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Séria MIT300
Testery izolácie a kontinuity

NÁVOD NA POUŽITIE



G BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Skôr než začnete používať tento prístroj,  pozorne si prečítajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia a opatrenia, ktoré pri používaní prístroja musíte vždy 
dodržiavať.

Ak chcete vykonať test izolácie alebo kontinuity, testovaný obvod musí byť vypnutý, bez napätia a prúdu a izolovaný od napájacieho zdroja ešte  pred pripojením 
prístroja.

Počas testu sa  nesmiete dotýkať svoriek testovaného obvodu ani neizolovaných kovových častí testovanej inštalácie alebo zariadenia.

Funkcia upozornenia na obvod pod napätím a funkcia automatického vybíjania sú len doplnkové bezpečnostné funkcie, ktoré obsluhu nezbavujú povinnosti  
dodržiavať bezpečné pracovné postupy.

Meranie napätia funguje len vtedy, keď je prístroj zapnutý a funkčný. 

Po dokončení testu izolácie v kapacitnom obvode  musia meracie vodiče ostať pripojené, až kým sa obvod nevybije.

Prístroj  by ste nemali používať, ak je akákoľvek jeho časť poškodená.

Meracie vodiče, hroty a krokosvorky musia byť v dobrom stave s neporušenou izoláciou bez prasklín. 

Meracie hroty/svorky držte počas testovania za ich ochrannými bariérami. 

V záujme bezpečnosti sa pri meraní napätia vo vysokonapäťových obvodoch odporúča používať istené meracie vodiče. 

Pri výmene poistiek sa  musia používať poistky správneho typu a správnej menovitej hodnoty. V prípade použitia poistky s nesprávnymi menovitými hodnotami môže 
pri preťažení dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti obsluhy a poškodeniu prístroja.

Počas testovania  musí byť kryt batérií zatvorený.

Prístroj MIT310A je určený iba na používanie v elektromagnetickom prostredí s kontrolovaným rušením. 

POZNÁMKA: 

TENTO PRÍSTROJ SMÚ OBSLUHOVAŤ LEN DOSTATOČNE ZAŠKOLENÉ A KVALIFIKOVANÉ OSOBY.

Používatelia tohto prístroja a ich zamestnávatelia musia podľa platnej legislatívy o ochrane zdravia a bezpečnosti vykonať účinnú analýzu rizík hroziacich pri naplánovaných 
úkonoch na elektrických zariadeniach, aby identifi kovali potenciálne zdroje úrazu v dôsledku zásahu elektrickým prúdom, napríklad pri neúmyselnom skratovaní obvodu. 
Ak analýza naznačuje, že toto riziko je značné, je vhodné použiť istené meracie vodiče.
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Na prístroji sa nachádzajú tieto symboly:

F Pozor: nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

G  Pozor: prečítajte si príslušné informácie.

t Zariadenie s dvojitou izoláciou (triedy II)

c Zariadenie spĺňa platné smernice EÚ. 
N13117

 Zariadenie spĺňa požiadavky „C tick“.



ÚVOD VŠEOBECNÝ OPIS

Ďakujeme, že ste si zakúpili tester izolácie značky Megger.

V záujme vlastnej bezpečnosti a maximálneho využitia funkcií prístroja si skôr, než 
prístroj začnete používať, pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia 
a pokyny na obsluhu.

Tento návod obsahuje pokyny na obsluhu a opis funkcií týchto prístrojov:

Testery izolácie a kontinuity série MIT300:

MIT300

MIT310

MIT310A

MIT320

MIT330

Jednotlivé modely zo série MIT300 majú tieto funkcie a vlastnosti:

MIT300 MIT310 MIT310A MIT320 MIT330
Testovanie izolácie
Rozsah na meranie 
izolácie pri 1 kV ■ ■ ■ ■

Rozsah na meranie 
izolácie pri 500 V ■ ■ ■ ■ ■

Rozsah na meranie 
izolácie pri 250 V ■ ■ ■ ■ ■

Maximálny izolačný 
odpor 999 MΩ 999 MΩ 999 MΩ 999 MΩ 999 MΩ

Zvuková signalizácia 
limitu izolačného 
odporu 0,01 MΩ až 
1 GΩ

■ ■

Kontinuita
Rozsah na meranie 
napätia (do 600 
V digitálne)

■ ■ ■ ■

Zvuková signalizácia 
kontinuity ■ ■ ■ ■ ■

Nastaviteľný prah 
zvukovej signalizácie 
1 Ω až 20 Ω

■ ■

Vypnutie zvukovej 
signalizácie ■ ■

Kompenzácia odporu 
meracích vodičov do 
9,0 Ω (0,5 Ω v prípade 
MIT310A)

■ ■ 0,5 Ω ■ ■

Zapamätanie 
kompenzácie odporu 
meracích vodičov

■ ■ ■ ■ ■

Odpor
Meranie odporu 10 Ω 
až 1 MΩ ■ ■



 OBSAH BALENIA

MIT300 MIT310 MIT310A MIT320 MIT330
Prvky a funkcie
Tlačidlo na 
uzamknutie testu ■ ■ ■ ■ ■

Podsvietenie displeja 
a otočného prepínača ■ ■

Upozorňovanie na 
prítomnosť napätia ■

Automatické meranie 
napätia ■ ■ ■ ■

Automatické 
vypínanie 
s možnosťou zrušenia

■ ■ ■ ■

Konektor na spínací 
merací hrot ■ ■

Spínací merací hrot ■ ■
Ukladanie výsledkov ■
Prenos výsledkov 
z prístroja ■

USB ■

Záručný list čo najskôr vyplňte a pošlite spoločnosti Megger Limited, aby sme vám 
v prípade potreby mohli bez zbytočného zdržania poskytnúť účinnú pomoc.

