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Modele te oznaczone symbola-
mi: MI 3102 BT EurotestXE 

i MI 3102H BT EurotestXE (z pomia-
rem izolacji do 2,5 kV) są całkowicie 
nowymi konstrukcjami, które doce-
lowo zastąpią poprzednie wersje  
MI 3102 EurotestXE, MI 3102H CL 
EurotestXE.

Z a ró w no M I   3102   BT,  j a k  
i MI  3102H  BT EurotestXE pozwa-
lają na wykonanie wszystkich po-
miarów instalacji elektrycznych 
zgodnie z obowiązującymi norma-
mi PN-EN 61557 i PN-HD 60364, 
w tym rezystancji izolacji napię-
ciem do 1 kV/2,5 kV ze współczyn-
nikami PI i DAR (tylko MI 3102H 
BT), pomiar ciągłości PE prądem 
200 mA ze zmianą polaryzacji 
i 7 mA bez wyzwalania wyłączni-
ków RCD, pomiar impedancji pę-
tli i linii, pomiar impedancji pę-
tli zwarcia bez wyzwalania wyłącz-
ników (w czasie >10 s). Mierniki 
umożliwiają także test wyłączni-
ków RCD: czasu zadziałania, prą-
du wyzwolenia i napięcia dotyko-

wego wyłączników RCD typu AC, A, 
F (wszystkie modele) oraz dodatko-
wo B, B+ (tylko MI 3102 BT). Za ich 
pomocą można również wykony-
wać pomiar rezystancji uziemienia 
3-przewodową metodą techniczną 
albo metodą dwucęgową oraz re-
zystywności gruntu (z opcjonalną 
przystawką). Możliwy jest ponadto 
pomiar napięcia TRMS i częstotli-
wości, sprawdzenia kolejności faz, 
pomiaru natężenia oświetlenia za 
pomocą sondy, prądu upływowego 
i obciążenia – cęgami, prądu AC/DC 
małymi cęgami, wyszukiwania ob-
wodów bezpieczników i kabli pod 
tynkiem (tylko MI  3102  BT). Ko-
lejną zaletą jest możliwość wyko-
nywania pomiarów w instalacjach 
typu IT i testów urządzeń IMD (tyl-
ko MI  3102  BT) oraz testu ISFL (tyl-
ko MI  3102  BT) w tych instalacjach. 
Nowe modele umożliwiają przepro-
wadzenie analizy jakości energii 
w sieciach jednofazowych, tzn. po-
miar mocy (S, Q, PF, THDU) oraz 
harmonicznych (U, I) – co nie jest 

powszechnie spotykaną funkcją 
w tego typu miernikach.

szybsze pomiary

Jedną z najważniejszych nowości 
jest wyposażenie mierników w funk-
cję AUTOSEKWENCJA, pozwalającą 
na automatyczny pomiar parame-
trów w instalacjach typu TT (AUTO 
U, Zln, Zs, Uc), TN z RCD (AUTO U, 
Zln, Zs, Rpe), TN (AUTO U, Zln, Zlp, 
Rpe), a w modelu MI 3102 BT dodat-
kowo – IT (AUTO U, Zl, ls, lm). Dzię-
ki niej, w trakcie pomiarów opera-
tor wybiera jedynie typ instalacji, 
a miernik po podłączeniu do gniaz-
da pomiarowego i naciśnięciu przy-
cisku TEST wykonuje automatycznie 
wszystkie pomiary (np. dla instala-
cji TN z RCD pomiar: napięcia, impe-
dancji linii, impedancji pętli bez wy-
zwalania RCD, rezystancji PE). Czas 
trwania tego pomiaru, bez koniecz-
ności zmiany funkcji pomiarowych, 
wynosi tylko 35 sekund (AUTO TN 
z RCD). Bezpośrednio po zakończeniu 
pomiarów miernik wyświetla wyni-
ki, ocenia ich poprawność i pozwa-
la na zapis w pamięci. W ten sposób 
ogólny czas pomiarów skracany jest 
nawet 5-krotnie.

