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střídavým / stejnosměrným napětím 
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Megger AC k.č.230415-47 
tester izolací střídavým napě-
tím 0-4 kV/50Hz 

Megger AC/DC k.č.230425 tes-
ter izolací 0 - 4 kVstř. / 0 - 5 

 
 
 

POPIS 
MEGGER ® AC a AC/DC 
je tříčlenná  řada 
přenosných robustních  
přístrojů určené na 
zkoušení a měření 
elektrické pevnosti přilože-
ným střídavým napětím 
(kat.č. 230315, 230415) a 
střídavým / stejnosměr-
ným napětím (kat.č. 
230425). Ovládacím knof-
líkem je možné plynule 
regulovat střídavé zku-
šební napětí síťové 
frekvence v rozsahu 0 až 
3 kV (k.č. 230315), 
střídavé napětí 0 až 4 kV 
(k.č. 230415), střídavé 
napětí 0 až 4 kV a 

stejnosměrné napětí 0 až 5 kV (k.č. 230425). Spínací 
úroveň průsakového proudu lze libovolně nastavit v 
rozmezí od 0,3 do 12 mA u střídavých napětí a 0,47 
až 17 mA u stejnosměrných napětí. Všechny tři pří-
stroje  pracují ve dvou provozních režimech, 
v jednosekundovém zkoušení, nebo nepřetržitém 
zkoušení přiloženým zkušebním napětím. Přístroje 
odepínají zkušební napětí při elektrickém přeskoku, při 
překročení nastaveného průsakového proudu nebo v 
okamžiku, kdy odpor zemního obvodu zkoušeného 
objektu překročí 15Ω kdykoliv v průběhu zkoušky. Od-
pojení při překročení 15 Ω limitu obvodu uzemnění se 
obejde při testování objektu s dvojitou izolací, nebo při 
použití zkušební pistole. Odpojení zkušebního napětí 
je vizuálně a zvukově indikováno. Velikost zkušebního 
střídavého, nebo stejnosměrného napětí je sledována 
analogovým zobrazovačem. 
 
POUŽITÍ 
Megger přenosné přístroje jsou určené  ke zkoušení a 
kontrole elektrické pevnosti izolací elektrických zaří-
zení (např. rozvaděčů, odbočkových skříní, přepínačů 
atp.) a elektrických předmětů  (např. přenosného elek-
trického nářadí, domácích elektrických zařízení, kan-
celářských zařízení,  atp.) střídavým napětím o síťové 
frekvenci, nebo stejnosměrným napětím. Přístroje lze 
použít pro kontrolu účinnosti ochrany oddělením ob-
vodů, izolací nevodivých podlah a zdí, kontinuity zem-
ního obvodu atd.. Přístroje jsou ideálně použitelné na 
rychlé zkoušky zařízení a předmětů na výrobních lin-
kách, pásech a kontrolních stanovištích. 
 
 
 
 
 
 
 

 
HLAVNÍ PŘEDNOSTI 

 plynule nastavitelné zkušební AC / DC napětí 
 zvuková a vizuální indikace přeskoku a odpo-

jení při překročení nastaveného průsakové-
ho/svodového proudu 

 vhodné k testování podle požadavků ČSN a 
EN norem 

 hlídání 15 Ω limitu odporu zemní smyčky  
 jako volitelné příslušenství zkušební pistole  

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Rozsah zkušebního napětí  
AC model k.č.230315 :   0 až 3 kV stř.  
AC model k.č.230415 :   0 až 4 kV stř.  
AC/DC model k.č.230425 :  0 až 4kVstř./ 0 až 5kVss. 
Nastavení spínacího výstupní proudu 
AC model k.č.230315 :   0,3 až 12 mA stř. 
AC model k.č.230415 :   0,3 až 12 mA stř. 
AC/DC model k.č.230425 :  0,3-12mA stř./ 0,43-17mA ss. 
Přesnost: zkušební napětí ±2% 
  průsakový proud ±5%  
Stř. model zkušební frekvence: 50 Hz (frekvence sítě)  
Stř./ss model:  max. zvlnění 0,4% ef./mA při plném U  
Pracovní teploty:   –5 až 50 ˚C 
Skladovací teploty:  –25 až 65 ˚C 
Pracovní vlhkost:  80 % R.H. při max.  40˚C 
Napájení:   230 V, 50 Hz 
Hmotnost:  AC modely : 5,6 kg 

AC/DC modely: 6,1 kg 
Rozměry:   206 x 230 x 210 mm 
Dodáváno s přístrojem: 

Zemnící vodič 
s krokosvorkou a 
VN zkušební pistole 
(FT4), měřící vodiče 

s krokosvorkami 
(Megger), napájecí 
vodič, připínací 
brašna na doplňky 
(FT4). 
 
 

REFERENCE v ČR 
v průmyslu a výrobě 


