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Testery urządzeń, maszyn oraz rozdzielnic
Podstawowe informacje
Tester Metrel MI 3325 MultiServicerXD jest najwyższej klasy wielofunkcyjnym przyrządem pomiarowym do bardzo wielu zastosowań, 
doskonale sprawdzającym się w zastosowaniach przemysłowych gdzie kluczowymi aspektami są wytrzymałość i niezawodność 
sprzętu. W gamie przyrządów pomiarowych firmy Metrel jest on następcą modelu MI 3321 MultiServicerXA. Nowy interfejs 
użytkownika oparty na dotykowym, kolorowym wyświetlaczu umożliwia intuicyjną obsługę przyrządu, łatwe zarządzanie nawet dużą 
ilością danych zapisywanych na karcie SD oraz szybkie wykonywanie pomiarów dzięki testom automatycznym AUTOSEQUENCE ®.

Bezpieczniki 

Karta MicroSD do 32GB

Główne złącze pomiarowe

Porty komunikacyjne:
USB, Ethernet, Bluetooth

Włącznik główny

Złącze IEC

Główne gniazdo 
pomiarowe

Klawiatura sterowania przyrządem

Gniazdo bananowe 
sondy P/S

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

• Badania bezpieczeństwa maszyn elektrycznych
• Badanie bezpieczeństwa wyrobów na linii 

produkcyjnej
• Badanie bezpieczeństwa elektrycznych urządzeń 

przenośnych (PAT)
• Badanie bezpieczeństwa rozdzielnic
• Badanie bezpieczeństwa spawarek
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Przyrząd posiada zaimplementowane 
zaawansowane narzędzia umożliwiające 
użytkownikowi tworzenie własnych 
testów automatycznych z dowolnie 
wybieranymi wartościami granicznymi 
służącymi do oceny wyniku (pozytywny/
negatywny) oraz przesyłanie baz 
danych z oprogramowania PC. 
Oprogramowanie Metrel Electrical Safety 
Manager umożliwia przesyłanie testów 
automatycznych, projektów, wyników do 
i z urządzenia, a także magazynowanie 
danych oraz tworzenie zaawansowanych 
raportów pomiarowych. Dzięki mnogości 
funkcji pomiarowych, odporności na 
trudne warunki pracy oraz zaawansowane 
oprogramowanie - Metrel MI 3325 CE 
MultiServicerXD jest idealnym testerem 
do testowania bezpieczeństwa sprzętu 
elektrycznego nawet w najbardziej 
wymagających lokalizacjach.

Złącza do pomiarów wysokonapięciowych

Złącze do podłączenia cęgów do 
pomiaru prądu upływu A 1579

Wejścia i wyjścia sterowania/sygnalizacji 
+ 2 wielofunkcyjne porty RS-232

Złącza do pomiaru ciągłości połączeń 
ochronnych metodą 4-przewodową

Wielofunkcyjne złącze testowe
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Nowy przyrząd pomiarowy Metrel MultiServicerXD, jest zaawansowanym testerem bezpieczeństwa urządzeń oraz rozdzielnic 
elektrycznych, który w połączeniu z adapterem A 1460 CE umożliwia automatyczne wykonywanie wielu testów z poziomu jednego 
gniazda pomiarowego. Dzięki oprogramowaniu Metrel ES Manager użytkownik może stworzyć dowolne własne testy automatyczne 
i przesłać je do pamięci urządzenia. Przyrząd wraz z adapterem A 1460 obsługuje cały wachlarz funkcji do badania bezpieczeństwa 
takich jak: pomiar ciągłości połączeń ochronnych, rezystancji izolacji, przeprowadzenie wysokonapięciowego testu wytrzymałości 
izolacji (do 1.5kV), pomiar prądów upływu (różnicowego, w przewodzie PE, dotykowego) oraz pomiar mocy. Bez podłączonego adaptera 
A 1460 przyrząd MI 3325 MultiServicerXD umożliwia pomiar wytrzymałości izolacji napięciami z zakresu 100V - 5kV AC. Tester jest 
wyposażony w zaawansowany, a zarazem intuicyjny interfejs użytkownika oparty na dotykowym, kolorowym wyświetlaczu 3,4” oraz 
łatwym w obsłudze organizerze pamięci pozwalającym na sprawne zarządzanie nawet dużą liczbą danych.

Testery urządzeń, maszyn oraz rozdzielnic
Opis przyrządu

FUNKCJE POMIAROWE

• Ciągłość PE (2-przew. i 4 przew.) prądem 0,2A, 10A, 25A + 
spadek napięcia dla 10A

• Wytrzymałość izolacji (także test programowalny) 100V-5000V 
AC

• Rezystancja izolacji (także z sondą) napięciami 250V, 500V, 
1000V DC

• Zastępczy prąd upływu (także z sondą) dla 110V AC oraz 230V 
AC

• Impedancja pętli zwarcia (L-PE) oraz spodziewany prąd 
zwarciowy

• Impedancja pętli zwarcia (L-PE) oraz spodziewany prąd 
zwarciowy bez wyzwolenia wyłącznika RCD

• Impedancja linii (L-L, L-N) oraz spodziewany prąd zwarciowy
• Różnicowy prąd upływu
• Prąd upływu przez PE
• Dotykowy prąd upływu
• Test funkcjonalny (moc P/Q/S, napięcie, prąd, cos fi, 

częstotliwość, THD U, THD I, PF)
• Testowanie RCD (czas i prąd zadziałania, napięcie 

dotykowe)
• Polaryzacja
• Prąd za pomocą cęgów
• Napięcie, częstotliwość, kolejność faz
• Test warystora
• Spadek napięcia
• Czas rozładowania

CECHY UŻYTKOWE

• Dotykowy kolorowy wyświetlacz o przekątnej 4,3”
• Możliwość obsługi przyrządu z poziomu ekranu 

dotykowego lub tradycyjnie z poziomu przycisków
• Zaimplementowane testy AUTO SEQUENCE® pozwalające 

na automatyzację i przyspieszenie pomiarów
• Pomiar parametrów RCD typu AC, A, B, B+ oraz F
• Testowanie spawarek elektrycznych (z pomocą adaptera 

A1422) zgodnie z PN-EN 60974-4
• Sprawdzenia funkcjonalne
• Oględziny
• Inspekcje tworzone przez użytkownika
• Wbudowane ekrany pomocy
• Wbudowane charakterystyki zabezpieczeń do automatycznej oceny wyników pomiarów impedancji linii/pętli zwarcia
• Monitorowanie wartości napięć w czasie rzeczywistym
• Wytrzymałość izolacji napięciem 5kV przy 250VA
• Ciągłość: 4-przewodowy test ciągłości prądami 0,2A, 10A oraz 25A umożliwiający dokładniejsze pomiary
• Komunikacja poprzez RS232, USB, Ethernet lub Bluetooth w celu pobierania danych lub zdalnego sterowania przyrządem
• Zasilanie testera możliwe z sieci w układzie TT, TN, IT oraz przy napięciu 115V
• Automatyczna procedura pomiaru parametrów wyłączników RCD
• Zautomatyzowana procedura pomiaru impedancji
• Możliwość filtrowania funkcji pomiarowych w oparciu o zastosowanie przyrządu
• Obsługa kart Micro-SD. Karta 8GB w wyposażeniu standardowym, maksymalnie do 32GB
• Oprogramowanie Metrel ES Manager do tworzenia struktur pamięci, testów automatycznych AUTO SEQUENCE® oraz pobierania 

wyników i tworzenia raportów
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Testery urządzeń, maszyn oraz rozdzielnic
Opis przyrządu

WYPOSAŻENIE

Zestaw standardowy MI 3325
• Przyrząd MI 3325 MultiServicer XD
• Przewód do badania wysokim napięciem
• Przewód do badania wysokim napięciem z 

zaciskiem krokodylkowym
• Przewód zasilający
• Przewód IEC
• Przewód do pomiaru napięć szczątkowych
• Przewód pomiarowy z wtyczką
• Przewód pomiarowy 3-żyłowy, 3 x 3 m
• Przewód do pomiaru ciągłości połączeń 2.5 m, 

2 szt.
• Przewód pomiarowy czerwony 1.5 m
• Sonda pomiarowa, 4 szt., (czarna, niebieska, 

zielona, czerwona)
• Zacisk krokodylkowy, 1 szt., (zielony)
• Zacisk krokodylkowy, 1 szt., (niebieski)
• Zacisk krokodylkowy, 3 szt., (czarny)
• Zacisk krokodylkowy, 3 szt., (czerwony)
• Przewód transmisyjny USB
• Przewód transmisyjny RS-232
• Świadectwo wzorcowania
• Skrócona instrukcja obsługi
• Płyta CD z instrukcją obsługi (pełna wersja) 

oraz oprogramowaniem PC SW Metrel ES 
Manager

Zastosowanie w przemyśle w oparciu o normy:
• Bezpieczeństwo maszyn elektrycznych w oparciu o PN-EN 60204 edycja 5 i 6
• Bezpieczeństwo rozdzielnic elektrycznych w oparciu o PN-EN 61439-1 edycja 2
• Bezpieczeństwo elektrycznych urządzeń przenośnych (PAT) w oparciu m.in. o 

VDE 0701-0702. AS/NZS 3760.
• Bezpieczeństwo spawarek elektrycznych w oparciu o PN-EN 60974-4 edycja 2 

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

• Badania bezpieczeństwa maszyn 
elektrycznych

• Badanie bezpieczeństwa wyrobów na linii 
produkcyjnej

• Badanie bezpieczeństwa elektrycznych 
urządzeń przenośnych (PAT)

• Badanie bezpieczeństwa rozdzielnic
• Badanie bezpieczeństwa spawarek

NORMY 

Funkcjonalność:
• VDE 0701-702, Code of Practice, AS/NZS 3760, IEC/EN 61439, IEC/EN 60204, IEC/EN 

60974-4, EN 50191.
Bezpieczeństwo:
• EN 61010-1, EN 61010-2-030, EN 61010-031, EN 61010-2-032, EN 61557.
EMC
• EN 61326-1.
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Testery urządzeń, maszyn i rozdzielnic
Menu przyrządu

MENADŻER PROJEKTÓW

Menadżer projektów ma na celu pomoc użytkownik w zarządzaniu różnego typu projektami i 
plikami eksportowymi zapisanymi na karcie microSD przyrządu. Każdy projekt może zawierać 
jedną lub wiele struktur pomiarowych zdefiniowanych przez użytkownika.