usprawnienia i zmiany

Cały panel czołowy został prze-
projektowany z myślą o zwiększe-
niu użyteczność i prostoty obsługi. 
Zmieniono na panelu przyciski tak, 
aby w szybki sposób umożliwić do-
stęp do najważniejszych funkcji. Nie 

znajdziemy tutaj tradycyjnego prze-
łącznika obrotowego funkcji, któ-
ry w nowych modelach MI  3102  BT 
i MI  3102H  BT został zastąpiony 
dwukierunkowym przyciskiem na-
wigacyjnym, pozwalającym na kon-
figurację i wybór funkcji pomiaro-
wych. Mierniki zostały wyposażone 
w duży ekran LCD, po bokach które-
go umieszczono zielone i czerwone 
segmenty diod LED, które wraz z zu-
pełnie nową sondą wielofunkcyjną 
typu commander (także zawierającą 
diody LED, latarkę i przyciski stero-
wania miernikiem) sygnalizują ko-
lorem zielonym lub czerwonym ro-
dzaj wyniku pomiaru w postaci DO-
BRY/ZŁY. Ocena wyniku możliwa jest 
m.in dzięki wbudowanej tabeli bez-
pieczników dla funkcji impedancji 
(należy wybrać typ zabezpieczenia) 
oraz wprowadzonych limitów dla in-
nych funkcji, które operator może 
modyfikować. Dodatkowo miernik 
posiada menu pomocy z dokładny-
mi schematami podłączenia mierni-
ka do instalacji dla każdej funkcji po-
miarowej. W razie wątpliwości, ope-
rator może sprawdzić, jak wykonać 
dany pomiar. W każdym z modeli 
udało się obniżyć wagę do ok. 1,3 kg, 
co ma duże znaczenie dla operatora. 
Mierniki zasilane są tradycyjnymi 
akumulatorkami AA, więc w przy-
padku ich rozładowania, można za-
stąpić je przejściowo standardowymi 
bateriami AA. Wbudowana pamięć 
do zapisu wyników posiada struk-
turę drzewa, a odczyt danych z po-
ziomu PC możliwy jest przez kabel 
USB lub Bluetooth.

  

Miernik wielofunkcyjny 3102 BT
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MI 3102 BT i MI 3102H BT 
EurotestXE
MERSERWIS

Na rynku pojawiły się nowe modele mierników firmy Metrel do pomiaru parame-
trów instalacji elektrycznych, w tym oczekiwany następca modelu MI 2086 Euro-
test 61557, który przez wiele lat był jednym z najpopularniejszych mierników tego 
typu w Europie.
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Android i Bluetooth

Jedną z kolejnych nowości jest 
wyposażenie mierników we wspo-
mniany wyżej Bluetooth, który po-
zwala na bezprzewodową komuni-
kację z PC lub urządzeniem typu ta-
blet lub smartfon z systemem Andro-
id i programem Eurolink ANDROID. 
Oprogramowanie Eurolink ANDRO-
ID pozwala na odczyt danych z pa-
mięci miernika np. zaraz po każdym 
pomiarze, a następnie nadanie wła-
ściwych nazw obiektom w struktu-
rze za pomocą głosu bądź klawiatu-
ry smartfonu/tabletu, a nawet doda-
nia zdjęcia, filmu czy notatki głoso-
wej. Zmienione dane można przesłać 
z tabletu/smartfona z powrotem do 
pamięci miernika i kontynuować po-
miary. Dzięki temu po zakończeniu 
procedury pomiarowej, operator po 
przejrzeniu danych może w oprogra-
mowaniu Eurolink PRO lub Eurolink 
PRO PLUS wydrukować z komputera 
PC gotowy raport pomiarowy z wła-
ściwymi nazwami obiektów.

wyposażenie i akcesoria

Każdy z modeli wyposażony jest 
w: przewody pomiarowe, zestaw 
krokodylków i sondy, sondę com-
mander, zestaw do pomiaru uzie-
mienia, program Eurolink PRO PC 
PL, przewód USB, ładowarkę i aku-

Oprogramowanie Eurolink na Android OS

mulatorki AA, torbę i certyfikat ka-
libracji – co pozwala, po otrzymaniu 
takiego zestawu, na natychmiasto-
we rozpoczęcie wszystkich niezbęd-
nych pomiarów. 

Spośród dużego wyboru akce-
soriów dodatkowych warto wspo-
mnieć o cęgach prądowych A 1018, 

A 1019 do uziemień, cęgach prądo-
wych AC/DC A1391, sondach luk-
sometrycznych, lokalizatorze, opro-
gramowaniu Eurolink PRO PLUS  
i Eurolink ANDROID czy adapterach  
3-fazowych. Przyrządy objęte są 
akcją promocyjną i są już dostępne  
w sprzedaży.

reklama
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