
Technické údaje:
Stejnosmìrné napìtí 0 a� 1000V ±(2% z MH + 5D)
Støídavé napìtí 0 a� 1000V ±(2% z MH + 5D)
Izolaèní odpor RISO (0.1 a� 2) MW ±(2% z MH + 5D) mìøící napìtí (100 +20) V Proud (IK), IN, IM

(1.0 a� 20) MW (£ 1.5 mA)
(10 a� 200) MW 1.2 ± 0.2 mA
(0.1 a� 2) GW
(1.0 a� 20) GW

- (0.1 a� 2) MW ±(2% z MH + 5D) mìøící napìtí (250 +20) V
(1.0 a� 20) MW
(10 a� 200) MW
(0.1 a� 2) GW
(1.0 a� 20) GW

- (0.1 a� 2) MW ±(2% z MH + 5D) mìøící napìtí (500 +50) V
(1.0 a� 20) MW
(10 a� 200) MW
(0.1 a� 2) GW
(1.0 a� 20) GW

- (0.1 a� 2) MW ±(2% z MH + 5D) mìøící napìtí (1000 +100) V
(1.0 a� 20) MW
(10 a� 200) MW Pracovní podmínky:
(0.1 a� 2) GW Napájecí napìtí: 4.1V a� 8V
(1.0 a� 20) GW Frekvence: 45 a� 500 Hz

Odpor ochranného vodièe  20 W ±(2% z MH + 5D) Teplota: -5 °C a�  40 °C
RP-E 200 W ±(2% z MH + 5D) Poloha pøístroje: libovolná

  2 kW ±(2% z MH + 5D) Relativní vlhkost: max. 80% pøi 23 °C
Teplota (-20...+120)°C ± 3 °C  (externí èidlo -50...+850°C) Rozmìry: 308 x 92 x 57 mm
Výpoèet délky kabelù od 0 do 19.99 km prùøez od 0.125 do 6.000 mm2 Hmotnost: cca 550g bez baterií

Urèení:
Mìøící pøístroj PU 187.2 Megmet 1000 D slou�í k mìøení izolaèních odporù do hodnoty 20GW a
odporu ochranného vodièe do 2 kW, pøípadnì jeho délky.
Dále mìøí stejnosmìrná i støídavá napìtí do 1000 V a teplotu do 120 °C.
Jmenovitá mìøící napìtí pro mìøení izolaèních odporù jsou 50, 100, 250, 500 a 1000 V.
Je øízen mikroprocesorem, má LCD displej s mo�ností podsvícení, který je vybaven
analogovým sloupcovým ukazatelem (bargraf).
Pøístroj MEGMET 1000 D splòuje po�adavky norem:
DIN 57 413/VDE 0413, 1. díl: Mìøièe izolaèního odporu.
ÈSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického ruèního náøadí bìhem pou�ívání.
ÈSN EN 61010-1/A2 Bezpeènostní po�adavky na el. mìøící, øídící a laboratorní zaøízení.
Pøístroj odpovídá po�adavkùm norem v oblasti elektromagnetické kompatibility.

© EXIMUS  - PU187.2

Pøístroj PU 187.2 obsahuje navíc:
- mìøení maximálního pracovního napìtí pøepì�ových ochran Um

- mìøení teploty externími odporovým teplomìrem Pt100 (Pt1000)
- mìøení izolaèního odporu (impedance) podlah a stìn

Pøednosti:
- mikroprocesorové øízení pøístroje
- èíslicové zobrazení mìøeného údaje spoleènì s analogovým (bargraf)
- výpoèet délky kabelu z namìøené hodnoty odporu se zohlednìním
   vlivu teploty
- mìøení =, ~ napìtí
- mìøení izolaèního odporu do 20 GW
- mìøení malých odporù + kalibrace pøívodù
- mìøení teploty
- pamì� 1999 namìøených hodnot s mo�ností pøenosu do PC pøes RS 232
- podsvícený displej
- mo�nost dobíjení akumulátorù v pøístroji
- nízká hmotnost a malé rozmìry
- konstrukènì ve stejném krytu jako Megmet PU 182.1
- snadná obsluha a minimální údr�ba
- funkce Auto Power Off (automatické vypnutí)
- indikace pøípadného ru�ivého napìtí

Pøíslu�enství na zvlá�tní objednávku:
- látkový obal
- mìøící hrot
- baterie 4 x 1.5V  AA
- externí teplotní sonda Pt100 nebo Pt1000
- mìøící �òùra s hrotem délka 10 m

Pøetí�itelnost:
Trvalá pøetí�itelnost - Pøístroj musí pøi mìøení napìtí vydr�et
pøetí�ení 120 % po dobu 2 hodin.
Krátkodobá pøetí�itelnost - Pøístroj musí pøi stisknutém tlaèítku
START vydr�et pøetí�ení stø. i ss napìtím 600 V po dobu 1 min.

 PU 187.2   Megmet 1000D PU 187.2
- pøístroj pro mìøení izolaèních odporù do 20 GW -


