PU 182.1

Megmet 501 D
- pøístroj pro mìøení izolaèních odporù -

PU 182.1

Urèení:
Mìøící pøístroj PU 182.1 Megmet 501 D slouí k mìøení izolaèního odporu elektrických pøedmìtù
a zaøízení pøi jmenovitých stejnosmìrných napìtích 100, 250 a 500 V. Dále mìøí stejnosmìrná i
støídavá napìtí do 550V.
Pøednosti:
- pøístroj splòuje poadavky normy DIN 57 413/VDE 0413, díl 1.
- jednoduché ovládání
- èíslicové zobrazení mìøených velièin
- blokování mìøení izolaèního odporu pøi pøítomnosti cizího napìtí na mìøeném objektu
- automatické vybití pøípadné kapacitní sloky mìøeného objektu po skonèení mìøení
- automatické pøepnutí a indikace ss/st pøi mìøení cizího napìtí a u ss napìtí indikace polarity
- indikace nedostateèného napìtí napájecích èlánkù
- pøístroj i pøísluenství jsou v provedení s dvojitou izolací
Pøístroj odpovídá:
Poadavkùm normy DIN 57 413/VDE 0413, díl 1. Mìøièe izolaèního odporu
Bezpeènostním poadavkùm dle ÈSN EN 61010-1 Zaøízení tø. ochr. II. pro napìtí 300 V CAT III.
a poadavkùm EMC dle ÈSN EN 50081-1 a ÈSN EN 50082-2.

Technické údaje:
Izolaèní odpor
Rozsahy mìøení:

Jmenovitá ss mìøící napìtí:
Jmenovitý proud:
Zkratový proud:
Napìtí naprázdno:
ivotnost napájecích baterií:
(dle DIN 57413/VDE 0413)
Pøetíitelnost:

SONDA P

Popis:
Pøístroj je zabudován do pouzdra z termoplastu V horní èásti pøístroje je umístìn LCD displej. Ve
støední èásti je knoflík pøepínaèe rozsahù mìøení. V pravé horní èásti panelu je umístìn posuvný
pøepínaè mìøících napìtí, spojený s vypínaèem. Na pravém boku je tlaèítko, po jeho stlaèení
mìøí pøístroj izolaèní odpor. Není-li tlaèítko stlaèeno, je mìøiè pøepnut na mìøení napìtí. Na spodním
èele je konektor pro pøipojení nabíjeèe NiCd èlánkù. Levý bok pøístroje slouí jako drák, ve
kterém mùe být uchycena mìøící òùra (pøi pøenáení pøístroje). Na horním èele je odnímatelný
mìøící hrot. Místo nìho je mono pøipojit druhou mìøící òùru, dodávanou jako pøísluenství.
K pøísluenství patøí i dvì násuvné krokosvorky. Napájecí èlánky se vkládají ze spodní strany po
odejmutí víèka.
0.010 a 1.999 MW
0.010 a 19.99 MW
5.0 a 199.9 MW
50.0 a 1999 MW
100, 250, 500V
1.1 mA
<1.5 mA
asi 120V, 270V, 530V
a) LR6 asi 3600 mìøení
b) R6 asi 1200 mìøení
c) NiCd asi 1200 mìøení
600V stø. i ss po dobu 10 s

Napìtí
Rozsah mìøení:
20 a 550 V ss i stø.
Vliv kmitoètu:
pøídavná chyba ±1,5% MH v rozsahu 65 a 500 Hz
Vnitøní odpor:
asi 500 kW
Pøetíitelnost:
660 V trvale
Pøesnost mìøení
Napìtí a odpor vechny rozsahy: ±(2.0% z MH + 5D)
Pracovní chyba:
±(5.0% z MH + 5D)
Rozsah pracovních teplot:
5 °C a 40 °C
Odolnost proti teplotám:
-25 °C a 55 °C
Rozmìry:
308x92x57 mm
Hmotnost:
asi 500 g

- sonda pro mìøení izolace podlah a stìn -

SONDA P

Urèení:
Sonda P slouí jako zvlátní pøísluenství k mìøièùm izolaèního odporu. Její
pomocí lze mìøit izolaèní odpor podlahy a stìn dle ÈSN 33 20 00-6-61
Elektrická zaøízení èást 6, Revize, kapitola 61, postupy pøi výchozí revizi.
Popis:
Sonda P je tvoøena hliníkovou deskou ve tvaru rovnostranného trojúhelníka.
Kadý vrchol tohoto trojúhelníka je opatøen prunou základnou, která pøi
zatíení zajiuje tìsný kontakt s mìøeným povrchem na ploe pøiblinì 900 mm2
a odpor mení ne 5000 W.
Technické údaje:
Délka pøipojovacího vodièe: 10 metrù
Rozmìry: rovnostranný trojúhelník s délkou strany 220 mm
výka vèetnì podpìr 32 mm
Hmotnost: 650 g
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