
MINI-03 je špeciálny merací prístroj, ktorý slúži 

na meranie izolačných odporov el. predmetov pri 

napätí 500 V resp. 100 V DC.  
 

Okrem toho prístroj meria jednosmerné aj 

striedavé napätie do 500 V. 

 

Upozornenie! 

 Skôr ako začnete prístroj používať, prečítajte 

si, prosím tento Návod na obsluhu! 

 Po meraní izolačného odporu na objektoch 

s výraznou kapacitnou zložkou je nutné pred 

a po meraní kapacitu vybiť! 

 Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate 

vyberte z neho napájaciu batériu, pretože 

znehodnotená batéria môže ohroziť správnu 

funkciu prístroja! 

 

Napájanie prístroja: 
Pri meraní prístroj automaticky kontroluje stav 

napájacej batérie. Pri poklese napätia sa na displeji 

zobrazí symbol BAT. V takom prípade je potrebné 

batériu vymeniť. 

Výmena spočíva v odskrutkovaní meracieho 

hrotu, uvolnení dvoch skrutiek, ktoré spájajú 

prístroj a výmene opotrebovanej batérie za novú. 

 

Zapnutie prístroja: 
Prístroj sa zapína krátkodobým stlačením tlačidla 

ŠTART. 

Po zapnutí prístroja sa nastaví režim merania 

napätí, čo je signalizované hodnotou blízkou nule. 

Ďalším stlačení tlačidla ŠTART sa dostaneme do 

režimu merania izolačných odporov 100 V. 

Po ďalšom stlačení tlačidla ŠTART sa dostaneme 

do režimu merania izolačných odporov 500 V. 

Po opätovnom stlačení ŠTART sa prístroj prepne 

do režimu merania napätí a cyklus sa opakuje. 

 

Meranie napätia: 
Meracie prívody pripojíme na merané napätie. Na 

displeji sa zobrazí nameraná hodnota napätia. 

Ak je merané napätie striedavé zobrazí sa pred 

nameranou hodnotou symbol . 

Ak je merané napätie jednosmerné je indikovaná 

polarita napätia, s tým, že kladný pól je na 

pevnom meracom hrote prístroja. 

Meranie izolačného odporu: 
Navolené meracie napätie je zobrazené na displeji. 
 

Meracie prívody pripojíme na meraný objekt 

a stlačíme tlačidlo ŠTART, ktoré držíme stlačené 

počas celého merania. 

Prístroj najprv automaticky zmeria cudzie napätie 

na meranom objekte. 
 

Ak je toto napätie vyššie ako 25 V nespustí sa vn 

zdroj, meranie je blokované a na displeji sa 

zobrazí  Hi – vysoká hodnota napätia. Je potrebné 

cudzie napätie odstrániť! 
 

Ak je napätie na meranom objekte nižšie ako 25 

V spustí sa po stlačení ŠTART vn zdroj, prebehne 

meranie a na displeji sa zobrazí nameraná hodnota 

izolačného odporu. 

V ľavom dolnom rohu displeja sa zobrazí meracie 

napätie, pri ktorom prebehlo meranie. 
 

Meranie trvá až do uvoľnenia tlačidla ŠTART. 

Ak je meraný izolačný odpor vyšší ako najvyššia 

hodnota meracieho rozsahu t. j.  500 resp. 100 

M zobrazia sa na displeji samé osmičky. 
 

Nikdy nepripojujte meracie prívody 

k meranému objektu pri stlačenom tlačidle 

ŠTART. 

 

Vypnutie prístroja: 
Prístroj sa vypína automaticky po cca 60 

sekundách od posledného merania izolačného 

odporu resp. po cca 60 sekundách od namerania 

napätia vyššieho ako 3 V. 

Ak sa prístroj vypne jeho opätovné zapnutie 

zabezpečíme krátkym stlačením tlačidla ŠTART. 

 

Technické parametre: 
 

Merací rozsah M: 

 
 

Meracie napätie: 

Presnosť prístroja: 

Menovitý prúd: 
 

Merací rozsah V: 

Presnosť merania V: 
 

Napájanie: 

 

 

pri  500V:   0,50  500,0 M 

pri  100V:   0,10  100,0 M 
 

 500 V resp. 100 V DC 

(2,5% z MH+8 Dig) 

1,1 mA 
 

1,0    500,0 V 

(2,5% z MH+4 Dig) 
 

1 x 9 V batéria  6F22 
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