
 
 
Výhody  
 
 Mikroprocesorem řízený přístroj 
 Přesně nastavitelné výstupní napětí 
 Patentovaná regulační automatika 
 Výkonová rezerva pro vysoké požadavky 
 Zkušební citlivost volitelná přes menu 
 Dobře čitelný, alfanumerický LCD diplej 
 Jednoduchá obsluha pro všechny funkce 
 Bezpečnostní mód  ( aktivuje se přes menu ) 
 Akustická a optická signalizace nalezených trhlin nebo pórů 



 
ISOTEST Inspect 
 
 nový design, foliová klávesnice 
 počitadlo pórů s možností Reset 
 zobrazení chybových stavů na displeji 
 zobrazení možného přetížení 
 počitadlo provozních hodin 
 zobrazení stavu dobíjeného akumulátoru 
 rychlá možnost výměny akumulátoru v terénu 
 funkce nouzového vypnutí 
 žádné statické dobíjení během zkoušení 
 automatické hlídání uzemnění 

 
 
Použití 
 
Nevodivé vrstvy a obložení na vodivém podkladu, 
jako je kov, lze zkoušet pomocí vysokého napětí. 
Póry, trhliny a ostatní poškození, která vizuální 
kontrolou nejsou zjistitelná, jsou vysokonapěťovými 
impulsy rozeznatelná. Široká paleta možností použití 
ISOTESTu Inspect se rozprostírá od antikorozní 
ochrany přes kontrolu svarových švů při použití plastů 
izolací až ke zkoušení těsností u nanášených 
betonových vrstev. Vysokonapěťové zkušební 
přístroje jsou nepostradatelnými pomocníky při 
zajištění kvality, tak jako při vstupní kontrole a také 
při výrobě nebo při provozu. 
 

Stavba nádrží a zásobníků, zkoušení zcela izolovaných 
stavebních dílů a armatur, potrubí, pogumovaných, 
lakovaných a emailovaných částí patří k mnoha 
možných oblastem nasazení. 
 
ISOTEST Inspect také nabízí při vlhkém, špinavém 
nebo lehce vodivém povrchu maximální zkušební 
energii při největší možném stupni bezpečnosti – pro 
zkušebního technika a pro výsledky testování. 
Vysokonapěťové impulsy ve spojení s patentovanou 
regulační automatikou  stabilizují zkušební napětí také 
při extrémních zátěžích.  Mikroprocesorem řízené 
přizpůsobení citlivosti zaručuje nedestruktivní test při 
optimálním zkušebním napětí. 

 
 
 
 
 



ISOTEST Inspect  
 
ISOTEST Inspect 4.0 
zkušební napětí ( 0,5 – 4,0) kV, krok 0,5 kV 
 
ISOTEST Inspect 8.0 
zkušební napětí ( 1,0 – 8,0) kV, krok 0,5 kV 
 
Tyto přístroje jsou určeny speciálně pro zkoušení citlivých vrstev jako FBE, email, epoxidy, halary atd. 
Výhodou je inteligentní signálové vyhodnocení  umožňující zkoušení na plně izolovaných dílech. 
Prostřednictvím menu řízená citlivost zaručuje bezpečné výsledky zkoušení. Integrované počitadlo 
impulsů ulehčuje splnění  pracovní standardů a norem. 
 
ISOTEST Inspect 35.0 
zkušební napětí ( 5,0 – 35,0) kV, krok 0,1 kV 
 
Tyto přístroje jsou výkonným partnerem pro všechny případy. Jejich hlavní výhoda: Vysoká energetická 
rezerva prostřednictvím impulsní techniky je vhodná pro všechny typy zkušebních úloh. ISOTEST 
Inspect zvládá také velké průměry potrubí, vzdušnou vlhkost, špínu a lehce vodivé povrchy potrubí. 
Zobrazí zbytkový stav akumulátoru, celkový počet provozních hodin, menu se aktivu pomocí 
bezpečnostních tlačítek tak jako bezpečná obsluha přes moderní klávesnici  a displej dokumentující 
široké možnosti nasazení. 
 
Rozsah dodávky 
 ISOTEST Inspect zkušební přístroj včetně vysokonapěťové rukojeti a bezpečnostního tlačítka 
 PB Akku 6V, vyměnitelný v terénu 
 Dobíječka 220V AC 50 Hz 
 Zemní kabel 10m*/15m s rychlospojkou 
 Zemnící kabel* 15m 
 Sada zemnění* s speciální hliníkovou folií 
 Zkušební elektrody podle výběru  
 Brašna na přístroj včetně popruhů 
 Transportní hliníkový kufr 
 Návod na obsluhu 
 Kalibrační certifikát 

 
Pozice označené * platí pro verzi 4.0 nebo 8.0 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISOTEST Inspect  
 
Příslušenství 
 
Pro mnohotvárné možnosti použití existuje široká paleta příslušenství.  Zkušební elektrody pro různé 
tvary objektů a izolací zahrnují speciální provedení z nerezové oceli pro chemický a farmaceutický 
průmysl. Kartáčové elektrody tak jako spirálové elektrody z nerezové oceli se zde vyznačují velkou 
robustností a dlouhou dobou životnosti. Všechny typy elektrod jsou vzájemně kompatibilní se všemi 
staršími verzemi Isotestů ( 3P, IIRT atd).  
Výběr správného příslušenství pro Vaše použití se řídí předpokládanou četností používání a 
různorodostí zkušebních úloh.  
 
Technická data 
 
 4.0 8.0 35 

Rozsah zkušebního napětí (kV) 0.5 – 4.0 1.0 – 8.0 5.0 - 35 
Displej LCD 8 místný LCD 8 místný LCD 8 místný 
Tvar výstupního napětí unipolární unipolární unipolární 
Délka trvání impulsů (μs ) < 10 < 10 < 10 
Napájení Pb Akku 6 V/4,54 Ah Pb Akku 6 V/4,54 Ah Pb Akku 6 V/4,54 Ah 
Rozměry a váha akku (90x45x120) mm, 0,9 kg 90x45x120) mm, 0,9 kg 90x45x120) mm, 0,9 kg 
Provozní doba až 9 hod až 9 hod až 9 hod 
Rozměry (220x256x88) mm (220x256x88) mm (220x256x88) mm 
Váha bez akku < 3 kg < 3 kg < 3 kg 
Délka kabelu k vn rukojeti 1,5 m 1,5 m 1,5 m 
Alarm cca. 86 dB, 3,5 kHz cca. 86 dB, 3,5 kHz cca. 86 dB, 3,5 kHz 
Odpovídající normy a pracovní 
listy DVGW 

DIN55670, DIN28055, DIN30670, DIN4681, DIN28063, DIN EN 1433(iV) 
DVGW 462/I, W400-2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


