
Přístroje pro 
testování elektrických 
zařízení



Více než 120 let  
pod proudem
Již od roku 1889 společnost Megger a její předchůdci pomáhají 

elektrotechnikům udržovat napájení elektrickou energií díky vývoji 

a výrobě přenosných testovacích a měřicích přístrojů.  Jako první byly 

vyvinuty přístroje pro měření izolace. Při této příležitosti byla už v roce 

1903 zaregistrována značka Megger. 

Původní přístroje pro měření izolace se dodávaly ve dvou skříňkách, 

které oddělovaly generování napětí od měřicího obvodu, aby se 

zamezilo problémům s elektromagnetickým rušením. O něco později 

byly sloučeny do bakelitového pouzdra s kultovní klikou pro pohánění 

dynama.

O pět let později byly vynalezeny nízkoodporové ohmmetry (LRO), 

kterým se v angličtině říkalo ductery. Tyto testery byly umístěny 

v dřevěných skříňkách a mají za sebou bohatou a dlouhou historii. 

Společnost Megger dokonce obdržela v roce 2006 darem jeden 

z prvních přístrojů LRO, který stále vyhovoval kalibraci.

V roce 1923 přinesl Donald Macadie do společnosti Megger nápad 

zkonstruovat multimetr. Měření proudu, napětí a odporu jedním 

přístrojem bylo revoluční myšlenkou, ze které vznikl AVOmeter 

model 1. O 85 let později začal z výrobních linek vycházet nejnovější 

model 8 mark 7. V tomto katalogu představuje společnost Megger 

řadu multimetrů AVO800.

George Tagg, který ve společnosti Megger pracoval v 60. letech 

20. století, publikoval klíčovou práci týkající se měření zemního 

odporu. Ve své práci se zabýval především systémy se zemními 

elektrodami, které pokrývaly velkou plochu. Dnes, s pomocí moderní 

digitální elektroniky a převratných elektronických komponent, se 

společnost Megger nadále snaží usnadnit vám život vývojem ještě 

výkonnějších a bezpečnějších měřicích a testovacích přístrojů, které 

se budou snadno přenášet, pohodlně držet a snadněji používat, tak, 

abyste byli stále „pod proudem“.

Nové výrobky

Automatický tester 
zemního odporu 
a rezistivity půdy DET2/3 

■ Robustní přístroj na 
měření zemního odporu 
a rezistivity půdy. Viz 
strana 25.

Klešťový tester 
unikajícího proudu 
DCM305E

 ■ Určen pro měření 
unikajícího proudu. Viz 
strana 21.

Multimetry řady 
AVO800 

■ �Špičkové multimetry 
navržené pro techniky 
elektromontážních firem. 
Viz strana 18.

Multifunkční testery 
instalací řady  
MFT1800 

■ �S rozšířenou funkčností.  
Viz strana 14.

Nevíte, který měřicí nebo testovací 
přístroj Megger je pro vás nejvhodnější?

Obraťte se na místního prodejce 
společnosti Megger.

Obraťte se na místního prodejce 
společnosti Megger nebo kontaktujte 
Megger CZ pro více informací na telefonu 
+420 222 520 508.



Přístroje pro testování elektrických 
instalací nízkého napětí

Testery izolace a spojitosti
Pro elektrikáře ............................................................................. 4 až 6

Pro servisní techniky .........................................................................7

Pro techniky v energetice ....................................................... 7 až 9

Pro techniky v telekomunikacích ...............................................28

Mikroohmmetry .................................................................... 10 až 13

Multifunkční testery instalací ........................................... 14 až 15

Testery proudových chráničů 
Jednoúčelové..................................................... ................................16

Multifunkční testery instalací............... ............................ 14 až 16

Kvalita elektrické energie 
Analyzátory kvality elektrické energie ......................................17

Testování uzemnění

Klešťové ampérmetry unikajících proudů ...............................21

Testování impedance vypínacích smyček ................... 22 až 23

Multifunkční testery instalací ........................................... 14 až 15

Testování odporu uzemňovacích elektrod .............................24

Pokročilé přístroje a soupravy pro testování uzemnění .....25

Ostatní měřicí přístroje

Multimetry.................................................. ............................ 18 až 21

Klešťové měřáky............................................... ..................... 20 až 21

Reflektometry (TDR) na lokalizaci kabelových  

poruch pro elektrikáře a telekomunikační techniky...............26 až 27

Testování fotovoltaických solárních panelů (PV)................32

Sled fází..........................................................................................33

Detekce napětí..............................................................33 až 34

Testery elektrických spotřebičů 

a nářadí

S manuálním záznamem............................................29

S databázovými funkcemi..........................30 až 31



Testery pro měření izolace a spojitosti

Oba produkty nabízí kombinaci digitálního displeje a analogového 

zobrazení prostřednictvím společností Megger patentované 

zobrazovací technologie DART. Displej nabízí přesný a zřetelný digitální 

odečet a také odezvu analogového ukazatele pro vyhodnocení nabíjecí 

a vybíjecí charakteristiky smyčky. 

Robustní plášť přístroje z plastu ABS je předurčen odolávat nástrahám 

hrubšího zacházení. Přístroj je ale přitom tak malý, že se vejde do kapsy, 

když jej nepoužíváte. Indikátor vybitých baterií upozorňuje s dostatečným 

předstihem na vybití baterií.

Test stavu izolace

 ■ K dispozici jsou dva nebo tři rozsahy zkušebního napětí, 
které poskytují ideální řešení pro většinu případů 
nízkonapěťového testování izolací.

 ■ Měření izolace až do 1 000 MΩ ve všech rozsazích

 ■ Automatické vybíjení zajišťuje po ukončení testování 
bezpečné vybití všech obvodů

 ■ Při použití rozsahu testu izolace 1 000 V se před 
přivedením zkušebního napětí zobrazí upozornění na 
přítomnost vysokého napětí

Měření spojitosti

 ■ Automatické měření spojitosti se provádí proudem 
200 mA v souladu s mezinárodními požadavky. Není 
třeba stisknout testovací tlačítko

 ■ Všechny přístroje umožňují měření spojitosti až do 
100 Ω, přičemž rozsah 0–10 Ω se měří s proudem vyšším 
než 200 mA

 ■ K dispozici je kompenzace odporu připojovacích vodičů 
do hodnoty odporu 9,99 Ω, a to jak pro standardní měřící 
vodiče, tak i pro měřicí vodiče jištěné

 ■ Detekce vstupního napětí ve všech rozsazích

 ■ Indikace spojitosti bzučákem umožňuje rychlé testování 
kabelů a identifikaci smyček

 ■ Bzučák funguje do prahové hodnoty 5 Ω

Řada MIT200

Přístroje řady MIT200 patří k nejmenším dostupným testerům izolace

1002-015
Sada 2 jištěných měřicích vodičů do 
500 mA

Příslušenství

1002-001
Sada 2 měřicích vodičů

1002-491
Červené a černé sondy a svorky

Speciální vlastnosti
 � Vynikající poměr cena/

výkon 

 � Měřicí přístroj kapesní 
velikosti 

 � Ochrana proti vnějšímu napětí
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MIT200 MIT210 MIT220 MIT230

Zkušební napětí 1000 V n n

500 V n n n

250 V n n

Izolační odpor do 1 000 MΩ n n n n

Měření spojitosti při 200 mA n n n n

Rychlá indikace spojitosti bzučákem n n n n

Detekce napětí n n n n

Inteligentní bezpečnostní systém n n n n

Podsvícený displej n n n n

CAT III 600 V n n n n

Možnost prodloužení záruky na 3 roky 
ZDARMA

n n n n



Řada MIT300

Přístroje pro měření izolace od společnosti Megger jsou zcela jiné než všechny 
ostatní přístroje, které jste kdy používali

Příslušenství

1002-491
Červené a černé sondy a svorky

1002-001
Sada 2 měřicích vodičů

1002-015
Sada 2 jištěných měřicích 
vodičů do 500 mA

1001-884
Dálkově spínaná sonda se 
speciálním konektorem

Přístroje Megger pro měření izolace odolají hrubšímu 
zacházení při měření v terénu

Jsou opatřeny pryžovým pláštěm a pevným integrovaným víkem, které chrání 

displej. Pevný závěs umožňuje při práci zajistit víko zespodu přístroje, což 

usnadňuje jeho používání a není možné je ztratit. Víko se dá přitom zavřít, aniž 

byste museli vytáhnout testovací vodiče.

Testery izolace Megger MIT mají intuitivní nastavení a jsou 
jednoduše ovladatelné.

Používání těchto testerů izolace je velmi jednoduché, přístroje neobsahují 

žádné funkce ukryté hluboko v menu. Barevné rozlišení otočného ovladače 

testů zrychluje nastavení přístroje před samotným měřením. Na vnitřní straně 

ochranného víka naleznete schémata připojení měřícího přístroje.

Bezpečnost při měření je pro společnost Megger prioritou. Ochranu 

přístroje a uživatele naplňují následující vlastnosti. 

■  Zablokování měření v případě nesprávně připojených měřících vodičů

■  Díky konstrukci testeru jsou obsluha a  měřicí přístroj během 
měření kontinuity chráněny před náhodným přivedením 
externího napětí

■ Na externí napětí vyšší než 25 V je během měření izolačního 
stavu uživatel upozorněn výstrahou

 ■ Zablokování měření 
 – V případě měření kontinuity na obvodech pod  
  napětím 
–   V případě měření izolačního stavu na obvodech  

s externím napětím vyšším než 50 V

Používání přístroje bez nutnosti jeho držení v ruce 

Testery řady MIT300 jsou navrženy a vyváženy pro zavěšení na krk. Přínosem 

jsou vaše volné ruce. Pro rychlejší měření kontinuity jsou testery vybaveny 

automatickým startem a bzučákem. 

Zahájení měření izolačního stavu je 

možné buď tlačítkem na spínané sondě, 

nebo na testeru.
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MIT300 MIT310 MIT320
MIT310A 

analogový
MIT330

Zkušební napětí 250 V n n n n n

500 V n n n n n

1000 V n n n n

Rozsah měření 1000 MΩ 1000 MΩ 1000 MΩ 1000 MΩ 1000 MΩ

Nastavení hranice hodnoty izolačního stavu 
s alarmem od 0,01 MΩ do 1 000 MΩ

n n

Měření spojitosti Spojitost do 100 Ω n n n n n

Bzučák indikace spojitosti n n n n n

Kompenzace odporu měřicích vodičů do 9 Ω n n n <1/2 Ω n

Nastavitelný bzučák spojitosti od 1 do 100 Ω n n

Vypnutí bzučáku n n

Měření napětí AC / DC 600 V 600 V 600 V 600 V

Měření odporu Rozsah od 10 Ω do 1 MΩ n n

Rozsah od 0 Ω do 2 kΩ n

Funkce Varování před externím napětím n

Voltmetr n n n n

Podsvícený displej n n

Podsvícení otočného voliče rozsahů n n

Tlačítko pro uzamknutí testu n n n n n

Automatické vypínání n n n n

Měřící sonda s TEST tlačítkem n n

Ukládání dat n

Stažení přes USB n

Krytí IP54 n n n n n

Možnost napájení z akumulátorů n n n n n

Součást dodávky Sada 2 měřicích vodičů n n n n n

Kalibrační certifikát zdarma n n n n

Možnost prodloužení záruky na 3 roky ZDARMA n n n n



Přístroje pro měření izolace a spojitosti pro údržbu 
elektrických instalací a průmyslovou údržbu

Řada MIT400/2

Významné vlastnosti:
 ■  Navrženy pro profesionální použití jak na 

domovních instalacích, tak i v průmyslu

 ■  Stabilizované testovací napětí v rozsahu  
od −0 % do +2 % 

 ■    Uživatelsky nastavitelné testovací napětí  
v rozsahu od 10 V do 1000 V

 ■ Rychlé měření spojitosti na jednom rozsahu  
od 0,01 Ω do 1 MΩ 

 ■ Ruční měřicí přístroj s testovacím napětím  
1 000 V a odporem do 200 GΩ

 ■ Možnost dobíjení akumulátorů jak ze sítě,  
tak z autozásuvky

 ■ Měření izolace do 200 GΩ s regulací zpětnou  
vazbou pro přesné řízení zkušebního napětí 

 ■ Efektivní hodnoty Trms AC/DC do 600 V

 ■ Ukládání výsledků měření a stahování prostřednictvím 
Bluetooth®

 ■ Detekce obvodu pod napětím a ochrana přístroje

 ■ Bezpečnostní kategorie CAT IV 600 V a krytí IP54

Tato řada přístrojů pro měření izolace a spojitosti nabízí ergonomický tvar 

a nejnovější měřicí technologie ochrany před externím napětím.

Zařízení řady MIT400/2 se nyní vyznačují rychlejším měřením spojitosti 

a stabilizovaným testovacím napětím, což zajišťuje přesnější a produktivnější 

měření.

Odchylka testovacího napětí je nyní menším než +2 %. 

Dále je k dispozici uživatelsky nastavitelné testovací napětí v rozsahu od 10 V 

do 1000 V.

Při měření spojitosti je přístroj chráněn před externím napětím. Rozsah při plně 

automatickém měření je od 0,01 Ω do 1 MΩ.

Měřící přístroje řady MIT400/2 nabízejí diagnostické testy, jako např. polarizační 

index PI, dielektrickou absorpci DAR. Přístroje této řady jsou tedy výborným 

pomocníkem v plánování údržby elektrických motorů.

Příslušenství
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1002-015  
Sada 2 jištěných měřicích vodičů 
pojistkou 500 mA

1002-001  
Sada 2 měřicích vodičů 

1007-464  
Sada nabíječky, pouze modely MIT430/2 
a MIT2500

1006-513  
Pouze model  
MIT2500



MIT2500

Ruční přístroje pro měření izolace a spojitosti 
s vyšším testovacím napětím

1006-513  
Pouze model  
MIT2500

cz.megger.com 7

 ■ Robustní přístroje pro použití v průmyslu a údržbě

 ■ Ruční měřicí přístroj s testovacím napětím 2500 V 
a odporem do 200 GΩ 

 ■ Guard terminál pro zvýšení přesnosti měření izolačního 
odporu 

 ■ Uživatelsky nastavitelné testovací napětí v rozsahu od 
50 V do 2500 V 

 ■ Stabilizované testovací napětí v rozsahu od −0 % do +2 % 

 ■ Měření spojitosti v jednom rozsahu od 0,01 Ω do 1 MΩ 

 ■ Diagnostické funkce – polarizační index PI a dielektrická 
absorpce DAR 

 ■  Možnost dobíjení akumulátorů jak ze sítě, tak 
z autozásuvky 

 ■ Ukládání výsledků měření a stahování prostřednictvím 
Bluetooth®

 ■ Detekce obvodu pod napětím a ochrana přístroje

 ■ Bezpečnostní kategorie CAT IV 600 V a krytí IP54

MIT2500 je nejmenší ruční přístroj pro měření 

izolace s rozsahem do 2 500 V na trhu.

