
Technické parametry:
Rozsahy mìøení izolaèních odporù ISO  (voleny automaticky)
           0 � 19,99 MW   ;   20 MW �199,9 MW   ;   0,2 GW �1,999 GW
Rozsah mìøení malých odporù: 0�19,99 W / 200mA    2 GW �  19,99 GW
Rozsah mìøení stejnosmìrného napìtí: -1000V �+1000V
Rozsah mìøení støídavého napìtí: 0�1000V v rozsahu frekven. 20Hz�1kHz
Pøesnost: ± (2 % MH +5 D)
Mìøící napìtí:  EMI � 2500 C   0,25 kV,  0,5 kV,  1kV, 2.5kV
                        EMI � 5000 C  2,5 kV,  5 kV
Elektrická pevnost:  6 kV  /  11 kV, Bezpeènost obsluhy dle:  IEC 414
Elektromagnetická kompatibilita:  EN 50081-2, EN 50082-2
Hmotnost / Rozmìry:  cca 800g  /  204×109×106 mm
Dodávka obsahuje:
kompletní sadu mìøících vodièù s krokosvorkami     sadu 8 ks alk.baterií R6
�! Pouzdro pøístroje na základì zvlá�tní objednávky !�

PU 186   Megmet 2500D        PU 186
- pøístroj pro mìøení izolaèních odporù do 20 GW -

Pøednosti:
- nezávislost na sí�ovém napájení
- mìøení malých odporù do 10 W
- èíslicové zobrazení mìøeného údaje
- indikace podpìtí napájecího zdroje
- mo�nost dobíjení akumulátorù v pøístroji
- nízká hmotnost a malé rozmìry
- snadná obsluha a minimální údr�ba

Pøístroj odpovídá:
ÈSN 61010-1 Zaøízení tø. ochr. II.
a) pro napìtí 1000 V CAT II
b) pro napìtí 600 V CAT III
a po�adavkùm EMC dle ÈSN EN 50081-1,82-2.

Popis
Pøístroj je vestavìn v plastovém pouzdru pou�itém u pøístrojù øady PU 180.
 Namìøené hodnoty odporù a napìtí jsou spoleènì s fyzikálními jednotkami
zobrazeny na tøiapùlmístném displeji na èelní stìnì pouzdra. Velikost napìtí
pro mìøení izolaèních odporù se nastavuje tlaèítkem MÌØÍCÍ NAPÌTÍ
uprostøed horní stìny pouzdra a je indikováno dvìma dvoubarevnými LED
vpravo od displeje. Funkce pøístroje se nastavují otoèným pøepínaèem na
pravé boèní stìnì pouzdra. Tento pøepínaè slou�í i k jeho vypnutí.  V dolní
èásti pravé boèní stìny je otvor pro zasunutí dr�áku s osmi akumulátory. K
pøipojení pøístroje k mìøenému objektu slou�í dvì mìøící sondy zavì�ené v
dr�ácích na boèních stìnách. Hrot sondy S1 je posuvný. Po pøitlaèení k
mìøenému objektu se spustí mìøení izolaèního odporu, nebo odporu
ochranného vodièe (dle nastavení funkèního pøepínaèe). Je-li mìøený objekt
pod napìtím, pak PU 186 zùstává pøepnut v re�imu pro mìøení napìtí i po
stlaèení sondy.

Pracovní podmínky:
Pøetí�itelnost: max. 1200 V
Napájecí napìtí: 7.2 a� 12V
Pracovní teplota: 5 °C a� 40 °C
Odolnost vùèi teplotám: -25 °C a� 55 °C
Proudový odbìr: max. 550 mA
Poloha pøístroje: libovolná
Maximální dovolená relativní vlhkost vzduchu:

80% pøi teplotì 23°C
Rozmìry: 195x260x55 mm
Hmotnost: cca 700g bez akumulátorù
Napájecí baterie: 8 ks R6 NiCd 700mAh

musí se objednat zvlá��

© EXIMUS  - PU186, EMI100C, EMI5000C

Urèení:
Mìøící pøístroj PU 186 Megmet 2500 D slou�í k mìøení izolaèních odporù do hodnoty 20 GW a odporu
ochranného vodièe do 10 W. Dále mìøí stejnosmìrná i støídavá napìtí do 1000 V. Jmenovitá mìøící napìtí
pro mìøení izolaèních odporù jsou 500, 1000 a 2500V. Mìøící proud pøi mìøení ochranného vodièe je min.
200 mA.

Dodávané náhradní díly a doplòky:
- ZDA 21 - zdroj na nabíjení akumulátorù
- krokosvorka s izolací PD61
- napájecí baterie NiCd 8ks

Technické údaje:
Stejnosmìrné napìtí (30 a� 1000) V ±(2% z MH + 5D)
Støídavé napìtí (30 a� 1000) V ±(2% z MH + 5D)
Odpor ochranného vodièe:   10 W ±(2% z MH + 5D)

mìøící napìtí: >5 V, Proud (IK), IN: 200 mA +10mA
Izolaèní odpor pøi proudu (IK), IN (£1.5mA) 1.1±0.1mA
mìøící napìtí,  pøesnost: Odpor:
(500 +20) V, ±(2% z MH + 5D) (0.1 a� 20) MW, (5 a� 200) MW,

(50 a� 2000) MW, (0.5 a� 20) GW
(1000 +100) V, ±(2% z MH + 5D) (0.2 a� 20) MW, (10 a� 200) MW,

(100 a� 2000) MW, (1 a� 20) GW
(2500 +200) V, ±(2% z MH + 5D) (0.5 a� 20) MW, (20 a� 200) MW,

 (200 a� 2000) MW, (2 a� 20) GW

 EMI-2500C - pøístroje pro mìøení izolaèních odporù - EMI-5000C
  

Pou�ití:
Pøístroje EMI-1000 C a EMI-5000 C jsou pøenosné digitální pøístroje
pro mìøení izolaèních odporù s tìmito mo�nostmi mìøení:
  - mìøení izolaèních odporù v elektrických sítích
  - mìøení stejnosmìrného a støídavého napìtí
  - mìøení absorpèního èinitele
  - mìøení malých odporù

Pøístroje lze pou�ívat bezprostøednì pro mìøení izolací kabelových linek v prùmyslových sítích, transformátorù, elektromotorù, izolátorù
a jiných energetických zaøízení. Souèasnì mìøí obì polarity stejnosmìrného napìtí a støídavé napìtí do 1000 V. Pøi mìøení malých odporù
do 20 Ohmù proudem vìt�ím jak 200 mA
je mo�ná zmìna polarity mìøícího proudu bez zámìny
mìøících pøívodù. Pøístroje jsou napájeny bateriemi R6 � 8 kusù.

Funkce pøístroje:
- Automatická volba rozsahù pøi mìøení izolaèních odporù.
- Signalizace nominální hodnoty mìøícího napìtí
- Automatické vybíjení mìøícího obvodu po ukonèení mìøení.
- Mìøení èinitele absorpce � mìøení izolaèního odporu
  v rozmezí 15 a 60 sekund s akust. signálem pøekroèení 60s.
- Zabezpeèení vstupních obvodù pøístroje pøi mìøení odporù
- Automatická kontrola stavu baterie
- Zmìna smìru mìøícího proudu pøi mìøení odporù
- Signalizace nebezpeèného mìøícího napìtí 50 V ± 10 V na

vstupních svorkách.