INTUICYJNE MENU

Intuicyjne menu z dużymi ikonami 
wyświetlane na kolorowym dotykowym 
ekranie pozwala na szybkie i proste 
posługiwanie się przyrządem.

ORGANIZER PAMIĘCI

Organizer pamięci jest narzędziem 
do zapisywania oraz obróbki danych 
pomiarowych, umożliwiającym również 
tworzenie struktury pamięci, ustawienie 
testów pojedynczych oraz automatycznych 
oraz tworzenie szczegółowego opisu 
badanego urządzenia z poziomu przyrządu.

MENU POMIARÓW

Menu pomiarów wyświetlane na ekranie 
zawiera wszystkie niezbędne informacje na 
temat pomiaru i sekwencji testowych.

EKRANY POMOCY

Ekrany pomocy zawierają schematy 
pokazujące prawidłowe podłączenie 
przyrządu do badanego obiektu dla 
poszczególnych funkcji pomiarowych.
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Testery urządzeń, maszyn i rozdzielnic
Oprogramowanie Metrel Electrical Safety Manager
Oprogramowanie Metrel Electrical Safety Manager jest wspólną aplikacją obsługującą wiele 
przyrządów pomiarowych produkowanych przez firmę Metrel. Współpracuje z całą rodziną 
nowych przyrządów opartych na nowym interfejsie użytkownika. Umożliwia przygotowanie 
pomiarów, pogląd oraz edycję parametrów pomiarowych, obróbkę wyników pomiarowych 
oraz tworzenie profesjonalnych raportów. W zależności od typu podłączonego przyrządu 
pomiarowego użytkownik może tworzyć testy automatyczne Autosequence® , własne 
testy lub testy pojedyncze. Mogą być one dodawane do struktury pomiarowej, a następnie 
przesyłane do pamięci przyrządu.

Pobrane wyniki pomiarów mogą być 
podglądane, analizowane, edytowane 
a następnie można z nich utworzyć 
i wydrukować raport pomiarowy. 
Profesjonalny raport pomiarowy zostaje 
wygenerowany automatycznie na 
podstawie struktury pomiarowej oraz 
wyników pobranych z przyrządu.

KLUCZOWE CECHY

• Wspólna platforma szerokiego wachlarza przyrządów pomiarowych firmy Metrel
• Edytor wielopoziomowej struktury pomiarowej: na komputerze PC użytkownik może utworzyć zaawansowaną strukturę pomiarową wraz 

z przypisaniem testów pojedynczych lub automatycznych a następnie w łatwy sposób przesłać ją do przyrządu.  
• Edytor pomiarów: umożliwia utworzenie i przypisanie do danej struktury pomiarowej testów pojedynczych lub automatycznych wraz 

z wszystkimi parametrami - w taki sposób aby po przesłaniu do przyrządu można było niezwłocznie rozpocząć pomiar bez ustawiania 
dodatkowych parametrów.

• Edytor testów AutoSequence®: opcja szybkiego tworzenia testów automatycznych dla optymalizacji procesu pomiarów.
• Tworzenie raportów pomiarowych: umożliwia automatyczne generowanie profesjonalnych raportów pomiarowych.
• Tworzenie raportów w wielu językach: raporty pomiarowe mogą być dostosowywane do lokalnych wymagań dotyczących pomiarów.
• Eksportowanie wyników pomiarowych: wyniki pomiarów mogą być w łatwy sposób wyeksportowane do formatu tekstowego (.csv) lub 

formatu arkusza kalkulacyjnego (.xls).
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Oprogramowanie MESM umożliwia 
stworzenie a następnie przesłanie do 
przyrządu grup testów automatycznych 
oraz samych testów.

Możliwe jest także stworzenie własnej 
struktury pomiarowej, przypisanie jej 
testów pojedynczych lub automatycznych, 
a następnie przesłanie takiej struktury do 
przyrządu.

Metrel Electrical Safety Manager  / MI 3325 Licencja Basic Licencja PRO

Pobieranie danych • •

Przesyłanie danych  •

Edytor testów AUTOSEQUENCE® • •

Pobieranie testów AUTOSEQUENCE® • •

Przesyłanie testów AUTOSEQUENCE® • •

Wydruk wyników pomiarowych • •

Wydruk zaawansowanych raportów  •

Przypomnienie o kolejnych kontrolach • •

Eksport danych do MS Excel  •

Eksport danych do XML  •

Użytkownik może zdefiniować wiele różnych 
baz danych, zawierających informację o 
kontaktach, nazwach struktury itp.

Testery urządzeń, maszyn i rozdzielnic
Oprogramowanie Metrel Electrical Safety Manager
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Testery urządzeń, maszyn i rozdzielnic
Aktywny adapter trójfazowy A 1422
Umożliwia testowanie elektrycznych urządzeń spawalniczych zgodnie z normami:
- IEC EN 60974-4
- VDE 0544-4

Wielofunkcyjny adapter trójfazowy A 1422 posiada wszystkie funkcje adaptera A 1322, a 
dodatkowo obsługuje pomiary urządzeń spawalniczych. Jest przyrządem pozwalającym w 
dokładny sposób diagnozować usterki spawarek oraz innych urządzeń trójfazowych.

Adapter A 1422 posiada unikalne funkcje pomiarowe takie jak aktywny test polaryzacji, 
pomiar różnicowego prądu upływu oraz pomiar przenośnych trójfazowych wyłączników 
różnicowoprądowych PRCD, co czyni go idealnym do zaawansowanych zastosowań 
pomiarowych. Adapter A 1422 został zaprojektowany do użycia m.in. z przyrządem MI 3325 
MultiservicerXD umożliwiając testy funkcjonalne maszyn przy maksymalnym prądzie przez 
nie pobieranym na poziomie 40A. Kilka różnych gniazd pomiarowych czyni adapter A 1422 
idealnym testerem przemysłowych przedłużaczy różnicowoprądowych z wbudowanymi 
wyłącznikami różnicowoprądowymi.

KLUCZOWE CECHY

• Pomiar napięcia obwodu spawania w stanie 
bez obciążenia dla urządzeń spawalniczych 
zgodnie z normą PN-EN 60974-4

• Wykonywanie wszystkich testów 
bezpieczeństwa trójfazowych urządzeń 
elektrycznych w tym m.in.: pomiar 
prądów upływu w czasie normalnej pracy 
urządzenia, pomiar mocy pobieranej, 
test polaryzacji, pomiar trójfazowych 
wyłączników PRCD

• Proste podłączenie do przyrządu MI 3325 
MultiservicerXD

• Proste procedury pomiarowe i testy 
identyczne jak dla pomiarów urządzeń 
jednofazowych

• Wbudowane gniazda testowe CEE 
3-faz/32A 5-pin, CEE 3-faz/16A 5-pin oraz 
CEE 1-faz/16A 3 pin.

• Adapter wyposażony jest we wszystkie 
akcesoria przydatne podczas wykonywania 
pomiarów.

