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Bezpieczeństwo:
• IEC 61010-1:2010

Funkcjonalność:
• IEC 61557-5
• IEEE Std 81-2012

Tablice demonstracyjno-szkoleniowe
MI 3298 – sieci zasilające

Zestaw tablic demonstracyjno-szkoleniowych MI 3298 składa się z dwóch niezależnych modułów (MI 
3298 P1 oraz MI 3298 T), które można połączyć razem bazując na koncepcji „puzzli”. Tablice te zostały 
zaprojektowane w celu demonstracji możliwości przyrządów pomiarowych firmy Metrel służących 
do pomiarów w szeroko rozumianej energetyce, a także do celów szkoleniowych i symulacyjnych. 
Za pomocą tablic można zasymulować różnego rodzaju sytuacje spotykane podczas danego rodzaju 
pomiarów w terenie, więc idealnie nadają się do celów edukacyjnych.
Dzięki zastosowanej koncepcji „puzzli” zestaw MI 3298 idealnie sprawdza się zarówno przy 
prowadzeniu kompleksowych demonstracji czy szkoleń dla dużej liczby słuchaczy jednocześnie, jak i 
przy indywidualnym szkoleniu z wybranej grupy zastosowań. Dzięki zaimplementowaniu dużej liczby 
elektronicznych elementów – moduły umożliwiają przeprowadzenie prezentacji sposobu wykonywania 
poszczególnych badań oraz symulowania nieprawidłowości mogących wystąpić podczas badań na 
rzeczywistym obiekcie energetycznym w zakresie testowania uziemień, izolacji czy parametrów 
transformatorów.

KLUCZOWE FUNKCJONALNOŚCI:

• Pomiary impedancji systemów uziemiających
• Badanie potencjału powierzchni Ziemi
• Pomiar napięć dotykowych i krokowych
• Pomiar uziemienia słupów energetycznych (z analizą każdej nogi)
• Wysokoczęstotliwościowe badanie układów uziemiających
• Pomiary rezystancji izolacji kabli
• Wysokonapięciowa analiza stanu izolacji przewodów i kabli
• Impedancja transformatora
• Pomiary rezystancji uzwojeń transformatorów
• Analiza przekładni transformatorów

Poszczególne moduły mogą być używane osobno jako niezależny element układu lub 
połączone ze sobą w celu lepszego zobrazowania sytuacji występujących w realnych 
systemach oraz wpływu poszczególnych elementów na funkcjonowanie całego systemu.
Dzięki zastosowaniu takiego podejścia osoba wykorzystująca MI 3298 do nauki może w prosty 
sposób posiąść wiedzę na temat metod pomiarowych, mierzonych wartości oraz uzyskiwanych 
wyników, na bazie których będzie w stanie poprawnie wykonać badania na realnym obiekcie 
oraz ocenić ich wyniki.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA
• Szkolenia oraz seminaria mające na celu pozyskanie wiedzy teoretycznej oraz wykonania 

szeregu ćwiczeń praktycznych
• Przeprowadzenie egzaminów potwierdzających uzyskanie odpowiednich kompetencji
• Zajęcia edukacyjne dla studentów kierunków związanych z energetyką (i nie tylko) 

pozwalające uzyskać odpowiedni poziom wiedzy teoretycznej na temat metod pomiarowych 
czy procedur związanych z bezpieczeństwem

• Szkolenia z obsługi przyrządów pomiarowych

MODUŁY

• Analiza rezystancji/impedancji systemów 

uziemiających

• Badania transformatorów

• Analiza parametrów izolacji

Wszystkie moduły są wyposażane w 

podręczniki, plakaty, tablice, prezentacje, 

ćwiczenia oraz pytania egzaminacyjne. Jeśli 

zajdzie taka potrzeba producent może wydać 

dokument zaświadczający, że zestaw spełnia 

wymagania lokalnych norm.

Za pomocą MI3298 użytkownik może 

symulować różne usterki, dzięki czemu 

osoba z nich korzystająca może samodzielnie 

przeanalizować źródło nieprawidłowości, 

przygotować odpowiednią procedurę i 

rozwiązać podobne problemy w przyszłości.
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Tablice demonstracyjno-szkoleniowe
Moduł MI 3298 P1

Moduł MI 3298 P1 jest modułem pozwalającym na demonstrację lub naukę zagadnień 
związanych z metodami pomiarów systemów uziemiających. Dzięki zastosowaniu koncepcji 
łączonych „puzzli” dodatkowe moduły MI 3298 P1 lub MI 3298 T mogą być łatwo podłączone 
w celu symulowania linii przesyłowej ze stacją transformatorową na końcu. Dzięki 
wbudowanym przełącznikom użytkownik może symulować występowanie różnych usterek 
oraz łatwo zmieniać konfigurację mierzonego obiektu. 

ZESTAW MODUŁU ZAWIERA

• Moduł MI 3298 P1, kod 20 919 237
• 2 sondy napięć krokowych, kod 20 052 009
• Słup (pylon), kod 20 052 006
• Połączenie uziemiające, kod 20 692 042
• Część łączeniowa „puzzli”, kod 20 052 010
• Zestaw akcesoriów pomiarowych:
• Elastyczne cęgi A 1612 (fi 14 cm), kod 20 051 222, 1 szt.
• Opcjonalnie: Elastyczne cęgi A 1612 (fi 14 cm), kod 20 051 222, 3 szt.

