
SRM
Dekady rezystancyjne

• Wysoka dokładność do 0,05%
• Zakresy od 0,1 Ω do 111 111 111 Ω
• Czytelny i zrozumiały opis graficzny 

urządzenia
• Funkcjonalne gniazda pomiarowe
• Trwała i odporna konstrukcja
• Dostępne w wariantach z 3, 6 i 9 

sekcjami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekady rezystancyjne serii SRM zostały 
opracowane z myślą o pracy w laboratoriach i 
placówkach wymagająych najdokładniejszych 
wskazań. Wysoce precyzyjne dekady spełnia-
ją oczekiwania najbardziej wymagających od-
biorców. Metalowa obudowa skutecznie chroni 
urządzenie przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi. Zastosowane rezystory cechują się dosko-
nałą dokładnością i długotrwałą stabilnością. 
Opisy na obudowie w jasny sposób informują 
użytkownika o ustawionej wartości rezystancji. 
Gniazda pomiarowe pozwalają na podłączenie 
urządzenia za pomocą wtyku bananowego, wty-
ku widełkowego oraz odizolowanych końcówek 
przewodowych. Obudowa posiada gumowe 
nóżki stabilizujące położenie urządzenia na sto-
le pomiarowym. W skład dekady rezystancyjnej 
dodatkowo wchodzi instrukcja obsługi i świa-
dectwo wzorcowania.
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Tabela 1. Porównanie błędów względnych odniesionych do zakresów pomiarowych dekad 
rezystancyjnych SRM.

x - ilość dekad (3, 6 lub 9)
y - minimalny zakres rezystancji:

01 - (0,1 Ω; 3, 6, 9 dekad)
100 - (100 Ω; 3, 6 dekad)
100k - (100 kΩ; 3 dekady)

z - klasa dokładności:
1 - wysoka (0,05%)
2 - średnia (0,2%)
3 - niska (0,5%)

Tabela 2. Porównanie zakresów symulowanej rezystancji i maksymalnie dopuszczanego prądu.
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SRM
Dekady rezystancyjne

Specyfikacja techniczna

stabilność od ±20 ppm/rok

stabilność długoterminowa od ±25 ppm/3 lata

współczynnik temperaturowy od ±5 ppm/oC

rezystancja początkowa Ro ≤ 0,025 ± 0,0025 [Ω]

napięcie probiercze izolacji 2000 V

rezystancja izolacji 10 GΩ

temperatura pracy 10-35oC

wilgotność względna 25-80%

gwarancja 36 m-cy

Wymiary

SRM-3-y/z 215x147x160 [mm]

SRM-6-y/z 540x147x160 [mm]

SRM-9-y/z 472x260x160 [mm]

Waga

SRM-3-y/z około 3 kg

SRM-6-y/z około 6 kg

SRM-9-y/z około 9 kg


