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Rodzina nowych testerów Eurotest®, w której 
skład wchodzą cztery przyrządy jest niezwykłą 
ofertą  dla nas wszystkich!

Co jest nowe, i co różni nowe testery 
EurotestAT I EurotestXA?

Piąta generacja wielofunkcyjnych testerów instalacji 
elektrycznych firmy Metrel jest praktycznym ucieleśnieniem 
naszej wiedzy "know-how" odnośnie procedur pomiarowych. 
Jesteśmy w stałym kontakcie z tymi, którzy projektują, wykonują 
oraz sprawdzają instalacje elektryczne, zapewniając ich 
bezpieczne i poprawne działanie. Eksperci w tej dziedzinie, 
konserwatorzy, inspektorzy i specjaliści pomagają nam swoją 
wiedzą i pozwalają przezwyciężyć trudności z jakim napotykamy 
się w trakcie prac projektowych aby zwiększyć efektywność 
naszych działań.

Koncepcje projektowe stawiające sobie za cel praktyczność i 
łatwość obsługi znajdują odbicie we wszystkich naszych nowych 
produktach rodziny Eurotest®, a szczególnie w dwóch 
"najmocniejszych" przyrządach EurotestAT i EurotestXA, w 
które wbudowano nową funkcję AUTO SEQUENCE®. Ze 
względu na konieczność spełnienia wymagań co do 
skuteczności, szybkości i konkurencyjności, przy jednoczesnym 
skoncentrowaniu się jak dotąd na zapewnieniu bezpieczeństwa, 
wszystkie techniczne innowacje wprowadzone wraz z funkcją 
AUTO SEQUENCE® do przyrządów Eurotest "obracają" się 
wokół bezpieczeństwa przy wykonywaniu poszczególnych 
procedur pomiarowych.

Oto dlaczego prześledziliśmy praktycznie i sprawdziliśmy w 
najdrobniejszych szczegółach nasze rozwiązania techniczne 
zwiększające szybkość, gwarantujące bezpieczeństwo i 
wynoszące możliwości pomiarowe tych przyrządów na jeszcze 
wyższy poziom, przy jednocześnie mniejszym ryzyku dla 
operatora i testowanego obiektu. I to jest właśnie powód 
funkcjonowania AUTO SEQUENCE®.

Operator nie musi już pracochłonnie porównywać 
kilkudziesięciu wyników i parametrów z różnymi wartościami 
granicznymi. Nie musi dbać o to, aby powtarzać wszystkie 
lub pojedyncze kroki procedury, dokonywać przełączeń i 
testów na wydzielonych obwodach. Wszystko to zrobi za 
niego automatycznie i to za jednym uruchomieniem 
procedura funkcji AUTO SEQUENCE®.

Unikatowa funkcja pomiarowa AUTO SEQUENCE® firmy 
Metrel ułatwia ocenę i certyfikację stanu ochrony 
przeciwporażeniowej, jak również jakości działania oraz ochrony 
przeciwpożarowej instalacji elektrycznych. EurotestAT i 
EurotestXA z programowaną funkcją AUTO SEQUENCE® 
przeprowadzają automatycznie wszystkie wymagane testy, 
zwracając jednocześnie uwagę na anomalie  w instalacjach 
elektrycznych. Test kończy się wyświetleniem wyniku I oceny 

Jak działa rewolucyjna, automatyczna sekwencja 
pomiarowa AUTO SEQUENCE®?

Użycie funkcji AUTO SEQUENCE® jest tak proste jak 
powiedzenie A-B-C. Testowanie w trybie AUTO SEQUENCE® 
można obecnie podzielić na trzy etapy, które krok po kroku 
prowadzą operatora, aż do zakończenia tworzenia 
znormalizowanego raportu pomiarowego.

Przeprowadzić wstępnie 
zdefiniowany test AUTO 
SEQUENCE® po stronie 
instalacji i powtórzyć go 
oddzielnie dla każdego 
gniazda wtyczkowego

Zapisać w pamięci wynik testu 
AUTO SEQUENCE®, przesłać 
wyniki do komputera i stworzyć 
znormalizowane raporty 
pomiarowe.

Przeprowadzić wstępnie 
zdefiniowany test AUTO 
SEQUENCE® po stronie 
rozdzielnicy.
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RCD t, Id, x1, x5, Uc

Voltage system, 3ph

INSULATION

CONTINUITY (TN)

EARTH (TT)

TEST

Opracowane na podstawie 15 lat prac badawczych i  doświadczeń 
praktycznych w terenie.  Sprawdzone i zalecane przez specjalistów.

ważnych powodów  
aby kupić nowy tester już teraz! 

Testery 
Eurotest XA i Eurotest AT są: 

  1 - Szybkie – mierzą z maksymalnie 
pięć razy większą szybkością niż 
testery dostępne dotej pory.

 2 - Proste – wystarczy tylko raz 
nacisnąć przycisk TEST, aby przyrząd 
poprowadził operatora przez całą 
procedurę.

 3 - Niezawodne – zapisują 
jednorazowo, na każde gniazdo 
wtyczkowe, maksymalnie 50 wyników 
testów i parametrów. Dzięki temu już 
nigdy nie zostanie pominięty żaden z 
niezbędnych testów.

 4 - Automatyczne – przeprowadzają 
automatyczną ocenę stanu 
bezpieczeństwa z interpretacją typu 
„dobry / zły” wszystkich wyników testów.

 5 - Znormalizowane – sporządzają 
znormalizowany raport pomiarowy w 
czasie krótszym od 1 minuty.

 6 - Bezpieczne – automatycznie 
wykrywają wszystkie możliwe 
zagrożenia bezpieczeństwa operatora.
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CIRCUIT TEST TestFast Complete

CONTINUITY

Z-LINE impedance

Z-LOOP impedance

RCD Uc

RCD t, Idn x1, x5, +/-

RCD t, Id ramp
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Rewolucja w dziedzinie procedur sprawdzania 
stanu bezpieczeństwa instalacji elektrycznych!

MEM

TEST



Instrument Type
Dokładne porównanie funkcji i parametrów

   Model: MI 3100

EurotestXA 

MI 3105

Tabela porównawcza

EurotestAT 

MI 3101 MI 3102

EurotestXE EurotestEASI 

Monitor napięcia w czasie rzeczywistym TRMS / / /. /.
KOLEJNOŚĆ FAZ EN 61557-7 

CIĄGŁOŚĆ OBWODU
EN 61557-4 

Automatyczna zmiana polaryzacji przewodów

Ciągłość małym prądem stałym 7 mA
Test rezystancji NP-E z wykorzyst. wtyku Schuko

REZYSTANCJA IZOLACJI
IEC/ EN 61557-2

50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V
Automatyczny test rezys. izol. między parami  L-N-PE

Regulacja czasu testu w zależn. od pojem. obiektu

50 ... 1000 V 50 ... 1000 V 100 ... 1000 V 100 ... 1000 V

Urządzenia/Instalacje Medyczne, test ISFL

PĘTLA ZWARCIOWA 
EN 61557-3 

Ipsc, U L-N-PE, częstotliwość

Impedancja L-N i L-PE
Impedancja L-L
Obliczanie R i Xl
Blokada wyzwalania wyłącz. róznicowoprądowego.