Obsa balenia

1 x Tester izolácie série MIT300

1 x Súprava meracích vodičov (červený a čierny) so svorkami

8 x Vložené batérie veľkosti AA (LR6)

1 x Záručný list

1 x Osvedčenie o skúške

1 x Osvedčenie o kalibrácii

1 x Disk CD s návodom na použitie

1 x Tlačený stručný návod

1 x USB kábel (len MIT330)

1 x Spínací hrot SP4F (len prístroje MIT320 a MIT330)



LCD DISPLEJ ČELNÝ PANEL (DIGITÁLNE PRÍSTROJE)

Indikátor
kontinuity

Upozornenie
na uzamknutie

testu

Symbol
nekonečna

Indikátor
kompenzácie

odporu meracích
vodičov

Indikátor 
vypálenej poistky

Multifunkčný 
analógový 
ukazovateľ

Upozornenie – pozri 
návod na použitie

Indikátor 
stavu batérií

Ručička 
analógového 
ukazovateľa

Meracie rozsahy

Digitálny displej

MIT300, 310, 320 a 330

LCD displej

Uzamknutie
testu

Tlačidlo [TEST],
tlačidlo kompenzácie

odporu meracích
vodičov

Zapnutie/vypnutie podsvietenia 
(len modely MIT320 a MIT330)

Rozsahy na
meranie izolácie

Konektory na
pripojenie meracích vodičov

Rozsah na meranie
odporu so zvukovou
signalizáciou kontinuity
(MIT320 a MIT330)

Rozsah na 
meranie napätia

Otvory na popruh

Prepínač rozsahov

Menu nastavenia

Kryt čelného panela 
(sklopený pod prístrojom)

MIT310A

Kontrolka upozorňujúca na prítomnosť napätia

Kontrolka 
uzamknutia testu

Kompenzácia odporu 
meracích vodičov

Kontrola stavu batérií

Indikátor stavu batérií

Ručička
Analógový 
ukazovateľ



 

Konektorový panel

Konektory prístrojov série MIT300 na pripojenie meracích 
vodičov  

Konektor na pripojenie 
spínacieho hrotu (len 320 a 330)

Konektor na pripojenie 
červeného a čierneho meracieho vodiča

Upozornenie 
Prečítajte si návod 

na použitie

Maximálne 
vstupné napätie

Konektor na pripojenie 
USB kábla na prenos 

údajov (len 330)

Bezpečnostný posuvný panel bráni pripojeniu nebezpečných konfi gurácií meracích 
vodičov (len MIT320/MIT330).

Ďalšie ovládacie prvky prístroja MIT330

Meranie napätia

Ovládacie prvky pamäte

Vyvolanie 
posledných 

výsledkov

Prenos 
uložených

údajov

Vymazanie 
výsledkov 
testu

Tlačidlá na prácu s pamäťou:

STORE:  Spustenie ukladania výsledku testu.

LAST/NEXT:   Voľba typu miesta; t. j. „Job“ (úloha), „Distribution board“ 
(rozvádzač), „Circuit“ (obvod), „Phase“ (fáza) atď.

ESC:   Zrušenie ukladania v ľubovoľnom okamihu.

OK:   Dokončenie ukladania výsledku.

▲   Voľba čísla úlohy, rozvádzača, obvodu, t. j. 01, 02, 03 atď.▼

Otvorenie/zatvorenie veka
1. Veko odklopte nadvihnutím výstupku na čelnom paneli (1).

2. Veko sklopte pod prístroj (2, 3) a zatlačte do prídržného zárezu (4).



PRÍPRAVY PRED POUŽITÍM (VŠETKY PRÍSTROJE) VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Batérie
Prístroje série Megger MIT300 sa dodávajú s vloženými batériami. Keď sa batérie 
vybijú, vymeňte ich podľa postupu v kapitole Výmena batérií na strane 18.

Upozornenie: Prístroj nezapínajte, keď kryt batérií nie je zatvorený.

Predbežná skúška meracích vodičov

Overenie funkčnosti

1. Pred každým použitím prístroja prezrite meracie vodiče, hroty a krokosvorky 
a presvedčte sa, či sú v dobrom stave, bez poškodenia alebo prasklín na izolácii.

2. Skontrolujte kontinuitu meracích vodičov tak, že ich konce navzájom pevne 
spojíte a priamo na displeji odčítate nameranú hodnotu odporu meracích 
vodičov, ktorá by mala byť menšia než 1,0 Ω.
Podrobný postup nájdete na strane 10.

3. Napätie v testovanom obvode
Pred použitím prístroja sa schválenou metódou presvedčte, či je obvod, ktorý 
chcete testovať, úplne odpojený od zdroja napätia.

Poznámka týkajúca sa bezpečnosti:

Ak sa v testovanom obvode objaví napätie väčšie ako 25 V, prístroj sa 
automaticky prepne do režimu merania napätia a na displeji sa zobrazí 
namerané napätie.

V prípade výskytu napätia nad 50 V prístroj znemožní spustenie testu izolácie 
tlačidlom [TEST], čím sa prístroj chráni pred poškodením.

Všeobecné funkcie

Meranie napätia na výkonových systémoch

Keď používate alebo meriate napätia nad 30 V, postupujte maximálne opatrne, 
a to najmä v prípade výkonových systémov. Voliteľné príslušenstvo obsahuje istené 
meracie vodiče, určené pre prípady, keď je potrebná zvýšená ochrana. Pozri zoznam 
príslušenstva.

Uzamknutie testov
Keď je rozsah na testovanie izolácie uzamknutý, na displeji sa zobrazuje symbol 
uzamknutia L.

Ak chcete aktivovať uzamknutie, podržte stlačené tlačidlo [TEST] a pritom stlačte 
tlačidlo uzamknutia L.

Poznámka: Informácie týkajúce sa modelu MIT310A nájdete v časti Analógový 
prístroj MIT310A.

Upozornenie: Keď je zvolený rozsah na testovanie izolácie a tlačidlo [TEST] je 
uzamknuté, na svorkách prístroja sa môže nachádzať nebezpečne vysoké napätie.

Upozornenie na prítomnosť napätia (len MIT300)
Ak je v testovanom obvode prítomné napätie, prístroj vydá výstražný zvukový 
signál.

Ak je prítomné napätie nad 50 V, testovanie sa automaticky zablokuje.



 

Upozornenie na prítomnosť napätia (len MIT310A)
Ak sa v testovanom obvode nachádza napätie, jeho hodnota sa zobrazí na stupnici 
voltmetra. Napätia menšie ako 50 V sa síce zobrazia, ale na analógovej stupnici ich 
bude ťažké odčítať.

Automatické meranie napätia (MIT310, MIT320 a MIT330)
Funkcia automatického merania napätia sa aktivuje, ak je medzi hrotmi meracích 
vodičov napätie väčšie ako 25 V.

Na rozsahu na meranie napätia sa zobrazujú hodnoty už od 2 V.

Ak napätie prekročí 50 V, kvôli bezpečnosti sa testovanie zablokuje. Na displeji sa 
pritom zobrazí hodnota napätia.