Funkce „uživatelsky nastavitelného 

testovacího napětí“ nabízí nastavení napětí 

v rozsahu od 100 V až do 2 500 V.

Výstupní testovací napětí je stabilizované 

s tolerancí −0 % +2 % pro přesné měření bez 

rizika vzniku přepětí na měřeném obvodu.

Soubor funkcí doplňuje měření polarizačního 

indexu (PI) a dielektrické absorpce (DAR) 

včetně uložení jejich výsledků s možností 

stažení.

MIT400/2 MIT410/2 MIT420/2 MIT430/2 MIT2500

Zkušební napětí 2,50 kV n

250 V, 500 V a 1 kV n n n n n

50 V a 100 V n n n n

Nastavitelné od 10 V do 1 kV v krocích po 1 V n n

Nastavitelné od 50 V do 2,5 kV, od 50 V do 
1 kV v krocích po 1 V, od 1 kV do 2,5 kV v 
krocích po 10 V

n

Měření izolačního odporu až do  200 GΩ 200 GΩ 200 GΩ 200 GΩ 200 GΩ

PI, DAR a časované měření n n n n

Tlačítko pro uzamknutí testu n n n n n

3. svorka Guard terminál n

Spojitost 0,01 Ω až 1 MΩ 100 Ω n n n n

Automatické obrácení polarity n n n n

Kompenzace (vynulování) měřicích vodičů < 10 Ω < 10 Ω < 10 Ω < 10 Ω < 10 Ω

Měření napětí 600 V AC/DC n n n n n

mV AC/DC n n n n n

Měření frekvence Vše od 15 do 400 Hz
Vše od 15 do 

400 Hz
Vše od 15 do 

400 Hz
Vše od 15 do 

400 Hz

Kapacita Kapacita 0,1 nF–10 µF n n n

Další výhody Alarm limitu testu PROŠEL/NEPROŠEL n n n n

Automatické vypnutí n n n n n

Možnost napájení AA alkalickými bateriemi 
nebo NiMH akumulátory

n n n n n

Možnost připojení nabíječky n n

Zabudovaná paměť n n n

Stahování a ukládání dat prostřednictvím 
Bluetooth®

n n

Sada 2 měřicích vodičů se silikonovou izolací n n n n
Sada 3 měřicích 

vodičů

Měřicí sonda s TEST tlačítkem n n n volitelně

Bezpečnostní kategorie CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V

Krytí IP54 n n n n n

Kalibrační certifikát ZDARMA n n n n n

Možnost prodloužení záruky na 3 roky 
ZDARMA

n n n n n



Od roku 1903 přístroje značky Megger udávají směr v testování izolace. 

Řada těchto testerů reprezentuje to nejlepší, co nabízíme. Jejich uživatelé 

ocení bezpečnostní kategorii CAT IV 600 podle normy EC61010-1. Dále 

krytí IP65 zaručuje jejich odolnost proti prachu a tryskající vodě. Díky 

unikátnímu dvouplášťovému pouzdru vyvinutému společností Megger 

nemusíte dělat žádné kompromisy při jejich použití. Jejich vnější plastové 

pouzdro je navrženo tak, aby vydrželo tvrdé zacházení v terénu a jejich vnitřní 

pouzdro zadrželo oheň v případě nečekaného vyhoření přístroje.

Řada těchto přístrojů se vyznačuje jednoduchým ovládáním. Na vnitřní straně 

víka měřícího přístroje najdete stručný návod a popis jednotlivých ovládacích 

prvků. Časovač a mezní hodnoty je možné nastavit včetně akustického 

upozornění. Velký a přehledný podsvícený display zobrazuje většinu 

potřebných informací. Mezi ně patří izolační odpor, testovací napětí, testovací 

proud, kapacita, stav interní baterie a čas. Dále se během testu zobrazuje 

uplynulý čas od spuštění testu, takže přesně víte, ve které fázi se nacházíte. 

Displej je podsvícený, takže je snadno čitelný jak na přímém slunci, tak na 

slabě osvětlených místech. Aby byly testery vždy připraveny měřit, je možné je 

napájet buď ze sítě, nebo z interního akumulátoru.

Přístroje pro měření izolace Megger pracující s vysokým napětím a jsou 

vybaveny podobně jako jiná zařízení na měření izolace napětím 5 kV a 10 kV 

Guard terminálem kvůli eliminaci povrchových svodových proudů. 

Společnost Megger však u svých přístrojů deklaruje skutečnou funkčnost 

tohoto Guard terminálu, takže víte, že skutečně plní svoji funkci. Použití Guard 

terminálu zvyšuje výslednou přesnost měření. 

Přístroje pro měření izolace napětím 10 kV měří izolační odpor až do 20 TΩ, 

přístroje s napětím 5 kV až do 10 TΩ. To znamená, že dokážete dostatečně 

včas zachytit degradaci izolace, předvídat vývoj jejího stárnutí a naplánovat 

výměnu nebo opravu. Údržba pak může být skutečně plánovaná. 

MIT515

Pro zákazníky požadující jednoduchý a jednoduše ovladatelný přístroj pro 

měření izolačního stavu vysokým napětí v údržbě se dokonale hodí model 

MIT515. Tento robustní přístroj MIT515 testuje napětím do 5 kV. Nenabízí sice 

stejnou flexibilitu měření jako ostatní přístroje z této řady, ale disponuje často 

používanými měřicími režimy, jako je základní měření a měření izolačního 

odporu v čase, měření polarizačního indexu PI a dielektrické absorpce DAR. Je 

ale vybaven různými bezpečnostními prvky, jako je ochrana před náhodným 

zahájením testu, funkčnost zařízení do 3 000 metrů nad mořem, třída CAT IV 

600 V. Mezi další klady tohoto měřícího přístroje patří stabilní testovací napětí 

a Guard terminál pro zvýšení přesnosti měření.

MIT525 a MIT1025

Elektroinženýři, kteří potřebují u měřicích přístrojů více diagnostických 

funkcí, mohou při své práci ocenit další prvky a funkce modelů 

MIT525 a MIT1025. Tyto přístroje nabízejí testovací napětí až do 5 kV, 

případně 10 kV. Jsou vybaveny automatickým měřením odporu izolace 

s určením polarizačního indexu (PI) a absorpce dielektrika (DAR) a navíc 

zkouškou krokováním testovacího napětí (SV), zkouškou vybíjení dielektrika 

(DD) a zkouškou vzrůstajícím napětím (Ramp test). USB rozhraní, které je 

izolované od zdroje testovacího napětí 10 kV, umožňuje stahování a ukládání 

naměřených dat v reálném čase za použití jednoduchého a intuitivního 

softwaru. 

 ■ Nastavitelné testovací napětí od 50 V do 15 kV pro 
maximální flexibilitu

 ■ Měření izolačního odporu až do 30 TΩ pomáhá včas 
předvídat problémy s izolací

 ■ Guard terminál pro eliminaci svodových proudů

 ■ Vysoký nabíjecí proud pro měření induktivních zátěží

 ■ Vysoká odolnost vůči externímu elektrickému rušení při 
měření v místech s jeho vysokou intenzitou

 ■ Odolná konstrukce

 ■ Dvouplášťové pouzdro zajišťuje uživateli izolaci od 
vysokonapěťového obvodu

 ■ Diagnostické funkce 

 ■ Provoz z akumulátoru nebo ze sítě

 ■ Ukládání výsledků měření do zabudované paměti

 ■ Možnost měření během nabíjení akumulátoru ze sítě

MIT515, MIT525, MIT1025, MIT1525

Vysokonapěťové testery izolace, které nemají konkurenci

Vysokonapěťové testery izolace
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MIT515, MIT525, MIT1025, MIT1525

Vysokonapěťové testery izolace

Příslušenství

1002-643
Sada měřicích přívodů se svorkami 
střední velikosti dostupná v délkách 3, 
10 a 15 m

1002-647
Sada měřicích přívodů s velkými 
svorkami v délkách 3, 10 a 15 m

Testerem MIT 515 je možné měřit 
i během nabíjení akumulátoru 
ze sítě

Vysokonapěťové testery izolace

1005-259
Sada měřicích přívodů s velkými 
svorkami v délkách 5, 10 a 15 m

MIT1525

Rozšíření řady o model MIT1525 dává elektroinženýrům možnost neomezovat 

se hranicí maximálního testovacím napětím 10 kV, ale je možné ji posunout 

až na 15 kV, se zkratovým proudem do 4 mA a měřením odporu až do 30 TΩ.

Všechny přístroje řady MIT obsahují lithium iontové akumulátory, které 

zkracují čas do plného nabití na pouhé 2,5 hodiny. Po 30 minutách nabíjení 

je již možné tester použít s testovacím napětím 5 kV a zátěží do 100 MΩ po 

dobu jedné hodiny. 
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MIT515 MIT525 MIT1025 MIT1525

Zkušební napětí 15 kV n

10,0 kV n n

5,0 kV n n n n

2,5 kV n n n n

1,0 kV n n n n

500 V n n n

250 V n n

Uživatelsky nastavitelné testovací 
napětí

Od 100 V do 1 kV v krocích po 10 V n n n n

Od 1 kV do maximálního testovacího napětí v krocích 
po 25 V

n n n n

Měření Max. hodnota izolačního odporu 15 TΩ 15 TΩ 20 TΩ 30 TΩ

Min. hodnota izolačního odporu  10 kΩ 10 kΩ 10 kΩ 10 kΩ

Napětí n n n n

Kapacita n n n n

Svodový proud n n n n

Typy měření Izolační odpor n n n n

Časovaný izolační odpor n n n n

Polarizační index n n n n

Index absorpce dielektrika n n n n

Skokové zvyšování napětí n n n

Vybíjení dielektrika n n n

Test plynule vzrůstajícím napětím (ramp test) n n n

Ostatní funkce Analogové zobrazení na displeji n n n n

Ovládání a zobrazení časovače n n n n

Zkratový proud 3 mA 3 mA 3 mA 3 mA

Max. potlačení šumu 3 mA 3 mA 3 mA 6 mA

Rozhraní USB výstup n n n

Napájení Síť n n n n

Li-ion akumulátor s rychlým dobíjením n n n n

Hmotnost kg 4,5 4,5 4,5 4,5

Dodávaný software PowerDB lite n n n

Bezpečnostní kategorie CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 1000 V

Stupeň krytí IP65 IP65 IP65 IP65

Kalibrační certifikát ZDARMA n n n n

Možnost prodloužení záruky na 2 roky ZDARMA n n n n



Mikroohmetry

Měření nízkých odporů, někdy označovaných jako Ducter testování, 

je vhodné pro měření kvality spojů, např. spoje kabelů nebo připojení 

kabelů na sběrnici. Při vysokém přechodovém odporu dochází 

k energetickým ztrátám. Využití měření přechodových odporů je velmi 

široké. Používá se například v energetice, leteckém průmyslu, při kontrole 

kvality výrobků nebo v údržbě na železnici.

DLRO10 je základní, lehký nízkoodporový tester. Jeho automatický režim 

vybere vhodný DC proud do 10 A pro změření přechodového odporu od 

0,1 μΩ do 2 000 Ω. Provede dvě měření se změnou polarity proudu, čímž jsou 

kompenzovány případné vlivy cizího napětí na měřeném objektu a výsledek se 

zobrazí na velkém LED displeji. Přístroj je napájen pomocí NiMH akumulátorové 

sady, kterou je v průběhu nabíjení možno vyměnit. Akumulátorová sada má 

vlastní indikátor stavu nabití. Testery DLRO10 jsou intenzivně využívány 

například provozovatelem londýnského metra v tunelech pod městem, kde 

měří kvalitu spojení kolejí ve špinavém a vlhkém prostředí.

DRLO10X je nejsofistikovanější mikroohmmetr na trhu. Je lehký a využívá 

stejné výměnné akumulátory jako DLRO10, model DLRO10X má však navíc 

interní paměť pro 700 sad výsledků měření a poznámek. Poznámky jsou 

vkládány pomocí alfanumerické klávesnice a je možné je stáhnout do počítače. 

DLRO10X zobrazí výsledek měření s oběma polaritami a jejich průměrnou 

hodnotu do 3 sekund od začátku měření. Přístroj dosahuje vysoké základní 

přesnosti 0,2 %. Kromě jiných možností využití, jeden z našich zákazníků 

využívá DLRO10X pro výstupní kontrolu kvality výrobků, přičemž využívá 

možnosti přenosu měřených dat v reálném čase.

 ■ Měřící proud až 10 A

 ■ Ochrana proti náhodnému připojení na obvodu pod 
napětím

 ■ Automatická kontrola spojitosti připojení 

 ■ Více provozních režimů včetně plné automatiky

 ■ Možnost měření nízkým a vysokým výkonem

 ■ Možnost rychlonabíjení akumulátorů

 ■ Vysoce přesné měření přechodových odporů

 ■ Možnost napájení ze sítě

Řada DLRO10

Součástí dodávky DLRO10 je také 
nabíječka do auta

DLRO10X s LED obrazovkou
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DLRO10HD nabízí možnost volby 
testování při vysokém i nízkém 
výkonu

Mikroohmmetry

DLRO10HDX rozšiřuje řadu přístrojů Megger DLRO10 a 10X. Kombinuje tak 

jednoduchost provozu s krytím IP 65 pro použití jak v terénu, tak i na stole 

včetně zabudované paměti.

Tyto přístroje jsou napájeny buď z akumulátoru, nebo ze sítě, takže jsou vodné 

pro průběžné měření na výrobních linkách nebo při opakujícím se měření.

Otočné voliče se jednoduše a snadno ovládají za jakéhokoliv počasí nebo 

v rukavicích. Velký, přehledný a podsvícený LCD displej je snadno čitelný 

i z větší vzdálenosti. Přístroj DLRO10HDX umožňuje dosahovat výrazně lepší 

soulad s mezinárodními předpisy a normami a dokáže dodat proud 10 A při 

měření odporů do 250 mΩ a 1 A při měření odporů do 2,5 Ω. Trvání každého 

měření může být až 60 sekund.

S nasazeným krytem svorek (volitelné příslušenství) má přístroj DLRO10HDX 

bezpečnostní třídu CAT III 300 V. Detaily pro objednání viz objednací údaje 

v tomto dokumentu.