Rezystancja pętli w układach IT
Test pierwszego prądu uszkodzeniowego w ukł. IT

Wbudowana baza danych parametrów bezpiecznik.
Ocena wyniku pomiaru typu: dobry/zły

WYŁĄCZNIK 
RÓŻNICOWOPRĄDOWY 
EN 61557-6 

Typ wyłącznika

Test automatyczny wyłącznika
Czas wyłączenia t, napięcie dotykowe Uc(IDN)

Prąd wyłączenia I  D

A, AC, B A, AC A, AC A, AC

UZIEMIENIE 
EN 61557-5 

Pomiar rezystancji uziem. metodą dwuprzewodową

Pomiar rezystancji uziem. metodą trójprzewodową
Wysoka odporność na zakłócenia
Rezystancja uziemienia za pomocą dwóch cęgów

Rezystancja uziemienia za pomocą pojedyn. cęgów
RZECZYWISTA WARTOŚĆ SKUTECZNA PRĄDU Pomiar prądu upływowego cęgami

SONDA Sonda luksometryczna
Opcja OpcjaWyszukiwacz trasy kabli

AUTO SEQUENCE ®

Automatyczny test wyłącznika róznicowoprądowego
AUTO SEQUENCE   w rozdzielnicy

AUTO SEQUENCE   w układzie
Automatyczna ocena stanu środków ochrony

Automaty. test stanu izolacji L-PE-N, test kompletny

Automatyczne przygotowanie raportu pomiarowego

Inteligentne komentarze, ikony, instrukcje, ostrzeżenia

®

®

Elektroda dotykowa

Ocena wyników typu DOBRY/ZŁY
Pasmo pomiaru
Systemy o różnych napięciach
Systemy o obniżonym napięciu

Obsługa systemów sieci

15 - 500 Hz 15 - 500 Hz 45 - 65 Hz 45 - 65 Hz
440 / 230 / 110 V 440 / 230 / 110 V 440 / 230 / 110 V 440 / 230 / 110 V

55 / 65 V 55 / 65 V 55 / 65 V 55 / 65 V

TN / TT / IT TN / TT / IT TN / TT / IT TN / TT / IT

OSTRZEŻENIA  ON LINE Menu pomocy ekranowej

INTERFEJSY 
KOMUNIKACYJNE

RS 232

INNE

WYPOSAŻENIE
USB
Wtyczka typu Commander
Końcówka typu Commander z dwoma przewodami

Końcówka typu Commander z trzema przewodami Opcja Opcja

Oprogramowanie PC Professional PRO Professional LITE Standard
Ekranowa klawiatura Qwerty

230

L PE N
230 <10

RCD 
AUTO

IMDIT

Każdy model wykonuje wszystkie testy bezpieczeństwa
oraz spełnia wszystkie wymagania podstawowych norm
dla następujących pomiarów:

Kolejność wirowania faz 
Monitorowanie napięcia 
i częstotliwości

Ciągłość +/- 200 mA 

Izolacja ... V, 250 V, 
500 V, 1000 V 

Impedancja pętli 
zwarciowej z blokadą 
wyzwalania wyłącznika 
różnicowoprądowego 
RCD. Przewidywany 
prąd zwarciowy

Czas wyłączania, prąd 
wyłączania wyłącznika. 
Spadek napięcia, 
obliczanie rezystancji 
uziemienia.

Ocena wyników typu dobry/zły

Rezystancja uziemienia

Rezystancja pętli za
pomocą dwóch cęgów

Prąd upływowy
Prawdziwa wartość
skuteczna

Urządzenia i instalacje
medyczne - monitor
 izolacji IMD, test ISFL
 w systemach IT

Sonda luksometryczna

Obsługa wyszukiwania trasy kabli / bezpieczników.

?

Dodatkowe funkcje zaawansowane
oraz wiele unikalnych narzędzi do rozwiązywania 
problemów, zaprojektowanych przez Metrel: 

Pomoc z wyświetlanymi na ekranie przyrządu
kładami połączeń.u

TN/T T/IT Obsługa systemów sieci TN, TT, IT

Obsługa sieci o różnych napięciach zasilających
– 110 V, 230 V i zmniejszanym niskim napięciu 
55V i 63 V 

Zegar czasu rzeczywistego przy każdym wyniku

Program PRO, Pamięć, 
Interfejs USB i RS232

OFF
Długi czas pracy na zasilaniu bateryjnym.
Funkcja automatycznego wyłączania.

POJEDYNCZE
FUNKCJE
POMIAROWE

Duży wyświetlacz LCD typu Matrix z ostrzeżeniami,
instrukcjami i czytelnymi ikonami.

Elektroda dotykowa PE na przycisku TEST

Opcja Opcja
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Dane Techiczne

Piąta generacja wielofunkcyjnych testerów instalacji elektrycznych firmy Metrel jest praktycznym 
urzeczywistnieniem nowej wiedzy i „know how” odnośnie procedur pomiarowych. Potrzeba bycia 
wydajnym, szybkim i konkurencyjnym lecz wciąż niezawodnym i skoncentrowanym na bezpieczeństwie 
powoduje że innowacyjność zawarta w AUTO-SEQUENCE przekłada się na bezpośrednie bezpieczeństwo 
wykonywania pomiarów.

Funkcje pomiarowe: rezystancja izolacji DC, test ciągłości przewodu PE, rezystancja zwarciowa z wbudowaną 
do przyrządu tabelą bezpieczników, sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych RCD z funkcją blokady, 
kierunek wirowania faz w systemach trój fazowych, monitorowanie napięcia w czasie rzeczywistym, rezystancja 
uziemienia metodą dwu lub trzy przewodową z wbudowanym generatorem zasilanym bateryjnie, rezystancja 
uziemienia metodą dwu cęgową, prąd upływowy, natężenie oświetlenia opcjonalną sondą luksometryczną.

Dodatkowe cechy:
• Wyrażnie wyświetlane informacje na dużym 

podświetlanym wyświetlaczu typu matrix o rozdzielczości 
320 x 240 punktów.

• Funkcja lokalizatora pozwalająca wykrywać bezpieczniki, 
przewody i uszkodzenia. Dokładny tryb indukcyjny.

• Data i czas rejestrowane z każdym zapisanym w pamięci 
wynikiem.

• Stały układ monitorowania izolacji IMD w systemach 
zasilających typu IT ze sprawdzaniem ISFL

• Monitorowanie  na bieżąco w czasie pomiarów poziomu 
napięć L-N i L-PE.

• Szybkie i dokładne pomiary rezystancji pętli L-PE bez 
wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych RCD

• Wbudowana tabela bezpieczników przydatna przy 
analizie wyników pomiarów impedancji pętli zwarcia.

®

• Potwierdzona w praktyce pomiarów rezystancji 
uziemienia metoda eliminująca prądy błądzące.

• Obsługa systemów zasilających TN/TT/IT 
• Wielofunkcyjna wtyczka typu Commander do 

wybranej realizacji sekwencji pomiarowej
• Klawiatura Qwerty do wpisywania nazw w 

strukturach instalacyjnych
• Wbudowana pamięć wewnętrzna z profesjonalnie 

opracowaną strukturą mieszczącą do 2000 
pozycji.

• Oprogramowanie PC SW Eurolink jako mocne 
narzędzie do tworzenia profesjonalnego raportu 
po wizualnym i technicznym sprawdzeniu.

• Zestaw baterii wielokrotnego ładowania z 
ładowarką w standardowym wyposażeniu.