Ovládanie podsvietenia (len modely MIT320 a MIT330)
Prístroj má podsvietenie displeja aj testovacích rozsahov. Keď je prístroj zapnutý, 
podsvietenie možno kedykoľvek zapnúť stlačením tlačidla podsvietenia L.

Podsvietenie sa automaticky vypne 20 sekúnd po dokončení testovania.

Výstražné symboly na displeji

G  Prečítajte si návod na použitie.
Vždy, keď sa na displeji zobrazí trojuholník s výkričníkom, obsluhujúci 
pracovník by mal v návode na použitie vyhľadať príslušné informácie.

L  Uzamknutie rozsahu
Zobrazuje sa vždy, keď je tlačidlo [TEST] uzamknuté v zapnutej polohe.

z  Vykompenzovaný odpor meracích vodičov
Informuje, že od nameranej hodnoty bol odčítaný odpor meracích vodičov.

 Indikátor stavu batérií. Pozri stranu 18.

f   Indikátor vypálenej poistky; zobrazuje sa, keď je poistka v prístroji vypálená. 
Pozri stranu 19. 

Konektory na pripojenie meracích vodičov
Červený a čierny merací vodič sa zapájajú do príslušných konektorov na zadnej 
strane prístroja, označených symbolmi + a –.

Priložené meracie hroty a krokosvorky slúžia na pripojenie k testovanému obvodu.

V rámci voliteľného príslušenstva sú k dispozícii istené meracie vodiče – pozri 
zoznam príslušenstva na konci návodu.

Použitie
Týmto prístrojom sa smie merať medzi fázovým a uzemňovacím vodičom alebo 
medzi fázovými vodičmi v systémoch s menovitým striedavým napätím do 600 V ef. 
voči zemi a v inštaláciách kategórie III (podľa prípustného prepätia) alebo nižšej, 
alebo v aplikáciách kategórie IV s menovitým napätím 300 V alebo nižším.

To znamená, že prístroj sa môže pripájať k akejkoľvek pevnej elektroinštalácii 
v budove, avšak nie k primárnym rozvodným okruhom, ako sú napríklad nadzemné 
vedenia. V záujme bezpečnosti obsluhy a presnosti merania používajte iba meracie 
vodiče od spoločnosti Megger Limited.



MERANIE KONTINUITY (MIT300, 310, 320, 330)

Pri všetkých meraniach kontinuity sa merací rozsah nastavuje automaticky od 0,00 
Ω do 100 Ω (na digitálnej/analógovej stupnici).

Prístroj MIT310A má manuálnu voľbu rozsahu do 2 kΩ.

Pri hodnotách od 0,00 Ω do 10 Ω sa meria prúdom väčším ako 200 mA. Pri 
hodnotách od 10 Ω do 100 Ω sa meria prúdom väčším ako 20 mA.  (MIT310A: 
pozri stranu 15)

Kompenzácia odporu meracích vodičov 
(MIT310A: pozri stranu 14)

Pred prvým použitím rozsahu na meranie kontinuity alebo rozsahu so zvukovou 
signalizáciou kontinuity by ste mali vykonať kompenzáciu (vynulovanie vplyvu) 
odporu meracích vodičov. Tým dosiahnete, že od každej nameranej hodnoty bude 
automaticky odpočítaný odpor meracích vodičov.

1. Pripojte meracie vodiče k prístroju a konce oboch vodičov navzájom pevne 
spojte.

2. Počkajte, až sa údaj stabilizuje, a potom stlačte tlačidlo [TEST].

3. Na potvrdenie vynulovania vplyvu odporu meracích vodičov sa zobrazí symbol z. 
Displej by mal ukazovať údaj 0,00 Ω.

Poznámka: Kompenzácia odporu meracích vodičov ostane zachovaná aj po vypnutí 
alebo automatickom vypnutí prístroja.

Ak chcete zrušiť kompenzáciu odporu meracích vodičov, znova stlačte tlačidlo 
[TEST].

Test kontinuity (MIT300, 310, 320 a 330)
(MIT310A: pozri stranu 15)

Postup pri meraní kontinuity:

1. Zvoľte rozsah na meranie kontinuity Ω. Prístroj sa zapne.

2. V prípade potreby vynulujte odpor meracích vodičov; pozri časť Kompenzácia 
odporu meracích vodičov (vyššie).

3. Pripojte meracie vodiče k testovanému obvodu, ktorý je odpojený od zdroja 
napätia. Test sa spustí automaticky.

4. Na displeji sa zobrazí hodnota odporu. (Maximálne 99,9 Ω)

5. Test ukončite odpojením meracích vodičov.

6. Po dokončení testu prepnite prepínač do polohy [OFF] (vyp.). V opačnom 
prípade sa prístroj po určitom čase bez aktivity automaticky vypne.



ZVUKOVÁ SIGNALIZÁCIA KONTINUITY (MIT300, 310, 320, 330)

(MIT310A: pozri stranu 15)

Režim zvukovej signalizácie kontinuity
V režime zvukovej signalizácie kontinuity sa najprv vykoná rýchly test na zistenie 
odporu väčšieho ako 1,0 MΩ, pri zistení ktorého zaznie zvuková signalizácia. Ak 
prístroj zistí prítomnosť napätia, test kontinuity sa zastaví (prístroj sa nepoškodí).

Prístroj potom zmeria, či má testovaný obvod odpor menší ako 5 Ω (alebo ako 
nastavená hodnota – v prípade modelov MIT320 a MIT330), pričom ďalej znie 
zvuková signalizácia.

Test so zvukovou signalizáciou kontinuity:

1. Nastavte prepínač testovacích rozsahov do polohy Z (zvuková signalizácia 
kontinuity).

2. Pripojte meracie vodiče k testovanému obvodu, ktorý je odpojený od zdroja 
napätia.

3. Ak meracie vodiče pripojíte k odporu, ktorý je stabilne menší ako 5 Ω, bude 
znieť nepretržitý tón. (Odpor väčší ako 5 Ω bude signalizovaný krátkym alebo 
prerušovaným tónom).

4. Ak prístroj zistí kontinuitu, grafi cký symbol  sa uzavrie.

Režim nastavenia (len MIT320 a MIT330) 

Nastaviteľný prah zvukovej signalizácie kontinuity

Pomocou nastaviteľného prahu zvukovej signalizácie môže operátor nastaviť 
maximálny odpor, pri ktorom má ešte znieť zvuková signalizácia.