DLRO10HDX je dokonalou 
kombinací jednoduchosti 

a odolnosti

Přístroj DLRO10HDX má pět testovacích režimů, z nichž každý se dá vybrat 

pomocí jednoduchého otočného přepínače. Pomocí otočného přepínače lze 

získat přístup i ke všem paměťovým funkcím, mazání záznamů, stahování do 

softwaru PowerDB a vyvolávání výsledků testů.

Pomocí přehledného ovládacího panelu lze jednoduše procházet v nabídce 

dostupných možností.

 ■ NOVINKA Interní paměť pro ukládání výsledků testů 
s kapacitou až 200 záznamů (pouze model HDX)

 ■ Stahování dat do softwaru PowerDB

 ■ NOVINKA Vyměnitelné koncovky testovacích vodičů 

 ■ Možnost výběru vysokého nebo nízkého výstupního 
výkonu při diagnostice stavu

 ■ Provoz na baterii nebo ze sítě

 ■ Ochrana do 600 V bez vypálení pojistky; kontrolka na 
testovacím vodiči upozorňuje na přítomnost externího napětí

 ■ Odolný kryt: IP 65 se zavřeným víkem, IP 54 za provozu

 ■ Jednoduchý výběru testu z pěti měřicích režimů otočným 
voličem, včetně automatického spuštění při připojení
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DLRO10HD nabízí jinou kombinaci vlastností, které mohou blíže vyhovovat 

vašim nárokům. Je dodáván v odolné polypropylénové skříňce a má krytí 

IP54 při provozu z akumulátorů a IP 65, když je víko uzavřené. Je možné ho 

provozovat jak ze sítě, tak z akumulátorů, a to i v průběhu nabíjení. 

Unikátní vlastností DLRO10HD je možnost měření nízkým nebo vysokým 

výkonem. Toto měření umožňuje diagnostiku stavu měřeného objektu a je 

zvlášť užitečné při měření tlustých vodičů, spojů a při kontrole kvality svarů. 

DLRO10HD poskytuje na výstupu 10 A po dobu 60 sekund do zátěže 250 mΩ 

DLRO10HDX



Mikroohmetry

1000-809
Sada přívodů Kelvin v délkách 30, 50 
a 100 m

6380-138
Pouzdro na přenášení přístroje DLRO10 
a příslušenství (neplatí pro model 
DLRO10HD)

Ostatní příslušenství

Testovací vodiče pro přístroje DLRO 
s duplexními konektory

Systém testovacích vodičů s duplexními konektory je určen pro všechny 10A 

přístroje DLRO a přístroje BT51 od společnosti Megger. Systém testovacích vodičů 

s duplexními konektory pro čtyřvodičové měření Megger DLRO představuje 

cenově nejvýhodnější a nejpraktičtější řešení, které uživateli umožňuje používat 

všechny existující koncovky testovacích vodičů a testovací vodiče různých délek 

potřebné při testování malých odporů v nejrůznějších prostředích.

Ústředním prvkem tohoto systému testovacích vodičů je speciální konektor, který 

podle potřeby umožňuje vyměňovat koncovky testovacích vodičů, například 

Kelvinovy svorky nebo duplexní testovací sondy. Existují dvě verze konektoru – jedna 

s LED kontrolkami, které fungují v kombinaci s přístroji řady DLRO10. Kontrolky LED 

zajišťují bezpečnější a praktičtější používání tím, že mají tyto signalizační funkce:

DLRO10, DLRO10X, DLRO10HD A DLRO10HDX

 ■ Upozornění pro připojení k nebezpečnému externímu napětí (chybí na 

modelu DLRO10X, zde se toto upozornění zobrazuje na displeji)

 ■ Signalizace spojitosti

 ■ Signalizace dokončení testu a zobrazení měření na displeji

V případě modelu DLRO10X navíc

 ■ Signalizace vyhovujícího/nevyhovujícího výsledku z hlediska limitů testu 

nastavených uživatelem

Všechny tyto důležité signály vidí uživatel blízko místa připojení, a proto nemusí 

sledovat displej přístroje. K dispozici je navíc i 6m prodlužovací vodič, který zaručuje 

maximální flexibilitu.

Testovací vodiče s konektorem včetně kontrolek nebo bez nich

Testovací vodiče s jednoduchým konektorem se dodávají bez koncovek. Tyto 

duplexní měřicí vodiče mají háčkové koncovky pro připojení k přístroji a konektor 

s vysoce výkonnými LED kontrolkami viditelnými z každého směru.

Testovací vodiče s konektorem 
a světelnými kontrolkami
1006-456 Měřicí vodiče s duplexními 
konektory 1,5 m
1006-458 Měřicí vodiče s duplexními 
konektory 3 m   
1006-459 Měřicí vodiče s duplexními 
konektory 6 m   

Testovací vodiče s konektorem bez 
kontrolek
1006-452 Měřicí vodiče s duplexními 
konektory 1,5 m
1006-454 Měřicí vodiče s duplexními 
konektory 3 m   
1006-455 Měřicí vodiče s duplexními 
konektory 6 m   

Prodlužovací vodič s konektorem

Tento 6m prodlužovací vodič s duplexním konektorem slouží k prodloužení 

testovacích vodičů s duplexním konektorem bez signalizačních kontrolek.

1006-460 EL6-C prodlužovací vodič 6 m    

Koncovky

Ruční sonda s duplexním konektorem má odpružené hroty a konektor 

umožňující snadné připojení k testovacímu vodiči s konektorem. 

Duplexní sonda s konektorem
1006-450    DP1-C

Duplexní sonda s otočnými hroty
1006-449    DTP1-C

Koncentrická sonda 1
1006-448    CP1-C

Kelvinova svorka 1
1006-447    KC1-C

Komponenty systému vodičů 
s duplexními konektory

Velká svorka s ochranou proti dotyku – nastavitelné rozevření 
čelistí

Kelvinova svorka 2 s duplexním konektorem je plně izolovaná svorka 

s ochranou proti nebezpečnému dotyku určená pro měření, kde se vyžaduje 

vysoká bezpečnost.

Kelvinova svorka 2
1006-451    KC2-C
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Kelvinova svorka
1006-462   KC1-TL3-C
Souprava dvou 3m vodičů 
a Kelvinových svorek pro čtyřvodičové 
měření.

Mikroohmetry

Duplexní sonda
1006-444   DH4-C
Souprava dvou 1,5m měřicích vodičů pro 
čtyřvodičové měření včetně duplexních 
sond. Jeden vodič je se světelnými 
kontrolkami

1006-463
Jako DH4-C, ale dodávaný s 
krytem vývodů DLRO10HD pro 
kategorii CATIII 300 V

1006-445
Jako DH4-C,  
ale délka 3 m

Kryt svorek (volitelné příslušenství)

Bezpečnostní třída CAT III 300 V 

platí pro přístroj DLRO10HDX, 

pouze pokud je na něm nasazen 

kryt svorek (volitelné příslušenství), 

který zaručuje požadovaný izolační 

odpor a bezpečné vzdálenosti 

svorek přístroje. Přestože tento kryt 

svorek lze používat v kombinaci 

s jakýmikoliv testovacími vodiči, 

pouze duplexní ruční sondy Megger DH4, DH5 a DP1-C a izolované Kelvinovy 

svorky KC2-C mají vhodnou izolaci splňující požadavky normy IEC 61010-1 

a bezpečnostní třídy CAT III 300 V.

Kompletní soupravy vodičů s duplexními 
konektory

Soupravy sond a vodičů
1006-442    DH1-C
Souprava dvou 3m vodičů a duplexních 
sond s otočnými hroty pro čtyřvodičové 
měření. 

Izolovaná Kelvinova svorka
1006-461   KC2-TL3-C
Sada dvou 3m vodičů pro čtyřvodičové 
měření s izolovanými Kelvinovými 
svorkami.
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DLRO10 DLRO10X DLRO10HD DLRO10HDX

Rozsahy

1,9999 mΩ 1,9999 mΩ 2,5000 mΩ 2,5000 mΩ

19,999 mΩ 19,999 mΩ 25,000 mΩ 25,000 mΩ

199,99 mΩ 199,99 mΩ 250,00 mΩ 250,00 mΩ

1,9999 Ω 1,9999 Ω 2,5000 Ω 2,5000 Ω

19.999 Ω 19.999 Ω 25,000 Ω 25,000  Ω

199.99 Ω 199.99 Ω 250.00 Ω 250.00 Ω

1999,9 Ω 1999,9 Ω 2500,0 Ω 2500,0 Ω

Rozsahy, vysoký výkon
250,00 mΩ 250,00 mΩ

2,5000 Ω 2,5000 Ω

Režim měření

Manuální n n n n

Automatický n n n n

Kontinuální měření n n n n

Induktivní režim 10 A n n

Induktivní režim 1 A n n

Jednosměrný n n n

Displej LED 4 1/2 digitu LCD podsvícený LCD podsvícený LCD podsvícený

Ukládání výsledků a dat n n

Hmotnost 2,6 kg 2,6 kg 6,7 kg 6,7 kg

Napájení
Síť

Možné pomocí jednotky 
DLRO10LPU

Možné pomocí jednotky 
DLRO10LPU

n n

Nabíjecí akumulátor n n n n

Doba nabíjení akumulátoru 4 h 4 h 8 h 8 h

Krytí IP54 IP54 IP65 IP65

Bezpečnostní kategorie 
CAT III 300 V

n n

Bezpečnostní kategorie 
CAT III 600 V

n n

Možnost prodloužení záruky na 2 roky ZDARMA n n n n



Multifunkční testery instalací

Tyto přístroje nezničíte a sebe neohrozíte, když je připojíte mezi fáze, když vám 

spadnou na zem, když je budete používat v dešti, když vyberete nesprávný 

rozsah, ani když je omylem připojíte k obvodu pod napětím – a to ani se 

stlačeným tlačítkem Test!

Krytí IP54 vůči prachu a vodě spolu s bezpečnostní kategorií CAT IV zajišťuje 

vysokou odolnost a bezpečnost řady MFT1800. Přístroj můžete použít bez obav 

o sebe i o přístroj takřka za všech situací, přístroj je schopen provést jakýkoliv 

test podle IEC 60364. Přístroj je dodáván v odolném transportním kufru včetně 

baterií, uživatelské příručky a kalibračního certifikátu.

Přístroje řady MFT1800 jsou dokonalým pomocníkem při nejrůznějších 

měřeních a nabízejí výběr funkcí pro testování uzemnění, testování spojitosti 

při 15 mA s automatickou změnou polarity, testování proudových chráničů 

(RCD) typu B i při proudu 2 x IΔN a automatickou korekci při opačné polaritě při 

testech v obvodech pod napětím.

Řada MFT

 ■ Řada přístrojů pro dvou- a třívodičové měření impedance vypínací 
smyčky bez vybavení RCD

 ■ Dvouvodičové testování impedance vypínací smyčky vysokým 
proudem včetně měření mezi dvěma fázemi

 ■ Měření možného zkratového proudu do 20 kA

 ■ Test izolace při 100 V, 250 V, 500 V a 1 000 V (podle modelu)

 ■ Měření spojitosti s automatickou změnou polarity od 0,01 Ω do 
9,99 kΩ

 ■ Testování jedno- a třífázových proudových chráničů s citlivostí 
10 mA až 1 A (bez uzemnění) (podle modelu)

 ■ Testování proudových chráničů typu AC, A, S, B 
a programovatelných proudových chráničů (podle modelu)

 ■ Testování proudových chráničů při proudu ½ x IΔN, 1 x IΔN, 
2 x IΔN a 5 x IΔN (podle modelu)

 ■ Automatický test proudového chrániče

 ■ Sled fází

 ■ Měření zemničů: 2pólové/3pólové*, metodou s pomocnými 
sondami a s 1 kleštěmi (ART)* a metodou bez pomocných sond 
se 2 kleštěmi* (podle modelu)

 ■ Interní paměť a komunikace přes Bluetooth® (MFT1835 
a MFT1845)

 ■ Bezpečnostní třída CAT IV podle normy EN 61010 a odolné 
pouzdro s krytím IP54

* Vyžaduje volitelnou zemnící sadu, kleště MCC1010 / MVC1010

Řada MFT1800
Řada MFT1800 je synonymem odolnosti

 
MFT1845
Model MFT1845 nabízí širokou řadu testovacích funkcí k urychlení a usnadnění 

testování nízkonapěťových elektrických soustav. MFT1845 se podle normy IEC 

61010 řadí do bezpečnostní třídy CAT IV 300 V, takže jej lze bezpečně připojit 

kdekoli v rámci elektrických rozvodů NN v jednofázových a třífázových soustavách.

Jedinečný moderní design umožňuje přístroj používat ve stoje, na zemi, na 

žebříku či plošině a je optimálně přizpůsoben pro zavěšení na krk. Tlačítka TEST 

a LOCK jsou zdvojená (na každé straně přístroje je jeden pár), díky čemuž se tyto 

testery jednoduše obsluhují levákům i pravákům.

 ■ Vylepšená technologie měření impedance vypínací smyčky 
bez vybavení RCD

 ■ Analýza v podobě „TrueLoop“ měření impedance smyčky 
(čeká se na schválení patentu)

* Vyžaduje volitelnou zemnící sadu, kleště MCC1010 / MVC1010

Nová technologie testování impedance smyčky:

MFT1845 přináší novou technologii testování vypínací smyčky bez vybavení RCD, 

která se vyznačuje těmito vlastnostmi:

 � Zamezuje případnému vlivu proudových chráničů na celkovou hodnotu 

impedance smyčky.

 � Umožňuje rychlejší testování impedance vypínací smyčky bez vybavení RCD 

už do 8 sekund.

Tato metoda umožňuje měřit impedanci vypínací smyčky i přes proudové chrániče 

10 mA typu AC a A.

Nová analýza v podobě „TrueLoop“ měření (v patentovém řízení)

Při měřeních impedance vypínací smyčky bez vybavení RCD se zobrazuje na displeji 

indikátor spolehlivosti měření, což je nová funkce od společnosti Megger. Jelikož 

hodnoty impedance smyčky může výrazně ovlivňovat rušení přítomné v obvodu, 

indikátor spolehlivosti zobrazuje míru přesnosti naměřené impedance smyčky. 