ZASTOSOWANIE

• Testowanie bezpieczeństwa oraz 
parametrów pracy jednofazowych oraz 
trójfazowych elektrycznych urządzeń 
spawalniczych 

• Testowanie bezpieczeństwa oraz 
parametrów pracy trójfazowych urządzeń 
elektrycznych 

• Testowanie bezpieczeństwa oraz 
parametrów pracy trójfazowych maszyn 
elektrycznych 

NORMY 

Funkcjonalność
• PN-EN 60974-4
• VDE 0544-4
• VDE 0404-1
• VDE 0404-2
• VDE 0701-0702
• PN-EN 60204-1 Ed.5
• PN-EN 60439
• PN-EN 61439-1
• AS/NZS 3760
• NEN 3140

Bezpieczeństwo
• PN-EN 61010-1

EMC
• PN-EN 61326-1

TABELA PORÓWNAWCZA ADAPTERÓW 3-FAZOWYCH

Funkcja pomiarowa A 1322 A 1422

Ciągłość połączeń ochronnych • •

Rezystancja izolacji • •

Trójfazowy różnicowy prąd upływu • •

Dotykowy prąd upływu • •

Trójfazowy test polaryzacji (pasywny/aktywny) • •

Pomiar trójfazowych wyłączników PRCD (100mA, 300mA) • •

Test funkcjonalny / pomiar mocy pobieranej • •

Trójfazowy test funkcjonalny / pomiar mocy pobieranej • •

Ciągłość połączeń ochronnych (zgodnie z IEC/EN 60974-4) •

Rezystancja izolacji (zgodnie z IEC/EN 60974-4) •

Prąd upływu (zgodnie z IEC/EN 60974-4) •

Napięcie w stanie bez obciążenia (zgodnie z IEC/EN 60974-4) •
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Testery urządzeń, maszyn i rozdzielnic
MI 3144 Euro Z 800V oraz MI 3143 Euro Z 440V
MI 3144 Euro Z 800 V oraz MI 3143 Euro Z 440V 
są niezależnymi przyrządami pomiarowymi, 
które mogą być sterowane za pomocą aplikacji 
aMESM dla urządzeń z systemem Android lub 
innych przyrządów pomiarowych - m.in. MI 3325 
MultiservicerXD. Zaimplementowano w nich 
funkcje pomiarowe dedykowane do pomiarów w 
obiektach przemysłowych gdzie niezbędne jest 
wykorzystanie dużego prądu pomiarowego do 
otrzymania wiarygodnych wyników.

MI 3144 Euro Z 800 V jest wielofunkcyjnym, 
przenośnym (zasilanym z akumulatora lub sieci) 
przyrządem pomiarowym z wysokim stopniem 
ochrony IP65 (przy zamkniętej obudowie). 
Jest on dedykowany pomiarom skuteczności 

MI 3144 MI 3143

Wysokoprądowy (300A), precyzyjny pomiar impedancji linii / pętli zwarcia • •

Zastosowanie w sieciach o napięciu 800 V / 16 ... 420 Hz AC •

Zastosowanie w sieciach o napięciu 440 V / 16 ... 420 Hz AC • •

Rezystancja źródeł DC oraz linii DC o napięciu 3 ... 260 V DC •

Wysokoprądowy (300A), 4-przewodowy pomiar spadku napięcia • •

Wysokoprądowy (300A), 4-przewodowy pomiar rezystancji •

Badanie czasów i prądów wyzwalania przekaźników różnicowoprądowych (ELR) •

Wysokoprądowy test ELR •

Obsługa przekaźników ELR typu AC, A, B •

Analiza napięć rażenia w przypadku wystąpienia usterki • •

Pomiar napięcia styków • •

Cęgowy pomiar rozpływu prądów doziemnych (Cęgi sztywne lub giętkie) •

GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI NORMY 

Kompatybilność elektromagnetyczna:
• EN 61326
Bezpieczeństwo: 
• EN 61010 - 1 
• EN 61010 - 2 - 030 
• EN 61010 - 031
Funkcjonalność: 
• EN 61557
• IEEE 81 – 2012 
• IEC 60947-2 Annex M
• EN 60909 - 0
Akumulator Li–ion: 
• EN 62133 - 2

działania zabezpieczeń w przypadku wystąpienia 
usterek transformatorów oraz innych obiektów 
elektroenergetycznych. Dzięki zaimplementowaniu 
wielu funkcji pomiarowych m.in. do precyzyjnego 
pomiaru impedancji linii (L-L, L-N) oraz pętli zwarcia 
(L-PE) w obwodach AC oraz DC, wysokoprądowego 
pomiaru rezystancji i impedancji (300A), spadków 
napięć, napięć rażenia, testowania przekaźników 
różnicowoprądowych ELR, pomiarów rezystancji 
źródeł napięciowych, akumulatorów, baterii oraz 
obwodów DC przyrząd MI 3144 znajduje wiele 
zastosowań w pomiarach obiektów przemysłowych o 
napięciu do 800V.

MI 3143 Euro Z 440 V jest natomiast podobnym 
do MI 3144 wielofunkcyjnym, przenośnym (również 
zasilanym z akumulatora lub sieci) przyrządem 
pomiarowym z wysokim stopniem ochrony IP65 
(przy zamkniętej obudowie). Jest on dedykowany 
jednak wyłącznie pomiarom skuteczności 
działania zabezpieczeń w przypadku wystąpienia 
usterek transformatorów oraz innych obiektów 
elektroenergetycznych. W porównaniu do MI 3144 
jego funkcjonalność ogranicza się do do precyzyjnego 
pomiaru impedancji linii (L-L, L-N) oraz pętli zwarcia 
(L-PE) w obwodach AC oraz DC, wysokoprądowego 
pomiaru impedancji (300A), spadków napięć oraz 
napięć rażenia w obiektach o maksymalnym napięciu 
sieciowym 440V.
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FUNKCJE POMIAROWE

DANE OGÓLNE

• Kategoria pomiarowa CAT IV 600 V (3000 m)
• Zasilanie akumulatorowe (Li-ion) lub 

sieciowe
• Stopień ochrony IP: IP65 (pokrywa 

zamknięta), IP54 (pokrywa otwarta)
• Zaawansowane odprowadzanie ciepła
• Komunikacja poprzez Bluetooth
• Wykonanie w technologii Blackbox 

(możliwość sterowania z poziomu 
urządzenia z systemem Android)

FUNKCJA Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Impedancja [Z]
Z linii mΩ
Z pętli mΩ

0.1 mΩ … 199.9 mΩ 0.1 mΩ ±(5 % wartości wskazanej 
+ 3 mΩ)200 mΩ … 1999 mΩ 1 mΩ

2.00 Ω … 19.99 Ω 10 mΩ ±(5 % w.w. + 3 cyfry)
Impedancja [Z]
Pomiar wysokim prądem ΔR

0.1 mΩ … 199.9 mΩ 0.1 mΩ ±(5 % w.w. + 3 mΩ)
200 mΩ … 1999 mΩ 1 mΩ
2.00 Ω … 19.99 Ω 10 mΩ ±(5 % w.w. + 3 cyfry)

Impedancja [Z]
Pomiar wysokim prądem Rsel

0.1 mΩ … 199.9 mΩ 0.1 mΩ ±(8 % w.w. + 3 mΩ)
200 mΩ … 1999 mΩ 1 mΩ
2.00 Ω … 19.99 Ω 10 mΩ ±(8 % w.w. + 3 cyfry)

Rezystancja DC [R]
R linii mΩ

0 mΩ … 1999 mΩ 1 mΩ ±(5 % w.w. + 3 cyfry)
2,00 Ω … 19,99 Ω 10 mΩ

Potencjał ziemi [U]
U dotykowe (obliczane)

0.0 V … 199.9 V 0.1 V Wartość obliczana
200 V … 999 V 1 V 

Potencjał ziemi [U]
U mierzone

1 mV … 1999 mV 1 mV ±(2 % w.w. + 2 cyfry)
2.00 V … 19.99 V 10 mV 
20.0 V … 199.9 V 0.1 V 

Test ELR (I, t)
Pomiar prądu zadziałania ELR I

0.1 mA … 199.9 mA 0.1 mA ±(5 % w.w. + 3 cyfry)
200 mA … 1999 mA 1 mA 
2.00 A … 19.99 A 10 mA 

Test ELR (I, t)
Pomiar czasu zadziałania ELR t

0.1 ms … 199.9 ms 0.1 ms ±(2 % w.w. + 3 cyfry)
200 ms … 1999 ms 1 ms 
2.00 s … 20.00 s 10 ms 

FUNKCJA Typ Zakres Zakres pomiarowy Zakres wyświetlany RozdzielczośćNiepewność
Pom. prądu [I]
I

A 1281 0.5 A 10 mA … 749 mA 0 … 749 mA 1 mA ±(2.5 % wartości 
wskazanej + 3 cyfry)5 A 0.10 A … 7.49 A 0.00 … 7.49 A 0.01 A 

100 A 2 A … 149 A 0.0 … 99.9 A 0.1 A 
100 … 149 A 1 A 

1000 A 20 A … 999 A 0 … 999 A 1 A 
Pom. prądu [I]
I

A 1227
A 1609

30 A 0.6 A … 59.9 A 0.0 … 59.9 A 0.1 A ±(3.5 % w.w. + 3 cyfry)
300 A 6 A … 599 A 0 … 599 A 1 A 
3000 A 0.06 kA … 5.99 kA 0.00 … 5.99 kA 0.01 kA 

FUNKCJA Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Impedancja [Z]
Z linii mΩ
Z pętli mΩ

0.1 mΩ … 199.9 mΩ 0.1 mΩ ±(5 % wartości wskazanej 
+ 3 mΩ)200 mΩ … 1999 mΩ 1 mΩ

2.00 Ω … 19.99 Ω 10 mΩ ±(5 % w.w. + 3 cyfry)
Impedancja [Z]
Pomiar wysokim prądem ΔR

0.1 mΩ … 199.9 mΩ 0.1 mΩ ±(5 % w.w. + 3 mΩ)
200 mΩ … 1999 mΩ 1 mΩ
2.00 Ω … 19.99 Ω 10 mΩ ±(5 % w.w. + 3 cyfry)

Potencjał ziemi [U]
U dotykowe (obliczane)

0.0 V … 199.9 V 0.1 V Wartość obliczana
200 V … 999 V 1 V 

Potencjał ziemi [U]
U mierzone

1 mV … 1999 mV 1 mV ±(2 % w.w. + 2 cyfry)
2.00 V … 19.99 V 10 mV 
20.0 V … 199.9 V 0.1 V 

