
MI 315 - pøístroj pro mìøení izolaèního odporu -        MI 315
Pou�ití:
Pøístroj MI 315 je urèen pro mìøení izolaèního odporu elektrických instalací, strojù
a zaøízení pøi jmenovitém mìøícím napìtí 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V, v rozsahu
0 kW a� 400 MW.
Pøístroj dále umo�òuje mìøit ss/st napìtí bez rozli�ení polarity v rozsahu 0 a� 1000
V a malé odpory (vinutí, pøechodové odpory, uzemòovací vodièe, ochranné vodièe a
vodièe pro pospojování vèetnì jejich spojek a pøipojení) 0 a� 4 W proudem vìt�ím
ne� 200 mA.

Pøednosti:
- velký rozsah jmenovitých napìtí pokrývá potøeby v�ech druhù instalací od

slaboproudých a� po silové rozvody nízkého napìtí
- analogová indikace umo�òuje kontrolu stavu izolace v èase
- osvìtlení mìøeného místa �árovkou umístìnou v mìøící sondì
- rychlá kontrola vyhovujícího izolaèního stavu elektrických instalací svìtelnou

indikací v mìøící sondì
- mo�nost vybití kapacitní slo�ky mìøeného objektu po skonèení mìøení

izolaèního odporu (pøipojením pøístroje ve funkci voltmetru na mìøený objekt)
-zabudovaný vnitøní kontrolní odpor 4 MW pro orientaèní kontrolu správného

chodu pøístroje
-indikace stavu napájecího zdroje dvoubarevnou LED,

zelená - dobrý stav, èervená - baterie vybitá
Pøístroj odpovídá:
Ochrana pøed cizím napìtím pøesnost a parametry mìøícího obvodu jsou v souladu s normami IEC 1010, DIN VDE 0413 èást 1 a 4, IEC 1557-2, IEC
1557-4, EN 50081-1, EN 50082-1

Popis:
Pøístroj pro mìøení izolaèního odporu MI 315 je pøímoukazující ohmmetr, u
nìho� je mìøení odporu pøevedeno na mìøení proudu pøi konstantním napìtí.
Mìøící napìtí je stabilizováno a pøi ka�dém jmenovitém napìtí lze izolaèní odpor
mìøit ve tøech rozsazích.
Pøístrojem lze také mìøit st/ss napìtí (bez rozli�ení polarity) v rozsahu 0 a� 1000V
(kontrola beznapì�ového stavu mìøeného objektu).
Pøístroj ve funkci proudového ohmmetru s lineární stupnicí umo�òuje mìøení
malých odporù v rozsahu 0 a� 4W.
Mìøený odpor je napájen konstantním proudem IM.

Pracovní podmínky:
Napájení: 9V ss

6 monoèlánkù 1,5V typ R20 dle IEC,
nebo alkalické èlánky LR20 dle IEC

Rozsah napájení: 7 - 10 V
Krytí pøístroje podle DIN 40050: IP 52
sonda a hrot: IP 20
Rozmìry skøíòky: 165x125x110 mm
Délka mìøících kabelù: 2 x 1.4 m
Hmotnost bez baterií: 1.06 kg
Hmotnost pohotovostní: 1.66 kg

© EXIMUS  - MI315, MI316

 MI 316 - pøístroj pro mìøení izolaèního odporu do 60GW-         MI 316
Pou�ití:
Pøístroj MI 316 je urèen pro mìøení izolaèního odporu elektrických instalací, strojù a
zaøízení pøi jmenovitém mìøícím napìtí 50V, 500V, 1000V, v rozsahu 0 kW a� 60 GW.
Pøístroj dále umo�òuje mìøit ss/st napìtí bez rozli�ení polarity v rozsahu 0 a� 500V.

Pøednosti:
- velký rozsah jmenovitých napìtí pokrývá potøeby mìøení izolaèního odporu vìt�iny

druhù instalací od slaboproudých a� po silové rozvody nízkého napìtí
- analogová indikace umo�òuje rychlou kontrolu stavu izolace v prùbìhu mìøení
- osvìtlení mìøeného místa �árovkou umístìnou v mìøící sondì
- vysoká pøesnost mìøení
- mo�nost vybití kapacitní slo�ky mìøeného objektu po skonèení mìøení izolaèního

odporu (pøipojením pøístroje ve funkci voltmetru na mìøený objekt)
-indikace stavu napájecího zdroje dvoubarevnou LED,

zelená - dobrý stav, èervená - baterie vybitá
- obal umo�òující mìøení v pracovní poloze

Pøístroj odpovídá:
Pøístroj je konstruován tak, �e bezpeènost, ochrana pøed cizím dotykovým napìtím, pøesnost a
parametry mìøícího obvodu jsou v souladu s normami ÈSN EN 61010, EN 61557-2, ÈSN EN
61326-1

Popis:
Pøístroj pro mìøení izolaèního odporu MI 316 je pøímoukazující ohmmetr, u nìho� je mìøení odporu pøevedeno na mìøení proudu pøi konstantním napìtí.
Mìøící napìtí je stabilizováno a pøi ka�dém jmenovitém napìtí lze izolaèní odpor mìøit ve tøech rozsazích.
Pøístrojem lze také mìøit st/ss napìtí (bez rozli�ení polarity) v rozsahu 0 a� 500 V (kontrola beznapì�ového stavu mìøeného objektu).