Nastavenie:

1. Prístroj MIT320/MIT330 prepnite do režimu [SETUP]. Na displeji by sa mali 
striedať údaje „CON“ a „5.00 Ω“.

2. Stlačte a podržte tlačidlo [TEST].

3. Zobrazí sa hodnota odporu zodpovedajúca prahu zvukovej signalizácie. Hodnota 
na displeji bude postupne klesať z 5 Ω na 1,0 Ω.

4. Keď sa na displeji zobrazí požadovaná hodnota, tlačidlo [TEST] uvoľnite.

5. Stlačením tlačidla L uložte zvolenú hodnotu. 

Ak chcete nastaviť prahovú hodnotu nad 5,0 Ω

1. Prístroj MIT320 alebo MIT330 prepnite do režimu [SETUP]. Na displeji by sa 
mali striedať údaje „CON“ a „5.00 Ω“.

2. Podržte stlačené tlačidlo [TEST], kým sa nezobrazí „1.0 Ω“.

3. Uvoľnite tlačidlo [TEST].

4. Znova stlačte tlačidlo [TEST]. Zobrazí sa hodnota 20 Ω, ktorá bude postupne 
klesať.

5. Pri zobrazení požadovanej hodnoty uvoľnite tlačidlo [TEST].

6. Stlačením tlačidla uzamknutia L uložte zvolenú hodnotu. 

Zapnutie/vypnutie zvukovej signalizácie

Vypnutie zvukovej signalizácie kontinuity:

1. Prístroj MIT320 alebo MIT330 prepnite do režimu [SETUP]. Na displeji by sa 
mali striedať údaje „CON“ a „5.00 Ω“.

2. Stláčajte a uvoľňujte tlačidlo [TEST] dovtedy, kým sa nezobrazí nápis „BUZ“.

3. Stlačením a podržaním tlačidla [TEST] zvoľte možnosť OFF (vyp.). (Opätovným 
podržaním a stlačením zvolíte možnosť ON (zap.).)

4. Stlačením tlačidla uzamknutia L uložte zvolené nastavenie.



TESTOVANIE IZOLÁCIE – VŠEOBECNE

(Ďalšie informácie týkajúce sa modelu MIT310A nájdete na strane 14.) 

Poznámka týkajúca sa bezpečnosti:

Pri testovaní izolácie používa prístroj vysoké jednosmerné napätie, ktoré môže 
byť pri dotyku nebezpečné. Pri testovaní izolácie vždy dodržiavajte bezpečnostné 
opatrenia a zaistite dodržiavanie všetkých potrebných opatrení na ochranu zdravia 
a bezpečnosti.

Automatické vybitie: Ak má testovaný obvod kapacitný charakter, po uvoľnení 
tlačidla [TEST] po dokončení testu izolácie sa obvod automaticky vybije.

Meranie izolácie sa vykonáva pri napätí 250 V, 500 V alebo 1 000 V. 

Test izolácie 

Obr. 1

Pri teste izolácie sa na testovaný obvod pripojí napätie známej veľkosti a meria sa 
vyvolaný zvodový prúd.

Testovaný obvod musí byť ešte pred pripojením meracích vodičov úplne bez napätia 
a odpojený od zvyšku systému.

Postup pri teste izolácie:

1. Zvoľte požadovaný rozsah 250 V, 500 V alebo 1 000 V [MΩ]. Prístroj sa zapne.

2. Pripojte meracie vodiče k testovanému obvodu, ktorý je odpojený od zdroja 
napätia.

3. Stlačte a podržte tlačidlo [TEST]; počkajte na ustálenie údaja na displeji.
Údaj ostane zobrazený ešte niekoľko sekúnd po uvoľnení tlačidla.

4. Pred odpojením meracích vodičov uvoľnite tlačidlo [TEST] (aby mohol prístroj 
vybiť testovaný obvod). Ak sa na displeji zobrazuje nápis „VOLTS“, počkajte.

5. Po dokončení testu prepnite prepínač do polohy [OFF] (vyp.). V opačnom 
prípade sa prístroj po určitom čase bez aktivity automaticky vypne.

Poznámky týkajúce sa testovania izolácie pomocou prístroja MIT310A nájdete 
na strane 15.

Poznámka: Aby nedošlo k neželanému aplikovaniu napätia 1 kV, pred začatím 
prvého testu pri napätí 1 000 V sa ako upozornenie na displeji rozbliká nápis „1000 
V“.

Poznámka: Rušenie v testovanom obvode s frekvenciou 50 Hz pod 100 μA alebo 
25 V neovplyvní presnosť merania.

Pri vyšších úrovniach rušenia sa na displeji automaticky zobrazí hodnota napätia. Pri 
napätí nad 50 V (alebo prúde nad 200 μA) sa testovanie zastaví.

Uzamknutie testu
Ak chcete prístroj uzamknúť v režime testovania izolácie, stlačte tlačidlo uzamknutia 
L v čase, keď držíte stlačené tlačidlo [TEST].

Ak chcete uzamknutie zrušiť, stlačte tlačidlo [TEST] alebo tlačidlo uzamknutia.



 

Zapnutie/vypnutie MΩ alarmu pri testovaní izolácie (len 
MIT320/MIT330)
Zvukovú signalizáciu je možné zapnúť alebo vypnúť, napríklad pri práci 
v kancelárskych priestoroch.

Zapnutie zvukovej signalizácie:

1. Prístroj prepnite do režimu [SETUP].

2. Stláčajte tlačidlo [TEST], kým sa na displeji nezobrazí nápis „ON/OFF“.

3. Stlačením a podržaním tlačidla [TEST] zvoľte možnosť ON (zap.).

4. Stlačením tlačidla L uložte zvolené nastavenie. 

Vypnutie zvukovej signalizácie:

1. Prístroj prepnite do režimu [SETUP].

2. Stláčajte tlačidlo [TEST], kým sa na displeji nezobrazí nápis „RON/ON“.

3. Stlačením a podržaním tlačidla [TEST] zvoľte možnosť OFF (vyp.).

4. Stlačením tlačidla L uložte zvolené nastavenie.

Nastavenie prahu MΩ alarmu (len MIT320 a MIT330)
Nastavením prahu zvukovej signalizácie môže operátor zvoliť hodnotu odporu, 
pri prekročení ktorej má znieť zvuková signalizácia. Prístroj bude vydávať zvukový 
signál, pokiaľ bude nameraná hodnota izolačného odporu vyššia než prahová 
hodnota.