Pomocí digitálního oblouku se znázorňuje průběh analýzy, měření se průběžně 

monitoruje a případná přítomnost rušení v obvodu se upravuje, což vede k výrazně 

dokonalejším výsledkům testů i při jejich opakování.
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Multifunkční testery instalací
Řada MFT1800

Multifunkční testery instalací

Příslušenství

1010-516
Proudové kleště pro měření  
střídavého proudu do 1 000 A

1001-810
Sada 3 vodičů s pomocnými sondami

1001-991
Sada 3 měřicích přívodů

1001-975
Sada 3 jištěných vodičů (10 A)

cz.megger.com 15

MFT1815 MFT1825 MFT1835 MFT1845

Rozsahy měření 
izolačního odporu

1000 V n n n n

500 V n n n n

250 V n n n n

100 V n n

Zobrazení zkušebního napětí n n n n

Nastavitelná zvuková signalizace n n n

Rozsahy měření 
spojitosti a odporu

200 mA n n n n

15 mA n n n

Nulování odporu měřicích vodičů n n n n

Autoreversní test spojitosti n n n n

Nastavitelná zvuková signalizace n n n n

Měření impedance 
vypínací smyčky

2- a 3vodičový test L-PE bez vybavení n n n n

Výpočet předpokládaného zkratového 
proudu a poruchového proudu (max. 
20 kA) 

n n n n

L-PE 48 V až 280 V, 45 Hz až 65 Hz n n n n

Dvouvodičove testovani L-L a L-N vysokým 
proudem 

n n n n

L-L 48 V až 480 V, 45 Hz až 65 Hz n n n n

L-N 48 V až 280 V, 45 Hz až 65 Hz n n n n

Indikátor spolehlivosti rozsahu při testování 
smyčky

n

Nová technologie testování impedance 
smyčky

n

Zobrazení dotykového napětí 0–253 V n n n n

Testování proudových 
chráničů

Test proudových chráničů při ½ x IΔN,  
1 x IΔN, 5 x IΔN

n n n n

2 x IΔN n n n

Fázový úhel 0° + 180° n n n n

Chrániče 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 
500 mA

n n n n

Test chráničů 1000 mA n n n

Automatický test proudového chrániče n n n n

Rychlý test s plynulým zvyšováním proudu 
(ramp test)

n n n n

Proudové chrániče typu AC, A, S n n n n

Proudové chrániče typu B n n n

Programovatelné proudové chrániče n n n n

Třífázové proudové chrániče (bez uzemnění) n n n

Měření napětí, 
frekvence a sledu fází  

Napětí 10 V–600 V (AC/DC) / frekvence 
15 Hz–400 Hz

n n n n

Měření skutečné efecktivní hodnoty (TRMS) n n

Sled fází n n n n

Měření uzemnění 
(může
být vyžadováno 
volitelné
příslušenství) 

2-pólové měření (+ sada vodičů 1001-810) Volitelné Volitelné Volitelné

3-pólové měření se sondami (+ sada vodičů 
1001-810)

Volitelné Volitelné Volitelné

3-pólové měření se sondami a 1 kleštěmi 
(ART metoda) (+ sada vodičů 1001-810 a 
kleště 1010-516) 

Volitelné Volitelné Volitelné

Měření bez pomocných sond s 2 kleštěmi (+ 
kleště 1010-518 a 1010-516) 

Volitelné Volitelné

Měření střídavého proudu (+ kleště 1010-
516)

Volitelné Volitelné

Inteligentní 
bezpečnostní systém

Tlačítko pro uzamknutí testu n n n n

Detektor bezpečného připojení n n n n

Upozornění na přítomnost napětí v obvodu n n n n

Automatické vybití obvodu n n n n

Analogový oblouk na displeji n n n n

Další výhody Jasný, snadno čitelný displej n n n n

Automatické vypínání n n n n

Balení obsahuje dobíjecí baterie / nabíječku n n

Kalibrační certifikát ZDARMA n n n n

Balení obsahuje sondu SP5 s tlačítkem TEST n n n n

Možnost prodloužení záruky na 3 roky 
ZDARMA

n n n n

Odolnost vůči povětrnostním vlivům – 
stupeň krytí IP54

n n n n

Integrovaná paměť a stahování dat přes 
Bluetooth®

n n

Sada 3 měřicích vodičů CAT IV 300 V CAT IV 300 V CAT IV 300 V CAT IV 300 V
CAT III 600 V



Testery proudových chráničů (RCD) 

Řada RCDT300

Testery Megger RCDT představují kompletní řešení pro testování proudových 
chráničů

Přístroje RCDT dokáží testovat proudové chrániče nejen typu A a typu 

AC, ale i selektivní (opožděně působící) varianty obou typů. Nabízejí 

režimy testování proudem ½ I, 1 I a 5 I při 0° nebo 180° a jsou vhodné pro 

testování proudových chráničů 30 mA, 100 mA, 300 mA a 500 mA.

Model RCDT320 nabízí navíc možnost testování proudových chráničů 

s citlivostí 10 mA a 1 000 mA.

Na začátku testu přístroj změří dotykové napětí a v případě překročení výchozí 

hodnoty test automaticky ukončí.

Maximální přípustné dotykové napětí lze zvolit v rozmezí od 25 V do 50 V.

Ušetří vám vzácný čas

Přístroj RCDT320 nabízí přídavné funkce, které šetří čas.

Automatické testování proudových chráničů – přístroj RCDT320 automaticky 

provádí testy proudem ½ I, 1 I a 5 I při 0° nebo 180° a výsledky přitom 

zaznamenává, abyste jen mohli zůstat u proudového chrániče a resetovat ho. 

To znamená, že potřebnou práci odvedete rychleji a ušetříte nejen čas, ale i své 

nohy.

Měření vybavovacího proudu proudového chrániče plynulým zvyšováním 

proudu. Testovací proud se pomalu zvyšuje z hodnoty ½ I na 1 I +10 %. Na 

displeji zůstane zobrazena hodnota vybavovacího proudu, díky čemuž můžete 

rychleji a snadněji diagnostikovat příčiny nežádoucího vybavovaní chrániče.

Jelikož má model Megger RCDT320 široký rozsah provozních napětí (od 50 V 

do 280 V), lze jím testovat i proudové chrániče v 110voltových instalacích 

s vyvedeným středem (55 V – 0 – 55 V).

Společnosti Megger záleží v první řadě na vaší bezpečnosti

Tyto testery proudových chráničů mají integrované bezpečnostní prvky, které 

chrání vás i tester:

 ■  Bezpečnostní blokování pro zamezení připojení 
testovacích vodičů nebezpečným způsobem

 ■ Zablokování testu, pokud napájecí napětí překročí 280 V

 ■ Bezpečné použíti ve 3fázových instalacích – vám ani 
testeru se nic nestane, ani když ho zapojíte mezi dvě fáze

 ■ LED indikátory signalizují správné zapojení testovacích 
vodičů, takže nedojde k jejich záměně

Testery proudových chráničů Megger jsou intuitivní a používání si 
rychle osvojíte

 ■  Nemají žádné funkce skryté v nepřehledné nabídce, 
a proto se snadno používají 

 ■ Barevné označení rozsahů usnadňuje výběr správného 
režimu, čímž se urychluje průběh měření i odhalování 
chyb

 ■ Stručný návodu na víku přístroje – všechny základní 
informace vždy po ruce

Testery proudových chráničů Megger snesou nárazy, kterými jsou tyto 
přístroje vystavovány při práci 

Mají ochranné gumové obložení a integrované pevné víko, které zakrývá displej.

Robustní pantový mechanizmus umožňuje víko při měření sklopit do zajištěné 

polohy pod přístrojem, díky čemuž se snadno používá a nemůžete ho ztratit.

Víko se dá přitom zavřít, aniž byste museli vytáhnout testovací vodiče.

Speciální vlastnosti
 � Kryt se silným gumovým obložením

 � Zřetelný LED indikátor polarity

 � Velký, snadno čitelný displej

 � Jištěné měřící vodiče „super grip„ s 
krokosvorkami

 � Odolná konstrukce

 � Snadno použitelné

 � Bezpečné

 � Odolné proti povětrnostním vlivům – 
krytí IP54

 � Automatické testování RCD

 � Model RCDT330 umožňuje stahování 
přes USB
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Kvalita elektrické energie 

MPQ2000

Přenosný analyzátor kvality elektrické energie

Analyzátor kvality elektrické energie Megger MPQ2000 je velmi intuitivní, 

přenosný 3fázový analyzátor s rozsáhlou funkční výbavou, zabudovaný v pouzdře 

odolném vůči povětrnostním vlivům s krytím IP54. Zobrazení RMS dat, tvarů 

vln, fázových úhlů, harmonických, nevyváženosti, flikrů a dalších v reálném 

čase pomocí MPQ2000 v režimech osciloskopu a digitálního voltmetru (DVM). 

Jestliže má být prováděn záznam dat, funkce ověření v MPQ2000 automaticky 

identifikuje aktuálně použité proudové kleště, rozpozná jejich rozsah a ověří, zda 

je zařízení správně připojeno. Stačí je připojit a stisknout tlačítko záznamu.

MPQ2000 umožňuje díky rozsáhlé paměti provádět dlouhodobý záznam. 

Využívá SD kartu, se kterou je rozšíření paměti jen otázkou vložení nové SD karty. 

Zaznamenaná data je možné prohlížet na barevném VGA displeji přístroje. Data 

je možné přenášet do PC analyzačního softwaru Megger PQ pomocí USB kabelu, 

USB flash disku, sítě Ethernet nebo přímo z SD karty.

Software nevyžaduje žádnou licenci a slouží k optimalizaci použití MPQ2000 tak, 

aby zjistil nežádoucí jevy v kvalitě elektrické energie, které způsobují problémy 

s osvětlením, s počítači, vypínání jističů a mnoho dalšího. Nabízí pokročilé grafy, 

zobrazení tvarů vln a harmonickou analýzu.

Měřené parametry

Funkce
 ■ Vyvedené napájení z fáze A činí přístroj velmi všestranným, 

který lze použít v libovolném místě.

 ■ Pouzdro odolné vůči povětrnostním vlivům s krytím IP54 je 
konstruováno pro práci ve venkovním prostředí. Přístroj je 
dostatečně robustní pro provádění měření ve venkovním 
prostředí.

 ■ Automatická konfigurace v softwaru Megger PQ pro rychlé 
a snadné nastavení.

 ■ Jednoduché intuitivní menu umožňuje snadnou navigaci 
a obsluhu.

 ■ Ověření záznamu zajišťuje, že je zařízení správně 
nakonfigurováno a že dostanete data, která potřebujete – 
žádná zbytečná měření.

 ■ Automatické rozpoznávání proudových kleští znamená, že 
nikdy nebudete mít přístroj nastaven na nesprávný rozsah.

 ■ Proudové kleště jsou napájeny přímo z přístroje, takže nejsou 
třeba žádná další připojení ani baterie.

 ■ Zcela v souladu s třídou přesnosti A (na všech parametrech).

 ■ Analýza dat přímo v přístroji šetří čas tím, že umožňuje 
okamžité vyhodnocení dat, i když je stále v terénu.

 ■ Rozšířený rozsah do 1 000 V AC umožňuje použití ve více 
aplikacích, není proto třeba další přístroj.

 ■ Měření do 1 000 V DC nabízí možnost testování a  
analýzu obnovitelných zdrojů energie bez nutnosti 
dalšího zařízení.

 ■ Pomocí měření nesymetrie můžete snadno odhalit 
komplikované fázové problémy, které jsou 
způsobovány vícero různými zdroji.

 ■ Bezpečnostní kategorie CAT IV do 600 V je  
zárukou bezpečného používání přístroje.

 ■ Různé možnosti komunikace (USB, Ethernet, 
USB flash disk nebo SD karta) poskytují 
flexibilitu a pohodlí při práci.

 ■ Vyjímatelná SD karta umožňuje provádět 
rozsáhlé záznamy a jednoduché rozšíření 
paměti.

 ■ Součástí je PC software: analýza dat, 
průvodce konfigurací, harmonická 
analýza až do 128 harmonické.

Příslušenství

Proudové kleště využívající 
Hallův jev
600 A DC a 400 A AC
(CP-600DC-ID)

Dělené proudové kleště
Dostupné možnosti:
100 A (CP-100CE-ID)
20 A (CP-100CE-ID)
5 A (CP-5CE-ID)

Dělené proudové kleště
1 000 A (CP-1000WCE)

MCCV flexibilní
proudové kleště
Dostupné průměry:
18 cm (MCCV6000-18)
27 cm (MCCV6000-27)
37 cm (MCCV6000-37)

MPQ2000

 ■ RMS napětí/proud

 ■ DC napětí 

 ■ DC proud (vyžaduje  
DC kleště) 

 ■ Napětí mezi fázovými 
vodiči 

 ■ Parametry výkonu (KW, 
KVAR, KVA, DPF, TPF)

 ■ Výkyvy/poklesy 
a překmity napětí

 ■ Fázové úhly 

 ■ Výkyvy/poklesy 
a překmity proudu 

 ■ Přechodové jevy až  
do 1 ms 

 ■ Celkové harmonické 
zkreslení

 ■ Celkové zkreslení odběru 
proudu

 ■ Harmonické 

 ■ Meziharmonické

 ■ Energetické parametry 
(KWH, KVARH, KVAH)

 ■ Harmonické výkonu 

 ■ Směr harmonických

 ■ Flicker (blikání) dle IEC

 ■ Rychlá změna napětí

 ■ Změna fázových úhlů

 ■ Nesymetrie dle IEC a 
ANSII

 ■ Frekvence
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1002-001
Sada 2 měřicích vodičů

Příslušenství

1002-015
Sada 2 jištěných měřicích vodičů do 
500 mA

Multimetry pro elektrotechniky

 ■ Měření napětí a proudu, včetně TRMS, odporu, 
vodivosti, kapacity, frekvence a teploty 

 ■ Volby vstupní impedance bez nutnosti měnit měřicí 
rozsah umožňuje rychlou a bezpečnou detekci náhodně 
naindukovaných napětí

 ■ Integrovaná bezkontaktní detekce obvodů pod napětím 
s nastavením vysoké a nízké citlivosti

 ■ S funkcemi pro záznam hodnot (minimum, maximum, 
průměr, manuální přidržení, automatické přidržení 
a vyhlazovací a dolnopropustný filtr) zaručeně získáte 
věrohodné výsledky.

 ■ Detekce sledu fází

 ■ CAT IV 600 V / CAT II 1 000 V

 ■ Odolnost proti prachu a vodě krytím IP64

Tato řada odolných a vysoce kvalitních multimetrů, která byla speciálně 

vyvinuta pro elektroinženýry a profesionální elektrotechniky, nabízí ideální 

soubor všech potřebných funkcí. Užitečné inovace, jako například přepínání 

mezi vysokou a nízkou impedancí, umožňují rychle a bezpečně zjišťovat 

kapacitní vazby a indukované napětí. Bezkontaktní detekce napětí ve dvou 

režimech citlivosti vám pomůže s odstupem zjistit obvody pod napětím, a poté 

určit přesný vodič nebo obvod.

Unikátně nabízí multimetry řady AVO830 detekci sledu fází pro prevenci 

nesprávného zapojení a následného poškození motorů a generátorů.

