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Informacje ogólne

MI 3360 OmegaPAT XA jest jednym z niewielu testerów na rynku, o tak różnorodnym 
zastosowaniu w aspekcie badania bezpieczeństwa elektrycznych urządzeń 
przenośnych: 

•	Zastosowanie przy podstawowym i zaawansowanym badaniu bezpieczeństwa elektrycznych 
urządzeń przenośnych (PAT)
•	Zastosowanie przy badaniu bezpieczeństwa urządzeń trójfazowych oraz urządzeń spawalniczych
•	Zastosowanie przy badaniu bezpieczeństwa urządzeń medycznych
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Podstawowe 
testowanie PAT

Zaawansowane 
testowanie PAT

Kiedy mówimy o testowaniu PAT, zwykle 
mamy na myśli badanie bezpieczeństwa 
elektrycznych urządzeń przenośnych, 
takich jak narzędzia elektryczne, 
przedłużacze czy też przenośne urządzenia 
elektryczne do użytku domowego. Dla tego 
typu urządzeń wykonywane są zazwyczaj 
standardowe testy dostępne w większości 
testerów PAT na rynku:

•	Oględziny
•	Pomiar ciągłości połączeń ochronnych (prądem 

200mA, 10A lub 25A)
•	Pomiar rezystancji izolacji
•	Pomiar prądów upływu (zastępczy, dotykowy, 

różnicowy oraz prąd przewodu PE)
•	Test funkcjonalny

Na drugim biegunie testowania bezpieczeństwa 
elektrycznych urządzeń przenośnych mamy 
do czynienia z zaawansowanymi pomiarami 
(takimi jak pomiary przenośnych wyłączników 
różnicowoprądowych PRCD) dostępnymi 
tylko w specjalnie przystosowanych do tego 
testerach. Tester MI 3360 pozwala na badanie 
takich wyłączników (3-polowych, typu S 
oraz typu K/Di (Warystor)) następującymi 
pomiarami:

•	Test przerwy w przewodzie (PRCD)
•	Test przewodu PE (PRCD)
•	Test z wykorzystaniem sondy (PRCD)
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Kombinacje różnych funkcji pomiarowych tworzą kilka 
zaimplementowanych automatycznych sekwencji 
testowych AUTO SEQUENCE ® , które pomagają 
użytkownikowi przeprowadzić kompletne i profesjonalne 
badania przedłużaczy wyposażonych w przenośne 
wyłączniki różnicowoprądowe PRCD czy też badania 
przenośnych rozdzielnic elektrycznych. Ta rzadko 
spotykana funkcjonalność sprawia, że przyrząd MI 3360 
OmegaPAT XA jest jednym z najbardziej wszechstronnych 
urządzeń pomiarowych na rynku.

Automatyczne testy wyłączników PRCD 
AUTO SEQUENCE®
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Tester MI 3360 umożliwia także testowanie urządzeń trójfazowych 
pobierających prąd o wartości do 40A, a także trójfazowych przenośnych 
rozdzielnic czy przedłużaczy z wbudowanymi wyłącznikami PRCD.

Testowanie urządzeń trójfazowych jest procesem bardziej wymagającym niż 
zwykłe testowanie PAT urządzeń jednofazowych, ponieważ do przeprowadzenia 
takich badań niezbędne są specjalne akcesoria. Dla tego typu zastosowań, firma 
Metrel wprowadziła dwa typy aktywnych adapterów trójfazowych (modele A 
1322 oraz A 1422) mogące współpracować z testerem MI 3360 OmegaPAT XA.

Przyrząd MI 3360, w połączeniu z aktywnym adapterem trójfazowym, może 
wykonywać następujące badania: 

•	Pomiar prądów upływu urządzeń trójfazowych
•	Pomiar mocy pobieranej przez urządzenia trójfazowe
•	Trójfazowy test polaryzacji
•	Pomiar parametrów trójfazowych wyłączników PRCD

Badania urządzeń trójfazowych
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Aktywny adapter A1422 (w odróżnieniu od innego adaptera A1322) 
umożliwia także pomiar parametrów urządzeń spawalniczych 
takich jak:

•	Prąd upływu obwodu pierwotnego
•	Prąd upływu obwodu spawania
•	Rezystancja izolacji 
•	Napięcie w stanie bez obciążenia

Badanie bezpieczeństwa elektrycznych urządzeń 
spawalniczych zgodnie z normą IEC/PN-EN 60974-4

Wymienione funkcje 
pozwalają na pełne 
sprawdzenie urządzeń 
spawalniczych pod kątem 
zgodności z normą  
IEC/PN-EN 60974-4.