Prístroj sa dodáva s nastavenou prahovou úrovňou „OFF“ (vyp.) a prahovou 
hodnotou nastavenou na 1,00 MΩ.

Nastavenie:

1. Prístroj prepnite do režimu [SETUP].

2. Stláčajte tlačidlo [TEST], kým sa na displeji nezobrazí nápis „RES“.

3. Východisková prahová hodnota pre zvukovú signalizáciu je 1,00 MΩ.

4. Stlačte a podržte tlačidlo [TEST]. Prahová hodnota sa bude znižovať z 999 MΩ 
na 1,0 MΩ.

5. Keď sa na displeji zobrazí požadovaná hodnota, tlačidlo [TEST] uvoľnite.

6. Stlačením tlačidla L uložte zvolenú hodnotu.

Prístroj bude vydávať zvukový signál pri každom teste izolácie a vždy, keď nameraná 
hodnota bude väčšia ako nastavená prahová hodnota (len ak je zvuková signalizácia 
zapnutá).

Vyradenie funkcie uzamknutia testu izolácie (nie pre MIT310A)

Prístroj sa dodáva s povolenou funkciou uzamknutia testu. Ak chcete funkciu 
uzamknutia testu vyradiť:

1. Uistite sa, že je prístroj vypnutý.

2. Podržte stlačené tlačidlo L a otočte prepínač rozsahov do polohy MΩ 500 V.

3. Tlačidlo L podržte stlačené 10 sekúnd.

4. Na displeji prístroja sa zobrazí nápis „OFF“ na potvrdenie vyradenia funkcie 
uzamknutia.

Toto nastavenie sa trvale uloží do pamäte prístroja.

Ak budete chcieť funkciu uzamknutia testu znova povoliť, zopakujte vyššie uvedený 
postup.



MERANIE STR./J.S. NAPÄTIA ANALÓGOVÝ PRÍSTROJ MIT310A

Ak je na svorkách prístroja striedavé alebo jednosmerné napätie väčšie ako 2 V, jeho 
hodnota nameraná prístrojom sa zobrazí na displeji. Voltmeter funguje, aj keď je 
vypálená poistka – pozri poznámku 1.

Normálne meranie napätia:

1. Nastavte prepínač rozsahov do polohy [V].

2. Pripojte meracie vodiče k testovanému obvodu.

3. Na displeji sa zobrazí napätie medzi meracími vodičmi. 

Poznámka: merané napätie (medzi fázou a uzemnením) by nemalo byť vyššie ako 
600 V.

POZNÁMKA 1.
Keď je vypálená poistka:

V prístrojoch MIT300 – MIT330 bude voltmeter normálne fungovať, ak bude 
pripojené napätie vyššie ako 5 voltov.

Prístroj MIT310A bude zobrazovať približne 40 % skutočnej hodnoty napätia.

Ďalšie poznámky:

Stav batérií  = vybité batérie 

Test batérií

Stav batérií možno skontrolovať otočením prepínača rozsahov do polohy označenej 
symbolom batérie a stlačením tlačidla TEST. Stav batérií možno určiť podľa polohy 
ručičky nad symbolom klinovitého oblúka. Poloha vpravo znamená najviac nabité 
batérie.

Poznámka: V prípade použitia nabíjateľných batérií typu NiMH alebo NiCd sa 
zobrazuje nižší stav nabitia než v prípade alkalických batérií a ich blížiace sa vybitie 
sa nemusí dať zistiť v dostatočnom predstihu.

Upozornenie: V záujme zaistenia správnej funkcie prístroja skontrolujte stav batérií 
pred každým použitím prístroja.

Kontrolky LED:

Na prístroji sú dve kontrolky LED, informujúce o uzamknutí testu a o prítomnosti 
napätia v testovanom obvode.

Upozorňovanie na prítomnosť napätia:

Ak je na testovanom obvode napätie väčšie ako 50 V a stlačíte tlačidlo TEST, 
rozsvieti sa červená kontrolka „V“ a testovanie sa automaticky zablokuje.

Kompenzácia odporu meracích vodičov (len MIT310A)
Pred prvým použitím rozsahu na meranie kontinuity by ste mali vykonať 
kompenzáciu (vynulovanie vplyvu) odporu meracích vodičov. Tým dosiahnete, 
že od každej nameranej hodnoty bude automaticky odpočítaný odpor meracích 
vodičov.

Kompenzácia odporu meracích vodičov:

1. Pripojte meracie vodiče k prístroju a konce oboch vodičov navzájom pevne 
spojte.

2. Počkajte, až sa údaj stabilizuje, a potom otočte regulátor kompenzácie odporu 
meracích vodičov z do polohy, v ktorej ručička prístroja ukazuje hodnotu 0 Ω.



 

3. Kompenzáciu odporu meracích vodičov je potrebné pravidelne a pred každým 
meraním kontrolovať a v prípade potreby upraviť tak, aby prístroj ukazoval nulu.

Poznámka: Kompenzáciou možno vynulovať vplyv odporu vodičov až do 0,5 Ω.

Test kontinuity (MIT310A)

Prístroj má rozsahy na testovanie kontinuity od  0,00 Ω do 2 kΩ.

Rozsahy sa neprepínajú automaticky. Vhodný rozsah je potrebné zvoliť ručne.

Testovacie prúdy: 200 mA do 2 Ω, 20 mA do 20 Ω, 2 mA do 200 Ω, 200μA do 
2 kΩ.

Postup pri meraní kontinuity:

1. Zvoľte požadovaný rozsah na testovanie kontinuity.

2. Pripojte meracie vodiče k testovanému obvodu.

3. Stlačením a podržaním tlačidla [TEST] vykonajte jednorazový test.

4. Zo stupnice prislúchajúcej zvolenému rozsahu odčítajte hodnotu odporu.

V záujme dosiahnutia čo najdlhšej životnosti batérií uvoľnite tlačidlo čo najskôr po 
dokončení testu.

Test kontinuity so zvukovou signalizáciou
V tomto režime je vhodné tlačidlo [TEST] uzamknúť: stlačte a podržte tlačidlo 
[TEST]. Krátko stlačte tlačidlo uzamknutia.

Testovanie izolácie
Postup pri testovaní izolácie je rovnaký ako na strane 13, avšak výsledok sa zobrazuje 
len dovtedy, kým je stlačené tlačidlo [TEST].

Poznámka: Ak sú batérie vybité, ručička prístroja sa pri testovaní nemusí pohnúť. 
Preto odporúčame občas vykonať test izolácie s navzájom skratovanými meracími 
vodičmi, alebo overiť stav batérií prepnutím prístroja do režimu testovania batérií.