DANE TECHNICZNE MI 3144

DANE TECHNICZNE MI 3143

MI 3144 MI 3143
Wysokoprądowe pomiary impedancji
metodą 4-przewodową

Impedancja Z linii (L-N, L-L) / Z pętli (L-PE) • •
Spadek napięcia ΔR • •
Rezystancja •

Pomiar rezystancji źródła oraz linii DC Rezystancja źródła •
Rezystancja linii •

Potencjał ziemi [U] Napięcie dotykowe • •
Napięcie krokowe • •

Badanie przekaźników ELR [I, t] Prąd zadziałania •
Czas zadziałania •

Prąd [I] Cęgi giętkie A 1609 •
Cęgi giętkie A 1227 Opcja
Cęgi sztywne A 1281 Opcja
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Testery urządzeń, maszyn i rozdzielnic
A 1632 eMobility Analyser
Adapter A 1632 eMobility Analyzer jest specjalnym akcesorium dedykowanym do wykonywania 
badań diagnostycznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (Electric Vehicle Supply Equipment) 
zaprojektowanym do współpracy z przyrządami do pomiaru bezpieczeństwa instalacji niskiego napięcia 
firmy Metrel. Umożliwia on sprawdzenie pod kątem bezpieczeństwa użytkowania i poprawności 
funkcjonowania stacji EVSE typu 1 lub typu 2 oraz testowanie przewodów ładujących w trybie 2 lub 3. 
Dodatkowo adapter A 1632 umożliwia monitorowanie komunikacji pomiędzy stacją ładowania oraz 
pojazdem elektrycznym. Po zakończeniu badań stacji lub przewodów ładujących użytkownik może 
wygenerować profesjonalny raport z poziomu oprogramowania Metrel Electrical Safety Manager.

CECHY UŻYTKOWE

• Sprawdzenie funkcjonalne stacji EVSE poprzez symulację stanów obwodów CP oraz PP
• Diagnostyka stacji EVSE poprzez symulację usterek w obwodzie CP (strona odbioru)
• Testowanie bezpieczeństwa elektrycznego stacji ładowania EVSE
• Sprawdzenie przewodów ładujących (tryb 2) poprzez symulację stanów obwodów CP oraz PP
• Diagnostyka przewodów ładujących (tryb 2) poprzez symulację usterek w obwodzie CP (strona 

odbioru) oraz sieci (strona zasilania)
• Testowanie bezpieczeństwa przewodów ładujących (tryb 2) ze zintegrowanymi modułami kontroli i 

zabezpieczeniami (IC CPD).
• Diagnostyka poprawności funkcjonowania obwodu CP
• Testowanie bezpieczeństwa przewodów ładujących (tryb 3)
• Monitorowanie komunikacji pomiędzy stacją EVSE oraz pojazdem
• Zaimplementowane gniazda do podłączenia testerów bezpieczeństwa instalacji
• Komunikacja z testerami bezpieczeństwa poprzez Bluetooth

• Testowanie bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz 
pełna diagnostyka 1-fazowych oraz 3-fazowych 
przewodów ładujących trybu 2 po stronie zasilania 

i odbioru.

• Pomiar prądu upływu przewodów ładujących trybu 

2 we wszystkich stanach ładowania.

• Testowanie bezpieczeństwa przewodów 

ładujących trybu 3 po stronie zasilania i odbioru.

• Monitorowanie procesu ładowania.

• Pełna diagnostyka i sprawdzenie funkcjonalne 
we współpracy z obsługiwanymi przyrządami 
pomiarowymi.

ZASTOSOWANIE

Testowanie bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz 
pełna diagnostyka stacji ładowania EVSE zgodnie z 
normą PN-EN 60364-6 (Oględziny, ciągłość połączeń 
ochronnych, rezystancja izolacji, impedancja linii/
pętli zwarcia (L-N, L-L, L-PE), parametry RCD).

NORMY 

Kompatybilność elektromagnetyczna
• EN 61326

Bezpieczeństwo
• EN 61010-1
• EN 61010-2-030 
• EN 61010-031

Funkcjonalność
• EN 61851-1 
• EN 61557 series 
• EN 60364-6

Akumulator Li–ion
• IEC 62133
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DANE TECHNICZNE

Funkcje pomiarowe Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres napięć sieciowych 100 V AC ... 440 V AC 1 V  ±2 % wartości wskazanej + 2 cyfry)

Zakres częstotliwości sieciowych 0 Hz, 14 Hz ... 500 Hz

Kolejność następstwa faz 1.2.3 lub 3.2.1

Napięcie UCP+, UCP- -19.99 V ... 19.99 V 1 V ±(2 % w.w. + 2 cyfry)

Częstotliwość 500 ... 1500 Hz 0.1 Hz ±1 % w.w.

Stopień wypełnienia impulsu 0.1 ... 99.9 % 0.1 % ±10 cyfry

Prąd Ievse 0.0 … 99.9 A 0.1 A Wartość obliczana

Czas wyłączenia Toff 0 ... 399 ms 1 ms ±(1 % w.w. + 5 cyfr)

Symulacja stanów ładowania Stan Opis

Symulacja PP nie podłączone  > 300 kΩ

13 A 1.5 kΩ ± 1.5 %

20 A 680 Ω ± 1.5 %

32 A 220 Ω ± 1.5 %

63 A 100 Ω ± 1.5 %

80 A 56 Ω ± 1.5 %

Symulacja CP A > 300 kΩ

B 2.74 kΩ ± 1.5 %

C 882 Ω ± 1.5 %

cyfry 246 Ω ± 1.5 %

Funkcje diag. Błąd Opis

Ustawienie systemu A1 Brak podłączonego pojazdu

A2 Brak podłączonego pojazdu / PWM

B1 Brak podłączonego pojazdu 

B2 Brak podłączonego pojazdu / PWM

C1 Pojazd ładowany

C2 Pojazd ładowany / PWM

D1 Pojazd ładowany - wentylacja włączona

D2 Pojazd ładowany - wentylacja włączona / PWM

E Błąd

F Usterka

Nieznany Sygnał nie może zostać sklasyfikowany

Symulacja błędów Stan Opis

Usterki po stronie zasilania L/L1op Przerwa w przewodzie fazowym L/L1

L/L2op Przerwa w przewodzie fazowym L/L2

L/L3op Przerwa w przewodzie fazowym L/L3

Nop Przerwa w przewodzie neutralnym N

PEop Przerwa w przewodzie ochronnym PE

L<>PE Zamienione przewody L/L1 i PE

Uext (PE) Zewnętrzne napięcie na PE (po stronie zasilania)

Usterki po stronie odbioru Zwarcie diody / Błąd 1 Dioda CP zwarta

CP zwarte / Błąd 2 Zwarcie CP-PE

Przerwa w PE / Błąd 3 Przerwa w przewodzie PE

Dane ogólne 

Napięcie zasilanie akumulatora 7.2 V DC (4.4 Ah Li-ion)

Czas ładowania akumulatora typowo 4 godz. (głębokie rozładowanie)

Zasilanie sieciowe 115 V ~ ± 10 % 
230 V ~ ± 10 % 
230 V / 400 V 3~ ± 10 % 
50 Hz - 60 Hz, 60 VA

Kategoria ochrony 300 V CAT II

Kategoria pomiarowa 300 V CAT II

Stopień ochrony IP 65 (obudowa zamknięta)
IP 40 (obudowa otwarta)
IP 20 (główne gniazdo pomiarowe)

Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.) 36 cm x 16 cm x 33 cm

Zakres temperatury pracy -10 °C … 50 °C

Maksymalna wilgotność względna 90 %RH (0 °C … 40 °C), bez kondensacji

Wysokość pracy do 3000 m n.p.m.

Moduł Bluetooth Klasa 2



Strona 14 MI 3325 MultiServicerXD

A 1460 CE Adapter  został stworzony w celu automatyzacji pomiarów urządzeń
elektrycznych wykonywanych przyrządem Metrel MI 3325 MultiservicerXD. Proces
pomiaru jest kontrolowany wyłącznie z poziomu przyrządu za pomocą interfejsu
komunikacyjnego RS-232 (PC).

Po uruchomieniu testu automatycznego jest 
on wykonywany według poleceń kontroli. 
Przykładowe polecenia kontroli mogą:

• Zatrzymać pomiar
• Monitorować stany obwodów 

wejściowych
• Sterować lampami sygnalizacyjnymi, 

adapterami pomiarowym oraz innymi 
urządzeniami zewnętrznymi

• Przechodzić do kolejnych pomiarów lub 
zatrzymywać pomiary w zależności od 
wyników pomiarowych

Edytor testów automatycznych 
oprogramowania Metrel Electrical Safety 
Manager umożliwia wprowadzanie do 
sekwencji pomiarowej poleceń kontroli:

Tworzenie automatycznej sekwencji 
testowej z wybranych pomiarów:

Za pomocą adaptera A 1460 CE możliwe jest wykonanie poniższych testów
(Uwaga: tylko testy automatyczne)

Funkcje pomiarowe

Ciągłość 2-przewodowo, 4-przewodowo 0.2 A, 4 A, 10 A, 25 A

Rezystancja (z sondą) 250 V, 500 V

Test wysokonapięciowy HV AC
oraz programowalny test HV AC

100 … 1500 V w krokach co 10V Iwyj. max...100mA)

Zastępczy prąd upływu

Upływ i moc

Różnicowy prąd upływu

Prąd upływu w przewodzie PE

Dotykowy prąd upływu

Moc (P, S, Q, PF, THDU, THDI, cos fi, U, I)

Zaprogramowane wcześniej sekwencje testowe mogą być uruchomione z poziomu menu
testów automatycznych.
Sekwencje testowe, ich parametry oraz polecenia kontroli przebiegu testów mogą być
zaprogramowane za pomocą oprogramowania MESM.
Parametry oraz wartości graniczne dla poszczególnych pomiarów testów automatycznych 
mogą być zmienione z poziomu menu testera.
Wyniki testów automatycznych mogą zostać zapisane w pamięci razem z wszystkimi 
powiązanymi informacjami.