Rezystancja izolacji (EN 61557-2)

Zakresy                     R: 0.25 MW  ̧199.9 MW, UN=50 V ,100 V , 250 V
,pomiarowe (MW):                    R: 0.15 MW  ̧999 MW, UN= 500 V  1 kV

         U: 0 V  ̧1200 V
Napięcie znamionowe:        100 V, 250 V , 500 V , 1 kV

 Prąd pomiarowy         min.1 mA  przy RN=UN 1́ kW/V
Prąd zwarciowy:         <3 mA  

Ciągłość obwodu
Małe rezystancje (EN 61557-4)  

Zakresy pomiarowe (W):        R: 0.16 W  ̧1999 W

Prąd pomiarowy:        min. ±200 mA  przy 2 W

Napięcie przy rozwartym wejściu:  6.5 V   ̧9.0 V
Ciągłość obwodu (prądem 7mA)

Zakresy pomiarowe (W):         R: 0.0 W  ̧1999 W  
Prąd pomiarowy: max. 8.5 mA              

Napięcie przy rozwartym wejściu:  6.5 V   ̧9.0 V

 

Impedancja pętli zwarciowej (EN 61557-3)

Zakresy pomiarowe (W):            RL-N(L): 0.25 W  ̧19.9 kW
IPSC:           wartosć obliczana

Napięcie znamionowe:           30 V  ̧500 V / 15 Hz  ̧500 Hz  

Impedancja pętli zwarciowej (EN 61557-3)

Zakresy pomiarowe (W):          RL-PE : 0.25 W  ̧19999 W
IPFC:          wartość obliczana

Napięcie znamionowe:              50 V  ̧500 V / 15 Hz  ̧500 Hz 

Napięcie, częstotliwość

         U: 0 V  ̧550 V / f: 15 Hz  ̧500 Hz
Kolejność wirowania faz (EN 61557-7)

Napięcie znamionowe:             100 V  ̧550 V / 15 Hz  ̧500 Hz 
Wyświetlane wyniki:                 1.2.3  albo 2.1.3

Test wyłącznika różnicowoprądowego (EN 61557-6)
Zakresy pomiarowe (IDN):        10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A

Napięcie znamionowe:             50 V  ̧264 V / 15 Hz  ̧500 Hz 

IMDIT
230

L PE N
230 <10

AUTO SEQUENCE  - Opatentowana metoda pomiarów - jednoprogramowalna procedura z kilkoma 
pojedynczymi testami w sekwencji.

RCD
AUTO

POJEDYNCZE FUNKCJE POMIAROWE

Wysokiej klasy tester bezpieczeństwa instalacji elektrycznych z opatentowanym testem  AUTO SEQUENCE ® 

?

TN/T T/IT

OFF

Spełnia następ. normy:

Funkcjonalność: 

EN 61557

Pozostałe referencyjne 
normy pomiarowe: 
IEC/EN 60364; EN 61008; 
EN 61009; EN 60755; BS 
7671; AS/NZ 3760; CEI 
64.8; HD 384; VDE 0413

Kompatybilność 
elektromagnetyczna 
(EMC): EN 61326

Bezpieczeństwo (LVD): 
EN 61010-1, EN 61010-
031, EN 61010-02-032



Dane ogólne:
Napięcie zasilania:                      9 VDC (6 x 1.5 V batterie  AA)
Czas pracy:                      typowo 13 h

Napięcie gniazda wejściowego:  12 V ÷ 10 V  (ładowarki)
Prąd ładowania:             400 mA max.
Prąd ładowania akumlatora:       250 mA (regulowany wewn.)
Kategoria przepięciowa:          600 V CAT III
Kategoria przepięciowa 
sondy Commander:                    300 V CAT III 
Klasa izolacji:           podwójna

Stopień zanieczyszczenia środowiska:  2
Klasa ochrony:           IP 40
Wyświetlacz:                              podświetlany typu matrix 
                                                   320 x 240 punktów 
Rozmiary (szer x  wys x  gł):      230 mm x 103 mm x 115 mm

Masa:          1.32 kg z bateriami
 O OZalecany zakres temp. pracy:   10 C  ̧ 30 C

 O OZakres temperatury pracy :        0 C  ̧ 40 C

RS 232            115200 baudów
USB          256000 baudów

Napięcie dotykowe

UC: 20.0 V»  ̧31.0  V (62.0) V» 
przy UClim: 25 V (50 V)

Czas wyłączania Wyłączniki róznicowoprądowe bez opóźnienia (z opóź.)

1́: 0 ms   ̧300 ms (500 ms)

2́: 0 ms  ̧150 ms (200 ms)

5́: 0 ms  ̧40 ms (150 ms),  UC: 0.0 V  ̧99.9 V

Prąd wyłączania ID: 0.2  ́IDN  ̧1.1  ́IDN AC ( 1̧.5  ́IDN A)

tD: 0 ms  ̧300 ms,  UC: 0.0 V»  ̧100.0 V»

Mnożnik: 0́.5,  1́,  2́,  5́
TRMS current I*: 0.0 mA  ̧19.99 A

Rezystancja doziemna (EN 61557-5)

R: 0,67 W  ̧9999 W
Prąd zwarciowy: <45 VRMS / 125 Hz
Rezystancja                <20 mA
uziemienia: REARTH REARTH

R: 0.0 W  ̧9999 W0.0 W  ̧99 W
Natężenie oświetlenia

E: 0.00 lux  ̧19.99 klux

*TRMS - rzeczywista wartość skuteczna prądu upływowego

A 1012  - Przewód pomiarowy 4 m

A 1018 - Profesjonalne cęgi prądowe.

A 1019 - Standardowe cęgi prądowe 1000A
A 1110  - Przewód trójfazowy
A 1111  - Adapter trójfazowy
A 1119 - Sonda luksometryczna, typ C

A 1160  - Szybka ładowarka z zestawem 6 
akumlatorów AA

A 1067 - Przewód 1,5 m. z rezystorem RWK

A 1169 - Szybka ładowarka + 12 akumlatorów AA

A 1170 - Wtyczka Commander
A 1176 - Końcówka Commander 1,5 m
A 1191 - Odbiornik R10K
A 1192  - Sonda selektywna

A 1196 - Sonda z wtykiem magnetycznym
S 2026 - Przewody pomiarowe 20 m zestaw 3 szt.

S 2027 - Przewody pomiarowe 50 m zestaw 3 szt.
A 1143    - Adapter impedancyjny
CS 2099 - Eurocheck kalibrator wielofunkcyjny

 

  Wyposażenie standardowePC SOFTWARE-PRO

Wykorzystując oprogramowanie EuroLink do tworzenia raportów pomiarowych 
sprawdzanych za pomocą przyrządu EurotestAT, można korzystać z kilku 
przeznaczonych specjalnie do tego celu wydajnych narzędzi wizualizacji danych.

Pamięć ma strukturę drzewa, 
która może mieć głębokość 10 
poziomów i 2000 lokalizacji.

Każdej lokalizacji pamięci można 
przyporządkować indywidualną 
nazwę. Nazwę tę można zmienić.

Wyniki zapisane w każdej 
lokalizacji pamięci można później 
przywołać lub odczytać.

 Po przesłaniu wyników pomiarów do komputera można przygotować znormalizowane raporty pomiarowe 
wykorzystując do nich informacje zawarte w strukturze drzewa przeniesione do raportów bez zmian lub z 
niewielkimi modyfikacjami.

