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Investice do budoucnosti –
Izolační měřicí přístroje SERIE METRISO G

Pro Vás dělané: optimální obsluha, snadno ovladatelné, mocné

Všechna požadovaná elektrická měření a testy provádíme rychle, 
jistě a zpětnovazebně.

A to ulehčí Vaši činnot revizního technika

■ Varování před nebezpečným dotykovým napětím

■ Zrychlení testů pomocí červené LED na přístroji

■ Měřicí napětí  50 ... 1000 V DC

■ Měřicí  rozsah  100 ... 1 TΩ

■ Měření malých odporů 0,01 ... 10 Ω dle ČSN 61557-4

■ Kalibrační certifikát DKD

■ Ochrana proti přepětí

■ Kontrolní odpor 10 MΩ dle EN 50110

■ Pouze Metriso G1000+ 
 PI, DAR, DD, Uvar, Uramp 
 protokolovací software ETC 
 - dvousměrný přenos dat 
 - vyhotovení struktur dat

Vaše výhody

■  Dobrý izolační odpor zajišťuje bezpečné, efektivní a bezztrátové 
elektrické zařízení

■  Dobrý izolační odpor je první skutečně účinná ochrana proti 
požáru

■  Měření izolačního odporu potvrzuje také, že je kontrolované 
elektrické zařízení v pořádku. Důležitý poznatek u nových 
zařízení, aby nová popř. přebíraná zařízení byla v pořádku 

– splnění žádaných výkonů  (nikdo nechce přebírat chybná 
zařízení).

■  Měření izolačního odporu je nic nepoškozující měření dle 
určitých pravidel

■  ČSN 33 2000-6 (IEC 60364-6) určuje co a kde se má měřit.
■  EN 61557 předepisuje ve svých částech 1, 2 a 10 jak měření 

provést.

■  Nutno uvést i ČSN EN 61557 část 4, dle které měříme 
nízkoohmové odpory RLO

■  Kompaktní, robustní s praktickou obsluhou dvěma rukama – 
ideální do terénu.

■  Vlastnosti a funkce, např. rychlé odečítání výsledků na 
osvětleném displeji, velice výhodný poměr ceny k výkonu

■  Funkcí OFF-SET je možná komfortní kompenzace různých 
délek měřicích šňůr pro měření nízkých odporů RLO

■  Funkčnost přístroje je močné kdykoli kontrolovat za pomocí 
10 MΩ odporu, který je dle EN 50110 pro tento účel 
zabudován

* Pro zjednodušení obsluhy nabízíme opcionálně měřicí šňůru se zap-/vypínacím spínačem. Tím splňujeme přání mnoha revizních 
techniků, znalců a techniků kontroly kvality.

10 MΩ
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Měřiče izolace řady Metriso G se uplatňují všude tam, kde mistři, inženýři a technici v řemeslných nebo průmyslových podnicích vyvíjejí, 
provádejí závěrečnou / typovou / kusovou zkoušku a zodpovídají za kvalitu a revizi.

Přehled nejdůležitějších funkcí
Typ Měřicí napětí 

 
Rozsah

CAT Měření 
nízkých 
odporů

Měření napětí Jedinečné vlastnosti

Osvětlený 

displej

Off-Set Kontrolní odpor

METRISO
ISOLATIONS TESTER

G500MM

50 až 500 V
(50, 100, 250, 500) 

 
10 kΩ ... 100 GΩ

CAT III  600 V — 10 V …500 V ■ ■

METRISO
ISOLATIONS TESTER

G500

50 až 500 V
(50, 100, 250, 500) 

 
10 kΩ ... 100 GΩ

CAT III  600 V 0,17 Ω … 10 Ω 10 V …500 V ■ ■ ■

METRISO
ISOLATIONS TESTER

G1000

50 až 1000 V
(50, 100, 250, 500, 

1000) 
 

10 kΩ ... 200 GΩ

CAT III  600 V / 
CAT  II  1000 V

0,17 Ω … 10 Ω 10 V … 1000 V ■ ■ ■

METRISO
ISOLATIONS TESTER

G1000+

s pamětí

50 až 1000 V
(50, 100, 250, 500, 

1000) 
Uvar, Uramp 

10 kΩ ... 1TΩ

CAT III  600 V / 
CAT  II  1000 V

0,17 Ω … 10 Ω 10 V … 1000 V ■ ■ ■

METRISO
ISOLATIONS TESTER

G1000A

50 až 1000 V
(50, 100, 250, 500, 

1000) 
 

10 kΩ ... 1TΩ

CAT III  600 V / 
CAT  II  1000 V

0,20 Ω … 5 Ω 10 V … 1000 V ■ ■ ■

Měření, která jsou čím dál tím zajímavější :

V první řadě se jedná o měření antistatických vlastností podlah a stěn sloužících ochraně citlivých elektronických součástí. Důležitějším 
se ale stává tzv. polarizační index (PI). Jedná se o dlouhodobé měření izolace, při kterém se hodnoty měřené za 10 minut a za 1 minutu 
dávají do poměru.

Průběh izolačního odporu přes 10 minut může upozornit na případné chyby, vnikání špíny nebo vlhkosti. Při neporušené izolaci je její 
odpor na začátku nižší a časem se zvyšuje. Špínou a vlhkostí se tato křivka normálně zplošťuje. Norma IEEE Std 43-2000 předepisuje 
směrné hodnoty  pro měření motorů a generátorů. 

Tato měření se dají přístrojem Metriso G1000+ provádět všemi měřicími napětími. Používá-li se polarizační index (PI) přednostně 
pro velké objekty,  je pro menší stroje určený tzv. absorpční index (DAR) jako podmnožina polarizačního indexu. Přitom se zde dávají 
hodnoty izolačního odporu po 30 sekundách a po 60 sekundách do poměru.
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GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15  ■  90449 Nürnberg  ■  Germany
Tel.: +49 911 8602-111  ■  Fax: +49 911 8602-777

www.gossenmetrawatt.com  ■  info@gossenmetrawatt.com
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