Testery urządzeń, maszyn i rozdzielnic
Opis adaptera A 1460 CE
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1. Kontrolki sygnalizujące status testu
2. Kontrolka sygnalizująca włączenie 

zasilania
3. Złącze do podłączenia sondy 

Commander
4. Złącza P/S (C) (prądowe) oraz P/S (P) 

(napięciowe) do sond zewnętrznych
5. Złącza pomiarowe L, N, PE (połączone 

równolegle z gniazdem pomiarowym)
6. Gniazdo pomiarowe (połączone 

równolegle ze złączami pomiarowymi 
L, N, PE)

7. Rozłączniki bezpiecznikowe w 
przewodach pomiarowych L oraz N

1. Złącze ‘LAMPS’ do podłączenia lamp 
sygnalizacyjnych (A 1497 lub A 1496)

2. Złącze ‘BUZZER/ VOLTAGE’ do 
podłączenia brzęczyka (A 1497)

3. Złącze ‘OUTPUTs’ (do dyspozycji 4 – 
programowalne wyjścia sygnałowe)

4. Złącze ‘INPUTs’ (do dyspozycji 4 – 
programowalne wejścia sygnałowe)

5. Złącze RS232-PC do podłączenia 
testera do komputera PC (do celów

6. serwisowych)

1. Wejścia do połączenia adaptera 
z wyjściami testera (do pomiaru 
ciągłości metodą 4-przewodową)

2. Wejścia do połączenia adaptera z 
wyjściami testera do badania

3. wytrzymałości dielektrycznej izolacji
4. Wejście do połączenia adaptera ze 

złączem TC1 testera 
- wyjścia testera L,N,PE, P/S 
- złącze komunikacyjne - kontrola 
wejść/wyjść

Testery urządzeń, maszyn i rozdzielnic
Budowa adaptera A 1460 CE

1

2

3

4 5

6

7

1 2

2

3

3

4 5

1
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Testery urządzeń, maszyn i rozdzielnic
SDK oraz PROTOKÓŁ BLACKBOX 

MOŻLIWOŚCI SDK

• SDK zapewnia dostęp do wszystkich 
pomiarów we wszystkich nowoczesnych 
przyrządach pomiarowych firmy Metrel 
w przypadku gdy baza danych jest 
sprzężona z Ion SDK.

• Możliwy jest dostęp jedynie do części 
przyrządów firmy Metrel. W takim 
przypadku SDK jest kompilowany z 
częścią bazy danych. SDK skompilowany 
w tej sposób będzie w stanie rozpoznać 
tylko pomiary wybranych modeli 
przyrządów.

• Jeśli zajdzie taka potrzeba - firma 
Metrel może zdecydować o dodaniu 
nowych urządzeń. W takim przypadku 
użytkownik musi uzyskać nową wersję 
SDK z dodanymi do bazy danych 
przyrządami oraz pomiarami.

SDK ORAZ PROTOKÓŁ BLACKBOX

Zaawansowany protokół komunikacyjny SDK jest interfejsem do wymiany danych 
z najnowocześniejszą generacją przyrządów pomiarowych firmy Metrel i może być 
używany do łatwego pobierania oraz przesyłania zapisanych wyników oraz testów 
AUTOSEQUENCE®.

SDK sam w sobie jest zbiorem definicji, protokołów oraz narzędzi do tworzenia 
oprogramowania. Jest dedykowany dla osób chcących stworzyć oprogramowanie przy 
pomocy platformy .NET oraz potrzebują komunikacji z przyrządami firmy Metrel.
SDK zawiera biblioteki niezbędne do komunikacji z przyrządami oraz zapewnia 
zunifikowany interfejs programisty przy zastosowaniu języka C#.

SDK zawiera zestaw danych API, umożliwiający łatwiejszą komunikację z przyrządami 
firmy Metrel. Zapewnia optymalny sposób manipulacji danymi z przyrządów oraz zestaw 
reguł do rozpakowywania oraz podglądu danych.

BLACKBOX PROTOCOLE

ION SDK

OBSŁUGIWANE PRZYRZĄDY:
• MI 3155 EurotestXD
• MI 3152 EurotestXC
• MI 3152H EurotestXC 2,5kV
• MI 3394 CE MultiTesterXA
• MI 3325 MultiServicerXD
• MI 3360 OmegaGT XA
• MI 3290 Earth Analyser
• MI 3280 Digital Transformer Analyser

Bluetooth USB Ethernet

Sprawdź czy przyrząd jest dostępny
Pobierz dane przyrządu

Pobierz listę projektów
Pobierz projekt
Prześlij projekt
Pobierz reguły wyświetlania danych
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Testery urządzeń, maszyn i rozdzielnic
SDK oraz PROTOKÓŁ BLACKBOX

PROTOKÓŁ BLACKBOX

Przyrząd MI 3325 MultiServicerXD 
obsługuje dwa protokoły komunikacyjne, 
podstawowy oraz zaawansowany. 

Podstawowy protokół komunikacyjny 
nazywany protokołem Blackbox umożliwia 
obustronną komunikację z przyrządem 
na zasadzie czarnej skrzynki. Ogólnie 
rzecz ujmując jest to system reguł, 
które pozwalają komputerowi PC jako 
elementowi nadrzędnemu rozpocząć 
komunikację poprzez wysłanie żądania 
do przyrządu, który odpowiada zgodnie z 
protokołem. To umożliwia testowanie bez 
angażowania operatora ponieważ tester 
podlega zautomatyzowanemu systemowi. 
Takie rozwiązanie jest optymalne dla 
testowania na automatycznych liniach 
produkcyjnych. Do celów demonstracyjnych 
firma Metrel opracowała oprogramowanie 
PC nazwane Blackbox demo, które pozwala 
na zdalne sterowanie testerem poprzez 
różne porty komunikacyjne (Ethernet, RS-
232, USB lub Bluetooth). 

Demo Blackbox umożliwia użytkownikowi 
zdalne rozpoczęcie testu oraz 
automatyczny wydruk wyników po 
zakończeniu testu. Protokół Blackbox 
został opracowany również do współpracy 
z innymi narzędziami do tworzenia 
oprogramowania jak Visual Basic, C++ oraz 
LabView, gdzie za pomocą niewielkiego 
nakładu pracy można opracować sposób 
zdalnej komunikacji pomiędzy komputerem 
i testerem, a także pobierać z testera 
dane i zapisywać je do późniejszej 
analizy. Niemniej jednak można także 
wysyłać pojedyncze komendy (poprzez 
Ethernet, RS-232, USB lub Bluetooth) za 
wykorzystaniem terminala Hypertext - co 
także może być pomocne.
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Testery urządzeń, maszyn i rozdzielnic
Adapter montażowy Rack

Dla możliwości łatwej zabudowy przyrządu MI 3325 MultiServicerXD w szafie typu Rack
zaprojektowano dwa specjalne adaptery montażowe. Są to rozwiązania dedykowane dla
szaf firmy Rittal lecz mają zastosowanie także w szafach innych producentów. Uchwyt 
montażowy A 1585 umożliwia łatwy montaż urządzenia MI 3325 MultiServicerXD, 
natomiast uchwyt A 1586 służy do montażu adaptera A 1460 (połączenie między 
przyrządem a adapterem może być wykonane z tyłu).

Metrel MI 3325 MultiServicerXD jest 
najbardziej zaawansowanym technicznie, 
uniwersalnym testerem maszyn 
elektrycznych. Uniwersalność przyrządu 
pozwala na używanie go jako osobnego 
narzędzia lub zabudowanie go np w szafie 
typu Rack. Dzięki temu przyrząd MI 3325 
MultiServicerXD może w szybki i prosty 
sposób stać się częścią zaawansowanego 
stanowiska pomiarowego. Do przyrządu 
dedykowane są specjalne uchwyty do 
łatwego montażu w szafach Rack.

Adapter montażowy Rack A 1585 dla 
testera MI 3325 MultiServicerXD

Adapter montażowy Rack A 1586 dla 
adaptera A 1460 CE

A 1584 to adapter montażowy dla testera 
MI 3325 MultiServicerXD umożliwiający jego 
montaż w szafie typu Rack 19”. Zestaw 
zawiera wszystkie elementy potrzebne 
do montażu w szafie firmy Rittal oraz 
niektórych innych producentów.