®
Rewolucyjny AUTO SEQUENCE  testuje i certifkuje bezpieczeństwo niskonapięciowych 
instalacji elektrycznych

Ważnych 
powodów aby 
podjąć działanie
już teraz !6

Program EuroLink PRO wyposażono w funkcję tworzenia profesjonalnych raportów i świadectw 
sprawdzenia instalacji elektrycznych. Główne strony programu zawierają szczegółowe dane na temat 
obiektów i instalacji, dane operatora, sprzętu i wyposażenia pomiarowego. Dodano też dla każdej 
rozdzielnicy formularze świadectw sprawdzeń okresowych i wstępnych. Poszczególne kolumny i wiersze 
tworzonego dokumentu są wypełniane wynikami pomiarów automatycznie, przy czym filtr "najgorszego 
przypadku" pomaga użytkownikowi umieścić w raporcie dla każdego obwodu tylko poprawne dane.

PC-SW Eurolink PRO

•  

•  

• 

Natychmiast sprawdzi: 
   automatyczne określenie stanu środków ochrony 

przeciwporażeniowej w połączeniu z oceną otrzymanego wyniku 
typu "dobry / zły" jednocześnie dla wyniku testu pojedynczego i 
całkowitego wyniku sekwencji testowej.

Usunie problemy z tworzeniem raportów: 
Oprogramowanie komputerowe przyrządu EurotestAT zawiera 
wszystkie narzędzia niezbędne do tworzenia raportów 
pomiarowych, na co trzeba nie więcej niż minuty.

 Zwiększy bezpieczeństwo użytkowania: automatycznie 
wykryje wszystkie zagrożenia operatora porażeniem prądem 
elektrycznym, wykorzystując do tego funkcję nieustannego 
monitorowania napięć występujących na gniazdach pomiarowych 
oraz przycisk TEST elektrody dotykowej przewodu ochronnego 
(PE). Funkcje te są aktywne we wszystkich trybach pomiarowych.

  

• 

• 

• 

Zaoszczędzi czas i przyśpieszy pracę operatora: 
maksymalnie 5x szybsze testowanie niż w przypadku procedur 
"ręcznych".

Uprości obsługę procedury pomiarowej i umożliwi 
zwiększenie jej złożoności: 

   do wykonania wszystkich niezbędnych operacji wystarcza 
jedno naciśnięcie przycisku TEST, Ponadto urządzenie 
przeprowadzi operatora przez całą procedurę pomiarową.

Zwiększy rzetelność: jednocześnie możliwe jest zapisanie 
w pamięci przyrządu do max 50 wyników wykonanych testów 
wraz z odpowiadającymi im parametrami w jednym gnieździe 
sieciowym. Zaprogramowane wcześniej sekwencje pomiarowe 
gwarantują, że już nigdy nie pominie się niezbędnego testu.

Główne zalety nowego testu                             AUTO SEQUENCE
®

MI 3105 ST

Zestaw: Euro Set                              MI 3105 EU
- Standard Set oraz dodatkowo:
- Cęgi prądowe (profesionalne A 1018, mały zakres)
- Oprogramowanie PC SW EuroLink-Pro 

- Futerał

- Pasek

- Końcówka pomiarowa: 3 szt., (niebieska, czarna, zielona)

- Wtyczka Commander zakończona  wtykiem sieciowym (1,5 m)

- Krokodyl, 3 szt.

- Przewód USB

- Przewód szeregowy RS 232/PS

- Zewnętrzny zasilacz sieciowy + 6 akumulatorów AA (NiMH)

- Karta gwarancyjna

- Instrukcja obsługi – (płyta CD)

- Instrukcja obsługi – skrócona

- Deklaracja zgodności

- Świadectwo sprawdzenia

- Program komputerowy EuroLink - Lite (płyta CD)

Wyposażenie opcjonalne

A 1012 A 1192

A 1160 A 1110 A 1111

A 1169 S 2026A 1018 A 1019

A 1119

A 1096 S 2027

A 1191 A 1176 A 1170
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Pierwszy tester bezpieczeństwa instalacji z opatentowanym pomiarem automatycznym
 ®

 AUTO SEQUENCE  

Rezystancja izolacji (EN 61557-2)

Podzakresy                   R: 0.25 MW  ̧199.9 MW, UN=50 V ,100 V , 250 V
,pomiarowe (MW):                    R: 0.15 MW  ̧999 MW, UN= 500 V  1 kV

         U: 0 V  ̧1200 V
Napięcie znamionowe:        100 V, 250 V , 500 V , 1 kV

 Prąd pomiarowy         min.1 mA  przy RN=UN 1́ kW/V
Prąd zwarciowy:         <3 mA  

Ciągłość obwodu
Małe rezystancje (EN 61557-4)  

Zakresy pomiarowe (W):        R: 0.16 W  ̧1999 W

Prąd pomiarowy:        min. ±200 mA  przy 2 W

Napięcie przy rozwartym wejściu:  6.5 V   ̧9.0 V
Ciągłość obwodu (prądem 7mA)

Zakresy pomiarowe (W):        R: 0.0 W  ̧1999 W  
Prąd pomiarowy: max. 8.5 mA              

Napięcie przy rozwartym wejściu:  6.5 V   ̧9.0 V

 

Impedancja pętli zwarciowej (EN 61557-3)

Zakresy pomiarowe (W):             RL-N(L): 0.25 W  ̧19.9 kW
IPSC:           wartosć oblicznia

Napięcie znamionowe:           30 V  ̧500 V / 15 Hz  ̧500 Hz  

Impedancja pętli zwarciowej (EN 61557-3)

Zakresy pomiarowe (W):           RL-PE : 0.25 W  ̧19999 W
IPFC:           wartość obliczana

Napięcie znamionowe:               50 V  ̧500 V / 15 Hz  ̧500 Hz 

Napięcie, częstotliwość

          U: 0 V  ̧550 V / f: 15 Hz  ̧500 Hz
Kolejność wirowania faz (EN 61557-7)

Napięcie znamionowe:               100 V  ̧550 V / 15 Hz  ̧500 Hz 
Wyświetlane wyniki:                   1.2.3  or 2.1.3

Test wyłącznika różnicowoprądowego (EN 61557-6)
Zakresy pomiarowe (IDN):          10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A

Napięcie znamionowe:               50 V  ̧264 V / 15 Hz  ̧500 Hz 

EurotestAT jest zautomatyzowanym, odpornym i lekkim testerem instalacji elektrycznych.  Eksperci w tej 
dziedzinie, konserwatorzy, inspektorzy i specjaliści pomagają nam swoją wiedzę i pozwalają 
przezwyciężyć trudności z jakimi napotykamy się w trakcie prac projektowych aby zwiększyć 
efektywność naszych działań. Konstrukcyjne koncepcje praktyczności i prostoty zastosowania znajdują 
odbicie w nowej funkcji zwanej AUTO SEQUENCE ® na której bazowany jest Eurotest AT.

Funkcje pomiarowe: rezystancja izolacji  rezystancja zwarciowa z 
wbudowaną do przyrządu tabelą bezpieczników, sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych RCD z funkcją 
blokady, kierunek wirowania faz w systemach 3-fazowych, monitorowanie napięcia w czasie rzeczywistym, 
rezystancja uziemienia mierzona metodą 2 lub 3 przewodową z wbudowanym generatorem zasilanym bateryjnie

 DC, test ciągłości przewodu PE,

Dodatkowe cechy:
• Wyrażnie wyświetlane informacje na dużym 

podświetlanym wyświetlaczu typu matrix o 
rozdzielczości 320 x 240 punktów.