Strona 7Producent profesjonalnej aparatury kontrolno-pomiarowej

Badanie urządzeń medycznych jest kolejną podkategorią testowania PAT, jednak 
wymaga ona specjalnego podejścia, jako że testowane urządzenia pozostają 
w bezpośrednim kontakcie z personelem medycznym oraz pacjentami, którzy 
są szczególnie podatni na niebezpieczeństwa związane z porażeniem prądem 
elektrycznym. Istnieje spora liczba typów elektrycznych urządzeń medycznych, 
które muszą być regularnie sprawdzane i testowane w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu ich niezawodności. Firma Metrel wprowadziła specjalny 
model testera MI 3360 OmegaPAT XA (model M), który pozwala sprawdzać 
sprzęt medyczny zgodnie z normą IEC/PN-EN 62353. Model ten pozwala wykonać 
następujące pomiary:

•	Prąd upływu urządzenia (metoda alternatywna, bezpośrednia oraz różnicowa)
•	Prąd upływu badanej części (metoda alternatywna oraz bezpośrednia)
•	 Dotykowy prąd upływu urządzeń medycznych

Każdy tester MI 3360 M OmegaPAT XA jest wy-
posażony w specjalne zaprogramowane testy 
automatyczne AUTO SEQUENCE® z ustawionymi 
procedurami pomiarowymi oraz odpowiednimi 
wartościami granicznymi w celu przyspieszenia  
i zautomatyzowania pomiarów.

Badanie bezpieczeństwa elektrycznych urządzeń 
medycznych zgodnie z normą IEC/PN-EN 62353
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Procedury oględzin oraz inspekcji funkcjonalnych 
zdefiniowane przez użytkownika 

Z powodu faktu, że osoby przeprowadzające testowanie PAT mają zazwyczaj dodatkowe 
obowiązki takie jak np. sprawdzenie gaśnic, czujników dymu, oświetlenia awaryjnego, 
firma Metrel wprowadziła (w oprogramowaniu MESM) funkcjonalność pozwalającą 
użytkownikowi na tworzenie własnych procedur oględzin czy sprawdzeń funkcjonalnych. 
Procedury takie mogą być stworzone za pomocą oprogramowania, a następnie przesłane 
do przyrządu i użyte do profesjonalnego sprawdzenia dowolnego sprzętu.
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Kompleksowe testowanie wyłączników
RCD oraz PRCD

Tester MI 3360 OmegaPAT XA jest unikalnym testerem na rynku pod kątem 
pomiarów parametrów wyłączników różnicowoprądowych RCD oraz przenośnych 
wyłączników PRCD. Wyłączniki różnicowoprądowe mają za zadanie przerwanie 
obwodu elektrycznego w celu zapobiegnięcia porażenia prądem elektrycznym. 
Aby być pewnym, że wyłącznik RCD zadziała w przypadku wystąpienia usterki 
- należy go regularnie badać. Za pomocą testera MI 3360 OmegaPAT XA można 
sprawdzić wyłączniki różnego typu oraz o różnych parametrach:

•	Typ A, AC, B, B+, F,
•	Znamionowe prądy zadziałania 10 mA, 15 mA, 30 mA + za pomocą adaptera 

A 1322 lub A 1422 także 100 mA oraz 300 mA.