A 1586 to adapter montażowy dla adaptera 
A 1460, umożliwiający jego montaż w 
szafie typu Rack 19”. Zestaw zawiera 
wszystkie elementy potrzebne do montażu 
w szafie firmy Rittal oraz niektórych innych 
producentów.
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Testery urządzeń, maszyn i rozdzielnic
Dane techniczne
Ciągłość metodą 2-przewodową, 4-przewodową; Prąd pomiarowy: 0,2 A, 4 A, 10 A, 25 A

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

- R 0.00 Ω ... 19.99 Ω 
20.0 Ω ... 99.9 Ω 
100.0 Ω ... 199.9 Ω 
200 Ω ... 999 Ω 

0.01 Ω
0.1 Ω 
0.1 Ω 
1 Ω 

±(2 % wartości wskazanej + 2 cyfry) 
±(3 % w.w.) 
±(5 % w.w.) 
Orientacyjnie 

Spadek napięcia (Iwyj. = 10 A)

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- ΔU 0.00 Ω ... 19.99 Ω 
20.0 Ω ... 99.9 Ω

0.01 Ω
0.1 Ω

±(2 % wartości wskazanej  + 5 cyfr) 
±(3 % w.w.)

Testy wytrzymałościowe HV AC, programowalne testy HV AC; Napięcie wyjściowe 100V - 2500V*, 2510V - 5000V** (izolowane od ziemi)

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- Napięcie (AC) 
 
- Prąd, pozorny
- Prąd, rezystancyjny
- Prąd, pojemnościowy
 
- Prąd zwarciowy 
- Moc wyjściowa

0 V ... 1999 V
2.00 kV ... 5.99 kV 
0.0 mA ... 49.9 mA** / 99.9 mA* 
0.0 mA ... 49.9 mA** / 99.9 mA*
-49.9 mA ... 49.9 mA**
-99.9 mA ... 99.9 mA*
> 200 mA 
250 VA max

1 V
10 V 
0.1 mA 
0.1 mA 
0.1 mA
0.1 mA

±(3 % wartości wskazanej)
±(3 % w.w.) 
±(3 % w.w. + 3 cyfry) 
Orientacyjnie
Orientacyjnie
Orientacyjnie

Rezystancja izolacji (250V, 500V), rezystancja izolacji z sondą (250V, 500V), R. izo. PAT, R. izo. spawarki

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- Rizo/Rizo-s 

- Napięcie wyjściowe

0.08 MΩ ... 19.99 MΩ 
20.0 MΩ ... 99.9 MΩ 
100.0 MΩ ... 199.9 MΩ 
0 V ... 600 V 

0.01 MΩ
0.1 MΩ 
0.1 MΩ 
1 V 

±(3 % wartości wskazanej + 2 cyfry) 
±(5 % w.w.) 
±(10 % w.w.)
±(3 % w.w. + 2 cyfry) 

Rezystancja izolacji (500V, 1000V) - Instalacje

- Rizo
 

- Napięcie wyjściowe

0.15 MΩ ... 19.99 MΩ 
20.0 MΩ ... 199.9 MΩ
200.0 MΩ ... 999 MΩ
0 V ... 1200 V 

0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
1 V

±(5 % wartości wskazanej + 3 cyfry) 
±(5 % w.w.)
±(10 % w.w.)
±(3 % w.w. + 3 cyfry) 

Rezystancja izolacji (50V, 100V oraz 250V) - Instalacje

- Rizo
 

- Napięcie wyjściowe

0.15 MΩ ... 19.99 MΩ 
20.0 MΩ ... 99.9 MΩ
100.0 MΩ ... 199.9 MΩ
0 V ... 300 V 

0.01 MΩ
0.1 MΩ
0.1 MΩ
1 V

±(5 % wartości wskazanej + 2 cyfry) 
±(10 % w.w.)
±(20 % w.w.)
±(3 % w.w. + 3 cyfry)

Zakres pomiarowy zgodnie z EN 61557 0.15 MOhm ... 999 MOhm

Zastępczy prąd upływu (Izast., Izast.-s); Napięcie otwartego obwodu: 110V AC, 230V AC Izast.

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- Izast.
- Izast.-s

0.02 mA ... 1.99 mA
2.00 mA ... 19.99 mA

0.01 mA
0.01 mA

±(3 % wartości wskazanej + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)  

Różnicowy prąd upływu

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- Iróżn. 0.010 mA ... 1.999 mA 
2.00 mA … 19.99 mA

0.001 mA
0.01 mA

±(3 % wartości wskazanej + 10 cyfr) 
±(5 % w.w.)

Prąd upływu w przewodzie PE

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- Ipe 0.010 mA ... 1.999 mA 
2.00 mA … 19.99 mA

0.001 mA
0.01 mA

±(3 % wartości wskazanej + 3 cyfry) 
±(5 % w.w.)

Dotykowy prąd upływu

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- Idotyk. 0.010 mA ... 1.999 mA 
2.00 mA … 19.99 mA

0.001 mA
0.01 mA

±(3 % wartości wskazanej + 3 cyfry) 
±(5 % w.w.)

Zakres pomiarowy (zgodnie z EN 61557-16) 0.010 mA ..... 19.99 mA

Moc

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- P (czynna) 0.00 W … 19.99 W 
20.0 W … 199.9 W
200 W ... 1999 W
2.00 kW ... 3.70 kW

0.01 W
0.1 W
1 W
10 W

±(5 % wartości wskazanej + 5 cyfr)
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)

- S (pozorna) 0.00 VA … 19.99 VA 
20.0 VA … 199.9 VA 
200 VA ... 1999 VA 
2.00 kVA ... 3.70 kVA 

0.01 VA
0.1 VA 
1 VA 
10 VA 

±(5 % wartości wskazanej + 10 cyfr)
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)
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- Q (bierna) 0.00 VAr … 19.99 VAr 
20.0 VAr … 199.9 VAr
200 VAr ... 1999 VAr 
2.00 kVAr ... 3.70 kVAr 

0.01 VAr
0.1 VAr 
1 VAr 
10 VAr

±(5 % wartości wskazanej + 10 cyfr) 
±(5 % w.w.) 
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)

- PF 0.00 i ... 1.00 i 
0.00 c ... 1.00 c

0.01
0.01

±(5 % wartości wskazanej + 5 cyfr)
±(5 % w.w. + 5 cyfr)

- THDU 0.0 % ... 99.9 % 0.1% ±(5 % w.w. + 5 cyfr) 

- THDI 
 

0 mA … 999 mA 
1.00 A ... 16.00 A

1 mA
0.01 A

±(5 % wartości wskazanej + 5 cyfr) 
±(5 % w.w.)

- Cos Phi 0.00i ... 1.00i 
0.00c ... 1.00c

0.01
0.01

±(5 % w.w. + 5 cyfr)

- U 0.1 V ... 199.9 V 
200 V ... 264 V

0.1
1 V

±(3 % wartości wskazanej + 10 cyfr) 
±(3 % w.w.)

- I 0 mA … 999 mA 
1.00 A ... 16.00 A

1 mA
0.01 A

±(3 % w.w. + 5 cyfr) 
±(3 % w.w.)

Testowanie wyłączników RCD / kształt prądu: AC, A, F, B, B+ / typ RCD (ogólnego przeznaczenia, selektywne, PRCD, PRCD-K, PRCD-S)

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- I• – Prąd zadziałania 0.2 xI•N ... 1.1 xI•N (typ AC)
0.2 xI•N ... 1.5 xI•N (typ A, I•N≥30 mA)
0.2 xI•N ... 2.2 xI•N (typ A, I•N<30 mA)
0.2 xI•N ... 2.2 xI•N (typ B)

0.05 xI•N ±0.1 xI•N

- Uc – Napięcie dotykowe 0.0 V ... 19.9 V
20.0 V ... 99.9 V

0.1 V (-0 % / +15 %) wartości wskazanej ± 10 cyfr
(-0 % / +15 %) w.w.

UC I•N - Napięcie dotykowe

- Uc I• 0.0 V ... 19.9 V
20.0 V ... 99.9 V

0.1 V (-0 % / +15 %) wartości wskazanej ± 10 cyfr
(-0 % / +15 %) w.w.

- t •N – Czas zadziałania 0.0 ms ... 40.0 ms
0.0 ms ... Czas maksymalny*
* Więcej informacji w instrukcji obsługi

0.1 ms ±1 ms
±3 ms

Czas zadziałania

- t I• 0 ms ... 300 ms 1 ms ±3 ms

Polaryzacja, napięcie pomiarowe (standardowe) < 50V / napięcie pomiarowe sieciowe (test aktywny)
Pobór mocy podczas testu aktywnego…….< 25 VA

Prąd cęgowo (wartość TRMS przy użyciu cęgów 1000:1)

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- I
- Idiff
- Ipe

0.00 mA ... 9.99 mA
10.0 mA ... 99.9 mA
100 mA ... 999 mA
1.00 A ... 9.99 A
10.0 A ... 24.9 A

0.01 mA
0.1 mA
1 mA
0.01 A
0.1 A

±(5 % wartości wskazanej + 10 cyfr)
±(5 % w.w. + 5 cyfr)

Dokładność przekładnika prądowego nie jest brana pod uwagę.

Zakres częstotliwości cęgów pomiarowych nie jest brany pod uwagę.

