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AMT měřicí technika, spol. s r. o.,
certifikovaná systémem ISO
9001:2009, se stala autorizova-
ným – přímým distributorem
měřicí techniky polského vý-

robce Sonel. Tím byla opět roz-
šířena nabídka měřicích přístro-
jů společnosti AMT měřicí tech-
nika. Novinky pokrývají nejen
širokou oblast měření revizními
techniky, ale zahrnují i digitální
standardní a klešťové multimet-
ry, luxmetry, teploměry a v po-
slední době i termokamery s po-
kročilými funkcemi, jako je
Infra Fusion apod. Přístroje se
vyznačují velmi kvalitním pro-
vedením, splňují příslušné nor-
my, zejména ČSN EN 61557,
jsou dodávány s kalibračními
listy o prvotní kalibraci prová-
děné u výrobce. U vybraných
typů je české menu, kvalitní,
velmi obsáhlý český návod a sa-
mozřejmostí je poskytování zá-
ručního a pozáručního servisu,
který zajišťuje, jak pro přístroje
Sonel, tak i celý svůj sortiment
AMT měřicí technika ve vlastní
servisní a následně kalibrační
laboratoři podléhající auditu
ISO (poslední audit byl obhájen
v lednu 2011).

V článku jsou uvedeny pou-
ze vybrané typy přístrojů, které
se vyznačují speciálním prove-

dením nebo odlišnými funkce-
mi od standardních přístrojů.

Mezi základní revizní měře-
ní lze zařadit měření izolač-
ních odporů. Přístroje Sonel

řady MIC testují měřená zaříze-
ní napětím 50 V až 5 kV. U mě-
řičů izolačního odporu lze na-
stavit testované napětí jak
v dané posloupnosti, tak i jem-
ně (krok 10 V). Novinky před-
stavené v říjnu tvoří přístroje
MIC 2505 a MIC 2510 měřící
napětím až 2,5 kV do 2 TΩ.
Přístroje jsou v provedení CAT
IV/600V, měří požadované koe -
ficienty (PI, DD, DAR), prová-
dějí test propojení obvodu 
apod. Měřič izolačních odporů

MIC 5000 testuje objekty zku-
šebním napětím až 5 kV.

Měření impedance ochranné
smyčky umožňují přístroje
MZC 304 (fázové napětí) a MZC
305 (fázové a sdružené napětí).
Mě řič impedance ochranné
smyčky MZC 310S měří čtyřvo-
dičově (Kelvinovo připojení),
což je v této oblasti měření ne-
standardní. Speciální připojení
umožňuje dosáhnout rozlišení
až 0,1 mΩ.

Tester proudových chráničů
MRP 210 měří všechny typy
chráničů (A, B, AC) s vyhodno-
cením požadovaných paramet-
rů dle ČSN EN 61557.

Mezi sdružené revizní pří-
stroje lze zařadit typy MPI 520 
a MPI 525. Přístroje měří stan-
dardní veličiny, stejnosměrná 
a střídavá napětí, kmitočet,
proudy (klešťovým převodní-
kem), činný, jalový, zdánlivý
výkon a účiník. Oblast revizních
měření pokrývá měření izo lač -
ních odporů testovacím napětím
od 50 V do 1 kV (2,5 kV), zem-
ních odporů sondami, impe-
dance ochranné smyčky (Z L-PE, 
Z L-N, Z L-L) s rozlišením 0,01 Ω.
Samo zřej mostí je výpočet zkra-
tového proudu IK, zobrazení od-
poru ochranné smyčky RS a re-
aktance XS. Uvedené přístroje
Sonel přenášejí naměřené hod-
noty do počítače pomocí mo-
dulu OR-1, který komunikuje
bezdrátově.

Nově zařazené termokame-
ry Sonel KT-140 a KT-150 měří
teplotu v pásmu od –20 do
+250 °C, jsou vybaveny tech-
nologií „obraz v obraze“, která
umožňuje jednoznačnou orien-
taci v reálném obraze a teplot-
ním poli. Samozřejmostí je pa-
měťová SD karta, komunikační
rozhraní USB, možnost hlaso-
vých komentářů, nastavitel-
nost emisivity apod.

Mezi novinky v oblasti labo-
ratorních měření lze zahrnout
generátory základních a vybra-
ných průběhů řady SDG 1000.
Přístroje pokrývají kmitočtové

pásmo od 1�Hz až do 50 MHz
(5 MHz, 10 MHz, 20 MHz,
25 MHz, 50 MHz). Rychlost
vzorkování 125 MS/s, dva vý-
stupní kanály, délka paměti
512k vzorků, základní a rozšíře-
né (AM, FM, PM, ASK, FSK)
modulace, USB rozhraní rozši-
řují měření v laboratorních a prů -
myslových podmínkách.

Čtyřkanálové a dvoukanálo-
vé digitální osciloskopy řady
Atten ADS a Siglent SDS svým
příznivým poměrem pokroči-
lých technických parametrů 
k nízkým pořizovacím nákla-
dům zpřístupňují kvalitní digi-
tální osciloskop mnoha uživa-
telům. Osciloskopy jsou dodá-
vány s inovovaným softwarem,
který opět rozšiřuje možnosti
měření. Digitální osciloskopy
jsou již distribuovány pouze
s širokoúhlým 7" TFT LCD.

Představené novinky jsou 
uvedeny u autorizovaného dis -
tributora AMT měřicí technika
na stránkách www.amt.cz.

Podzimní novinky v nabídce AMT měřicí technika
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Obr. 2  Měřič 
izolačních odporů MIC 2510

Obr. 1  Digitální osciloskop SDS 13004CFL
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