• Funkcja lokalizatora pozwalająca wykrywać 
bezpieczniki, przewody i uszkodzenia. Dokładny 
tryb indukcyjny.

• Data i czas rejestrowane z każdym zapisanym w 
pamięci wynikiem.

• Stały układ monitorowania izolacji IMD w systemach 
zasilających typu IT ze sprawdzaniem ISFL

• Monitorowanie  na bieżąco w czasie pomiarów 
poziomu napięć L-N i L-PE.

• Szybkie i dokładne pomiary rezystancji pętli L-PE 
bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych 
RCD

• Wbudowana tabela bezpieczników przydatna przy 
analizie wyników pomiarów impedancji pętli zwarcia

• Potwierdzona w praktyce pomiarów rezystancji 
uziemienia metoda eliminująca prądy błądzące.

• Obsługa systemów zasilających TN/TT/IT 
• Wielofunkcyjna wtyczka typu Commander do 

realizacji wybranej sekwencji pomiarowej
• Klawiatura Qwerty do wpisywania nazwę w 

strukturach instalacyjnych
• Wbudowana pamięć wewnętrzna z profesjonalnie 

opracowaną strukturą mieszczącą do 2000 pozycji.
• Oprogramowanie PC SW Eurolink jako mocne 

narzędzie do tworzenia profesjonalnego raportu po 
wizualnym i technicznym sprawdzeniu.

• Zestaw baterii wielokrotnego ładowania z ładowarką 
w standardowym wyposażeniu.

®
AUTO SEQUENCE  - Opatentowana metoda pomiarów - jednoprogramowalna procedura z kilkoma 

pojedynczymi testami w sekwencji.

Spełniane normy:

Funkcjonalność:

 EN 61557

Pozostałe referencyjne 
normy pomiarowe: 
IEC/EN 60364; EN 
61008; EN 61009; EN 
60755; BS 7671; AS/NZ 
3760; CEI 64.8; HD 384; 
VDE 0413

Kompatybilność 
elektromagnetyczna 
(EMC): EN 61326

Bezpieczeństwo (LVD): 
EN 61010-1, EN 61010-
031, EN 61010-02-032

?

TN/T T/IT

OFF

Dane Techiczne
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Przygotowanie raportu pomiarowego zabiera nie więcej niż 
minutę. Wszystkie wyniki są zapisywane w odpowiednich 
lokalizacjach struktury, wraz z parametrami odpowiadającym im 
bezpieczników, wartościami granicznymi i decyzjami 
komparatora typu "dobry / zły".

Eurolink umożliwa również wydruk struktury instalacji elektrycznej.

Przykład stworzonego standaryzowanego raportu pomiarowego

EurotestAT 
wyposażony jest 
w porty
USB i Rs232 w 
standardzie.

Communication 
interface

®
Rewolucyjny AUTO SEQUENCE  testuje i certifkuje bezpieczeństwo nisko napięciowych 
instalacji elektrycznych

Ważnych 
powodów aby 
podjąć działanie
już teraz !6

•  

•  

• 

Natychmiast sprawdzi: 
   automatyczne określenie stanu środków ochrony 

przeciwporażeniowej w połączeniu z oceną otrzymanego wyniku 
typu "dobry / zły" jednocześnie dla wyniku testu pojedynczego i 
całkowitego wyniku sekwencji testowej.

Usunie problemy z tworzeniem raportów: 
Oprogramowanie komputerowe przyrządu EurotestAT zawiera 
wszystkie narzędzia niezbędne do tworzenia raportów 
pomiarowych, na co trzeba nie więcej niż minuty.

 Zwiększy bezpieczeństwo użytkowania: automatycznie 
wykryje wszystkie zagrożenia operatora porażeniem prądem 
elektrycznym, wykorzystując do tego funkcję nieustannego 
monitorowania napięć występujących na gniazdach pomiarowych 
oraz przycisk TEST elektrody dotykowej przewodu ochronnego 
(PE). Funkcje aktywne są we wszystkich trybach pomiarowych.

• 

• 

• 

Zaoszczędzi czas i przyśpieszy pracę operatora: 
maksymalnie 5x szybsze testowanie niż w przypadku procedur 
"ręcznych".

Uprości obsługę procedury pomiarowej i umożliwi 
zwiększenie jej złożoności: 

   do wykonania wszystkich niezbędnych operacji wystarcza 
jedno naciśnięcie przycisku TEST, Ponadto urządzenie 
przeprowadzi operatora przez całą procedurę pomiarową.

Zwiększy rzetelności: jednocześnie możliwe jest zapisanie 
w pamięci przyrządu do max 50 wyników wykonanych testów 
wraz z odpowiadającymi im parametrami w jednym gnieździe 
sieciowym. Zaprogramowane wcześniej sekwencje pomiarowe 
gwarantują, że już nigdy nie pominie się ważnego testu.

Główne zalety nowego testu                             AUTO SEQUENCE
®

A 1012  - Przewód pomiarowy 4 m

A 1110  - Przewód trójfazowy
A 1111  - Adapter trójfazowy

A 1160  - Szybka ładowarka z zestawem 6 
akumlatorów AA

A 1176 - Końcówka Commander 1,5 m
A 1191 - Odbiornik R10K
A 1192  - Sonda selektywna

A 1198 - Sonda z wtykiem magnetycznym
S 2026 - Przewody pomiarowe 20 m zestaw 3 szt.

S 2027 - Przewody pomiarowe 50 m zestaw 3 szt.

A 1143    - Adapter impedancyjny
CS 2099 - Eurocheck kalibrator wielofunkcyjny
A1143       -

 

Napięcie dotykowe

UC: 20.0 V»  ̧31.0  V (62.0) V» 
przy UClim: 25 V (50 V)

Czas wyłączania Wyłączniki róznicowoprądowe bez opóźnienia (z opóź.)

1́: 0 ms   ̧300 ms (500 ms)

2́: 0 ms  ̧150 ms (200 ms)

5́: 0 ms  ̧40 ms (150 ms),  UC: 0.0 V  ̧99.9 V

Prąd wyłączania ID: 0.2  ́IDN  ̧1.1  ́IDN AC ( 1̧.5  ́IDN A)

tD: 0 ms  ̧300 ms,  UC: 0.0 V»  ̧100.0 V»

Mnożnik: 0́.5,  1́,  2́,  5́
TRMS current I*: 0.0 mA  ̧19.99 A

Rezystancja doziemna (EN 61557-5)

R: 0,67 W  ̧9999 W
Prąd zwarciowy: <45 VRM

Rezystancja                <20 mA
Dane ogólne:

Napięcie zasilania:                      9 VDC (6 x 1.5 V batterie  AA)
Czas pracy:                      typowo 13 h

Napięcie gniazda wejściowego:  12 V ÷ 10 V (ładowarki)
Prąd ładowania:                          400 mA max.
Prąd ładowania akumlatora:       250 mA (regulowany wew.)
Kategoria przepięciowa:          600 V CAT III
Kategoria przepięciowa 
sondy Commnader:                    300 V CAT III 
Klasa izolacji:           podwójna

Stopień zanieczyszczenia środowiska:  2
Klasa ochrony:           IP 40

Wyświetlacz:                              podświetlany typu matrix 
                                                   320 x 240 punktów 

Rozmiary (sz x  wys x  dł):         230 mm x 103 mm x 115 mm
Masa:          1.32 kg z bateriami

 O OZalecany zakres temp. pracy:   10 C  ̧ 30 C
 O OZakres temperatury pracy :        0 C  ̧ 40 C

RS 232            115200 baudów
USB          256000 baudów

Wykorzystując oprogramowanie EuroLink do tworzenia raportów pomiarowych 
sprawdzanych za pomocą przyrządu EurotestAT, można korzystać z kilku 
przeznaczonych specjalnie do tego celu wydajnych narzędzi wizualizacji danych.

