
ỨNG DỤNG

• Điện trở cách điện máy biến áp, motor, 
dây cáp, máy móc...;

• Kiểm tra cài đặt bảo vệ CAT IV
(Cài đặt bên phân phối và tại các 
nhà máy công nghiệp);

• Quan sát xu hướng cách điện 
• Kiểm tra tính liên tục dây dẫn PE 
• Kiểm tra các đầu nối chính và phụ
• Xử lý sự cố (kết nối, phân cực)  

TIÊU CHUẨN ỨNG DỤNG:

Chức năng
  IEC/EN 61557 Parts 1,2, 4, 10
  IEC/EN 60364
  VDE 100
  BS 7671 17th edition
  CEI 64.8

An toàn
  IEC/EN 61010-1

Tương thích trường điện từ:   
  IEC/EN 61326

MI 3121H Smartec 2,5 kV Insulation/ Continuity là thiết bị cầm tay cho việc đo 
đạc, kiểm tra chuẩn đoán cách điện, dẫn điện của hệ thống. MI 3121H đo điện trở 
cách điện với điện áp thử nghiệm lên đến 2.5 kV (dải đo lên đến 100 GΩ) và tính 
toán chỉ số phân cực PI, hệ số hấp thụ điện môi DAR nên thiết bị là công cụ lý 
tưởng để kiểm tra cách điện của đường dây cáp, máy biến áp, máy biến dòng, động 
cơ điện…

ĐẶC TÍNH ĐO:
• Đo điện trở cách điện đến 100 GΩ với điện áp DC lên đến 2.5 kV;
• Tính toán PI, DAR;
• Tính liên tục của dây dẫn PE với dòng thử nghiệm 200mA và có thay đổi cực tính;
• Tính liên tục của dây dẫn PE với dòng thử nghiệm 7mA (đo liên tục) mà không ngắt RCD
• Điện áp và tần số Trms.

CHỨC NĂNG CHÍNH:
• Dải đo lớn: lên đến 100 GΩ  cùng với điện áp thử nghiệm 100 - 2500 V.
• Chẩn đoán cách điện: Tính toán chỉ số phân cực PI (Polarisation Index) và hệ số hấp thụ 

điện môi DAR (Dielectric Absorption Ratio)
• Thang đo tương tự: Kết quả đo được hiển thị dạng số và tượng tự. 
• Kiểm tra bảo vệ thiết bị đầu cuối: Loại bỏ ảnh hưởng dòng rò bề mặt
• Đảo cực tính: Đảo chiều cực tính tự động cho phép đo liên tục. 
• Tùy chỉnh giới hạn đo: Khi điều chỉnh giới hạn đo, các kết quả kiểm tra được chỉ thị 

thông báo bằng đèn LED tương ứng khi thỏa mãn (màu xanh) hoặc vượt quá giới hạn 
(màu đỏ)

• An toàn: Phù hợp với cấp bảo vệ CAT IV
• Kẹp nam châm: Tích hợp nam châm bên trong cho phép cố định thiết bị trên bề mặt kim 

loại nên không cần phải cầm thiết bị khi đo.
• Tích hợp bộ sạc và pin sạc: Thiết bị có tích hợp mạch sạc pin bên trong và đi kèm pin sạc 

NiMH
• Bộ nhớ: Cấu trúc bộ nhớ hai mức cho phép lưu giữ các thông số và kết quả kiểm tra
• Tải kết quả kiểm tra: Các kết quả đo được có thể được tải xuống máy tính thông qua 

RS232 hoặc USB với phần mềm EuroLink PRO.
• Dễ dàng sử dụng: Màn hình LCD sáng và rộng cùng với các nút điều chỉnh lớn cho phép 

sử dụng dễ dàng thiết bị (ngay cả khi đeo găng tay).

RoHS
COMPLIANT
2002 / 95 / EC

✔

MI 3121H                   2,5 kV
Insulation / Continuity

THIẾT BỊ KIỂM TRA CÁCH 

ĐIỆN CHUYÊN NGHIỆP -

ĐIỆN ÁP 2.5 kV



THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

MI 3121H                                                   	

• Thiết bị SMATREC 2,5 kV Insulation / Continuity
• Dây đeo tay mềm
• Dây kiểm tra, 2 x 1.5 m
• Đầu kim đo, 2 cái (đen, đỏ)
• Kẹp đo, 2 pcs (đen, đỏ)
• Nguồn sạc adapter + pin sạc 6 NiMH kiểu AA
• Hướng dẫn sử dụng trên CD
• Tài liệu giới thiệu ngắn
• Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng
• Sổ tay “Hướng dẫn kiểm tra cách điện với mức điện 

áp thấp” trên CD

Phụ kiện Mã SP Mô tả SP

A	1319 Dây dẫn chính 2,5 
kV,  3 x 1.5 m

A	1309 Kẹp đo, xanh

A	1153 Dây dẫn chính, 
đen 20 m.

A	1154 Dây dẫn chính, đen 4m.

