
LRM-10 ™
Medição de resistência de contato
O LRM-10 ™ é um micro-ohmímetro leve e portátil concebido para medir resistências 
muito baixas de 0,01 μΩ a 200 Ω. Ele é o mais preciso em sua categoria.

O LRM-10 ™ utiliza um método de medição 
de quatro cabos, que consiste de um canal 
de injecção de corrente (+ I, -I) e um canal de 
detecção de tensão (V +, -V). O instrumento 
mede com precisão a injecção de corrente ao 
mesmo tempo que detecta a queda de 
tensão através do dispositivo em teste, a 
resistência é então calculada. A medição de 
injeção de corrente, juntamente de tensão de 
alta impedância canal de entrada de 
detecção, elimina o erro induzido por 
resistências de teste de chumbo. O 
microprocessador do instrumento elimina 
lacunas, ruídos e interferências de tensões 
parasitas nas medições de resistência. 
Devido ao seu sistema de filtragem único, o 
LRM ™ 10 pode ser usado apesar da 
presença de campos magnéticos intensos.

Vantagens
Muito mais leve e mais portátil do 
que outros equipamentos em sua 
categoria;

Resistente à choque, é adequado 
para todos os tipos de aplicações: 
trabalho de campo ou de laboratório; 

O visor LCD é equipado com uma 
luz de fundo para permitir o trabalho 
em quaisquer condições;

Injeção de baixa corrente para 
aplicações que requerem pequenos 
contatos de medição;

Muitos acessórios estão disponíveis 
para sua aplicaç~ao, tais como a 
soldagem exotérmica (CAD-weld®), 
medições em superfícies pequenas, 
etc ...

LRM-10™
Microohmimetro 

10 A de alta 
precisão
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Destaques
Usa o método de medição de 
quatro pontos;

ajuste da corrente automática 
de 5mA to10A;

Desligamento automático após 
2 minutos em espera;

Desligamento automático da 
iluminação de display após 

30 segundos;

O LCD (Liquid Crystal Display) 
exibe os resultados em letras 
que são fáceis de ler;

Instrumento vem com conjunto 
de cabos com garras jacaré 
padrão.

Display LCD display 128  x 64

Resolução 0.01 µΩ

>12 000 medições de 10A

>10 000  medições com outros valores de corrente
Autonomia

Temperatura de carregamento 0°C to 50°C

Incluso:
● Instrumento LRM-10 ™; 
● Conjunto de cabos e 

grampos padrão;
● LRM-4015-HD ™, ponta de 

prova dupla; 
● Capa de proteção de nylon;
● carregador de bateria;
● baterias recarregáveis;
● Manual do usuário;
● Certificado de calibração.

Umidade 0 até 95% sem condensação

Dimensões 203  x 114  x 51mm  

DRM-403™
 Incluso conjunto de 

cabos e garras 
LRM-10™ kit completo

DRM-4014™
Incluso capa de 

proteção de Nylon 

Especificações Técnicas

Faixa de medição 0.01 µΩ to 200 Ω

Corrente 10A, 250mA, 5mA

Alimentação Auxiliar 6 baterias  AA NiMH  

Temperatura de operação -20°C to 50°C    

Temperatura de armazenamento -40°C to 50°C    

Peso 0.86 kg 
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