Pamięć ma strukturę drzewa, 
która może mieć głębokość 10 
poziomów i 2000 lokalizacji.

Każdej lokalizacji pamięci można 
przyporządkować indywidualną 
nazwę. Nazwę tę można zmienić.

Wyniki zapisane w każdej 
lokalizacji pamięci można później 
przywołać lub odczytać.

Po przesłaniu wyników pomiarów do komputera można przygotować znormalizowane raporty pomiarowe 
wykorzystując do nich informacje zawarte w strukturze drzewa przeniesione do raportów bez zmian lub z 
niewielkimi modyfikacjami.

Wyposażenie opcjonalne

Wyposażenie standardowe
Zestaw: Standard Set                  Part No. MI 3101

A 1012 A 1192

A 1191 A 1176

A 1160 A 1110 A 1111

A 1169 S 2026 S 2027

- Przyrząd pomiarowy EurotestAT

- Futerał

- Pasek (do noszenia testera na szyi)

- Sonda pomiarowa igłowa: 3 szt., (niebieska, czarna, zielona)

- Wtyczka Commander zakończona  wtykiem sieciowym (1,5 m)

- Zestaw krokodyli, 3 szt.

- Uniwersalny przewód pomiarowy  3 x 1,5 m

- Przewód USB

- Przewód szeregowy RS 232/PS

- Zewnętrzny zasilacz sieciowy + 6 akumulatorów AA (NiMH)

- Karta gwarancyjna + Podręcznik - (płyta CD)

- Instrukcja obsługi - (płyta CD)

- Instrukcja obsługi - skrócona

- Deklaracja zgodności

a- Świadectwo sprawdzenia

- Program EuroLink - Lite (płyta CD)



• EurotestXE jest typowym reprezentantem nowej serii testerów instalacji elektrycznej produkowanych 
przez firmę Metrel. Podstawowe zalety jak lekka konstrukcja, małe wymiary uzupełniają szerokie 
możliwości pomiarowe. Kombinacja czyni Eurotest XE jest niezastąpionym narzędziem w sytuacji gdzie 
najważniejsze są możliwości i wiarygodność

• Funkcje pomiarowe: rezystancja izolacji DC, ciągłoś przewodu PE, rezystancja RCD z funkcja blokady, 
kolejność wirowania faz w systemach 3-fazowych, monitorowanie napięcia w czasie rzeczywistym, rezystancja 
uziemienia metodą 3-przewodową z wbudowanym generatorem zasilanym bateryjnie, prąd upływowy i 
natężenie oświetlenia opcjonalna sondą luksometryczną.

EurotestXE
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Lekki o zwartej budowie  tester instalacji elektrycznych

Dodatkowe cechy:
• Wbudowana pamięć zapisująca do 500 pomiarów.
• Oprogramowanie Eurolink -kompatybilne z MS Windows.
• Praktycznie sprawdzona metoda pomiaru rezystancji uziemienia eliminująca w czasie pomiaru prądy 

błądzące.
• Szybkie i wiarygodne pomiary rezystancji pętli bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych RCD.
• Wbudowana tabela z charakterystykami bezpieczników  do szybkiej analizy z wynikami pomiarów pętli 

zwarcia.
• Monitorowanie napięcia w czasie rzeczywistym - wskazuje podczas pomiarów poziomy napięć L-L, L-N i L-PE
• Obsługa systemów TN/TT/IT.
• Wielofunkcyjna końcówka typu COMMANDER do szybszej realizacji sekwencji pomiarowej.
• W standardowym wyposażeniu znajduje się zestaw akumlatorów z ładowarką.

?

TN/T T/IT

OFF

Spełniane normy:

Funkcjonalność:

 EN 61557

Pozostałe referencyjne 
normy pomiarowe: 
IEC/EN 60364; EN 
61008; EN 61009; EN 
60755; BS 7671; AS/NZ 
3760; CEI 64.8; HD 384; 
VDE 0413

Kompatybilność 
elektromagnetyczna 
(EMC): EN 61326

Bezpieczeństwo (LVD): 
EN 61010-1,

EN 61010-031

Rezystancja izolacji (EN 61557-2)

Zakresy                         R: 0.017 MW  ̧199.9 MW, UN=100 V , 250 V
,pomiarowe (MW):                    R: 0.015 MW  ̧999 MW, UN= 500 V  1 kV

         U: 0 V  ̧1200 V
Napięcie znamionowe:        100 V, 250 V , 500 V , 1 kV

 Prąd pomiarowy         min.1 mA  przy RN=UN 1́ kW/V
Prąd zwarciowy:         <3 mA  

Ciągłość obwodu
Małe rezystancje (EN 61557-4)  

Zakresy pomiarowe (W):        R: 0.16 W  ̧1999 W

Prąd pomiarowy:        min. ±200 mA  przy 2 W

Napięcie przy rozwartym wejściu:  6.5 V   ̧9.0 V
Ciągłość obwodu (prądem 7mA)

Zakresy pomiarowe (W):      R: 0.0 W  ̧1999 W  
Prąd pomiarowy: max. 8.5 mA              

Napięcie przy rozwartym wejściu:  6.5 V   ̧9.0 V

 

Rezystancja pętli zwarciowej (EN 61557-3)

Zakresy pomiarowe (W):             RL-N(L): 0.25 W  ̧1999 kW

IPSC:           0.00 A  ̧24.4 kA

Napięcie znamionowe:           100 V  ̧440 V / 45 Hz  ̧65 Hz  

Rezystancja pętli zwarciowej RL-PE (EN 61557-3)

Zakresy pomiarowe (W):           RL-PE : 0.25 W  ̧19999 W
IPFC:           wartość obliczana

Napięcie znamionowe:               100 V  ̧264 V / 45 Hz  ̧65 Hz 

Napięcie, częstotliwość

          U: 0 V  ̧440 V / f: 45 Hz  ̧65 Hz
Kolejność wirowania faz (EN 61557-7)

Napięcie znamionowe:               100 V  ̧440 V / 45 Hz  ̧65 Hz 
Wyświetlane wyniki:                   1.2.3  or 2.1.3

Test wyłącznika różnicowoprądowego (EN 61557-6)
Zakresy pomiarowe (IDN):          10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA

Napięcie znamionowe:              100 V  ̧264 V / 45 Hz  ̧65 Hz 

Dane Techiczne
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A 1170    - Wtyczka Commander
S 2025 - Przewody pomiarowe do cęgów typu mini
A 1074 - Cęgi prądowe 0,2 - 200 A
A 1018 - Profesjonalne cęgi prądowe.

