
Thiết bị đo điện trở đất

(*) This is an estimation based on data provided by battery manufacturers and cannot be guaranteed. Warranty period for LFP batteries is the same as the warranty

    period of the equipment itself.

Các chân cột điện luôn có hệ thống nối đất xung quanh do đó công tác kiểm soát chất lượng đất tại chân cột là rất phức 
tạp. Các thiết bị điện trở đất thông thường luôn yêu cầu ngắt kết nối với hệ thống nối đất trước khi thực hiện phép đo.

Bằng việc sử dụng dòng thử nghiệm tần số cao, TM25R có khả năng đưa ra giá trị đo điện trở đất mà không yêu cầu ngắt 
kết nối với hệ thống nối đất. Phép đo được thực hiện nhanh chóng, an toàn và giá trị đo đáng tin cậy.

Điều khiển từ xa đầy đủ các tính năng qua ứng dụng trên máy tính bảng Android.

Tùy chọn thêm chức năng định vị GPS, chụp và lưu ảnh, ghi âm giọng nói để tạo thành các báo cáo và được trích xuất ra 
từ ứng dụng Android.

Mô tả

25RTm

Có thể dùng máy tính 
bảng để điều khiển từ xa

• Thiết bị được thiết kế để thực
hiện đo điện trở đất dưới chân
cột điện

• Giảm thiểu các ảnh hưởng xung
quanh chân cột điện, ngay cả
khi có kết nối với cáp bảo vệ.

• Tần số hoạt động: 25 kHz
• Dải đo: lên tới 300 Ω
• Tự động bù điện cảm
• Tự động bơm dòng
• Giao diện kết nối USB và kết nối
remote

• Bộ nhớ trong và máy in trong
• Thiết bị sử dụng nguồn cấp là

pin sạc LFP (LiFePO4) với tuổi
thọ tốt hơn, an toàn hơn và tin
cậy hơn.



Earth ground tester

Thông số kỹ thuật
25RTm

Tuổi thọ trung bình: 2000 chu kỳ nạp xả.

Mức tự xả thấp: khi không sử dụng thiết bị, mức tự xả của 
pin thấp hơn so với các công nghệ pin thông thường.   

An toàn: iPin LFP ổn định về mặt hóa học và nhiệt học, có 
độ an toàn cao khi sử dụng pin.

Pin sạc (LiFePO4) 

DẢI ĐO
0 - 300 Ω.

TẦN SỐ
25,000 Hz.

DÒNG THỬ NGHIỆM 
20 mA  automatic.

BÙ ĐIỆN CẢM 
Điện dung max: 4.2µF
Độ phân giải: 10nF

ĐỘ CHÍNH XÁC
± 2.5% giá trị đọc ± 1 digit

MÀN HÌNH HIỂN THỊ
LCD hiển thị chữ, số

GIÁ TRỊ ĐIỆN TRỞ ĐẤT TỐI ĐA CỦA CỌC ĐO 
2,000 Ω  (cọc dòng).
2,000 Ω  (cọc áp).

BỘ NHỚ TRONG
Bộ nhớ NVRAM lưu trữ đến 2000 giá trị đo

TÍCH HỢP MÁY IN TRONG 

GIAO DIỆN KẾT NỐI
USB và giao diện điều khiển

ỨNG DỤNG ANDROID
Phần mềm để điều khiển từ xa thông qua máy tính bảng 

NGUỒN CẤP
Pin sạc 12V, thời gian hoạt động: 2 tiếng

BỘ SẠC PIN 
100 - 240 V~ 50/60 Hz.

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG
23°F đ ến 122°F (-5°C đ ến 50°C)

NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN
5°F đ ến 158°F (-15°C đ ến 70°C)

ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI
≤ 95% (không ngưng sương)

KHỐI LƯỢNG  
Xấp xỉ 10.8 lb (4.9 kg)

KÍCH THƯỚC
13.39" x 11.62" x 5.98" (340 x 295 x 152 mm).

KHỐI LƯỢNG PHỤ KIỆN 
Xấp xỉ 36.38 lb (16.5 kg)

KHỐI LƯỢNG PHỤ KIỆN
4 cọc đo mạ đồng dài 0.5m
1 dụng cụ nhổ cọc
1 dây đo bọc chống nhiễu 70m
1 dây đo bọc chống nhiễu 50m
1 cáp nối với cọc đo dòng 30m
1 cáp nối với cọc đo áp 70m
1 cáp nối với cọc đo áp 50m
1 adapter kết nối với điện cực dòng
1 cáp sạc pin
1 cáp kết nối với cực điện tại chân cột
1 cáp kết nối USB
1 vali đựng phụ kiện
1 sách hướng dẫn sử dụng

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ KIỂM NGHIỆM 
Địa chỉ: 88 Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội 
Tel: 024 37198669/37198670 Fax: 024 37198659   Hotline: 0904090913 
Email: info@mtc.vn             Website: www.mtc.vn