A	1160

Pin sạc nhanh 8 AA 
cho  pin 6 NiMH ,
kiểuAA

A	1198 Đầu đo từ trường

A	1271 Túi sách loại nhỏ

A	1289 Túi sách 

A	1291
PC SW EuroLink
PRO với cáp USB
và RS232-PS/2 

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện trở cách điện

Điện trở cách điện (điện áp kiểm tra100 VDC và 250 VDC)
Dải đo thông qua tiêu chuẩn EN 61557 is 0.15 MΩ ... 999.9 MΩ

Dải đo (MΩ) Độ phân giải (MΩ) Cấp chính xác
0.00	...	19.99 0.01 ±(5	%	of	reading	+	3	digits)
20.0	...	199.9 0.1 ±10	%	of	reading
200	...	999 1 ±20	%	of	reading	

Điện trở cách điện  (Điện áp kiểm tra 500 VDC, 1000 VDC và 2500 VDC)
Dải đo thông qua tiêu chuẩn EN61557 is 0.15 MΩ ... 100 GΩ

Dải đo Độ phân giải (MΩ) Cấp chính xác
0.00	MΩ	...	19.99	MΩ 0.01 ±(5	%	of	reading	+	3	digits)
20.0	MΩ	...		199.9	MΩ 0.1 ±5	%	of	reading
200	MΩ	...	999	MΩ 1 ±5	%	of	reading
1.00	GΩ		...	4.99	GΩ 10 ±10	%	of	reading
5.00	GΩ		...	19.99	GΩ 10 ±20	%	of	reading
20.0	GΩ		...	99.9	GΩ 100 ±20	%	of	reading

Dải đo Độ phân giải (V) Cấp chính xác
0	V	...	1999	V 1 ±(3	%	of	reading	+	3	digits)
2.00	kV	...	3.00	kV 10 ±3	%	of	reading

Hệ số hấp thụ điện môi (DAR), chỉ số phân cực (PI)

Dải đo Độ phân giải Cấp chính xác
0.01	...	9.99 0.01 ±(5	%	of	reading	+	2	digits)
10.0	...	100.0 0.1 ±5	%	of	reading

Tính liên tục (200 mA)
Dải đo thông qua tiêu chuẩn EN61557 is 0.16 Ω ... 1999 Ω

Dải đo(Ω) Độ phân giải 	(Ω) Cấp chính xác
0.00	...	19.99 0.01 ±(3	%	of	reading	+	3	digits)
20.0	...	199.9 0.1 ±5	%	of	reading
200	...	1999 1 ±10	%	of	reading

Điện áp hở mạch 6.5 VDC ... 9 VDC
Dòng đo 	 	 min. 200 mA với điện trở tải 2 Ω   
Kiểm tra bù dẫn dòng                                lên đến  5 Ω
Tự đổng đảo cực tính điện áp kiểm tra

Tính liên tục (7 mA)

Dải đo(Ω) Độ phân giải 	(Ω) Cấp chính xác
0.0	...	19.9 0.1 ±(5	%	of	reading	+	3	digits)
20	...	1999 1 ±10	%	of	reading

Điện áp hở mạch 6.5 VDC ... 9 VDC
Dòng ngắn mạch 	 max.	8.5	mA
Kiểm tra bù dẫn dòng       	 	 lên đến	5	Ω

ĐIỆN ÁP

Dải đo (V) Độ phân giải	(V) Cấp chính xác
0.00	...	9.99 0.01 ±(3	%	of	reading	+	3	digits)
10.0	...	99.9 0.1 ±(3	%	of	reading	+	3	digits)
100	...	550 1 ±(3	%	of	reading	+	3	digits)

Kiểu kết quả	 	 	 True r.m.s. (TRMS)
Dải đo tần số 0 Hz, 15 Hz ... 500 Hz

TẦN SỐ

Dải đo 	(Hz) Độ phân giải			(Hz) Cấp chính xác
0.00	...	19.99 0.01 ±(0.2	%	of	reading	+	1	digit)
20.0	...	199.9 0.1 ±(0.2	%	of	reading	+	1	digit)
200	...	500 1 ±(0.2	%	of	reading	+	1	digit)

Dải điện áp đo                  10 V ... 550 V

Thông só kỹ thuật máy
Nguồn cung cấp:  6 x 1.5 V Pin sạc kiểu AA                                   
Phạm vi bảo vệ quá tải  :  CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V 
Cấp bảo vệ:                                                Hai cấp
Mức độ ô nhiễm:  2
Cấp bảo vệ IP 40
Hiển thị Màn hình tinh thể lỏng LCD
Bộ nhớ:	 	 	 lưu trữ 1900 kết quả đo
Kích thước (w x h x d):      14 cm x 8 cm x 23 cm 
Khối lượng (Không pin): 0.85 kg 

Measuring and Regulation Equipment Manufacturer (METREL d.d.)
Address: Ljubljanska 77 SI-1354 Horjul
Tel: + 386 (0)1 75 58 200
Website: http://www.metrel.si

Công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp MIVA Việt  Nam
(MIVATEC Co., Ltd)
Địa chỉ: Số 114, ngõ 162, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
VPGD: 93 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: + 84. 3844.3666 | HP: 09125664477
http://www.miva.com.vn | Email: sales@miva.com.vn