MIT310A: Uzamknutie testu
Tlačidlo [TEST] je možné uzamknúť v zopnutej polohe, a tým umožniť nepretržité 
testovanie kontinuity alebo izolácie.

Aktivovanie uzamknutia testu:

1. Stlačte a podržte tlačidlo [TEST]. Krátko stlačte tlačidlo L.

2. Rozsvieti sa kontrolka uzamknutia testu . 

Zrušenie uzamknutia testu:

1. Stlačte tlačidlo [TEST] alebo tlačidlo uzamknutia.



SPÍNACÍ HROT SP4F (PRÍSLUŠENSTVO K PRÍSTROJOM MIT320/MIT330) ULOŽENIE VÝSLEDKOV TESTU (len MIT330)

Spínací hrot SP4F je vybavený tlačidlom [TEST], pomocou ktorého môže 
používateľ spúšťať testy namiesto tlačidla na prístroji. Používateľ vďaka tomu nemusí 
prístroj držať v rukách, čo zvyšuje bezpečnosť pri práci.

Používanie hrotu SP4F:

1. Kábel spínacieho hrotu SP4F pripojte k prístroju MIT320 alebo MIT330 
prostredníctvom špeciálneho 3-pólového konektora + ve (namiesto červeného 
meracieho vodiča).

2. Zvoľte vhodný rozsah na testovanie izolácie.

3. Stlačte a podržte tlačidlo na hrote SP4F. Prístroj MIT320 alebo MIT330 spustí 
test izolácie.

4. Po ustálení údaja na displeji tlačidlo uvoľnite.

Uloženie výsledkov testu kontinuity:

Ukladané údaje majú takúto štruktúru:

 000,  002... 255  = číslo úlohy 

b00, b01, b02… 99  = číslo rozvádzača

c00, c01, c02... 99  = číslo obvodu

R12, RrN, Rr2, Rr1, R1 a R2 = typ obvodu 

P1 až P3   = fáza

Čísla úloh (  000,  001…) slúžia ako pracovné priečinky, čo umožňuje uložiť 
konkrétny súbor výsledkov do jedného priečinka.

Pri prenose výsledkov z prístroja do počítača možno zozbierať všetky výsledky 
s rovnakým číslom úlohy bez ohľadu na to, kde v pamäti prístroja sa nachádzajú.

Číslo rozvádzača b01, b02…  a číslo obvodu c00, c01…:

Nameraným výsledkom možno pred uložením priradiť konkrétne číslo rozvádzača 
a číslo obvodu.

Pomocou typov obvodu R1, R2, R12, Rr1 atď. možno test defi novať ako typ 
obvodu.

P1, P2… Číslo fázy – každý test možno uložiť pod určitou fázou: P1, P2 alebo P3.

Jedinečné číslo testu – každý výsledok testu má pridelené jedinečné číslo testu od 0 
do 1999. Toto číslovanie je automatické a nemožno ho zmeniť.

Uloženie výsledku:

1. Vykonajte meranie kontinuity podľa vyššie uvedeného postupu a stlačte tlačidlo 
STORE.

2. Pomocou tlačidiel ↓ zvoľte číslo úlohy a stlačte tlačidlo NEXT. (Ak chcete 
rýchlejšie prejsť na požadované číslo, podržte tlačidlo v stlačenej polohe.)



 

3. Pomocou tlačidiel ↓ zvoľte číslo rozvádzača (b01, 02 atď.) a stlačte tlačidlo 
NEXT.

4. Pomocou tlačidiel ↓ zvoľte číslo obvodu (c01, 02 atď.) a stlačte tlačidlo NEXT.

5. Pomocou tlačidiel ↓ zvoľte typ obvodu (R12, RrN, Rr2, Rr1, R2 alebo R1) 
a stlačte tlačidlo NEXT.

6. Pomocou tlačidiel ↓ zvoľte fázu a stlačte tlačidlo NEXT. Na displeji sa zobrazí 
jedinečné číslo testu, pridelené danému konkrétnemu testu.

7. Stlačením tlačidla OK uložte výsledok testu.

Uloženie ďalšieho výsledku:

Ak chcete uložiť výsledok ďalšieho testu s rovnakým číslom úlohy, rozvádzača, 
obvodu atď.:

1. Vykonajte ďalšie meranie podľa vyššie uvedeného postupu a stlačte tlačidlo 
STORE.

2. Zobrazí sa číslo poslednej úlohy **. Stlačte tlačidlo OK.

3. Zobrazí sa jedinečné číslo testu. Stlačte tlačidlo OK a výsledok testu sa uloží.

Poznámka: Číslo úlohy, rozvádzača, obvodu a typ testu možno pred uložením 
výsledku testu zmeniť zvolením príslušnej funkcie pomocou tlačidiel ↓.

Vyvolanie výsledku posledného testu:

1. Nastavte prepínač rozsahov do polohy RCL.

2. Zobrazí sa jedinečné číslo posledného testu.

3. Stlačte tlačidlo OK a zobrazí sa výsledok testu.

Poznámka: Na displeji možno vyvolať len výsledok posledného testu.

Uloženie výsledkov testu izolácie:

Postup pri ukladaní výsledkov testu izolácie je rovnaký ako v prípade testu 
kontinuity. Ponúkané typy obvodu sa však zmenia na L-E, L-L, L-N, N-E.

Prenos výsledkov do počítača:

1. Pripojte tester k počítaču pomocou USB kábla.

2. Prepínač rozsahov na testeri nastavte do polohy [Snd].

3. Na počítači spustite program Megger Powersuite Professional alebo Megger 
Download Manager.

4. Zo zoznamu si vyberte vhodný nástroj na prenos údajov.

5. Zvoľte možnosť „download from tester“ (preniesť z testera).

6. Výsledky testov sa automaticky prenesú do počítača.

Priebeh prenosu sa znázorňuje čiarovom grafe.

Zmazanie výsledkov testovania

Zmazanie výsledkov posledného testu:

1. Nastavte prepínač rozsahov do polohy [dEL]. Na displeji sa rozbliká nápis „dEL“ 
a za ním číslo testu, ktorý sa má vymazať.

2. Stlačte tlačidlo OK. Vymaže sa výsledok posledného testu. 

UPOZORNENIE: Tento úkon je nevratný.

