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Nové univerzální zkoušečky v sortimentu iLLKO

Společnost Metrel, jejíž přístroje na český trh dováží společnost 
ILLKO, s. r. o., Blansko, je známa především jako výrobce vrcho-
lových multifunkčních revizních přístrojů Eurotest. Méně známou 
skutečností je, že Metrel má v nabídce také univerzální zkoušečky 
napětí.

Digitální univerzální zkoušečka MD 1100
MD 1100 umožňuje:
o	měření napětí v rozsahu 4 až 690 V AC/DC, včetně určení polarity 

DC napětí,
o	měření odporů do 2 kΩ,
o	zkoušku vodivého spojení,
o	určení fáze,
o	určení sledu fází v třífázové síti,
o	zkoušku vybavení proudových chráničů s I∆n ≤ 30 mA.
Další funkce MD 1100:
o	automatické vypínání,
o	DATA-HOLD (zachování údaje na displeji),
o	automatické podsvětlení displeje LCD při nízké úrovni okolního 

osvětlení.

Univerzální zkoušečka MD 1000

MD 1000 umožňuje:
o	měření napětí v rozsahu 12 až 690 V AC/DC, včetně určení pola-

rity DC napětí,
o	test vodivého spojení a test polovodičových diod,
o	určení fáze,
o	určení sledu fází v třífázové síti,
o	zkoušku vybavení proudových chráničů s I∆n ≤ 30 mA.

Obě zkoušečky mají vysoké krytí IP65, přepěťovou kategorii CAT 
IV 1 000 V a splňují požadavky norem DIN VDE 0682-401 a IEC/EN 
61243-3. Napájeny jsou ze dvou baterií AAA 1,5 V. Oba typy zkou-
šeček mají rovněž akustickou indikaci při zkoušce vodivého spojení. 
Jak MD 1100, tak MD 1000 jsou špičkové zkoušečky a jejich para-
metry je předurčují pro použití v náročných podmínkách.

Další informace (viz také inzerát na této straně) mohou zájemci zís-
kat na adrese:
ILLKO, s. r. o.
Masarykova 2226
678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 355
e-mail: illko@illko.cz
http://www.illko.cz

Ing. Ivan Dítě, ILLKO, s. r. o.
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