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Společnost AMT měřicí tech-
nika, spol. s r. o., certifikovaná
systémem ISO 9001:2009, roz-
šířila nabídku měřicí techniky
o přístroje z oblasti měření jak

elektrických, tak neelektric-
kých veličin. Nově zařazené
přístroje jsou technicky podpo-
rovány v servisní labo -
ratoři a následným met-
rologickým ověřením
v AMT.

Nabídka analogových
a digitálních oscilo-
skopů byla rozšířena
o dvoukanálové pří-
stroje ADS 1000CML
s širokoúhlým dis-
plejem, rozhraním
USB, reálným záz-
namem do vnitřní
paměti apod. Pří stro -
je pracují v kmitočto-
vém pásmu do 200 MHz s reál-
nou rychlostí vzorkování
1 GS/s. Analogové osciloskopy
pokrývají kmitočtové pásmo
do 100 MHz, standardně dis-
ponují základní a zpožděnou
časovou základnu, kurzory apod.
Čtyřkanálové digitální oscilo-
skopy s galvanicky oddělený-
mi vstupy společnosti Fluke
s reálnou rychlostí vzorkování
2,5 GS/s, frekvenčním rozsa-
hem 200 MHz navazují na řadu

přístrojů Fluke 190, která je na-
bízena v dvoukanálové verzi.

Nově zařazené klešťové
multimetry Fluke řady 380 ve
spolupráci s klešťovým pře-

vodníkem AmpFlex měří stří-
davé proudy až do 2,5 kA.
Provedení CAT IV/600 V urču-

je aplikace měření především
v průmyslovém prostředí.
Komfort měření zvyšuje mož-
nost odečítání naměřených
hodnot na jiném místě, než
probíhá měření (odnímatelný
LCD). Klešťový multimetr
Fluke 365 umožňuje také od-
pojení kleští od základního
přístroje, což usnadňuje měře-
ní v hůře dostupných místech.

Nově zařazený signální ge-
nerátor české výroby SKM po-
krývá kmitočtové pásmo 100 kHz
až 3 GHz, disponuje základní-
mi druhy spojitých a diskrét-
ních modulací, rozhraním USB,
vnitřní pamětí apod.

Samostatnou oblast tvoří
měřicí technika pro revizní
měření. AMT měřicí technika
je nyní také autorizovaným di-
stributorem – přímý dovozce
měřicích přístrojů Sonel. Pří -
stroje jsou určeny především
k revizím elektrických zaříze-
ní, testování strojních zařízení,
měření izolačních odporů do 
5 kV, testování proudových
chráničů (A, B AC) apod.

Mezi sdružené revizní pří-
stroje lze zařadit typy MPI 520
a MPI 525. Přístroje měří stej-
nosměrná a střídavá napětí,
kmitočet, proudy (klešťovým

převodníkem), čin-
ný, jalový, zdánlivý
výkon a účiník.

Oblast reviz-
ních mě ření
pokrývá mě-
ření izolačních

odporů testo -
vacím napětím

od 50 do 1000 V,
zemních odporů,

impedance och ran -
né smyčky apod.

Měření probíhá sa-
mozřejmě dle ČSN EN

61557. Měřicí přístroj
MPI 525 je v převážné čás-

ti shodný s typem MPI 520.
Měření izolačních odporů pří-
strojem MPI 525 je posunuto
k hranici 2,5 kV. Zajímavostí
v nabídce Sonel jsou měřiče 
ochranné smyčky měřící Kel -
vi novým při pojením. Základ -
 ní přístroje měří impedanci
och ran né smyč ky zpravidla
dvou vodičově. U dvouvodičo-
vého měření je minimální hod-

nota měřící impedanci ochran-
né smyčky mnohdy nepostaču-
jící. Spo lečnost Sonel nabízí
na měření impedance ochran-
né smyčky přístroj s označením
MZC 310C, který umožňuje do-
sáhnout rozlišení 0,1 mΩ s ne-
jistotou ±(2 % MH + 2 mΩ), při
měření proudem IMAX = 280 A,
na měřicím rozsahu 199,9 mΩ.

Nově zařazené termokame-
ry Sonel KT-160 a KT-160A mě-
ří teplotu v pásmu od –20 do
+350 °C, jsou vybaveny tech-
nologií „obraz v obraze“, která
poskytuje jednoznačnou orien-
taci v reálném obraze a teplot-
ním poli. Termokamery Sonel
umožňují uchovat naměřené
hodnoty na SD kartě, jsou vy-
baveny komunikačním rozhra-
ním USB, možností hlasových
komentářů, nastavitelnou emi-
sivitou apod.

Laboratorní zdroje Statron,
které tvoří standardní nabíd -
ku, byly rozšířeny o řadu im-
pulzních zdrojů 3654 a 3657,
umož ňujících plynulou regu -
laci výstupního napětí a prou-
du v rozmezí do 60 V a 33 A.
Elektronické zátěže Kikusui
zařazené do sekce laborator-
ních zdrojů představují modu-
lární řadu s výkonem od 75 do
750 W, rozlišením 10 μA, změ-
nou 2,4 A/μs, rozhraním RS
232/USB nebo paralelním při-
pojením GPIB. Zátěže mohou
pracovat v režimu CC, CR, CV
nebo v režimech kombinova-
ných.

Měřiče neelektrických veli-
čin budou předmětem dalšího
článku čtenářského servisu.

Bližší informace k uvedené
měřicí technice jsou uvedeny
na internetových stránkách
www.amt.cz.
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Obr. 1  Širokoúhlý digitální osciloskop ADS 1102CML 

Obr. 2  Revizní přístroj MPI 525