Przerwa w 
przewodzie

Rozpoznanie 
przewodu PE

Przerwa w 
przewodzie PEN

Monitoring 
przewodu 
ochronnego

Zachowanie 
ciągłości połączeń 
ochronnych 
przy narażeniu 
na zewnętrzne 
napięcie

Przerwa w 
przewodzie N

Przerwa w 
przewodzie PE

Przerwa w 
przewodzie PEN

Przerwa w 
przewodzie L i PE

Wyłącznik 
różnicowoprądowy

RCD (FI)

Przenośny wyłącznik 
różnicowoprądowy

OVS 2-pol. PRCD

Przenośny wyłącznik 
różnicowoprądowy

OVS 3-pol. PRCD

PRCD-S

           Pełna ochrona         Możliwe powiązane zagrożenia      Śmiertelne 
niebezpieczeństwo
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Kompleksowe testowanie wyłączników
RCD oraz PRCD

Tester MI 3360 OmegaPAT XA umożliwia testowanie wyłączników PRCD w trybie 
pojedynczych pomiarów lub w trybie automatycznym. 

Podstawowe bezpieczeństwo jest zapewnione poprzez zainstalowane na stałe 
w instalacji wyłączniki różnicowoprądowe RCD, ale w niektórych warunkach 
środowiskowych należy stosować dodatkowe zabezpieczenia. Miejscami, gdzie 
panują takie warunki o podwyższonym ryzyku są np. place budowy lub miejsca 
doraźnych interwencji. Dobrym przykładem może być tutaj miejsce w którym 
wybuchł pożar - kiedy strażacy nie mają czasu na sprawdzenie instalacji, z których 
zasilają potrzebne urządzenia i narzędzia. W takim wypadku stosuje się przenośne 
wyłączniki PRCD (które również wymagają okresowej kontroli). Tester MI 3360 
umożliwia testowanie wyłączników następujących typów:

•	3-polowe PRCD
•	K/Di (warystor) PRCD
•	S (3 polowy) PRCD
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Tester MI 3360 OmegaPAT XA może wykonywać 
kompleksowe badania wyłączników PRCD 
uwzględniające:

•	Test przerwy w przewodzie (PRCD)
•	Test przewodu PE (PRCD)
•	Test z wykorzystaniem sondy (PRCD)

Kompleksowe testowanie wyłączników
RCD oraz PRCD

Tester MI 3360 posiada zaimplementowaną 
unikalną funkcję, która pozwala sprawdzić moc 
pobieraną przez badane urządzenie oraz prądy 
upływu za pomocą jednej procedury pomiarowej - 
co jest niezwykle przydatne podczas poszukiwania 
usterek. Funkcja ta pozwala w szybki sposób 
zgromadzić następujące dane o badanym 
urządzeniu:

•	Pobierana moc czynna
•	Pobierana moc bierna
•	Pobierana moc pozorna
•	Dotykowy prąd upływu
•	Różnicowy prąd upływu
•	Współczynnik mocy
•	Współczynnik THD napięcia
•	Współczynnik THD prądu
•	Cosinus fi
•	Pobierany prąd 
•	Napięcie sieci zasilającej

Dzięki dokładnemu opisowi testów 
AUTO SEQUENCE® użytkownik może w 
prosty sposób znaleźć odpowiedni test 
dzięki, któremu w szybki sposób uzyska 
informacje potrzebne do oceny stanu 
badanego urządzenia.

Kombinacje różnych funkcji pomiarowych 
tworzą kilka zaimplementowanych 
automatycznych sekwencji testowych 
AUTO SEQUENCE® , które pomagają 
użytkownikowi przeprowadzić kompletne 
i profesjonalne badania przedłużaczy 
wyposażonych w przenośne wyłączniki 
różnicowoprądowe PRCD czy też badania 
przenośnych rozdzielnic elektrycznych.
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Konta użytkowników

W obecnych czasach w przemyśle coraz większą uwagę 
przywiązuje się do kontroli jakości, a co za tym idzie 
zwiększany jest również nacisk na identyfikację osób 
odpowiedzialnych za poszczególne zadania. Tester MI 
3360 OmegaPAT XA umożliwia stworzenie kilku kont 
użytkownika, które uchronią przyrząd i dane w nim 
zawarte przed nieautoryzowanym dostępem. Każdy 
operator przyrządu może pracować na swoim koncie - 
co umożliwia szybkie określenie osoby odpowiedzialnej 
za testowanie danego urządzenia w przeszłości. Dane 
dotyczące użytkowników są przesyłane wraz z danymi 
pomiarowymi do komputera PC, gdzie są automatycznie 
archiwizowane.
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Najszybszy tester na rynku

