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Nový izolačný tester / merač 
odporu Sonel MIC-2501
Zisťovanie izolačného stavu elektrických sietí a elektrických zariadení je dôležitým 
prvkom pre zaistenie účinnej ochrany proti úrazom elektrickým prúdom. Spoločnosť 
Sonel SA, usilovne pracuje na vývoji a výrobe najmodernejších prístrojov pre takéto 
merania. Do výroby bolo uvedených viacero testerov izolácie so skúšobným napätím 
5 kV až 10 kV.

Jozef Molec, 

Vzhľadom k rozšíreným meracím funkciám, 
odolnosti voči elektrických poliam a iným 
rušeniam sa jedná o jedny z popredných 
prístrojov používaných v profesionálnej 
energetike pre komplexné a pokročilé tes-
tovanie izolačného odporu. 

Bežné merania izolácie nevyžadujú tes-
tery, ktoré majú rozšírené meracie funkcie 
a teda majú aj väčšie rozmery a hmotnosti. 
Preto pre veľkú skupinu elektrikárov a re-
víznych technikov, ktorí kontrolujú elek-
trické systémy v mestskej infraštruktúre,  
v priemysle, v kancelárskych budovách, 
alebo v obytných priestoroch bol, navrhnu-

tý a uvedený na trh nový tester izolačného 
odporu Sonel MIC-2501.

Meranie izolačného 
odporu
Tento druh merania je najčastejšie vyko-
návaný osobne elektrikármi a revíznymi 
technikmi. Preto bolo hlavným cieľom vý-
vojárov spoločnosti SONEL SA navrhnúť 
taký merací prístroj, pri ktorom by boli 
zachované vysoké technické parametre, 
zatiaľ čo by cena prístroja bola čo možno 
najnižšia v porovnaní s konkurenčnými 
prístrojmi. Je potrebné zdôrazniť, že ako 
funkčnosť, tak aj ergonómia toho prístroja 
je výsledkom spolupráce a pripomienok 
získaných od súčasných užívateľov prístro-
jov vyrábaných spoločnosťou Sonel SA. 
Tester je navrhnutý v súlade s EN 61557-2 
a umožňuje testovanie izolačného odporu, 
ktoré je uvedené v IEC 60364-6 a EN 04700.

Základné meracie funkcie 
Sonel MIC-2501
• meranie izolačného odporu v rozsahu 

od 0,1 kΩ do 1 TΩ
- voliteľné testovacie napätie v rozsa-

hu od 100 V do 2500 V nastaviteľné  
v 100 V krokoch

- dvoj- a troj- vodičová meracia metóda

Obr. 1 Merač 
izolačného odporu 
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- akustická indikácia v 5 sekundových 
intervaloch

- meracie časy T1, T2 a T3 pre stanovenie 
jedného, alebo dvoch absorpčných ko-
eficientov v 15, 60 a 600 sekundách

- údaj o skutočnom testovacom napätí 
počas merania,

- ochrana proti meraniu na „živých“ ob-
jektoch

- priebežná indikácia izolačného odpo-
ru, alebo unikajúceho prúdu,

- automatické vybitie kapacity testo-
vaného objektu pri skončení merania 
izolačného odporu,

•	 meranie spojitosti ochranných a ekvipo-
tenciálnych spojení EN 61557-4 prúdom 
200 mA

•	 meranie unikajúceho prúdu počas me-
rania izolačného odporu

•	 meranie AC a DC napätia rozsahu 0 ... 750 V
•	 pamäť: 990 buniek (11880 záznamov); 

prenos dát do PC cez USB

Ďalšie technické vlastnosti
•	 akumulátor NiMH 9,6 V – 2 Ah a 12 V za-

budovaná nabíjačka
•	 možnosť prístroj napájať a nabíjať z exter-

ného napájacieho zdroja, auto-zásuvky, 
alebo externej batérie – tzv. „Power Bank“

•	 hmotnosť cca 0,9 kg
•	 rozmery 200 x 180 x 77 mm
•	 veľký podsvietený LCD display
•	 krytie IP65

Príslušenstvo
Prieskum trhu o prianiach, požiadavkách 
a pripomienkach užívateľov meracích 
prístrojov viedol vývojových pracovníkov 
k odlišnému prístupu v navrhovaní toh-
to modelu merača. Merač bol navrhnutý 
tak, aby fungoval bez nutnosti vyberania 
z prenosnej brašny. Brašnu s prístrojom si 
môže užívateľ zavesiť okolo krku, takže má 
obidve ruky voľné. Ďalšia časť brašne, ktorá 
je odpojiteľná od hlavnej časti, sa používa 
k pripojeniu merača k opasku, čím sa zní-
ži hmotnosť zariadenia visiaceho na krku,  

a zvýši sa tak pracovný komfort a to hlavne 
pri časovo dlhších meracích prácach.

Inovatívnou myšlienkou je fungovanie 
merača napájaním z vonkajších zdrojov 
energie. Takzvané „Power banky“, sú dnes 
bežne dostupné a veľmi dobre pomôžu  
v situáciách, keď žiadny iný zdroj napájania 
nie je dostupný, (meranie izolačného od-
poru sa často prevádza v objektoch a sys-
témoch, kde ešte nie je funkčné pripojenie 
k elektrické sieti).

Štandardné vybavenie prístroja obsahu-
je meracie káble, bezpečnostné meracie 
hroty, bezpečnostné krokosvorky, USB ká-
bel, popruhy, sieťovú nabíjačku a software 
Sonel Reader na prenos údajov z vnútornej 

Obr. 2 Merač Sonel MIC-2501 so špeciálne navrhnutými 4-bodovými 
popruhmi.

Obr. 3 Sonel MIC-2501 napájaný z „Power Bank“.
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pamäte prístroja do PC. Samozrejmosťou 
je priložený kalibračný list od výrobcu. 
Všetky tieto položky sú uložené v praktic-
kej deliteľnej brašni.

Súhrn
Sonel MIC-2501 je univerzálny prístroj  
s veľmi širokou oblasťou použitia pri mera-
ní izolačného odporu. Je ho možné použiť 
pri testovaní káblov, v elektrických systé-
moch elektromotorov, alebo transformáto-
rov. Pripojením sondy Sonel PRS-1, ktorá je 
voliteľným príslušenstvom (Elektroprumysl 
č. 3/2015) je možné vykonávať meranie 

izolačného odporu podláh a stien. Sonel 
MIC-2501 je aj vzhľadom na prijateľnú 
cenu, veľmi atraktívny prístroj pre všetkých 
elektrikárov, revíznych technikov a pracov-
níkov ktorí prevádzajú elektrické merania 
ako v profesionálnej energetike, tak aj  
v priemysle, alebo vykonávajú elektrickú 
servisnú činnosť.

Pre viac informácií ohľadom meracích 
prístrojov zn. Sonel, prosím navštívte našu 
stránku, www.meratest.sk, alebo nás kontak-
tujte telefonicky na tel.: +421 (0)32/ /776 3455.

Obr. 4 Štandardné 
vybavenie merača 

Sonel MIC-2501
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