Napięcie (monitorowanie napięć wejściowych w czasie rzeczywistym 10...550V) + kolejność następstwa faz

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- TRMS (14 … 500 Hz)
Uln, Ulpe, Unpe,  
U1pe, U2pe, U12, U13, U23

0 V … 550 V 1 V ±(2 % wartości wskazanej + 2 cyfry)

- Częstotliwość 0.00 Hz ... 9.99 Hz
10.0 Hz ... 499.9 Hz

0.01 Hz
0.1 Hz

±(0.2 % wartości wskazanej + 1 cyfry)

Test warystora

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- Napięcie DC 0 V … 1000 V 1 V ±(3 % wartości wskazanej + 3 cyfry)

- Napięcie AC 0 V … 625 V 1 V Należy wziąć pod uwagę dokładność 
dla napięcia DC

R low - Rezystancja połączeń ochronnych i wyrównawczych

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- R 0.16 Ω ... 19.99 Ω 
20.0 Ω ... 199.9 Ω 
200 Ω  ... 1999  Ω

0.01 Ω 
0.1 Ω
1 Ω

±(3 % wartości wskazanej + 3 cyfry) 
±(5 % w.w.) 
±(5 % w.w.)

Zakres pomiarowy zgodnie z EN 61557 0.16 Ω ... 1999 Ω

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- R+,R- 0.0 Ω ... 199.9  Ω 
200 Ω ... 1999 Ω

0.1 Ω 
1 Ω

±(5 % wartości wskazanej + 5 cyfry) 
±(5 % w.w. + 5 cyfry) 

Napięcie otwartego obwodu
Prąd pomiarowy
Kompensacja rezystancji przewodów 
pomiarowych

6.5 Vdc ... 18 Vdc
min. 200mA przy rezystancji mierzonej 2Ω
do 5 Ω

Testery urządzeń, maszyn i rozdzielnic
Dane techniczne
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Impedancja pętli zwarcia Z pętli (L-PE, prąd pomiarowy przy 230V … 20A (10ms))

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- Z – Impedancja pętli zwarcia 0.00 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω ... 99.9 Ω
100 Ω ... 999 Ω
1.00 kΩ ... 9.99 kΩ

0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω

±(5 % wartości wskazanej + 5 cyfr)
±(10 % w.w.)
±(10 % w.w.)
±(10 % w.w.)

Zakres pomiarowy zgodnie z EN 61557 0.12 Ω ... 9.99 kΩ

Impedancja pętli zwarcia Zs rcd, L-PE

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- Z - Zs Rcd 0.00 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω ... 99.9 Ω 
100 Ω  ... 999  Ω 
1.00 kΩ .... 9.99 kΩ

0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω

±(5 % wartości wskazanej + 12 cyfr)
±(5 % w.w. + 12 cyfr)
±(10 % w.w.)
±(10 % w.w.)

Zakres pomiarowy zgodnie z EN 61557 wynosi 0,46 Ω … 9,99 kΩ dla prądu normalnego oraz 0,46 Ω … 9,99 kΩ dla prądu niskiego

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- Ipsc – spodziewany prąd zwarciowy 0.00 A ... 9.99 A
10.0 A … 99.9 A
100 A … 999 A
1.00 kA … 9.99 kA
10.0 kA … 23.0 kA

0.01 A
0.1 A
1 A
10 A
100 A

Należy wziąć pod uwagę dokładność 
pomiaru impedancji pętli zwarcia

- Ulpe – Napięcie 0 V … 550 V
20.0 V ... 99.9 V*
* dla funkcji Z - Zs Rcd

1 V
0.1   V

±(2 % wartości wskazanej + 2 cyfry)

Impedancja linii Z liniii (L-L, L-N, prąd pomiarowy przy 230V … 20A (10ms))

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- Z - Impedancja linii 0.12 Ω ... 9.99 Ω
10.0 Ω … 99.9 Ω
100 Ω … 999 Ω
1.00 kΩ … 9.99 kΩ

0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω 

±(5 % wartości wskazanej + 5 cyfr)
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
± 10 % w.w.
± 10 % w.w.

- Ipsc – Spodziewany prąd zwarciowy 0.00 A … 0.99 A
1.0 A … 99.9 A
100 A … 999 A
1.00 kA … 99.99 kA
100 kA … 199 kA

0.01 A
0.1 A
1 A
10 A
1000 A

Należy wziąć pod uwagę dokładność 
pomiaru impedancji linii

- Uln – Napięcie 0 V … 550 V 1 V ±(2 % wartości wskazanej + 2 cyfry)

Spadek napięcia (Z ref 0,00 Ω … 19,99 Ω, prąd pomiarowy przy 230V … 20A (10ms))

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

-dU – Spadek napięcia 0.0 % … 99.9 % 0.1 % Należy wziąc pod uwagę dokładność 
pomiaru impedancji linii

Czas rozładowania

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność 

- t – Czas rozładowania 0.0 s ... 10.0 s 0.1 s ±(5 % wartości wskazanej + 2 cyfry) 

- Up – Napięcie szczytowe
Progi graniczne napięcia: 34 V, 60 V, 120 V

0 V ... 550 V 1 V ±(5 % w.w. + 3 cyfry)

Dane ogólne

Napięcie zasilania 110 V / 230 V AC, 50 Hz / 60 Hz

Maks. zużycie mocy 300 VA (bez obciążenia na gnieździe testowym)

Maksymalne obciążenie 10 A - ciągłe, 16 A - krótkotrwałe, silnik 1,5 kW

Kategorie pomiarowe

Główne gniazdo pomiarowe, gniazdo IEC CAT II / 300 V

Gniazdo TC1, (C1, C2, P1, P2, P) CAT III / 300 V

Klasyfikacja ochrony 

Stopień ochrony IP54 (obudowa zamknięta), IP40 (obudowa otwarta), IP20 (główne gniazdo pomiarowe)

Komunikacja

Pamięć Zależna od pojemności karty SD

Interfejsy RS-232 Dwa porty DB9 RS-232-1 (PC), RS-232-2

Wejścia/Wyjścia 2 złącza DB9 - max. 24V

USB Standardowy port USB 2.0 typu B

Bluetooth Klasa 2

Ethernet Dynamiczne nadawanie IP (DHCP)

Wymiary  (Dł. x Szer. x Gł.) 420 x 325 x 180 mm / 420 x 325 x 250 mm (z torbą na akcesoria)

Masa 13.3 kg / 15.1 kg (z torbą na akcesoria)

Testery urządzeń, maszyn i rozdzielnic
Dane techniczne
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Testery urządzeń, maszyn i rozdzielnic
Akcesoria

Fot. Nr 
kat.

Nazwa Opis i zastosowanie

A
 11

11

Adapter 
trójfazowy z 
przełącznikiem

Adapter 3-fazowy do pomiarów 
bezpieczeństwa instalacji z poziomu gniazd 
16 A. Posiada przełącznik ułatwiający 
pomiary.

A
 13

16

Adapter 
trójfazowy 
(16A CEE - Schuko)

Adapter 3-fazowy do pomiarów 
bezpieczeństwa urządzeń 3-fazowych (16A)

A
 13

17

Adapter 
trójfazowy \
(32A CEE - Schuko)

Adapter 3-fazowy do pomiarów 
bezpieczeństwa urządzeń 3-fazowych (32A)

A
 13

88

Adapter 
Schuko /Schuko

Adapter do pomiarów prądów upływu 
(m.in. różnicowy prąd upływu, prąd upływu 
w przewodzie PE). Wszystkie przewody są 
rozdzielone.

A
 13

89

Adapter CEE 
5-P 16 A / CEE 
5-P 16 A

Adapter do pomiarów prądów upływu (m.in. 
różnicowy prąd upływu, prąd upływu w 
przewodzie PE). Wszystkie przewody są 
rozdzielone.

A
 13

90

Adapter CEE 
5-P 32 A / CEE 
5-P 32 A

A
 15

79

Cęgi do pomiaru 
prądu upływu

Cęgi pomiarowe o wysokiej rozdzielczości do 
pomiarów prądów upływu.

S 
20

62

Zestaw z 
drukarką etykiet 
BT 
(zasilana z sieci)

Drukarka umożliwiająca drukowanie kodów 
kreskowych oraz kodów QR zawierających 
podstawowe dane o wykonywanych 
pomiarach.

A
 14

50

Etykiety 
do S 2062

Rolka z etykietami do S 2062 
(2500 etykiet na rolce)

A
 16

28

Etykiety 
do S 2062

Rolka z etykietami do S 2062, 45x90 mm 
(800 etykiet na rolce)

A
 16

52 Skaner kodów 
kresk. Bluetooth

Skaner kodów kreskowych do identyfikacji 
urządzeń oznaczonych kodami kreskowymi.

A
 16

53 Skaner kodów 
kresk. / QR 
Bluetooth

Skaner kodów kreskowych do identyfikacji 
urządzeń oznaczonych kodami kreskowymi / QR.

A
 11

05

Skaner kodów 
kreskowych

Skaner kodów kreskowych do identyfikacji 
urządzeń oznaczonych kodami kreskowymi.

A
 11

05
 2

D

Skaner kodów 
kreskowych 2D 
RS232             

Skaner kodów kreskowych do identyfikacji 
urządzeń oznaczonych kodami kreskowymi 2D.

