число

показание

Измервания

430 mm x 341 mm x 244 mmмикроомметър (в/ш/д)

190 mm x 500 mm x 450 mmкуфар (в/ш/д) -

85 mm x 250 mm x 260 mm

(без дръжка за пренасяне)

Тегло

ок. 5,5 кг.Без оборудване

ок. 9 кг.с оборудване и куфар ок. 11,5 кг.

ок. 3 кг.

Транспорт 

Практична дръжка, която може да 

бъде използвана и при застояване

Колан за премятане през рамо и  

дръжка на горната част на куфара.
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