Implementacja najnowszych technologii w nowym testerze MI 3360 
OmegaPAT XA umożliwiła skrócenie do absolutnego minimum czasu 
uruchamiania testera oraz wykonywania testów AUTO SEQUENCE®. Dzięki 
temu tester ten jest w tej chwili najszybszym testerem na rynku - co ma 
znaczący wpływ na pracę, szczególnie przy wykonywaniu bardzo dużej ilości 
pomiarów. Typowa sekwencja testowa zawiera:

•	Oględziny
•	Test ciągłości połączeń
•	Pomiar rezystancji izolacji
•	Test funkcjonalny (pomiar P, S, Q, Idot, Iróż, PF, THDi, THDu, cos fi, U, I)

Na całą procedurę od włączenia do 
zakończenia sekwencji pomiarowej i 
zapisania wyników tester potrzebuje 
zaledwie 35 sekund. Jeśli tester jest 
uruchomiony i ustawiony w trybie 
operacyjnym - czas potrzebny na 
wykonanie kompletnych pomiarów 
jest skrócony aż do 25 sekund! 
Dzięki temu tester MI 3360 
OmegaPAT XA jest najszybszym 
tego typu przyrządem na rynku.
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Testy AUTO SEQUENCE® 

Automatyczne sekwencje testowe lub w skrócie testy AUTO SEQUENCE ® są od 
lat jednym ze znaków rozpoznawczych przyrządów pomiarowych firmy Metrel. W 
najnowszej generacji przyrządów wyposażonych w kolorowy ekran w połączeniu z 
oprogramowaniem Metrel Electrical Safety Manager (w skrócie MESM), udało się 
przenieść tę funkcjonalność na zupełnie nowy poziom.
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Testy AUTO SEQUENCE® 

Przyrząd MI 3360 OmegaPAT XA umożliwia użytkownikowi wybór przygotowanych 
fabrycznie testów AUTO SEQUENCE®, zaprojektowanych do różnych zastosowań - m.in. 
testowania bezpieczeństwa: elektrycznych urządzeń przenośnych zgodnie z normami VDE 
0701-0702, elektrycznych urządzeń spawalniczych zgodnie z normą IEC/PN-EN 60974-4, 
elektrycznych urządzeń medycznych zgodnie z normą IEC/PN-EN 62353 czy też specjalnych 
testów do badania parametrów wyłączników PRCD (2-polowych, 3-polowych, typu K/Di 
(warystor), typu S (3-polowej) Oprócz tego użytkownik może w łatwy sposób przygotować 
swoją własną sekwencję testową, przy użyciu edytora testów AUTO SEQUENCE® w 
oprogramowaniu MESM. Narzędzie to pozwala na tworzenie testów wraz z komentarzami, 
schematami połączeń, obrazkami oraz własnymi procedurami oględzin czy inspekcji 
funkcjonalnych. Stworzona przez użytkownika sekwencja może zawierać wszystkie 
dostępne w przyrządzie funkcje pomiarowe. Dodatkowo nie ma żadnego ograniczenia 
jeśli chodzi o rozkład poszczególnych funkcji, ilość kroków lub ilości załączonych obrazków 
czy komentarzy. Dla doświadczonej osoby stworzenie i skorzystanie z testu AUTO 
SEQUENCE® może znacznie skrócić czas potrzebny na wykonanie badań. Z drugiej strony 
- dla niedoświadczonej osoby uruchomienie stworzonego wcześniej testu z ustawionymi 
odpowiednimi parametrami oraz dokładnym opisem i schematem układu pomiarowego 
znacznie ułatwia przeprowadzanie badań.  
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Wielopoziomowy organizer pamięci

Zorganizowana struktura określająca, np. miejsce 
używania testowanego urządzenia czy też użytkownika 
korzystającego z urządzenia na co dzień, pozwala w łatwy 
sposób zarządzać danymi oraz do minimum skrócić czas 
potrzebny na przygotowanie raportu pomiarowego czy 
ponowne sprawdzenie danego urządzenia w przyszłości. 
Struktura pamięci wraz z wynikami pomiarów może być 
przesłana do oprogramowania MESM lub zarchiwizowana. 
Konstrukcja organizera pamięci testera MI 3360 
OmegaPAT XA pozwala użytkownikowi na zaawansowane 
zarządzanie danymi.