Zmazanie všetkých údajov z testovania:

1. Nastavte prepínač rozsahov do polohy [dEL]. Na displeji sa rozbliká nápis „dEL“.

2. Stlačte tlačidlo NEXT alebo LAST. Na displeji sa rozbliká nápis „ALL“ (všetko).

3. Stlačte tlačidlo OK. Zmažú sa výsledky všetkých testov. Priebeh mazania sa 
znázorňuje čiarovom grafe.



 VÝMENA BATÉRIÍ A POISTIEK

UPOZORNENIE: Tento úkon je nevratný. Vymažú sa všetky údaje. Batérie
Typ batérií: 8 x LR6 (AA), 1,5 V alkalické, alebo 8 x 1,2 V NiCd, 
alebo 8 x 1,2 V NiMH

Typ poistky: 500 mA (F) HBC 50 kA 600 V 

Symbol vypálenej poistky f

Symbol upozorňujúci na nízke napätie batérií
O stave batérií neustále informuje symbol  na displeji. 

Keď sú batérie vybité, zobrazuje sa symbol  a testovanie nie je možné spustiť.

Poznámka: V prípade použitia nabíjateľných batérií typu NiMH alebo NiCd sa 
zobrazuje nižší stav nabitia než v prípade alkalických batérií, aj keď sú plne nabité, 
a ich blížiace sa vybitie sa nemusí dať zistiť v dostatočnom predstihu.

Výmena batérií
Upozornenie: Prístroj nezapínajte, keď kryt batérií nie je zatvorený.

1. Prístroj vypnite a odpojte od všetkých elektrických obvodov.

2. Zadný kryt sa nesmie otvárať, keď sú meracie vodiče pripojené k elektrickému 
obvodu.

3. Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, počas výmeny batérií nestláčajte 
tlačidlo [TEST], ani sa nedotýkajte poistky.

4. Ak chcete odstrániť zadný kryt, uvoľnite skrutku naspodku krytu a kryt 
nadvihnite.

5. Z prístroja vyberte vybité batérie.

6. Vložte nové batérie, pričom dbajte na ich správnu polaritu, vyznačenú v priestore 
na batérie.

7. Zatvorte kryt.



 PREVENTÍVNA ÚDRŽBA

Upozornenie: Ak by ste batérie vložili s nesprávnou polaritou, mohol by z nich 
vytiecť elektrolyt, ktorý by mohol poškodiť prístroj. Ak indikátor stavu batérií 
neukazuje stav plného nabitia, hoci sú v prístroji vložené nové batérie, môže to 
značiť, že niektorá z batérií je vložená opačne.

Poznámka: Ak viete, že prístroj nebudete dlhší čas používať, mali by ste z neho 
vybrať batérie.

Výmena poistky (vymeniteľnej používateľom)
Ak chcete skontrolovať stav poistky, zvoľte rozsah Ω.

Skratujte meracie vodiče. Ak je poistka v poriadku, na displeji sa zobrazí približne 
0 Ω.

Ak sa zobrazuje symbol f, poistka je vypálená.

Poistka sa nachádza pod zadným krytom. Zadný kryt sa nesmie otvárať, keď sú 
meracie vodiče pripojené k elektrickému obvodu.

Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nedotýkajte sa poistky, kým z prístroja 
nevyberiete batérie.

Pri výmene poistky musíte použiť poistku správneho typu a správnej menovitej 
hodnoty. 

Poistka: 500 mA (F) H.B.C. 50 kA min 600 V (32 mm x 6 mm)

Prístroje série MIT vyžadujú len minimálnu údržbu. 

Pred použitím prístroja by ste mali skontrolovať, či meracie vodiče nie sú 
poškodené. 

Ak prístroj nebudete dlhšie používať, vyberte z neho batérie. 

V prípade potreby možno prístroj očistiť vlhkou handričkou. 

Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze alkoholu, pretože by na povrchu mohli 
zanechať škvrny.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Poznámka: Platí len pre model MIT310A: krátke napäťové špičky nad 0,5 kV alebo 
rušivé napätie nad 1 volt v meranom obvode môžu ovplyvniť výsledky merania.

Všeobecné údaje

Rozsahy na meranie izolácie

Menovité testovacie napätie:

MIT310, 310A, 320, 330 1 000 V, 500 V, 250 V (j. s.)

MIT300 500 V, 250 V (j. s.)

Napätie na svorkách naprázdno (0 ºC): -0 % +20 % menovitého napätia

Rozsah merania
Všetky prístroje: 10 kΩ – 999 MΩ na všetkých rozsahoch

Skratový prúd: 1,5 mA (menovitý)

Testovací prúd do záťaže: 1 mA pri min. prípustných hodnotách 
izolačného odporu (podľa noriem BS 
7671, HD 384 a IEC 364).

Presnosť (pri 20 °C) 
MIT300, 310, 320, 330: ±3 %, ±2 číslice do 10 MΩ, ±5 % do 

100 MΩ, ±30 % do plného rozsahu

MIT310A: ±2,5 % z dĺžky stupnice (alebo 30 % 
z údaja 200 kΩ až 10 MΩ)

Výstupné charakteristiky

 

Rozsahy na meranie kontinuity
Rozsah merania: 0,01 Ω – 100 Ω (0 – 50 Ω na analógovej 

stupnici)

Napätie naprázdno: 5 V ±1 V

Skratový prúd: 205 mA +10 mA -5 mA

Presnosť (pri 20 °C) 
MIT300, 310, 320, 330: ±3 % ±2 číslice

MIT310A: ±2,5 % z dĺžky stupnice (alebo 30 % 
z údaja 0,2 Ω až 2 kΩ)

Rozsah merania  0 – 2/20/200/2 kΩ

Napätie naprázdno  1,5 V +/-0,5 V

Nastavenie nuly:

MIT300, 310,320, 330: 0 – 9 Ω

MIT310A: 0 – 0,5 Ω

Zvuková signalizácia kontinuity 
MIT300, 310: Aktivuje sa pri odpore < 5 Ω 

MIT320, 330: Nastaviteľná od 1 Ω do 20 Ω 

MIT310A: Aktivuje sa pri odpore < 5 Ω

MIT300, 310, 320, 330: Reakčný čas < 20 ms 

MIT310A: Reakčný čas < 100 ms



 

Rozsah na meranie odporu (len MIT 320 a MIT330)
(možno použiť na testovanie diód)

Rozsah merania: 10 Ω – 1 MΩ

Napätie naprázdno: 5 V

Skratový prúd: 1,5 mA

Presnosť (pri 20 °C): ±5 % ±2 číslice do 100 kΩ

Rozsah merania (len MIT310A):  0 – 2 kΩ (pozri meranie kontinuity)

Rozsah na meranie napätia
Rozsah merania: 0 – 600 V str. (50/60 Hz) alebo j. s.