Mimo tyto funkce se přístroje této řady mohou pochválit displejem se 

zobrazením do 10 000, základní přesností 0,01 % a 4mm vstupy s krytkami, 

které brání připojení nesprávných vodičů.

Řada AVO800
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cz.megger.com 19

Multimetry pro elektrotechniky

Méně sofistikovaný multimetr

AVO410

 ■ Napětí a proud včetně TRMS, 
odpor, kapacita a frekvence

 ■ Automatický rozsah 
s možností manuálního 
nastavení

 ■ Měření maxima a minima 
s funkcí přidržení hodnoty 
na displeji

 ■ Odolné pryžové pouzdro 

 ■ Bezpečnostní kategorie CAT 
IV 600 V

Základní  

multimetr

AVO210
 ■ Malý, lehký a snadno 

použitelný

 ■ Automatický rozsah 
s možností manuální 
změny

 ■ Bezkontaktní snímač 
napětí

 ■ Měření maxima a minima 
s funkcí přidržení 
hodnoty
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AVO835 AVO830 AVO410 AVO210

Měření proudu A AC (překročení 20 s) 0,03 mA až 10 A 10 A 600 µA až 10 A 10 A

Měřeni skutečné efektivní 
hodnoty (TRMS)

■ ■ ■

A DC (překročení 20 s) 10 A 10 A 600 µA až 10 A 10 A

Měření napětí V AC 0,3 mV až 1 000 V 600 V 3 mV až 750 V 750 V

Měřeni skutečné efektivní 
hodnoty (TRMS)

■ ■ ■

V DC 3 mV až 1 000 V 600 V 3 mV až 1 000 V 1000 V

Základní přesnost 0,10 % 0,10 % 0,50 % 1,00 %

Měření odporu  100 Ω až 50 MΩ 100 Ω až 50 MΩ 600 Ω až 60 MΩ 0 až 20 MΩ

Spojitost Rychlá indikace spojitosti 
bzučákem

■ ■ ■ ■

Měření elektrické vodivosti 1 nS až 60 nS 1 nS až 60 nS

Měření diod až 2,8 V, rozlišení 1 mV až 2,8 V, rozlišení 1 mV až 3 V, rozlišení 10 mV až 2 V, rozlišení 10 mV

Měření kapacity 3 nF až 20 mF, rozlišení 
1 nF

3 nF až 20 mF, rozlišení 
1 nF

6 nF až 6 mF 0 až 2,00 mF

Měření frekvence 0,5 Hz - 100 kHz  0,5 Hz - 100 kHz 2 Hz až 60 MHz 0 až 20 MHz

Sled fází ■ ■

Teplota ■

Bezkontaktní detekce obvodu 
pod napětím:

vysoká/nízká citlivost vysoká/nízká citlivost ■

Vstupní impedance 10 MΩ nebo 10 kΩ 10 MΩ nebo 10 kΩ 10 MΩ 10 MΩ

Displej rozlišení 10 000 
hodnot

rozlišení 10 000 hodnot rozlišení 6 000 hodnot rozlišení 2 000 hodnot

Analogový oblouk ■ ■  

Podsvícení ■ ■ ■

Přepínání rozsahů Automatické ■ ■ ■ ■

Manuální ■ ■ ■ ■

Záznam dat Přidrženi maxima/minima ■ ■ ■

Průměr ■ ■

Manuální a automatické 
přidržení

■ ■ ■ ■

Potlačení rušení ■ ■

Vyhlazování ■ ■

Dolnopropustný filtr ■ ■

Relativní hodnota ■ ■

Relativní hodnota (%) ■ ■

Nízká impedance Z ■ ■

Svorky S krytem ■ ■

Hmotnost g 442 442 522 320

Možnost prodloužení záruky na 
3 roky ZDARMA

■ ■ ■ ■

Stupeň krytí IP54 IP54

Sada 3 měřicích vodičů CAT IV 600 V / CAT III 
1000 V

CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT III 600 V



Klešťový multimetr TRMS 
1500 A

DCM1500
 ■  Měření stejnosměrného s střídavého 

proudu až do 1 500 A

 ■  Měření skutečné efektivní 
hodnoty (True RMS) pro 
větší přesnost

 ■ Velké čelisti zvyšují bezpečnost 
při práci s neizolovanými 
vodiči

 ■ 750 V AC a 1 000 V DC

 ■ Měření odporu, spojitosti 
a frekvence

 ■ Funkce zobrazení špičkové, 
minimální a maximální hodnoty 
a funkce přidržení naměřených 
údajů

DCM1500 je ideální klešťový multimetr pro 

elektrotechniky pracujících v průmyslu 

a energetice. Je dodáván připravený 

k okamžitému použití s pouzdrem a měřicími 

vodiči.

Vidlicový multimetr  
200 A AC

DCM330
 ■ Měření proudu do 200 A AC

 ■ Měření střídavého a stejnosměrného 
napětí 0,1 V až 1000 V s automatickým 
nastavením rozsahu

 ■ Rozsah měření odporu 0,1 Ω až 20,00 MΩ

 ■ Bzučák indikace spojitosti a kontrola diod

 ■ Bezkontaktní detekce střídavého napětí

 ■ CAT IV 600 V

Megger DCM330 je vhodný pro použití všude tam, kde je 

třeba měřit střídavý proud na samostatných nestíněných 

vodičích s průměrem do 16 mm, střídavé a stejnosměrné 

napětí do 1000 V nebo odpory až do 20 MΩ.

Klešťový multimetr 400 A AC

DCM320

 ■ Rozsah odporu 20 MΩ

 ■ Bzučák indikace spojitosti

 ■ Automatický rozsah

 ■ Automatické vypnutí šetří 
baterie

DCM320 je finančně dostupný klešťový 

ampérmetr a multimetr s funkcí přidržení 

hodnoty. Je dodáván v kompletním balení 

s měřicími přívody, bateriemi a pouzdrem 

pro přenášení.

Klešťové měřicí přístroje

20 Přístroje pro testování elektrických zařízení cz.megger.com

Klešťový multimetr 600 A AC/DC,  
600 V AC/DC

DCM340

 ■ Měření stejnosměrného proudu

 ■ Měření frekvence

 ■ Analogový sloupcový graf

 ■ Podsvícení

 ■ Velké čelisti

 ■ Automatické vypnutí šetří baterie

DCM340 je klešťový AC a DC ampérmetr 

a multimetr, který nabízí výjimečně 

užitečné funkce. Je mimořádně vhodný pro 

zprovozňování solárních (PV) systémů. Je 

dodáván v kompletním balení s měřicími 

přívody, bateriemi, návodem k obsluze 

a pouzdrem pro přenášení.



Klešťové měřicí přístroje
Klešťový ampérmetr na diagnostiku 

a měření velikosti unikajícího proudu 

DCM305E ■ Univerzální klešťový AC ampérmetr s mimořádně 
vysokým rozlišením pro zjišťování příčin vybavení 
proudového chrániče a lokalizaci problematických 
obvodů

 ■ 6 rozsahů s automatickou nebo manuální volbou: 6 mA 
(rozlišení 1 µA), 60 mA, 600 mA, 6 A, 60 A a 100 A

 ■ Dolnopropustný filtr pro stabilitu náměrů.

 ■ Funkce automatické měření, špička a přidržení dat pro 
práci na obtížně přístupných místech

Model DCM305E je určen pro elektrotechniky, kteří mají za úkol hledat poruchy. 

S možností měřit hodnoty unikajícího proud od 0,001 mA je identifikace 

problémů, které způsobují nepříjemné vypínání proudových chráničů (RCD) 

nebo proudových chráničů s nadroudovou ochranou (RCBO), jednoduchá 

a přímočará.

Díky vysokému rozlišení a dolnoproustnému filtru je možné měřit hodnotu 

unikajícího proudu rozdílovou metodou umístěním čelistí kolem přívodů 

Klešťový ampérmetr 400 A AC

DCM310

 ■ Dobře čitelný displej

 ■ Manuální ovládání

 ■ Cenově dostupný

 ■ Odolná konstrukce

Tento klešťový ampérmetr s jednoduchou 

obsluhou je ideální pro rychlé měření 

protékajících proudů.

Klešťové měřicí přístroje
Novinka DCM305E 

Měření TRMS unikajícího 
a odběrového proudu

fáze a nulového vodiče pod elektroměrem u  

jednotlivých obvodů v rozvaděči. 

Tím se eliminuje vliv paralelních cest, 

je možné identifikovat problematický 

obvod a odstranit příslušnou závadu.

Přístroj DCM305E může navíc pomoci 

rozeznat zdroj vysokého unikajícího 

proudu, ať už se jedná o úmyslný 

s požadavkem rozložení zátěže nebo 

neúmyslný v důsledku vadné instalace 

nebo vadného spotřebiče. Pomocí 

funkce přidržení max. hodnoty je možné 

identifikovat špičky unikajícího proudu 

způsobované zapínáním spotřebičů.

DCM305E

Měřicí funkce Měření TRMS unikajícího a odběrového 
proudu

Rozsahy 6 mA, 60 mA, 600 mA, 6 A, 60 A, 100 A

Minimální rozlišení 0.001 mA

Přepínání rozsahů automatické nebo ruční

Dolnopropustný filtr 50 až 60 Hz

Maximální průměr čelistí 40 mm

Funkce přidržení špička, automaticky a data

Sada 3 měřicích vodičů CAT III 300 V

Příslušenství

1002-001  
Sada 2 měřicích přívodů 1002-015  

Sada 2 jištěných měřicích 
vodičů pojistkou 500 mA
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 DCM305E DCM310 DCM320 DCM330 DCM340 DCM1500

Měření proudu A AC 0 až 6 mA, 60 mA, 
600 mA, 6 A, 60 A, 

100 A

0 až 20 A, 200 A, 
400 A

0 až 40 A, 200 A, 
400 A

0 až 200 A 0 až 60 A, 400 A, 
600 A

0 až 400 A, 1 000 A, 
1 500 A

Měřeni skutečné efek-
tivní hodnoty (TRMS)

■ n

A DC 0 až 60 A, 400 A, 
600 A

0 až 400 A, 1 000 A, 
1 500 A

Měření napětí V AC 0 až 200 V, 600 V 0 až 200 V, 600 V 0 až 400 V, 600 V 0 až 400 V, 750 V

Měřeni skutečné efek-
tivní hodnoty (TRMS)

■

V DC 0 až 200 V, 600 V 0 až 200 V, 1000 V 0 až 400 V, 600 V 0 až 400 V, 1 000 V

Měření odporu Ω 0 - 200 Ω, 2 kΩ, 200 
kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ

0 - 200 Ω, 2 kΩ, 200 
kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ

0 - 400 Ω 0 - 400 Ω

Rychlá indikace spojitosti bzučákem n n n n

Měření frekvence n n

Kontrola diod n

Ostatní funkce

Automatické přepínání 
rozsahů

n n n n

Podsvícení n n n

Přidržení dat n n n n n n

Přidržení maxima/
minima

Přidržení pouze 
maxima

Přidržení pouze 
maxima

n n

Rozměr vodiče 40 mm 27 mm 27 mm 16 mm 35 mm 51 mm

Sada 3 měřicích vodičů CAT III 300 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V CAT III 600 V CAT IV 600 V



Populární model LTW325 se 

dodává jako komplet okamžitě 

připravený k použití

 

Model LT300 nabízí testování vypínacích smyček vysokým proudem 

v širokém rozsahu kmitočtů a napájecích napětí pomocí jednoduché a rychlé 

dvouvodičové metody.

Kmitočtový rozsah

Frekvence napájecího napětí se zobrazí ihned po připojení a LT300 se 

automaticky nastaví na 16 Hz, 33 Hz, 50/60 Hz, 125 Hz nebo 400 Hz. Test 

probíhá automaticky 

Měření impedance vypínací smyčky

Jsou k dispozici dva rozsahy pro měření impedance smyčky.

20 Ω – rozlišení do 0,01 Ω

200 Ω – rozlišení do 0,1 Ω

Napájecí napětí

Provozní rozsah napájecího napětí od 50 V do 550 V 

(400 V při 16 Hz), s upozorněním na napětí přesahující 330 V a zvýrazněním 

neúmyslného připojení fáze proti fázi v soustavě se jmenovitým napětím 230 V.

1001-977
Sada 2 jištěných měřicích vodičů  
do 10 A

6220-832
Síťový testovací kabel s  
euro zástrčkou

1001-976
Sada 2 měřicích vodičů

Příslušenství

Testery na měření impedance smyčky

Měření smyčky se provádí pouze se 2 měřicími vodiči. Může se jednat 

o následující kombinace:

 ■ Fáze proti zemi

 ■ Fáze proti nulovému vodiči

 ■ Fáze proti fázi

Testery impedance smyčky pro 
měření se 2 vodiči bez vybavení 

proudového chrániče

Řada LTW

Měření je jednoduché. Není třeba třetí vodič, který by mohl mást při určování měřené 

části obvodu.

Měření impedance smyčky bez vybavení proudového chrániče

Testery řady LTW, pomocí nastavení testu bez vybavení, nezpůsobí vybavení 

funkčních proudových chráničů se jmenovitým proudem od 30 mA. 

Detekce rušení u testů bez vybavení proudového chrániče

Přístroje LTW obsahují sofistikované obvody na detekci rušení, které v průběhu testu 

vypínací smyčky nepřetržitě monitorují napětí v síti, aby byla zajištěna přesnost 

výsledků bez vlivu elektrického rušení způsobované přítomnými zařízeními 

a instalacemi.

K dispozici jsou dva provozní režimy:

a) Je proveden 10sekundový test a v případě zjištění rušení se zobrazí výstraha.

b) Pro zvýšení přesnosti je automaticky test prodloužen.

Měření impedance smyčky vysokým proudem

U přívodních obvodů, kde nejsou použity proudové chrániče (RCD) se doporučuje 

provést test vysokým proudem, protože odpadá riziko vybavení proudového 

chrániče.

Automatické spuštění

Funkce automatického spuštění zajistí zahájení testu smyčky ihned po připojení 

měřicích vodičů, což výrazně urychluje měření.

Bezpečný v třífázových instalacích

Přístroje fungují v širokém rozsahu elektrických napětí.

Měření s vysokým rozlišením

Model LTW425 umožňuje měřit impedanci vypínací smyčky vysokým proudem, 

s vysokým rozlíšením a přesností na tři desetinná místa (0,001 Ω).

Zobrazení předpokládaného poruchového proudu (PFC)

Všechny přístroje umí provádět výpočty až do 20 kA, model LTW425 pomocí měření 

vysokým proudem a rozlišením 0,001 až do 40 kA.