A
 15

71

Urządzenie 
odczytu/zapisu 
NFC

Urządzenie odczytu / zapisu NFC pozwala 
na odczyt i przesłanie informacji o 
urządzeniu i wykonanych testach to tagów 
NFC (NTAG 216).

Fot. Nr 
kat.

Nazwa Opis i zastosowanie
M

I 3
14

4

 Euro Z 800 V Przyrząd Z 800 V jest bardzo precyzyjnym 
testerem do badania impedancji linii oraz 
pętli zwarcia (prąd do 300A) w sieciach o 
napięciu do 800V (16 …. 420 Hz).

M
I 3

14
3

 Euro Z 440 V Przyrząd Z 440 V jest bardzo precyzyjnym 
testerem do badania impedancji linii oraz 
pętli zwarcia (prąd do 300A) w sieciach o 
napięciu do 440V (16 …. 420 Hz).

A
 16

32

eMobility 
Analyser

Adapter do kompleksowej diagnostyki stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE).

A
 13

22

Aktywny 
adapter 
trójfazowy

Adapter wielofunkcyjny przeznaczony do 
badania i diagnostyki trójfazowych maszyn, 
i urządzeń elektrycznych.

A
 14

22

Aktywny 
adapter 
trójfazowy Plus

Adapter wielofunkcyjny przeznaczony 
do badania i diagnostyki trójfazowych 
spawarek oraz maszyn, i urządzeń 
elektrycznych.

A
 14

60

CE Adapter Umożliwia przeprowadzanie testów 
bezpieczeństwa z poziomu jednego gniazda 
pomiarowego (zawiera sondę Commander 
A1511 2M5).

A
 14

95

Pedał zdalnego 
sterowania

Pedał zdalnego sterowania używany jest 
do bezpiecznego, zdalnego uruchamiania 
pomiaru, a dodatkowo zapewnia 
operatorowi wolne ręce do precyzyjnego 
przyłożenia sond pomiarowych. 

A
 15

85

Uchwyt 
montażowy 
Rack dla 
MI 3325

Uchwyt montażowy Rack służy do montażu 
przyrządu MI 3325 w szafie 19” typu Rack. 
Zawiera części niezbędne do montażu w 
szafach firmy Rittal, a także niektórych szafach 
innych producentów.

A
 15

86

Uchwyt 
montażowy 
Rack dla A 1460

Uchwyt montażowy Rack służy do montażu 
adaptera A 1460 w szafie 19” typu Rack. 
Zawiera części niezbędne do montażu w 
szafach firmy Rittal, a także niektórych 
szafach innych producentów. 

A
 15

11
 

2M
5

Sonda 
Commander 
2,5 m

Sonda Commander umożliwia 
uruchamianie pomiarów z przycisku na 
niej umieszczonego. Współpracuje z 
adapterem A 1460 lub dla pomiaru ciągłości 
bezpośrednio z testerem MI 3325. Posiada 
wbudowane diody led sygnalizujące 
status oraz wynik pomiaru. Przy użyciu 
bezpośrednio z MI 3325 wymaga przewodu 
A 1583.

A
 15

11
 

5M

Sonda 
Commander 
5 m

A
 15

11
 

10
M

Sonda 
Commander 
10 m

A
 15

83

Przewód 
podłączeniowy 

Przewód podłączenia sondy Commander 
A 1511 bezpośrednio do MI 3325 
MultiServicerXD.

A
 12

07

Adapter 
trójfazowy

Adapter 3-fazowy do pomiaru zastępczego 
prądu upływu, rezystancji izolacji oraz 
ciągłości urządzeń wyposażonych we 
wtyczki 16 A oraz 32 A.

A
 11

10

Adapter 
trójfazowy 

Adapter 3-fazowy do pomiarów 
bezpieczeństwa instalacji z poziomu gniazd 
16 A.
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Testery urządzeń, maszyn i rozdzielnic
Akcesoria
Fot. Nr 

kat.
Nazwa Opis i zastosowanie

A
 15

72
 

Etykiety NFC, 
fi 34mm, 
samoprzylepne 
50 szt.                                         

Tagi NFC posiadają odpowiednią ilość 
pamięci do zapisu wyników pomiarów, 
informacji o badanym obiekcie oraz nr testu.

A
 15

73
 

Etykiety NFC, 
fi 29mm, 
samoprzylepne 
50 szt.                                     

Tagi NFC posiadają odpowiednią ilość 
pamięci do zapisu wyników pomiarów, 
informacji o badanym obiekcie oraz nr testu.

A
 15

74
 

Etykiety 
kablowe NFC, L 
130mm, 50 szt.                                                    

Tagi NFC posiadają odpowiednią ilość 
pamięci do zapisu wyników pomiarów, 
informacji o badanym obiekcie oraz nr testu.

A
 14

97

Lampa 
ostrzegawcza 
4-segmentowa 
+ buzzer

Lampa ostrzegawcza z 4 diodami LED do 
sygnalizacji przebiegu testu oraz wyników 
pomiarów.

A
 14

96

Lampa 
ostrzegawcza 
2-segmentowa 
+ buzzer

Lampa ostrzegawcza z 2 diodami LED do 
sygnalizacji przebiegu testu oraz wyników 
pomiarów.

A
 14

99
 

Zewnętrzny 
zasilacz 24V

W przypadku, gdy lampy ostrzegawcze są 
podłączane bezpośrednio do przyrządu 
MI 3325, należy użyć zewnętrznego 
zasilacza.

A
 14

95
 P

L

Adapter do 
podłączenie 
pedału i lamp 
sygnalizacyjnych

Adapteris został opracowany w celu 
umożliwienia korzystania z pedału zdalnego 
sterowania oraz lamp sygnalizacyjnych 
podłaczonych bezpośrednio do przyrządu.

A
 10

60

Rozgałęziacz do 
pomiaru czasu 
rozładowania

Rozdzielacz typu T do pomiarów czasów 
rozładowania maszyn i rozdzielnic.

A
 15

98

Adapter do 
pomiarów 
napięć 
szczątkowych

Adapter 3-fazowy do pomiarów czasów 
rozładowania maszyn i rozdzielnic 
wyposażony w gniazdo 16A.

A
 15

99

Przewód do 
pomiarów 
napięć 
szczątkowych

Adapter do pomiarów czasów rozładowania 
maszyn i rozdzielnic.

A
 14

94

Pistolet 
wysokonapięciowy 
z przewodem 2m, 
niebieski

Pistolety wysokonapięciowe do 
precyzyjnych pomiarów wysokim napięciem. 
Końcówka jest chroniona teflonową 
nakładką eliminującą skutki występowania 
łuku elektrycznego, co zapewnia długą 
żywotność.

A
 14

86

Pistolet 
wysokonapięciowy 
z przewodem 2m, 
czerwony

S 
20

73

Przewody 
wysokonapięciowe 
bez pistoletów 5m

Wysokonapięciowe przewody pomiarowe do 
pomiarów dużych obiektów.

A
 15

93

Duży zacisk 
krokodylkowy 
Kelvina         

Duży, wytrzymały zacisk krokodylkowy 
Kelvina do dokładniejszego pomiaru 
rezystancji na dużych obiektach.

Fot. Nr 
kat.

Nazwa Opis i zastosowanie

A
 15

95

A 1595 
Duży zacisk 
krokodylkowy, 
czarny

Duży, wytrzymały zacisk krokodylkowy do 
pomiaru rezystancji na dużych obiektach.

A
 15

96
 

A 1596 
Duży zacisk 
krokodylkowy, 
czerwony           

A
 16

39
 

R
ED

-2
M

5 Duże zaciski 
krokodylkowe 
HV z 
przewodem

Duże zaciski krokodylkowe HV (10 kV) 
z przewodami do wykonywania testów 
manualnych lub automatycznych.

A
 16

39
 

R
ED

-5
M

    
A

 16
39

 
R

ED
-1

0M
  

A
 16

39
 

R
ED

-1
5M

  
A

 16
39

 
BL

U
-2

M
5 

A
 16

39
 

BL
U

-5
M

   
S 

10
58

Przewody do 
pomiaru ciągłości 
2,5 m, 2 szt.

Przewody do pomiarów ciągłości prądami 
10A oraz 25A (ekranowane)

S 
10

72

Przewody 
do pomiaru 
ciągłości z 
krokodylkami, 
2.5 m, 2 szt.

Przewody z krokodylkami do pomiarów 
ciągłości prądami 10A oraz 25A 
(ekranowane) 

S 
20

12

Przewody 
do pomiaru 
ciągłości 10 m, 
2 szt. 

Przewody do pomiarów ciągłości. 
(czerwony, czarny)

P 
11

01
           

           
           

  

Klucz licencyjny 
MESM

Klucz licencyjny do wersji Advanced 
oprogramowania Metrel ES Manager.

A
 15

78

Adapter 
RS232/USB do 
podłączenia 
zewnętrznej 
klawiatury

Adapter A 1578 umożliwia podłączenie do 
przyrządu zewnętrznej klawiatury.

A
 14

58

Czytnik kart 
MicroSD

Ułatwia odczytywanie danych z karty 
pamięci.

A
 10

17

Przewód 
komunikacyjny 
RS232

Kabel RS-232 do podłączenia testera do 
komputera PC.

Uwaga: Powyższe zestawienie akcesoriów zawiera jedynie najczęściej używane akcesoria. Pełna 
lista akcesoriów dostępna jest w katalogu głównym.
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