A 1160    - Szybka ładowarka z zestawem 6 
 akumlatorów AA

A 1169 - Szybka ładowarka + 12 akumlatorów AA
A 1102    - Sonda luksometryczna, typ B
A 1119    - Sonda luksometryczna, typ C

A 1110 - Przewód trójfazowy

A 1111 - Adater trójfazowy
A 1171 - Konwerter   z załączonym,
                 zwijanym przewodem 1m.

USB/RS 232

Obsługa portów

USB i Rs232

Analiza 
poszczególnych 
wyników obejmuje 
ich zapisywanie, 
odczytywanie i 
kasowanie.

EurotestXE 
zawiera porty 
komunikacyjne  
RS232 i USB.
dzięki czemu 
zachowane 
wyniki mogą 
zostać 
przesłane do 
komputera PC 
w celu ich 
dalszej analizy.

Oprogramowanie EuroLink 
XE umożliwia następujące 
czynności:

- Pobieranie danych,
- Tworzenie prostych  
raportów,

- Eksportowanie zebranych 
danych do arkusza.

Oprogramowanie EuroLink XE PC

L1
L2
L3
N
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Opcja A 1018
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Prawdziwa wartość skuteczna (TRMS) prądu 
upływowego. Sonda luksometryczna

Charakterystyka tabeli bezpieczników
wbudowanej do urządzenia.
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Pomiary rezystancji uziemienia

Przykładowe użycie funkcji dodatkowych

Monitorowanie izolacji w systemach IT

PE

L1

L2

IMD

IT zasilanie

N
/L

2

L
/L

1

P
E

/L
3

Napięcie dotykowe

UC: 3.4 V»  ̧42.7  V (88.1) V» 
przy UClim: 25 V (50 V)

Czas wyłączania Wyłączniki róznicowoprądowe bez opóźnienia (z opóź.)

1́: 0 ms   ̧300 ms (500 ms)

2́: 0 ms  ̧150 ms (200 ms)

5́: 0 ms  ̧40 ms (150 ms),  UC: 0.0 V  ̧99.9 V

Prąd wyłączania ID: 0.2  ́IDN  ̧1.1  ́IDN AC ( 1̧.5  ́IDN A)

tD: 0 ms  ̧300 ms,  UC: 0.0 V»  ̧100.0 V»

Mnożnik: 0́.5,  1́,  2́,  5́
Rezystancja doziemna (EN 61557-5)

R: 2,00 W  ̧1999 W
Napięcie przy
rozwartym obwodzie: <45 V
Prąd zwarciowy <20 mA
a

TRMS*: l: 0.0 mA  ̧19.99 A
Natężenie oświetlenia

E: 0.00 lux  ̧19.99 klux

*TRMS - rzeczywista wartość skuteczna prądu upływowego

R : 0,00 W  ̧9,99 kW, (R =U  / I )S S C ΔN

Dane ogólne:
Napięcie zasilania:                      9 VDC (6 x 1.5 V batterie  AA)
Napięcie gniazda wejściowego 

ładowarki:                                 12 V ÷ 15 V

Kategoria przepięciowa:          600 V CAT III
Kategoria przepięciowa 
sondy Commnader (opcja):        300 V CAT III 
Klasa izolacji                               podwójna

Stopień zanieczyszczenia środowiska:  2
Klasa ochrony:           IP 42
Wyświetlacz:                              podświetlany typu matrix 
                                                   320 x 240 punktów 
Rozmiary (szer x  wys x  gł):      230 mm x 103 mm x 115 mm

Masa:          1.32 kg (z bateriami)
 O OZakres temperatury pracy :        0 C  ̧ 40 C

Wyposażenie standardowe:
                                                                   MI 3102

Wyposażenie opcjonalne

- Futerał

- Pasek

- Końcówka pomiarowa 3 szt. (niebieska, czarna, zielona)

- Sonda pomiarowa Commander 

- Przewód pomiarowy z wtykiem Schuko

- Uniwersalny przewód pomiarowy  3 x 1,5 m

- Zestaw do pomiaru rezystancji uziemienia

            (przewód pomiarowy dł. 4 m + 2 x 20 m, + uziomy prętowe)

- Przewód USB

- Przewód szeregowy RS 232/PS

- Zewnętrzny zasilacz sieciowy + 6 akumulatorów AA (NiMH)

- Krokodyl, 3 szt.

- Instrukcja obsługi – (płyta CD)

- Instrukcja obsługi – skrócona

- Deklaracja zgodności

- Świadectwo sprawdzenia

- Program Eurolink XE (płyta CD) 

S 2025A 1170 A 1074 A 1018

A 1160 A 1169

A 1172
A 1173

A 1110 A 1111 A 1111



• EurotestEASI jest pierwszym przedstawicielem nowej linii testerów parametrów instalacji elektrycznych 
firmy Metrel. Lekka konstrukcja i małe wymiary czynią go idealnym dla długotrwałego użytku.

• Funkcje pomiarowe: rezystancja izolacji, ciągłośc przewodu ochronnego PE, rezystancja pętli zwarcia z 
wbudowaną tabelą charakterystyk bezpieczników, wyłącznik różnicowoprądowy RCD z funkcją blokady 
wyzwalania, kolejność wirowania faz w systemach 3-fazowych, monitorowanie napięcia w czasie rzeczywistym.

Dodatkowe funkcje: 
• Szybkie i wiarygodne pomiary pętli zwarcia bez wyzwalania wyłączników róznicowoprądowych
• Wbudowana tabela bezpieczników pozwala na szybką analizę wyników pomiarów Z line.
• Monitorowanie napięcia w czasie rzeczywistym daje poziomy napięć L-L, L-N, L-PE w czasie rzeczywistym
• Obsługiwane sieciowe systemy typu: TN/TT/IT
• Wielofunkcyjna końcówka typu COMMANDER przyspiesza wykonywanie sekwencji pomiarów.
• W wyposażeniu standardowym znajduje się zestaw akumlatorów z ładowarką.

EurotestEASI
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Rezystancja izolacji (EN 61557-2)
Zakresy       0.000  ̧199.9;  dokład. ±(5 % w.w. + 3 cyfry),UN=100 V , 250 V

pomiarowe (MW):      0.000  ̧199.9;  dokład. ±(2 % w.w. + 3 cyfry),UN=500 V , 1000 V

     200  ̧999; dokładność ±(10 % w.w.), UN= 500 V , 1000 V
Napięcie znamionowe:      100 V, 250 V, 500 V, 1 kV ( )

 Prąd pomiarowy:        min.1 mA  przy RN=UN 1́ kW/V
Prąd zwarciowy:           <3 mA  

Ciągłość obwodu

Małe rezystancje (EN 61557-4)  

Podzakresy           0.00  ̧19.99;  Acc. ±(3% w.w. + 3 cyfry)
pomiarowe (W):      20.0  ̧ 99.9, 100 1̧999;  dokładność ±(w.w. + 3 cyfry)

Prąd pomiarowy:      min. ±200 m.  A  przy 2 W
Napięcie przy rozwartym wejściu:         6.5 V   ̧9.0 V

Ciągłość obwodu (prądem 7mA)

Zakresy pomiarowe (W):      dok adno w.w. + 3 cyfry

Prąd pomiarowy:      max. 8.5 m. A

Napięcie przy rozwartym wejściu:         6.5 V   ̧9.0 V

 

0.0 W  ̧99.9, 100  ̧1999;  ±(5% )

 

ł ść

?