Model LT300 umožňuje měření 

pomocí širokého spektra 

kmitočtů

Tester na měření impedance  
vypínací smyčky vysokým  
proudem

LT300
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Testery uzemnění

Řada DET

6320-245
Profesionální sada pro 
testování uzemnění

Čtyřpólový tester uzemnění  
a rezistivity půdy

DET4T 

 ■ Volba 2, 3 a 4pólového testu otočným přepínačem

 ■ Možnost rozšíření rozsahu měření do 200 kΩ

 ■ Verze s bateriemi nebo nabíjecími akumulátory

 ■ Uživatelsky volitelný testovací kmitočet a napětí

 ■ Měření uzemnění metodou bez rozpojení zemniče (ART)  
a měření bez použití zemních sond

 ■ Automatická kontrola obvodu

 ■ Dodává se s formuláři na testování uzemnění pro software 
Power DB Lite, který usnadňuje výpočty

 ■ Podsvícený displej 

 ■ Prachotěsný a vodě odolný krytím IP54

 ■ Bezpečnostní kategorie CAT IV 100 V 

 ■ Kompletní sada s měřícími kabely a sondami uloženými 
v odolném skořepinovém kufříku

 ■ Dodáváno s kalibračním certifikátem, který je ZDARMA

Odolný DET4TD2 s jednoduchou obsluhou a jeho nabíjecí alternativa DET4TR2 

jsou oblíbenou volbou pro uživatelů. Tyto přístroje umožňují 2,3 a 4pólové 

měření a jsou ideální pro testování uzemňovacích soustav i pro měření 

rezistivity půdy. 

DET4TC2 a DET4TCR2

Přístroje DET4TC2 a jeho nabíjecí varianta DET4TCR2 jsou pokročilé testery 

uzemnění s možností provádět 2,3 a 4pólové měření. Funkčnost přístojů může 

být dále rozšířena pomocí kleští MCC1010 a MVC1010. Pomocí kleští MCC1010 

mohou uživatelé provádět měření metodou A.R.T. (Attached Rod Technique) 

měření bez nutnosti odpojovat při testování zemnič od systému. Použití obou 

kleští MCC1010 a MVC1010 umožňuje provádět měření bez pomocných 

zemnících sond, což je velmi užitečné v místech, kde je zarážení pomocných 

sond obtížně proveditelné.

Možnost nastavení testovacího kmitočtu umožňuje uživateli eliminovat vliv 

rušivých signálů na určitých frekvencích. Rozšířený rozsah měření odporu 

poskytuje větší možnosti při měření rezistivity půdy.

Třípólový tester uzemnění

DET3T 

 ■ Třípólové měření uzemnění a testování spojitosti

 ■ Možnost měření uzemnění metodou ART bez rozpojení

 ■ Volitelné výstupní napětí 25 V nebo 50 V

 ■ Kompletní sada s měřícími vodiči a zemnícími sondami

 ■ Jednoduchá obsluha jedním tlačítkem

 ■ Odolný transportní kufřík

 ■ Dodáváno s kalibračním certifikátem 

 ■ Krytí IP54

DET3TD

DET3TD je díky své odolnosti oblíbeným přístrojem uživatelů. Tyto přístroje 

umožňují provádět dvou a tří pólové testování a jsou proto ideální pro 

měření odporu soustav zemničů elektrických instalací i hromosvodů. Přístroj 

je všestranně odolný, konstruovaný tak, aby obstál i v těch nejnáročnějších 

venkovních podmínkách a zajistil uživatelům vysokou úroveň elektrické 

bezpečnosti. Svědčí o tom základní technické parametry, jako například krytí 

IP54, vysoká odolnost proti rušení a bezpečnostní kategorie CAT IV.

DET3TC

Model DET3TC je téměř shodný s modelem DET3TD, je však možné jej doplnit 

o kleště MCC1010 pro měření metodou ART. (Attached Rod Technique) měření 

bez nutnosti odpojovat při testování zemnič od systému.

DET4TD
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Modely DET14C a DET24C indukují zkušební proud do zemnící soustavy 

a měří odpor uzemnění v instalacích s více zemniči bez nutnosti rozpojení.

Tyto klešťové testery přináší velké výhody z hlediska bezpečnosti a komfortu 

při práci. Bezpečnostní kategorie CAT IV 600 V doplněná automatickou 

výstrahou na proud snižují riziko, že uživatel odpojí zemnič, kterým protéká 

nebezpečně vysoký proud. Unikátní eliptický tvar čelistí a krátké tělo zajišťují 

bezkonkurenční přístupnost k neprakticky umístěným zemničům. 

 ■ Eliptický tvar kleští s vnitřními rozměry čelistí 
39 mm x 55 mm

 ■ Ploché styčné plochy čelistí minimalizují údržbu

 ■ Bezpečnostní kategorie CAT IV, 600 V

 ■ Bezpečnostní funkce automatického upozornění na rušivé 
proudy

 ■ Automatické nastavení rozsahu pro odpor a proud

 ■ Funkce automatického filtru rušení

Funkce

Plochý tvar styčných ploch čelistí DET14C/24C 

zvyšuje jejich životnost

Eliptický tvar čelistí usnadňuje přístup

Testery uzemnění

DET14C a DET24C

Klešťový tester uzemnění

DET4TCR2 DET4TC2 DET4TR2 DET4TD2 DET3TC DET3TD DET14C DET24C DET2/3

Dostupné 
metody 
testování

Čtyřpólové měření 
uzemnění

n n n n S výpočty 
rezistivity 

Třípólové měření 
uzemnění

n n n n n n n

Čtyřpólové měření 
uzemnění metodou ART

n n n

Dvoupólové testování 
spojitosti

n n n n n n n

Měření bez použítí 
pomocných sond

n n n n n

Napájení Akumulátory n n n

Baterie n n n n n n

Upozornění Nadměrné rušení n n n n n n n

Vysoký odpor napěťové 
sondy

n n n n n n n

Vysoký odpor proudové 
sondy

n n n n n n n

Rozsah 
odporu

Rozlišení 0,01 Ω – 
200 kΩ

0,01 Ω – 
200 kΩ

0,01 Ω – 
20 kΩ

0,01 Ω – 
20 kΩ

0,01 Ω – 
2,0 kΩ

0,01 Ω – 
2,0 kΩ

0,05 Ω – 
1,5 kΩ

0,05 Ω – 
1,5 kΩ

0,001 Ω – 
až 20,00 kΩ

Rozsah 
zemního 
proudu

0,5 mA až 35 A n n 0,00 až 2,00 A

0,5 mA až 19,9 A n n n

Testovací frekvence 94, 105, 111 
a 128 Hz

94, 105, 111 
a 128 Hz

94, 105, 111 
a 128 Hz

94, 105, 111 
a 128 Hz

128 Hz 128 Hz 1 390 Hz 1 390 Hz
10 až 200 Hz 
s krokem 0,5

Potlačení rušení 40 V špička-špička n n n n n n  50 V š-š

Ukládání výsledků měření n n n

Možnost stahování výsledků měření n n

Bezpečnostní kategorie dle normy 
IEC61010-1

CAT IV 
100 V

CAT IV 
100 V

CAT IV 
100 V

CAT IV 
100 V

CAT IV 
100 V

CAT IV 
100 V

CAT IV 
600 V

CAT IV 
600 V

CAT IV 
300 V

Stupeň krytí IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP30 IP30 IP54

Možnost prodloužení záruky na 2 roky
ZDARMA

n n n n n n 1 rok 1 rok n

Formuláře pro testování uzemnění 
Power DB

n n n n n

24 Přístroje pro testování elektrických zařízení  cz.megger.com



Testery uzemnění

DET2/3

Pokročilý tester uzemnění a rezistivity půdy 

Automatický tester uzemnění Megger® DET2/3 je robustní a kompaktní přístroj 

navržený pro měření odporu zemničů a rezistivity půdy. Poskytuje úplné 

spektrum měřicích metod, vyniká čtyřpólovou měřicí metodou, která z měření 

odstraňuje odpor proudového obvodu. 

DET2/3 je spolehlivý přístroj, který lze používat u větších nebo složitějších 

systémů uzemnění, včetně uzemnění komunikačních systémů a v obtížných 

podmínkách měření. Přístroj lze používat k měření v souladu s britskými 

normami BS 7430 (uzemnění), BS-EN-62305 (ochrana proti blesku), s normou 

IEEE 81 a v aplikacích na železnici. 

Měření rezistivity půdy se používá ke stanovení optimálního provedení 

zemniče a jeho umístění, a také při provádění archeologických a geologických 

průzkumů.

Funkce

 ■ Vysoké rozlišení 1 mΩ je ideální pro rozsáhlé zemnící 
systémy

 ■ Všestranné měřicí režimy

 ■ Vysoká přesnost měření uzemnění a rezistivity půdy

 ■ Akumulátor s celodenní výdrží a funkcí rychlého dobíjení

 ■ Robustní přístroj s krytím IP65

 ■ Automatická volba zkušebního kmitočtu s filtry  
a vysokoproudými funkcemi

 ■ Zobrazení diagnostické křivky

 ■ Ukládání dat

 ■ Velký barevný displej zobrazující výsledky v číselné  
a grafické podobě

Sady pro testování uzemnění (ETK)

Profesionální sada kabelů k provádění měření uzemnění a rezistivity půdy. Zcela 

nové konstrukční řešení usnadňuje jejich přehledné a pohodlné uložení do tašky, 

jsou tak snadno přenositelné a dobře chráněny. Velká pozornost byla věnována 

vytvoření různých sestav, které uspokojí všechny potřeby.

Nová konstrukce je odolnější, lehčí a lepší než u předchozích produktů. Při 

použití mají cívky (bubny) hladší chod a jsou mnohem lépe ovladatelné s menší 

pravděpodobností zadrhnutí, což šetří čas a zpříjemňuje práci. Měřicí vodiče 

na cívkách lze vzájemě propojit, což uživateli nabízí možnost překlenout delší 

vzdálenosti, ale současně v sekcích s rozumnou manipulaci. 

 ■ Lze je použít s libovolným testerem uzemnění  
Megger – DET2/3, DET3 nebo DET4.

 ■ Dodávají se v délkách 30, 50 a 100 metrů

 ■ Nízká hmotnost

 ■ Velké a pohodlné rukojeti pro snadné 
navíjení a odvíjení

 ■ Svorky na cívkách slouží k zajištění 
zemnících sond/hrotů

 ■ Možnost vzájemného propojení 
k dosažení větších délek
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Dvoukanálové reflektometry k vyhledávání 
kabelových poruch

TDR2050
Model TDR2050 s bezpečnostní kategorií CAT IV 600 V se ideálně hodí 

k vyhledávání závad u silových kabelů, např. veřejného osvětlení. Díky krytí IP54 

je vhodný pro práci ve trvdých provozních podmínkách. Pomocí funkce Step 

dokáže přístroj TDR2050 lépe lokalizovat poruchy v blízkosti začátku kabelu, 

protože sestupná hrana impulzu nemaskuje případnou poruchu. 

Pro hledání kabelových poruch u vícežilových kabelů, jako např. 

u telekomunikační rozvodů, kabelové televize nebo rozvodů NN, nenajdete 

lepšího pomocníka než jsou přístroje řady TDR2000. Jedná se o velmi 

kompaktní, přenosné, dvoukanálové reflektometry (TDR) s vysokým rozlišením, 

velkým barevným displejem, na kterém je možné snadno lokalizovat závady 

porovnáním naměřených křivek.

V závislosti na zvoleném koeficientu rychlosti šíření a typu kabelu dokáží přístroje 

řady TDR2000 pracovat s dosahem až 20 km a to s nejvyšším rozlišením 0,1 m. 

K dispozici je pět hodnot výstupních impedancí (25, 50, 75, 100 a 125 ohmů). 

Přístroje jsou vybaveny funkcí automatického impedančního přizpůsobení 

a koeficient rychlosti šíření lze nastavit od 0,2 do 0,99. Přístroje řady TDR2000 

maximálně využívají svůj velký barevný displej s rozlišením 800 px x 480 px, 

který pomáhá snadněji najít místo závady a přesněji jej identifikovat.

 ■ Rozsáhlé dvoukanálové funkce s dvojitým zobrazením

 ■ Ultra úzké výstupní impulzy pro identifikaci závad na 
začátku kabelu

 ■ Navádění k potenciální závadě

 ■ Krytí IP54 pro možnost práce v reálných podmínkách

 ■ Určen pro použití na všech metalických vícežilových 
kabelech

 ■ K uloženým křivkám lze přiřadit štítky nebo popisy 
(TDR2010 a TDR2050)

TDR2000/3  
a TDR2010

Dvoukanálové reflektometry k vyhledávání 
kabelových poruch

TDR500/3 TDR1000/3 TDR1000/3P TDR2000/3 TDR2000/3P TDR2010 TDR2050

Rozsahy 10 m až 5 km 10 m až 5 km 10 m až 5 km 10 m až 20 km 10 m až 20 km 10 m až 20 km 10 m až 20 km

Nejužší šířka impulzu 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns

Počet kanálů 1 1 1 2 2 2 2

Oddělovací filtr Integrovaný Integrovaný Integrovaný Integrovaný Integrovaný Integrovaný Integrovaný

Funkce paměti Přidržení křivky Přidržení křivky s překrytím křivkou aktivní Přidržení křivky s překrytím křivkou aktivní Paměť na 100 křivek s možností stažení Paměť na 100 křivek s možností stažení Paměť na 100 křivek s možností stažení Paměť na 100 křivek s možností stažení

Automatické vypnutí Nastaveno z výroby Nastaveno z výroby Nastaveno z výroby Nastaveno z výroby Nastaveno z výroby Nastaveno z výroby Nastaveno z výroby 

Automatické vyhledávání poruch n n n n

Označování křivek n n

Funkce krokování (Step) n

Zesílení v závislosti na vzdálenosti n

Automatické vyhledávání konce n

Akumulátory n n n n

Měřicí vodiče Miniaturní svorka Miniaturní svorka Miniaturní svorka Miniaturní svorka Standardní svorka s pojistkou 10 A Miniaturní svorka Standardní svorka s pojistkou 10 A

Sada 3 měřicích vodičů CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT IV 600 V

Stupeň krytí IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
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Dvoukanálové reflektometry k vyhledávání 
kabelových poruch

Jednokanálové reflektometry k lokalizaci  
kabelových poruch

Využívání reflektometrů, neboli přístrojů pro měření odrazů v časové oblasti 

(TDR) patří k zavedeným způsobům vyhledávání poruch na metalických 

silových nebo datových kabelech. V minulosti si reflektometry získaly 

pověst drahých zařízení s komplikovaným použitím, pro přístroje 

Megger řady TDR1000/3 toto však rozhodně neplatí.

