
 

 

 

 

 

MFT1835   Multifunkčný tester bezpečnosti elektrických inštalácií. Ponúka všetky potrebné 

testy: izolácia, spojitosť 200mA, impedancia slučky/siete, test prúdových chráničov 

a meranie zemných odporov sondami / kliešťami. Má prehľadné a intuitívne ovládanie 

pomocou farebne značných odolných prepínačov.  

Akciová cena: 1.179,- eur (Cenníková cena 1.386,- eur)  

 

PAT150   Tester elektrického náradia a spotrebičov. Kombinované napájanie batérie / sieť. 

Automatické testovanie podľa triedy spotrebiča, spustenie série testov len jedným stlačením 

tlačidla. Test prívodných a predlžovacích káblov a prúdových chráničov. Odolná kompaktná 

konštrukcia. Akciová cena: 544,- eur (Cenníková cena 640,- eur)  

 

MIT400/2   Tester izolácie pre elektrotechniku a priemysel. Testovacie napätia 250V, 500V a 1000V, rozsah 

merania do 200GΩ. Meranie spojitosti prúdom 200mA. V pevnom kufríku. 

Akciová cena: 408,- eur (Cenníková cena 479,- eur)  

 

DLRO100EB   Tester malých odporov prúdom až do 100Adc. Rozsah merania  

do 2Ω, najlepšie rozlíšenie 0,1μΩ. Kombinované napájanie batérie / sieť. Výdrž batérie až 200 

testov prúdom 100A.Krytie IP54 otvorený / IP65 zatvorený.  

Akciová cena: 3.735,- eur (Cenníková cena 4.150,- eur)  

 

MIT515   Tester izolácie napätím až do 5kV, rozsah merania 10TΩ. Meranie kvalitatívnych parametrov 

PI a DAR. Napájanie z Li-ion batérie alebo siete, krytie IP65. 

Akciová cena: 2.066,- eur (Cenníková cena 2.295,- eur)  

 

DCM340   Kliešťový multimeter pre meranie AC/DC prúdov do 600A. ďalšie vlastnosti: Meranie AC/DC 

napätia do 600V, meranie frekvencie, meranie odporu a spojitosti, analógový bargraf, podsvietený displej, 

automatické vypínanie, funkcie Hold, Max/Min, špičky. Akciová cena: 180,- eur (Cenníková cena 200,- eur)  

 

DET14C   Kliešťový tester zemných odporov.  Rýchle a presné meranie, bez nutnosti rozpájať meraný zemnič     

a zatĺkať pomocné sondy.  Oválny tvar klieští s vnútorným rozmerom 39 x 55 mm. Rozsah merania do 1500Ω, 

rozlíšenie 0,01Ω. Meranie zvodového prúdu.  Akciová cena: 1.139,- eur (Cenníková cena 1.340,- eur)  

 

TPT320   Skúšačka napätia od 12 do 690V ac/dc. Test poradia fáz a spojitosti. Indikácia napätia 

pomocou LED kontroliek aj na LCD displeji. Funkcia svietidlo,  krytie IP64.  

Akciová cena: 55,- eur (Cenníková cena 59,- eur)  

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Ponuka platí do 31.12.2017. Pri objednávke uvádzajte číslo ponuky MEG_2017. 

Podrobnejšie technické údaje nájdete na www.micronix.sk , www.megger-eshop.sk, alebo si ich vyžiadajte na 

uvedených kontaktoch: 
 

MICRONIX s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, tel: 048-472 5730, info@micronix.sk 
 

Obchodná kancelária Bratislava:   

Púchovská 8, 831 06 Bratislava, tel: 02-5341 4270, bratislava@micronix.sk 
 

 

MICRONIX s.r.o. – autorizovaný partner MEGGER                              www.micronix.sk 

Najvyššia kvalita za dobrú cenu 
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