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POPIS 
MEGGER® MIT300 je nová 5-členná řada přístrojů na mě-
ření izolačních odporů a odporů pospojování vyznačující se 
extrémně jednoduchým ovládáním, neobyčejně odolnou 
konstrukcí a vynikající cenou. Řadu přístrojů MIT300 vždy 
odlišují tyto vlastnosti: 
Digitální, nebo analogový: MIT300, MIT310, MIT320 a 
MIT330 mají zabudován patentovaný a oblíbený digitálně/ 
analogový displej. Veliké 20mm číslice umožňující jasné a 
přehledné odečítání jsou kombinované s pohotovou analo-
govou stupnicí s ručičkou. Naopak MIT310A se zabudova-
ným cívkovým pohyblivým ústrojím je určen pro ty, kteří 
upřednostňují skutečnou pohyblivou ručičku. Černě značená 
stupnice na bílém podkladě s vysokým kontrastem zajistí 
odečítání i na nedostatečně osvětlených místech. 

HLAVNÍ PŘEDNOSTI 
 ODOLNOST: vydrží nejhorší zacházení v terénu, nára-

zy a rány,  displej je chráněn krytem a navlečen gumo-
vý plášť 

 JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ: žádné skryté funkce, ba-
revně značené rozsahy 

 OBSLUHA BEZ RUKOU: pečlivě vyvážený - snadné 
zavěšení na krku, odpory pospojování a prozvonění 
obvodu spustí automaticky po dotyku, izolační měření 
lze spustit z přístroje, nebo měřicí sondy 

 PŘISVĚTLENÍ: Model MIT320 obsahuje přisvětlení 
displeje i rozsahů měření 

 BEZPEČNOST: Megger bezpečnostní inteligentní sys-
tém spolehlivě chrání obsluhu před nesprávným použi-
tím a zahrnuje: 

o zámky vodičů: zabrání náhodnému rozpojení 
o detektory kontaktu: chrání před připojením do 

obvodu pod napětím při měření R pospojení 
o varování před obvodem pod napětím >25V 
o zámek měření: nepovolí měřit při U >50V 
o kontrolu spojitosti: zabrání před připojením do 

obvodu pod napětím 
o splňuje požadavky EN61557 a navíc 

EN61010-1 bezpečné připojení do obvodů 
440V instalační kategorie III (600V fáze-zem) 

 KRYTÍ IP54 
 PAMĚŤ A KOMUNIKACE S PC přes USB: splňuje 

MIT330 

 SPOLEHLIVOST:  záruka je 
zaštítěna Megger obchodní značkou 

POUŽITÍ 
Přístroje nové řady MIT300 jsou určeny pro rychlá, přesná a 
snadná měření izolačních odporů elektrických zařízení, strojů, 
rozvodů a instalací. Přístroje mají extrémně jednoduché ovládání a 
proto je efektivně využije jak nepoučená osoba, tak dlouholetý 
profesionál. Přístroje umožňují měřit odpory spojitosti ochranných 
vodičů, zvukově kontrolovat uzavření obvodu, provádět měření a 
kontrolovat AC/DC napětí. 

 MIT300 MIT310 MIT310A
analog. 

MIT320 MIT330 

Měření R izol.      

250V      

500V      

1000V      

Rozsah -10kΩ až 999MΩ 999MΩ 999MΩ 999MΩ 999MΩ 

Zvuk. alarm úrov-
ně 0,01MΩ-mΩ 

     

Měření R kont.      

Spojitost do 100Ω      

Bzučák spojitosti      

Nulování R vodičů 
do 9Ω 

  0,5Ω   

Stavitelný bzučák 
(1Ω až 20Ω) 

     

Vypnutí bzučáku        

Měření U      

U stř./ U sts.  600V 600V 600V 600V 

Měření R      

Rozsah10Ω-1MΩ      

Funkce      

Varování před U 
pod napětím 

     

Ochranný voltmetr      

Přisvětlení displeje      

Přisvětlení voliče 
rozsahů 

     

Zámek TEST tla-
čítka 

     

Automatické vy-
pnutí 

     

Sonda s TESTtlač.      

Krytí IP54      

Dobíjecí baterie      

Paměť, komunika-
ce s PC přes USB 

     

Kalibrační protokol      

ODOLNOST! 