Možnost režimu AUTO, rychlé impulzy a integrovaný oddělovací filtr 

zajišťují maximálně efektivní nastavení reflektometru v závislosti na 

potřebném rozsahu, což výrazně zrychluje vyhodnocení křivky. 

Modely TDR1000/3 a TDR1000/3P navíc disponují dvěma 

kurzory, které zajišťují dokonalou flexibilitu, dávají obsluze 

plnou kontrolu a umožňují okamžitou indikaci vzdálenosti 

mezi dvěma body.    

 � Přesné a snadné vyhledávání poruch 
s rozlišením pouze 0,1 m

 � Mimořádně rychlé impulzy 2 ns pro 
identifikaci závad na začátku kabelu

 � Přidržení křivky a porovnání s aktuální  
(ne u modelu TDR500/3)

 � Automatická volba výstupní impedance 
(25, 50, 75 nebo 100 Ω)

 � Není třeba u silových kabelů používat 
oddělovací filtr

Řada TDR1000/3
Funkce automatické vyhledávání vás navede na nejbližší problém na kabelu 

a po opětovném stisku tlačítka přejdete na další poruchu. Funkce vyhledání 

konce identifikuje konec kabelu a změří jeho délku. 

Funkce zesílení v závislosti na vzdálenosti je užitečná, pokud pracujete s delšími 

kabely, protože zvyšuje zesílení odraženého signálu tak, aby se vykompenzoval 

jeho útlum vlivem velké vzdálenosti. To znamená, že závada na vzdáleném konci 

má podobnou amplitudu, jako kdyby se vyskytovala na jeho začátku.  

Jednokanálové reflektometry 
k lokalizaci kabelových poruch

TDR500/3 TDR1000/3 TDR1000/3P TDR2000/3 TDR2000/3P TDR2010 TDR2050

Rozsahy 10 m až 5 km 10 m až 5 km 10 m až 5 km 10 m až 20 km 10 m až 20 km 10 m až 20 km 10 m až 20 km

Nejužší šířka impulzu 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns

Počet kanálů 1 1 1 2 2 2 2

Oddělovací filtr Integrovaný Integrovaný Integrovaný Integrovaný Integrovaný Integrovaný Integrovaný

Funkce paměti Přidržení křivky Přidržení křivky s překrytím křivkou aktivní Přidržení křivky s překrytím křivkou aktivní Paměť na 100 křivek s možností stažení Paměť na 100 křivek s možností stažení Paměť na 100 křivek s možností stažení Paměť na 100 křivek s možností stažení

Automatické vypnutí Nastaveno z výroby Nastaveno z výroby Nastaveno z výroby Nastaveno z výroby Nastaveno z výroby Nastaveno z výroby Nastaveno z výroby 

Automatické vyhledávání poruch n n n n

Označování křivek n n

Funkce krokování (Step) n

Zesílení v závislosti na vzdálenosti n

Automatické vyhledávání konce n

Akumulátory n n n n

Měřicí vodiče Miniaturní svorka Miniaturní svorka Miniaturní svorka Miniaturní svorka Standardní svorka s pojistkou 10 A Miniaturní svorka Standardní svorka s pojistkou 10 A

Sada 3 měřicích vodičů CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT IV 600 V

Stupeň krytí IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
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Řada MIT480/2 
Tato řada přístrojů na testování izolace a spojitosti je určena pro 

oblast telekomunikací a elektrických instalací. Model MIT480/2 se 

vyznačuje ergonomickým provedením a nejmodernějšími měřícími 

technologiemi, včetně ochrany před připojením k obvodu pod 

napětím. Dokáže rychleji testovat spojitost a při měření izolačního 

odporu používá stabilizované zkušební napětí, což zaručuje vyšší 

přesnost a efektivitu testování instalací.

Při testování izolace se využívá přídavná funkce zpětnovazební regulace, 

kterou se zkušební napětí stabilizuje tak, aby neprekročilo jmenovitou 

hodnotu o více jak 2 % (+ 2 V), čímž se dosahuje bezpečnějšího a přesnějšího 

měření.

Mimo stejné funkční výbavy jako u standardních modelů MIT400/2 je nyní 

řada MIT480/2 vybavena třemi připojovacími svorkami umožňujícími současné 

připojení a testování přepínáním mezi třemi páry A-B, A-E nebo B-E. Všechna 

měření, s výjimkou měření proudu (mA), jsou možná provádět mezi všemi 

třemi páry.

K dispozici je také variabilní zkušební napětí od 10 V do 500 V v krocích po 1 V.

Měření spojitosti v rozsahu od 0,01 Ω do 1 MΩ je nyní plně automatické 

s rychlou detekci kontaktu a nepřetržitou ochranou před náhodným 

připojením k obvodu pod napětím.

 � Určeno pro oblast telekomunikací, kabelové televize a rozvodů 
elektřiny

 � Třívodičové testování telekomunikačních sítích (A-B-E nebo 
T-R-G) a měření třífázových elektrických systémů; přepínání mezi 
3 svorkami – není nutné odpojovat měřicí přívody

 � Měření izolace pomocí stabilizovaného zkušebního napětí 
s tolerancí -0 % až +2 % ze zvolené hodnoty 

 � Zkušební napětí pro měření izolace nastavitelné od 10 V  
do 500 V v krocích 1 V

 � Měření malých proudů v rozsahu mA 

 � Rychlejší měření spojitosti v jednom rozsahu od 0,01 Ω do 1 MΩ 

 � Měření izolace až do 500 V a 100 GΩ ručním 
přístrojem 

 � Měření při 500 V s ochranou pro zamezení 
neúmyslného testování vysokým napětím v síti 
s napětím nižším

 � Měření skutečné efektivní hodnoty (TRMS) 
střídavého a stejnosměrného napětí 600 V

 � Ukládání výsledků měření a stahování 
prostřednictvím Bluetooth®

 � Detekce obvodu pod napětím a 
ochrana přístroje

 � Bezpečnostní kategorie CAT IV 600 V 
a krytí IP54

 � Možnost dobíjení akumulátorů jak ze sítě,  
tak z autozásuvky 

Testery izolace a spojitosti pro 
telekomunikace

MIT481/2 MIT485/2

Měření izolačního odporu 

50 V / 100 V / 250 V / 500 V ■ ■

Nastavitelné od 10 V do 500 V ■

Tlačítko μA (svodový proud) ■ ■

Tlačítko uzamknutí na MΩ ■ ■

Vypočítá hodnotu REN během zkoušky 
izolace (100 V)

■ ■

> 500 V chráněný provoz ■ ■

Měření spojitosti

Spojitost 0,01 Ω - 1.0 MΩ ■ ■

200 mA R ≤ 4Ω ■ ■

20 mA ■ ■

Měření odporového rozdílu ■ ■

Kompenzace odporu měřících vodičů 
(<10 Ω)

■ ■

Měření napětí

AC / DC napětí 600 V ■ ■

AC / DC mV rozsah ■ ■

Efektivní hodnoty (TRMS) ■ ■

Měření frekvence 15 až 400 Hz ■ ■

Vstupní impedance 10 MΩ 10 MΩ

Kapacita

Kapacita 0,1 nF až 10 μF ■ ■

Měření délky kabelu ■ ■

Vypočítá hodnotu REN během zkoušky 
(4 V)

■ ■

Ostatní funkce

Měření AC/DC proudu (mA) ■ ■

VYHOVĚL (PASS)/ NEVYHOVĚL (FAIL) 
nastaveným limitným hodnotám 

■

Přepínání A/B/E nebo T/R/G ■ ■

Počet svorek 3 3

Integrovaná paměť ■ ■

Bluetooth® a software ■

Možnost používání nabíječky ■

Baterie AA alkalické nebo NiMH Obojí Obojí

CAT IV / 600 V ■ ■

Příslušenství

Silikonové měřicí vodiče (červený, 
černý, modrý)

■ ■

Měřící sonda s TEST tlačítkem ■ ■
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Testery elektrických spotřebičů

PAT120 je nejodolnější, nejjednodušší a nejekonomičtější tester elektrických 

spotřebičů, jehož měření odpovídají požadavkům místních norem.

Jednotlivé testy jsou v testovacích sekvencích přednastavené do tří testovacích 

skupin – spotřebiče třídy ochrany I, II a volné přívody, což umožňuje rychlé 

a jednoduché spuštění kompletního testu jedním tlačítkem. Limity pro 

vyhovění testu jsou pevně dané. Výchozí napětí pro test izolace je 500 V DC. Pro 

testování v oblasti IT nebo zařízení chráněných proti přepětí je možné zvolit 

napětí 250 V DC.

Pro snadnější měření jsou na víku přístroje graficky znázorněna připojení 

k jednotlivým testům. Dalším důležitým prvkem, kterým se liší od běžných 

testerů, je rychle a snadno odnímatelný popruh na krk. Ten zjednodušuje 

testování v případě, že není k dispozici žádná vhodná plocha pro odložení 

testeru, a uvolňuje ruce pro měřicí přívody, poznámkový blok atd.

PAT150 je nejvhodnější tester pro kompletní otestování elektrických 

spotřebičů dle platných norem. K dispozici jsou modely PAT150 a PAT150R. 

Podobně jako všechny ostatní produkty Megger jsou vysoce odolné, intuitivní 

a bezpečné. Celá sada se dodává v tvrdém ochranném transportním kufru. 

Modely PAT150 nabízí funkce na úrovní testerů s téměř dvojnásobnou cenou. 

Umožňují testy přenosných proudových chráničů se jmenovitým proudem 

10 mA a 30 mA, spotřebičů třídy ochrany I, třídy ochrany II, prodlužovacích 

přívodů a napájecích kabelů. Pro bezpečné testování izolačních odporů 

u zařízení s ochranou proti přepětí nebo IT zařízení je možné zvolit zkušební 

napětí 250 V, stejně tak je k dispozici metoda měření náhradního unikajícího 

proudu napětím 40 V. Funkce rychlého testu umožňuje samostatné testování 

spojitosti ochranného vodiče, izolačního odporu, unikajících proudů nebo 

zařízení nízkého napětí SELV. Výhodou při měření rozdílového unikajícího 

proudu při připojeném napájecím napětí je, že bude otestován během 

testovací sekvence i chod spotřebiče.

Při testování síťovým napětím lze pomocí přístrojů PAT150 kontrolovat napětí 

a polaritu zásuvek. Je možné nastavit délku trvání testu a limity vyhovění 

testu podle potřeb konkrétních měření. Důležitou vlastností je i možnost 

kompenzace odporu měřicích vodičů pro snížení chyby měření. Model PAT150 

je napájen standardními monočlánky 1,5 V AA, model PAT150R je vybaven 

nabíjecími NiMH AA akumulátory.

 � Automatické jednoznačné vyhodnocení výsledku testu – vyhověl, 
nevyhověl

 � Bezpečné testování IT zařízení a zařízení s ochranou proti přepětí

 � Bateriové napájení, volitelně napájení akumulátorem

 � Model PAT150 disponuje navíc řadou dalších funkcí

Řada PAT100

Bateriové testery elektrických spotřebičů
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PAT120 PAT150 PAT150R

Test izolace 500 V ■ ■ ■

250 V ■ ■ ■

Měření spojitosti 200 mA ■ ■ ■

Měření svodového proudu 250 V ■ ■ ■

500 V ■ ■ ■

Metody měření unikajícího 
proudu

Náhradní metoda ■ ■ ■

Metoda rozdílová ■ ■

Přímá metoda ■ ■

Test funkčnosti spotřebiče 240 V ■ ■

Kompenzace (vynulování 
odporu) měřících vodičů

■ ■

Automatická testovací 
sekvence

Třída I (s uzemněním) ■ ■ ■

Třída II (s dvojitou izolací) ■ ■ ■

Prodlužovací přívody a napájecí 
kabely

■� ■ ■

Přenosné proudové chrániče ■ ■

Manuální testy Spojitost ■ ■

Izolace ■ ■

Unikající proud síťového napájení ■ ■

Měření SELV ■ ■

Kombinovaný měřicí přívod pro spojitost, odpor uzemnění a test 
izolace

■ ■ ■

Nabíjení baterie v přístroji ■

Kalibrační certifikát ZDARMA ■ ■ ■



Testery elektrických spotřebičů

Dva nové testery elektrických spotřebičů s propracovaným 

databázovým systémem vycházející z osvědčené řady PAT300. Řada 

PAT400 nastavuje novou laťku z hlediska komfortu obsluhy a rychlosti 

při testovaní přenosných elektrických spotřebičů, a to i díky funkci 

ukládání výsledků měření do interní paměti.

Oba modely z řady PAT400 umožňují měřit unikající proudy metodou 

rozdílového proudu, dotykového proudu a náhradního unikajícího proudu. 

Testery řady PAT400 disponují pamětí, která pojme až 10 000 výsledků měření, 

a nabízí osvědčenou dlouhou životnost, jednoduchost měření a rychlost řady 

PAT300. Praktická je také velká, podsvícená, barevná obrazovka, která umožňuje 

přehledné odečítání výsledků testů a jednoduché procházení nabídek měření. 

Obsluha je oproti předešlým modelům více intuitivní a měření rychlejší díky 

zjednodušení nabídek měření. Pět funkčních tlačítek poskytuje přímý přístup 

k často používaným funkcím a ještě více urychluje navigaci v nabídkách. 

Výsledkem je vyšší produktivita při práci a následně lepší návratnost investic.

Řada PAT400 umožňuje rychlý a snadný přístup k záznamům v databázi, data 

lze stahovat s využitím běžné USB flash paměti. Pro rychlé zadávání dat nabízí 

přístroje řady PAT400 velkou klávesnici QWERTY nebo QWERTZ, která pomáhá 

omezit počet překlepů. Pro ještě rychlejší testování lze dokoupit cenově 

dostupnou čtečku čárových kódů a tiskárnu štítků s čárovými kódy.

Model PAT410 je ideální pro všechny, kteří potřebují měřit spojitost obvodu 

ochranného vodiče proudem 200 mA. Jedná se o nejmenší a nejlehčí model 

řady PAT400 s hmotností pouhých 2,7 kg.

Model PAT450 je napájen z 230 V, nabízí kromě tří testů spojitosti ochranného 

vodiče a tzv. flash testu pro testování elektrické odolnosti napětím 1,5 kV nebo 

3,0 kV AC i funkci rychlého testování, která umožňuje jednoduché opakování 

jednoho testu. Dokonale se proto hodí do půjčoven a opravárenských dílen.

