
Vysvetlivky ku skratkám v izolačnom teste: 
  
Executive Skúšku vykonal/a  
Tester  Použitý merací prístroj na meranie izolačných odporov. 
Date of testing Dátum skutočného merania. 
Data file Súbor s uloženými údajmi. 
RISO      Skutočný nameraný izolačný odpor. 
Un      Menovité skúšobné napätie ktoré je nastavené na voliči meracieho  prístroja. 
Noise!  Na testovanom zariadení sa objavilo rušivé napätie menšie než 50 V/DC  alebo 500 

V/AC. Meranie je možné ale jeho výsledky môžu byť ovplyvnené ďalšou 
nespoľahlivosťou merania. (NO/YES) 

IL        Nastavený skúšobný prúd – limitný t.j. 1,2 mA alebo 3 mA. 
UISO     Skúšobné napätie. 
UISO t1   Skutočné skúšobné napätie zaznamenané pre čas t1, t.j. po 30 sekundách merania. 
ILt1   Skutočný skúšobný prúd zaznamenaný pre čas t1, t.j. po 30 sekundách merania. 
UISOt2  Skutočné skúšobné napätie zaznamenané pre čas t2, t.j. po 60 sekundách merania. 
ILt2   Skutočný skúšobný prúd zaznamenaný pre čas t2, t.j. po 60 sekundách merania. 
DAR    Dielektrická absorpcia.  
C   Zostatkový náboj po vybití v izolácii. 
RISOt3   Skutočné skúšobné napätie zaznamenané pre čas t3, t.j. po 120 sekundách merania. 
Tt3    Časový limit nastavený pre t3, t.j. po 120 sekundách merania. 
UISOt4   Skutočné skúšobné napätie zaznamenané pre čas t4. 
ILt4    Skutočný skúšobný prúd zaznamenaný pre čas t4. 
UISOt5   Skutočné skúšobné napätie zaznamenané pre čas t5. 
ILt5    Skutočný skúšobný prúd zaznamenaný pre čas t5. 
Registration time – Celkový skutočný sumárny čas merania. 
RISOt1  Skutočný izolačný odpor zaznamenaný pri t1. t.j. po 30 sekundách merania. 
Tt1    Časový limit nastavený pre t1, t.j. po 30 sekundách merania. 
RISOt2   Skutočný izolačný odpor zaznamenaný pri t2. t.j. po 60 sekundách merania. 
Tt2    Časový limit nastavený pre t2, t.j. po 60 sekundách merania. 
PI    Polarizačný index.  
UISOt3   Skutočné skúšobné napätie zaznamenané pre čas t3, t.j. po 120 sekundách merania. 
ILt3    Skutočný skúšobný prúd zaznamenaný pre čas t3, t.j. po 120 sekundách merania. 
RISO DD   Indikátor vybitia dielektrika. (<2 vyhovuje,  2-4 nedostatočná izolácia, 4-7 slabá 

izolácia, >7 izolácia nevyhovuje) 
RISOt4   Skutočný izolačný odpor zaznamenaný pre čas t4. 
Tt4   Časový limit nastavený pre t4. 
RISOt5   Skutočný izolačný odpor zaznamenaný pre čas t5. 
Tt5    Časový limit nastavený pre t5. 
HiLe  High Level – Prieraz na izoláciu objektu. 
LIMIT!  Aktivácia prúdového obmedzenia. 
 

 
     Legenda – rozvody, káble                  Legenda – VN/NN transformátory.      Vo výsledku merania stav izolácie. 

BANK/CELL SUBJECT BANK/CELL SUBJECT Hodnota DD Stav izolácie 

1/1 L1-L2 1/1 U – u Viac ako 7 Špatná 

1/2 L2-L3 1/2 V – v 4 – 7 Slabá 

1/3 L1-L3 1/3 W – w 2 – 4 Nedostačujúca 

1/4 L1-N 1/4 U – zem Menej ako 2 OK 

1/5 L2-N 1/5 V - zem 

1/6 L3-N 1/6 W - zem 

1/7 PE-N 1/7  

1/8 L1/PE 1/8  

1/9 L2/PE 1/9  

1/10 L3/PE 

 