TN/T T/IT

Spełniane normy:

Funkcjonalność:

 EN 61557

Pozostałe referencyjne 
normy pomiarowe: 
IEC/EN 60364; EN 
61008; EN 61009; EN 
60755; BS 7671; AS/NZ 
3760; CEI 64.8; HD 384; 
VDE 0413

Kompatybilność 
elektromagnetyczna 
(EMC): EN 61326

Bezpieczeństwo (LVD): 
EN 61010-1,

EN 61010-031

Rezystancja pętli zwarciowej RL-N(L) (EN 61557-3)

Zakresy pomiarowe (W): 0.00 ¸ 19.99, 20 ¸ 99.9, 100 ¸ 1999; dokładność ±(5% w.w. + 5 cyfr) 

Ipsc:        0.00 A  ̧24.4 kA

Napięcie znamionowe:         100 V  ̧440 V / 45 Hz  ̧65 Hz  

Impedancja pętli zwarciowej (EN 61557-3)

Podzakresy pomiarowe (W): 0.00 ¸ 19.99, 20 ¸ 99.9, 100 ¸ 1999; dokładność ±(5% w.w. + 5 cyfr)

IPFC:        0.00 A  ̧24.4 kA

Napięcie znamionowe:         100 V  ̧264 V / 45 Hz  ̧65 Hz 

Napięcie, częstotliwość

Zakres pomiaru (V):        0  ̧440 V; dokładność ±(2 % w.w. + 2 cyfry)
   Monitorowanie napięcia w czasie rzeczywistym dla wszysktich funkcji pomiarowych

Częst. pomiarowa (f):       45 Hz  ̧65 Hz; dokładność ±(0.1 % w.w. + 1 cyfra)

Kolejność wirowania faz (EN 61557-7)

Napięcie znamionowe:        100 V  ̧440 V / 45 Hz  ̧65 Hz 
Wyświetlane wyniki:            1.2.3  or 2.1.3

Dane Techiczne

230

L PE N
230 <10

RCD
AUTO

POJEDYNCZE FUNKCJE POMIAROWE
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Wyposażenie standardowe

Zestaw: Standard Set                  Part No. MI 3100

Wyposażenie opcjonalne

Test wyłącznika różnicowoprądowego (EN 61557-6)
Zakresy 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 
pomiarowe (IDN): 500 mA, 1000 mA

Napięcie znamionowe: 100 V  ̧264 V / 45 Hz  ̧65 Hz 

Napięcie dotykowe UC

Zakresy  0.0   ̧9.9,  dokładność 
pomiarowe (V:)                 (-0 % / +10 % w.w. + 2 cyfry)

10   ̧99.9,  dokładność (-0 % / +10 % w.w. )

RS: 0.00 W  ̧10.00 kW, (RS=UC / IDN) 

Rezystancja pętli zwarciowej:

RL: 0.00 W  ̧1999 kW
Czas wyłączenia wyłącznika róznicowoprądowego bez opóźnieniem

(z opóźnieniem)       1́: 0 ms   ̧300 ms (500 ms)

      2́: 0 ms  ̧150 ms (200 ms)

      5́: 0 ms  ̧40 ms (150 ms),  UC: 0.0 V  ̧100.0 V
Prąd wyłączenia

      ID: 0.2  ́IDN  ̧1.1  ́IDN AC ( 1̧.5  ́IDN A)

      tD: 0 ms  ̧300 ms,  UC: 0.0 V  ̧100.0 V

Mnożnik:       0́.5,  1́,  2́,  5́ 

A 1168 A 1169

A 1160

A 1110

A 1153A 1154

A 1111

A 1171

Menu pomocy: Wszystkie funkcje przyrządu 
zawierają własne menu pomocy z krótkim 
przewodnikiem i schematami elektrycznymi. 
Wystarczy nacisnąć przycisk HELP, aby 
uzyskać komplet niezbędnych informacji.

Test izolacji  - 100 V, 250 V, 500 V and 1000 V

PE

L1
L2
L3
N

  wyłączniki sieciowe
       wyłączone

wyłączniki
włączone

d
is
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n

e
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Test wyłącznika różnicowoprądowego / 
Rezystancja uziemienia 

Pomiar rezystancji uziemienia RS

 i obliczanie spadku napięcia

PE

RERo

LPEN

L/L1
N/L2

PE/L3

L1
L2
L3
N

Ocena wyników ze 
współczynnikiem bezpieczeństwa 
Isc. Ustalany przez użytkownika,

Test rezystancji pętli 

L1
L2
L3
N

PE

RERo

LPEN

N/L2

L/L1

Test ciągłości

PCC1

PCC2

PCC3

MPEC

prolongation lead

Większe bezpieczeństwo: 
automatycznie wykrywa potencjalne 
niebezpieczeństwo operatora, przy 
pomocy ciągłego monitorowania gniazd 
napięciowych poprzez elektrodę 
dodatkową, aktywna we wszystkich 
funkcjach i umieszczoną na przycisku 
TEST.

Typowe przykłady wykonywania standaryzowanych testów

Pomoc (Help)

Charakterystyka tabeli bezpieczników
wbudowanej do przyrządu.

- Futerał

- Pasek

- Końcówka pomiarowa 3 szt. (niebieska, czarna, zielona)

- Sonda pomiarowa Commander

- Przewód pomiarowy z wtykiem Schuko

- Uniwersalny przewód pomiarowy  3 x 1,5 m

- Zewnętrzny zasilacz sieciowy + 6 akumulatorów AA (NiMH)

- Krokodyl, 3 szt.

- Instrukcja obsługi – (płyta CD)

- Instrukcja obsługi – skrócona

- Deklaracja zgodności

- Świadectwo sprawdzenia

A 1170    - Wtyczka Commander

A 1153    - Przewód pomiarowy, czarny, 20 m

A 1154    - Przewód pomiarowy, czarny, 4 m

A 1160    - Szybka ładowarka z zestawem 6 
 akumlatorów AA

A 1169    - Szybka ładowarka + 12 akumlatorów AA

A 1110    - Przewód trójfazowy
A 1111 - Adapter trójfazowy

A 1171 - Konwerter   (1m zw. kabel)USB/RS 232

Dane ogólne:
Napięcie zasilania:                      9 VDC (6 x 1.5 V batterie  AA)
1

Napięcie gniazda wejściowego 
Ładowarki:                                   12 V ÷ 15 V
Kategoria przepięciowa:          600 V CAT III

Kategoria przepięciowa 
sondy Commnader (opcja):        300 V CAT III 
Klasa izolacji:                              podwójna
Stopień zanieczyszczenia środowiska:  2
Klasa szczelności:           IP 42
Wyświetlacz:                              podświetlany typu matrix 
                                                   320 x 240 punktów 
Rozmiary (szer x wys x gł):        230 mm x 103 mm x 115 
mm

Masa:          1.32 kg (z bateriami)
 O OZakres temperatury pracy :        0 C  ̧ 40 C



Uwaga! Niektóre fotografie aparatury w tym katalogu mogą się nieznacznie różnić od modeli oferowanych w sprzedaży końcowej.

 

Generalny dystrybutor w Polsce:

SERWIS
ul.  Gen. Wł. Andersa 10, 
00-201 Warszawa   
POLAND

tel/fax:     +48  22 831 42 56, 22 831 25 21, 22 635 82 54   
www:       http://www.merserwis.pl 
sklep:      http://www.sklep.merserwis.pl
mail:        merserwis@merserwis.com.pl