Řada PAT400

Speciální vlastnosti 
 � Velká interní paměť pro zvládnutí 

objemných zakázek

 � Možnost trvalého provozu, není 
třeba čekat na vychladnutí testeru

 � Okamžité opětovné spuštění 
při testování s přechody mezi 
jednotlivými prostorami

 � Softwarová ovládací tlačítka 
urychlují proces testování

 � Kompletní testování elektrických 
spotřebičů, včetně testování 
proudových chráničů (RCD)

 � Rychlý přístup k testům 
a jednotlivým funkcím

 � Nejvýkonnější tester ve své třídě
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Testery elektrických spotřebičů

Řada PAT400

Testery elektrických spotřebičů

6220-639
Adaptér na prodlužovací kabel 110 V

Příslušenství

1000-768
Propojka s adaptérem 415 V 
(4kolíkovým) na SC (CEE7/7) (16 A)

1000-771
Propojka s adaptérem 
415 V (5kolíkovým) na  
SC (CEE7/7) (16 A)

1001-047
Čtečka čárového  
kódu, USB

1005-423
Tiskárna štítků s čárovými kódy (USB)

PAT410 PAT450

Napájení 230 V s měřením napájení n n

Měření odporu uzemnění/spojitosti 200 mA n n

10 A n

25 A n

Kompenzace (vynulování odporu) měřících vodičů n n

Test izolace 250 V n n

500 V n n

Metody měření svodového proudu Náhradní metoda n n

Metoda rozdílová n n

Přímá metoda n n

Test funkčnosti Měření VA n n

Testování prodlužovacích přívodů Spojitost ochranného vodiče n n

Izolace n n

Polarita n n

Testy proudových chráničů (RCD) 
přenosných zařízení

1/2 x IΔN, 1 x IΔN, 5 x IΔN při 0° a 180° n n

Flash test: test zvýšeným napětím   1,5 kV a 3.0 kV n 

Ostatní funkce Nízký profil a hmotnost n

Automatická testovací sekvence n n

Manuální testování n n

Nastavitelná doba testování n n

Volitelné limity pro splnění požadavků n n

Kontrola pojistek n n

Velký barevný displej n n

Zpracování dat 10 000 záznamů v zabudované paměti n n

Stahování na paměťovou jednotku USB n n

Možnost připojení snímače čárových kódů a tiskárny štítků s čárovými 
kódy přes USB

n n

Dodávané příslušenství Brašna pro přenášení s kapsou pro uložení měřicích přívodů n n

Kombinovaný měřicí přívod pro spojitost, odpor uzemnění a test 
izolace

n n

Adaptér pro měření prodlužovacích kabelů n n

Měřící přívod pro Flash test, test zvýšeným napětím n

Kalibrační certifikát n n
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Testování fotovoltaických instalací a měření 
unikajícího proudu

V sadách PVK300 najdete veškeré vybavení, které kromě multifunkčního 

testeru v terénu potřebujete k provádění testů a měření instalací solárních 

systémů dle normy IEC62446.

PVK320 obsahuje multimetr AVO410 s automatickým nastavením rozsahů,  

CAT IV, 10 A DC model AVO410, který umožňuje přímé měření zkratového 

proudu panelu. Navíc sada obsahuje tester solárního výkonu PVM210.

Sada PVK330 zahrnuje klešťový multimetr DCM340 s měřením proudu do 

600 A AC/DC, který umožňuje proměření panelových polí bez nutnosti 

jednotlivé panely odpojovat. Umožňuje měřit také v rozsahu do 600 V DC.

Řada PVK300

Sady pro fotovoltaiku

 ■ Vše v jednom přístroji s jednoručním ovládáním 
pro zvýšenou bezpečnost při práci na žebřících 
a střechách 

 ■ Ideální pro měření solárního výkonu za účelem výpočtu 
zkratového proudu panelů 

 ■ Rozsah 1 999 W/m2 na LCD displeji s 3 3/4 číslicemi 

 ■ Závit pro uchycení na stativ umožňuje precizní umístění 
a natočení

Model PVM210 má kapesní velikost, a skvěle se proto hodí pro použití na šikmých střechách 

nebo na vrcholu žebříků, navíc má solární detektor vestavěný ve vrchní části přístroje. Komfort 

použití umocňuje velký, dobře čitelný displej s funkcí přidržení naměřeného výsledku na displeji.

Přístroj se používá pro volbu optimální pozice fotovoltaických panelů a pro měření solárního 

výkonu, který se dá využít pro výpočet zkratového proudu panelů, čímž se dá potvrdit deklarovaný 

výkon instalace pro vystavení osvědčení. 

Na zadní části přístroje je závit pro uchycení na stativ, který umožňuje stabilní nasměrování přístroje 

a zpřesnění měření. Součástí dodávky je i ochranné pouzdro.

PVM210

Tester solárního výkonu

 PVK320 PVK330

Multimetr AVO410 CAT IV n  

Klešťový multimetr DCM340  n

Tester solárního výkonu PVM210 n n

Měřicí přívody s adaptérem MC3 na MC4 n n

Měřicí přívody s adaptérem MC4 na 4 mm konektor n n



Testování fotovoltaických instalací a měření 
unikajícího proudu Příslušenství

 ■ Varianta s délkou 30 metrů a 50 metrů

 ■ Vhodné pro přímá R2 měření

 ■ Jednoduché rozvinutí kabelu s pomocí vodící lišty, která 
zamezuje zamotání kabelu

 ■ Kompaktní, lehké provedení

 ■ Navíjecí buben opatřen čistícím kartáčkem, který při 
navíjení očistí měřící kabel. 

 ■ Umožňuje snadný přístup i k nejvzdálenějším měřeným 
místům, které je třeba před uvedením do provozu 
prověřit.

XTL

Prodlužovací měřicí vodiče na cívce

Indikátor sledu 

fází Megger PSI410 

nabízí rychlou 

indikaci správného 

sledu fází pomocí tří 

dvoubarevných LED diod 

a specifické akustické 

signalizace. Pravotočivý 

sled fází je indikován rotací 

zelených LED diod ve směru 

hodinových ručiček a kontinuálním 

tónem, levotočivý sled pak rotací červených 

diod LED proti směru hodinových ručiček a přerušovaným 

tónem.

Přístroj byl navržen tak, aby rychlost indikujících LED diod na přístroji byla 

přiměřená a tím optická identifikace směru sledu fází dobře rozpoznatelná.

PSI410 používá zdvojené barevné kódování fází, aby bylo možné jednoduše 

pracovat na obou systémech značení s barvami vodičů hnědá/černá/šedá i na 

červená/žlutá/modrá.

Přístroj PSI410 také disponuje zobrazením pomocí tří dvoubarevných LED 

diod pro indikaci, zda jsou všechny tři fáze připojeny. Zelená LED dioda 

značí připojení fáze, červená LED dioda ukazuje chybějící připojení. Přístroj 

má odolné pouzdro navržené pro průmyslové užití a je dodáván s dlouhými 

jištěnými vodiči vybavenými hroty a krokosvorkami. 

PSI410 je napájen z měřeného zařízení a nepotřebuje baterie.

 ■ Měření sledu fází pomocí pravotočivé/levotočivé rotace 
LED diod

 ■ Jednoznačná zvuková signalizace směru sledu fází

 ■ Indikace připojení jednotlivých fází

 ■ Jištěné měřicí vodiče

 ■ Dvoubarevné LED pro zobrazení výsledku měření

 ■ CAT IV 600 V

 ■ Možnost prodloužení záruky na 3 roky ZDARMA

PSI410

Indikátor sledu fází

VF2 představuje jednoduchý způsob identifikace vodičů pod napětím a spálených 

pojistek v kombinaci s výkonnou svítilnou.

Model VF3 disponuje přesnějším senzorem a ještě jasnější svítilnou.

VF2 a VF3

Bezkontaktní detektor napětí se svítilnou

KÓD

Prodlužovací měřicí vodič 50 m, zelený, s připojením přes 
krokosvorku

XTL50

Prodlužovací měřicí vodič 30 m, zelený, s připojením přes 
krokosvorku

XTL30
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Detektory napětí, zkoušečky

 ■ AC/DC napětí od 12 V do 690 V

 ■ Test spojitosti

 ■ Sled fází

 ■ LCD displej / LED indikace

 ■ CAT IV 600 V

Zkoušečka TPT320 je vybavena indikací pomocí LED diod a LCD displejem, 

umožňuje měření jak AC tak DC napětí od 12 V do 690 V. Spojitost měří 

v rozsahu od 0 Ω do 500 kΩ.

Přístrojem je možné měřit na instalacích s proudovým chráničem nebo 

s proudovým chráničem s nadproudovou ochranou bez jejich vybavení, 

detekuje sled fází a je vybaven akustickou signalizací spojitosti a přítomnosti 

napětí. Díky vestavěné vysoce výkonné LED svítilně, pouzdru s krytím IP 64 

a bezpečnostní kategorii CAT IV 600 V je TPT320 ideálním nástroje pro práci 

v terénu, splňující nároky současných postupů a bezpečnosti. Detekce 

přítomnosti napětí je zajištěna, i když je interní baterie vybita.

TPT320

Zkoušečky napětí

Mezi osvědčené postupy patří ověření 

dvoupólové zkoušečky na známém 

zdroji napětí nebo testovací 

jednotce jak před použitím, tak 

po něm.

Megger MPU690 nabízí 

jednoduchý způsob ověření 

bezpečného provozu 

všech dvoupólových 

zkoušeček a indikátorů 

napětí, testovacích lamp 

Drummond.

 ■ Možnost testování 
dvoupólových zkoušeček a indikátorů 

napětí díky 10W výstupu

 ■  LED diody zobrazují generované napětí 
v krocích. 50 V, 100 V, 230 V, 400 V a 690 V 

 ■  Generuje střídavý průběh pro test odpovídající 
provozním podmínkám 

 ■ Kompaktní provedení se zabudovaným magnetem pro 
uchycení na rozváděčích pro zjednodušení  pravidelné 
kontroly bezpečnosti 

 ■ Automatické zapnutí a vypnutí prodlužuje životnost 
baterií 

 ■ Včasná výzva k výměně baterií 

 ■ Umožňuje ověřit funkčnost i u zkoušeček VF2 a VF3

MPU690

Zkušební jednotka

Nepropásněte svou 
šanci!

Záruku lze u  celé řady produktů 

společnosti Megger zdarma 

prodloužit na plné tři roky, stačí 

se jen po nákupu produktu 

zaregistrovat. Svůj produkt tedy 

můžete BEZPLATNĚ zaregistrovat 

a  zajistit  si tak od nás plnou 

technickou podporu a  tříletou 

záruku.

Zůstaňte se společností Megger 
v kontaktu

Sledujte nás na Twitteru  
na adrese www.twitter.com/meggerpower

Podívejte se na naše videa na webu YouTube
na adrese www.youtube.com kanál Megger CZ s.r.o.

Najdete nás na Facebooku                
na adrese www.facebook.com/meggercz

Nebo navštivte naše webové stránky na  
adrese cz.megger.com



O společnosti Megger

Společnost nabizi kompletni akreditaci pro servis a kalibraci podle normy 

ISO9001:2015 a ISO14001:2015. Naši vyškoleni servisni technici využivaji pouze 

originalni nahradni dily a nejmodernějši měřici zařizeni. Tak můžeme zakaznikům 

pro všechny přistroje zaručit služby te nejvyšši urovně. Pro informace o kalibraci 

a opravach přistrojů a ziskani čisla povolenik vraceni (Returns Authorisation) 

vyplňte přislušny formulař na našich webovych strankach.

Informace o kalibraci nebo opravách přístrojů získáte na našich webových 

stránkách https://megger.com/  

Technická podpora vycházející z bohatých 
zkušeností

Certifikace dle ISO 9001:2015 
a ISO14001:2015

Naši konstruktéři se aktivně účastní pravidelných jednání výborů a jsou v kontaktu 

s veškerými významnými oborovými sdruženími po celém světě, stejně jako se 

školicími organizacemi a vládními institucemi. Dostávají se tak do bezprostředního 

kontaktu s potřebami techniků elektromontážních firem. Pokud tedy dojde k úpravě 

legislativy nebo předpisů, můžete se spolehnout, že ve společnosti Megger budou 

vaše potřeby na prvním místě. Produkty společnosti Megger totiž pomáhají 

zákazníkům na celém světě k vyšší efektivitě, nižším nákladům a dodržování norem. 

Máme globální působnost se specializovanými týmy prodejců v terénu 

a distributory po světě a výrobními závody v Německu, USA, Švédsku a Velké Británii. 

Úsilí společnosti Megger, které působnosti v tomto oboru věnuje, se odráží 

v technické vyspělosti jejích produktů a řadě tržních prvenství týkajících se 

konstrukčních řešení a inovativních přístupů.

Vyvinuto pro techniky elektromontážních 
firem

Ve společnosti Megger chápeme, že zajištění nepřerušovaného napájení elektrickou 

energií je pro úspěšné fungování firmy zásadní. Proto věnujeme tolik úsilí navrhování, 

konstruování a výrobě bezpečných, spolehlivých a snadno použitelných přenosných 

měřicích a testovacích přístrojů, pro které zajišťujeme prvotřídní technickou podporu 

podloženou bohatými zkušenostmi a odbornými znalostmi.

Můžeme vám být nápomocni při měření a testování během schvalování, uvádění 

do provozu i údržby v oblasti prediktivních postupů, diagnostiky nebo pravidelných 

kontrol. Díky úzké spolupráci s dodavateli elektrické energie, normalizačními úřady 

a technickými instituty můžeme přispět svým dílem ke spolehlivosti a dalšímu 

rozvoji energetického sektoru... a zajistit vám tak, abyste byli „pod proudem“.

Pod proudem

Společnost Megger pořádá po celém světě řadu akcí a dalších se účastní. 

Na našich webových stránkách na adrese https://megger.com/ se můžete 

seznámit s veškerými našimi aktivitami a zúčastnit se našich technických dnů, 

kalibračních dnů, seminářů, webinářů a výstav ve vašem okolí. Využijte přínos 

sdílení informací a zaškolení od odborníků, abyste byli stále „pod proudem“. 

Pracujeme v souznění se svými zákazníky

Technické údaje se mohou změnit bez 
předchozího upozornění.
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Multifunkční testery instalací řady 
MFT1800 

 ■ Odolný a vysoce praktický  
univerzální měřicí přístroj.

Automatický tester zemního odporu 
a rezistivity půdy DET2/3

 ■ Robustní přístroj na měření zemního odporu 
a rezistivity půdy. 

Multimetry pro elektrotechniky 
řady AVO800 

 ■ Špičkové speciální multimetry 
s funkcemi, které využijete.

Klešťový tester unikajícího 
proudu DCM305E

 ■ Určen pro měření unikajícího 
proudu. 


