
Digitální měřič
izolace Center 360

Společnost GM Electronic naší redakci zapůjčila novinku ve své nabídce digitálních měřicích přístrojů: digitální
měřič izolačních odporů Center 360. Tento robustní přístroj jistě velmi ocení zejména všichni elektrotechnici pracu-
jící v terénu. V laboratorní praxi se sice neuplatní, přesto věříme, že kromě profesionálů zaujme i mnoho amatér-
ských konstruktérů a studentů.

Přístroj CENTER 360 má na první pohled velmi robustní
konstrukci, která ho pro použití v “terénu“ přímo předurčuje.
Je vybaven velikým přehledným displejem, třemi funkčnímy
tlačítky a hlavním otočným přepínačem režimu činnosti.
Displej je z kapalných krystalů (LCD) se čtyřmi místy, bar-
grafem, indikací vybití baterie a režimu činnosti. Center 360
je tak doplněním řady profesionálních měřicích přístrojů
v nabídce GM Electronic.

Měřicí přístroj nabízí tři základní napěťové rozsahy pro
měření izolačních odporů – 250, 500 a 1000 V, při kterých
je mezní měřený odpor 4 GΩ (4000 MΩ). Při měření se vy-
užívá automatické volby měřícího rozsahu při daném napě-
tí. Pro zvýšení univerzálnosti zapojení je měřící přístroj na-
víc vybaven funkcí měření běžných hodnot odporů
(do 4 MΩ), stejnosměrného i střídavého napětí až do hod-
not 600 V a indikací zkratu s akustickou signalizací. Pro
zvýšení pohodlnosti měření jsou na přístroji umístěny tři
tlačítka: TEST – spuštění režimu měření; LOCK – uzamče-
ní měřícího módu, přístroj vyrábí měřící napětí trvale po
dobu tří minut; HOLD – podržení naměřené hodnoty v režimu
měření napětí nebo odporu.

Součástí dodávky měřícího přístroje jsou, kromě přístroje
a návodu, i velmi kvalitní měřící šňůry vybavené nasazova-
cími krokosvorkami a praktický obal na celou sestavu. Na-
pájení je řešeno osmi tužkovými články typu AA se kterými
přístroj váží cca 700 g. Pro úsporu energie baterií je přístroj
vybaven automatickým vypínáním po 40 minutách.

Protože se jedná o velmi profesionální přístroj, který navíc
dle dodané dokumentace má velmi dobré parametry, nebyli
jsme schopni přístroj otestovat jinak než laboratorně. Jaké-
koli hodnocení však není možné, protože jsme v době tes-
tování neměli jiný typ přístroje k porovnání naměřených
hodnot.

Digitální měřič izolace Center 360 nabízí společnost GM
Electronic ve svém maloobchodu za cenu  8 235 Kč (tedy
vč. DPH) a ve velkoobchodu za 6 425,45 Kč.
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Základní technické parametry:
Měřicí proud: > 1 mA (i na rozsahu 1 000 V)
Trvalý zkratový proud: > 200 mA
Displej – čtyřmístný LCD 76 × 42 mm se 40-ti segmen-
tovým analogovým bargrafem.
Měření – 2,5×/s pro digitální údaj a 10×/s pro bargraf.
Indikátor přeplnění – displej zobrazuje “OL“.
Indikátor vybití baterií – ikonka na displeji.
Provozní teploty – 0 ÷ 40 °C, 80% relativní vlhkost
vzduchu.
Mezní teploty – od -10 až po +60 °C.
Rozměry – 196 × 112 × 64 mm.
Hmotnost – 700 g (i s baterií, tj. 8 kusy 1,5V článků
typu AA).
Dodávka obsahuje – kromě měřicího přístroje dále mě-
řící šňůry, kvalitní velké krokosvorky, články, návod na
použití a velmi dobrý textilní obal.
Přístroj splňuje tyto normy: CE EN-61010-1; 600V
CATIII; 1000V CATII; VDE 0413.


