
Popis:
UNIMER 02 je prenosný multifunk ný
prístroj ur ený na rýchle merania elektrických 
in�talácií jednofázových alebo trojfázových 
so v�etkými typmi prúdových chráni ov. 
Prístroj umo� uje testova  �tandardné aj 
selektívne prúdové chráni e. 
Namerané hodnoty je mo�né ulo�i  do 
pamäte prístroja a sú kedyko vek dostupné 
pre al�ie spracovanie. 

UUNNIIMMEERR 0022  - prístroj na meranie elektrických in�talácií

MMIINNII��0022  - prístroj na meranie impedancie slu ky

Technické parametre:
Meraná veli ina Merací rozsah Rozli�ite nos  Meracie napätie Presnos  merania 

impedancia slu ky 0,01  1,99 
2,0  20,0 

0,01 
0,1 

U vstupné 
190  250 V 

(7,5% MH + 8D) 

skratový prúd 10  9999 A 1 A  (7,5% MH + 8D) 

dotýkové napätie na FI 0,0  50,0 V 0,1 V  (5% MH + 8D) 

vypínací as  FI 0  500 ms 1 ms  (3% MH + 8D) 

meranie FI plynule 

narastajúcim prúdom 

0,49  1,49 z IN 1% z IN (10% MH + 8D) 

napätie DC 3,0  1000,0 V 0,1 V  (2,5% MH + 6D) 

napätie AC 3,0  750,0 V 0,1 V  (2,5% MH + 6D) 

rozmery/hmotnos 200 x 150 x 60 mm/ 0,75 kg vrátane NiCd batérii 

Popis:
UNIMER 02 je prenosný multifunk ný 
prístroj ur ený na rýchle merania 
elektrických in�talácií jednofázových alebo 
trojfázových so v�etkými typmi prúdových 
chráni ov.
Prístroj umo� uje testova  �tandardné aj 
selektívne prúdové chráni e. 
Namerané hodnoty je mo�né ulo�i  do 
pamäte prístroja a sú kedyko vek dostupné 
pre al�ie spracovanie. 

Charakteristika:
UNIMER 02 skú�a a meria: 

impedanciu ochrannej slu ky do 20 
vnútorný odpor siete do 20 
skratový prúd do 10 kA 
impedanciu ochrannej slu ky za 
prúdovým chráni om bez jeho 
vybavenia a� do 1500 
vypínací as prúdového chráni a
v rozsahu do 500 ms pri IN, 2IN a 5IN
meranie dotýkového napätia 
prechodom 49% menovitého 
vybavovacieho prúdu bez vybavenia 
prúdového chráni a
vybavovací prúd prúdového chráni a
meraný plynule narastajúcim prúdom  
0,4  1,4 IN
napätie AC/DC do 750/1000 V 
odpor uzemnenia, v prípade, ak je 
k dispozícií sie ové napätie 

Prístroj sa dodáva v ko�enkovom kufríku, 
ktorý umo� uje meranie bez potreby tzv. 
�tretej ruky�. 

Spolupráca s PC:
Namerané hodnoty je mo�né ulo�i  do pamäte 
prístroja a  odtia  ich pomocou programového 
vybavenia ELSOFT 1.0 presunú  do po íta a. 
Pomocou ELSOFT 1.0 je mo�né vytvori
v po íta i merací protokol, vytla i  ho resp. 
archivova .

Sú as  dodávky:
Prístroj UNIMER 02 1 ks 
Ko�enkový kufrík  1 ks 
Dobíjací adaptér NiCd batérii ZS 12  1 ks 
Merací prívod pre trojpólové merania 1 ks 
Merací prívod pre dvojpólové merania 1 ks 
Krokosvorka 1 ks 
Návod na obsluhu 1 ks 
Sú as ou dodávky je aj súprava 6 ks NiCd 
napájacích batérií, ktoré sú umiestnené 
v prístroji. 

Volite né príslu�enstvo:
Programové vybavenie:                ELSOFT 1.0

Charakteristika:
Prístroj MINI-02 slú�i na meranie 
impedancie ochrannej slu ky, vnútorného 
odporu siete, skratového prúdu a na 
informatívne meranie odporu uzemnenia, ak 
je k dispozícií sie ové napätie. 
Okrem toho prístroj meria aj sie ové napätie. 
Prístroj je napájaný priamo zo siete 
a nepotrebuje teda napájacie batérie. 

Prístroj meria: 
impedanciu ochrannej slu ky do 20 
vnútorný odpor siete do 20 
skratový prúd do 9999 A 
odpor uzemnenia, v prípade, ak je 
k dispozícií sie ové napätie 
sie ové napätie v rozsahu 180  260 V 

Technické parametre:
Meranie impedancie slu ky: 
Merací rozsah: 0,01  20,0 
Rozlí�ite nos : 0,01  0,01 
Presnos  merania: (7,5% MH + 8D)
Meranie skratového prúdu:
Merací rozsah: 12  9999 A 
Rozlí�ite nos : 1 A 
Presnos  merania: (7,5% MH + 8D)
Meranie napätia: 
Merací rozsah: 180  260 V 
Rozlí�ite nos : 1 V 
Presnos  merania: (2% MH + 8D)
Displej: 4 miestný LCD
Rozmery: 190 x 45 x 22 mm 
Hmotnos : cca  200 g
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