Presnosť (pri 20 °C)
MIT300, 310, 320, 330: j. s. alebo str. (50/60 Hz): ±1 %, ±2 

číslice

MIT310A: ±2,5 % z dĺžky stupnice pri 50/60 Hz

Teplotný súčiniteľ: <0,1 % na °C na všetkých rozsahoch

Automatické meranie napätia 
všetky testovacie režimy okrem vypnutého stavu

MIT310, 320, 330 – voltmeter: Pri napätí >25 V str. alebo j. s. na 
svorkách displej funguje ako voltmeter.

M300: Vydá zvukový signál a na displeji sa 
rozbliká „V“.

M310A: Pri stlačení tlačidla [TEST] sa rozsvieti 
výstražná kontrolka. Keď nie je stlačené 
tlačidlo [TEST], funguje ako voltmeter.

Kedy sa test nespustí: Ak prístroj zistí napätie nad 50 voltov, 
test sa nespustí.

Automatické vypínanie: Prístroj sa automaticky vypne po 10 
minútach bez aktivity.

Prostredie
Prevádzková teplota: -10 °C až +60 °C 

Prevádzková vlhkosť: max. 93 % rel. pri +40 °C

Skladovacia teplota: -25 °C až +70 °C

Krytie: IP54

Uchovávanie a prenos výsledkov
Kapacita: > 1 000 výsledkov

Prenos: cez USB kábel dlhý 1,8 m (pribalený 
k prístroju)

USB kábel: typ A – typ B

Rozmery
Všetky prístroje:  203 x 148 x 78 mm

Poistky 

Svorky:

500 mA (F) 600 V, 32 x 6 mm keramická 

HBC 50 kA min.

Bezpečnosť
Prístroj spĺňa požiadavky normy IEC61010-1 Kat. III 600 V medzi fázou 
a uzemnením. Prečítajte si priložené bezpečnostné upozornenia.

Automatické vybitie
Po teste izolácie prístroj testovaný obvod automaticky vybije. Prítomnosť napätia sa 
signalizuje na displeji, takže obsluha môže sledovať priebeh vybíjania.



 

Napájanie
Batérie: 8 x 1,5 V,  typ IEC LR6 (alkalické AA).

Môžu sa používať aj nabíjateľné batérie NiCd alebo NiMH.

Stav batérií sa neustále zobrazuje na displeji v podobe štvordielikového grafu.

Výdrž batérií
5 000 po sebe nasledujúcich testov (5 sekúnd na jeden test) pri ľubovoľnom type 
testu, pri kapacite batérií 2 Ah.

Hmotnosť
Všetky prístroje 980 g

EMC  
V súlade s normou IEC61326 -1

Neistoty merania 
Pozri www.megger.com



PRÍSLUŠENSTVO

Štandardné príslušenstvo Objednávací kód
Súprava meracích vodičov (červený a čierny) s krokosvorkami 1002-001

USB kábel (len MIT330)     25970-041

Disk CD so softvérom Download Manager    6111-442 

Stručný návod       5174-188

Disk CD s návodom na použitie

Voliteľné príslušenstvo
Súprava istených vodičov, súprava 2 istených 
vodičov s hrotmi a svorkami     1002-015

Spínací hrot SP4F (len prístroje MIT320 a MIT330)  6220-809

Certifi kačný softvér Megger

Powersuite Pro-Lite 16th



SERVIS A ZÁRUKA

Prístroj obsahuje súčiastky citlivé na statické výboje, a preto treba s jeho vnútornou 
doskou plošných spojov manipulovať opatrne. Ak bola narušená bezpečnosť 
prístroja, prístroj ďalej nepoužívajte a nechajte ho opraviť v servise s náležite 
zaškoleným a kvalifi kovaným personálom. Bezpečnosť prístroja môže byť narušená 
napríklad vtedy, ak je prístroj viditeľne poškodený, nevykonáva požadované 
merania, bol dlhšie skladovaný v nevhodných podmienkach, alebo bol vystavený 
veľkému namáhaniu pri preprave.

NA NOVÝ PRÍSTROJ SA VZŤAHUJE ZÁRUKA 3 ROKY OD 
DÁTUMU ZAKÚPENIA POUŽÍVATEĽOM.

Poznámka: V prípade akejkoľvek opravy alebo iného zásahu neoprávnenou osobou 
používateľ stráca nárok na záruku.

OPRAVY PRÍSTROJA A NÁHRADNÉ DIELY

V prípade požiadaviek na servis prístrojov značky Megger, kontaktujte autorizované 
servisné stredisko pre ČR a SR:

SEC electronic s.r.o.

Dražkovice 155

533 33 Pardubice

Tel: + 420 466 301 331

obchod@secel.cz

www.secel.cz

M
Megger Limited
Archcliffe Road, Dover
Kent CT17 9EN  Anglicko 
T +44 (0)1 304 502101 
F +44 (0)1 304 207342
E uksales@megger.com

Megger 
4271 Bronze Way, Dallas, Texas 75237-1019 
USA
T +1 800 723 2861 (LEN V USA)
T +1 214 333 3201 
F +1 214 331 7399
E ussales@megger.com

Megger Z.A. 
Du Buisson de la Couldre 23 rue Eugène 
Henaff 
78190 TRAPPES Francúzsko
T +33 (0)1 30.16.08.90 
F +33 (0)1 34.61.23.77
E infos@megger.com

Megger Pty Limited
Unit 1, 11-21 Underwood Road 
Homebush 
NSW 2140
T +61 (0)2 9397 5900 
F +61 (0)2 9397 5911
E ausales@megger.com

Megger Limited
Unit 106-550 Alden Road 
Markham, Ontario L3R6A8 
Kanada, T +1 416 298 9688 (len v Kanade)
T +1 416 298 6770
F +1 416 298 0848
E casales@megger.com

Výrobky značky Megger sa distribuujú do 146 krajín celého sveta. 

Tento prístroj bol vyrobený v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného 
Írska.

Výrobca si vyhradzuje právo meniť technické parametre a dizajn bez 
predchádzajúceho upozornenia.

Megger je registrovaná ochranná známka.

Part No. 6172-877 V13 1112 www.megger.com
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