Za pomocą modułu MI 3298 P1 można 
przeprowadzić prezentację lub szkolenie 
dotyczące następujących metod pomiaru 
systemów uziemiających:
• 3 – przewodowy pomiar rezystancji uziemienia
• 4 – przewodowy pomiar rezystancji uziemienia
• Pomiar z wykorzystaniem cęgów elastycznych 

(1-4 szt.)
• Pomiar wysokoczęstotliwościowy
• Pomiar metoda udarową
• Pomiar wzrostu potencjału ziemi (GPR)
• Pomiar napięć dotykowych i krokowych
• Pomiar przewodu uziemiającego słupa

W module MI 3298 P1 zaimplementowano 
możliwość łatwego symulowania 
nieprawidłowości oraz zmiany typu mierzonego 
obiektu np.:
• Symulacja przerwanych połączeń 

uziemiających
• Symulacja uziemienia otokowego dla 

pomiarów wzrostu potencjału ziemi
• Symulacja połączenia uziemiającego  
• Symulacja różnych typów uziemień

KLUCZOWE FUNKCJONALNOŚCI:

• Pomiary impedancji systemów uziemiających
• Badanie potencjału powierzchni Ziemi
• Pomiar napięć dotykowych i krokowych
• Pomiar uziemienia słupów energetycznych (z 

analizą każdej nogi)
• Wysokoczęstotliwościowe badanie układów 

uziemiających
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Tablice demonstracyjno-szkoleniowe
Moduł MI 3298 T

Moduł MI 3298 T jest modułem pozwalającym na demonstrację lub naukę zagadnień 
związanych z badaniem stanu izolacji obiektów oraz pomiarem parametrów transformatorów. 
Dzięki zastosowaniu koncepcji łączonych „puzzli” dodatkowe moduły MI 3298 P1 lub MI 3298 T 
mogą być łatwo podłączone w celu symulowania linii przesyłowej ze stacją transformatorową 
na końcu. Dzięki wbudowanym przełącznikom użytkownik może symulować występowanie 
różnych usterek transformatora.

KLUCZOWE FUNKCJONALNOŚCI:

• Pomiary rezystancji izolacji kabli
• Wysokonapięciowa analiza stanu izolacji 

przewodów i kabli
• Impedancja transformatora
• Pomiary rezystancji uzwojeń 

transformatora
• Analiza przekładni transformatorów

ZESTAW MODUŁU ZAWIERA

• Moduł MI 3298 T, kod 20 919 238
• Część łączeniowa „puzzli”, kod 20 052 010

Za pomocą modułu MI 3298 T można 
przeprowadzić prezentację lub szkolenie 
dotyczące następujących metod pomiaru:

Pomiary izolacji:
• Pomiar rezystancji izolacji
• Diagnostyka izolacji (DAR, PI, DD)
• Pomiar napięcia krokowego

Badanie transformatorów:
• Pomiary przekładni transformatorów
• Pomiary rezystancji uzwojeń 

transformatorów

W module MI 3298 T zaimplementowano 
możliwość łatwego symulowania usterek 
mierzonego obiektu np.: 
• Symulacja przerwy w uzwojeniu
• Symulacja zwarcia uzwojeń
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Tablice demonstracyjno-szkoleniowe
Moduły MI 3298 – gotowe zestawy szkoleniowe

AD1 MI 3298 – UZIEMIENIE/TRANSFORMATOR/
REZYSTANCJA IZOLACJI

ZESTAW ZAWIERA NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
• MI 3298 moduł P1 (do badania uziemień) -  2 szt.
• MI 3298 moduł T (do badania transformatorów/izolacji)
• MI 3295 System pomiaru napięć rażenia
• MI 3205 przyrząd do badania izolacji TeraOhm XA 5 kV
• MI 3280 analizator transformatorów DT Analyser
• MI 3250 mikroomomierz MicroOhm 10A
• MI 3290 przyrząd do badania uziemień GX Earth Analyser

AD2 MI 3298 – UZIEMIENIE/TRANSFORMATOR/
REZYSTANCJA IZOLACJI

ZESTAW ZAWIERA NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
• MI 3298 moduł P1 (do badania uziemień)
• MI 3298 moduł T (do badania transformatorów/izolacji)
• MI 3295 System pomiaru napięć rażenia
• MI 3205 przyrząd do badania izolacji TeraOhm XA 5 kV
• MI 3280 analizator transformatorów DT Analyser
• MI 3290 przyrząd do badania uziemień GX Earth Analyser

AD3 MI 3298 – UZIEMIENIE

ZESTAW ZAWIERA NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
• MI 3298 moduł P1 (do badania uziemień)
• MI 3295 System pomiaru napięć rażenia
• MI 3290 przyrząd do badania uziemień GX Earth Analyser

AD4 MI 3298 – TRANSFORMATOR/REZYSTANCJA IZOLACJI

ZESTAW ZAWIERA NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
• MI 3298 moduł T (do badania transformatorów/izolacji)
• MI 3205 przyrząd do badania izolacji TeraOhm XA 5 kV
• MI 3280 analizator transformatorów DT Analyser
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Uwaga! Fotografie produktów zamieszczone w niniejszym katalogu mogą nieznacznie się różnić od 
stanu rzeczywistego.
Zastrzegamy prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.