•	Rozpoczynając od pierwszego poziomu struktury pamięci 
wewnątrz menadżera projektów, służącego do zarządzania 
projektami, użytkownik może zbudować własną wielopoziomową 
strukturę pomiarową:

•	Katalog
•	Projekt
•	Lokalizacja
•	Klient
•	Element
•	Urządzenie (opis krótki)
•	Urządzenie (opis pełny)

Wszystkie wymienione powyżej elementy 
mogą być wielokrotnie użyte w ramach 
jednej struktury pamięci.
•	Wielopoziomowa struktura może zawierać 

elementy z przypisanymi do nich testami AUTO 
SEQUENCE® lub pojedynczymi pomiarami. 
Kompletna struktura pomiarowa może być 
utworzona z poziomu testera, oprogramowania 
MESM lub oprogramowania aMESM Android. Oba 
wymienione oprogramowania mają możliwość 
przesłania struktury do przyrządu.
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Wielopoziomowy organizer pamięci

Do każdego elementu struktury istnieje możliwość 
dodania specjalnych parametrów takich jak:

•	Numer identyfikacyjny (ID)
•	Nazwa
•	Użytkownik
•	Lokalizacja
•	Numer inwentarzowy
•	Data wykonania testu
•	Data kolejnego sprawdzenia (w miesiącach)
•	Następny test
•	Grupa
•	Producent
•	Częstotliwość znamionowa
•	Moc znamionowa
•	Parametry zabezpieczenia
•	Unikalny numer
•	itd.

Jeśli ustawiono te parametry - zostaną 
one automatycznie przetransferowane do 
raportu pomiarowego.
•	Organizer pamięci zawiera specjalne narzędzia 

umożliwiające kopiowanie oraz klonowanie 
fragmentów struktur - co pozwala na bardzo 
szybkie utworzenie pożądanej struktury.
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Współpraca z urządzeniami odczytu/zapisu

Aby testowanie PAT było jak najbardziej efektywne, firma 
Metrel zaimplementowała w testerze MI 3360 OmegaPAT 
XA wiele nowoczesnych rozwiązań. Tester współpracuje 
z całym wachlarzem akcesoriów dodatkowych m.in. 
do szybkiego odczytu i zapisu danych takich jak różne 
typy drukarek (przenośne, stacjonarne, przewodowe, 
bezprzewodowe) czy skanerów (kody kreskowe/QR, 
etykiety NFC).

Tester MI 3360 OmegaPAT XA obsługuje następujące 
opcje do odczytu i zapisu danych:

•	Kody kreskowe
•	Kody QR
•	Etykiety NFC
•	Etykiety RFID (tylko odczyt)

Specjalnie zaprojektowany kod 
QR umożliwia zapisanie w nim 
kompletnych informacji na temat 
wykonanych badań. Za pomocą 
aplikacji aMESM Android użytkownik 
może zeskanować kod QR w każdej 
chwili i wyświetlić informacje o 
wykonanych testach, wartościach 
granicznych, ocenie wyniku 
(POZYTYWNY/NEGATYWNY) 
oraz dacie kolejnego sprawdzenia. 
Taka sama funkcjonalność jest 
obsługiwana za pomocą technologii 
NFC. Sprawdzając ponownie dane 
urządzenie, użytkownik ma 2 opcje 
- pierwsza to uruchomienie testu z 
poziomu organizera pamięci, druga 
to odczyt kodu QR lub etykiety NFC 
- dzięki temu ponowne testowanie 
urządzenia, które już było wcześniej 
testowane jest bardzo proste i szybkie.

PRZENOŚNA DRUKARKA

KABEL

A 1489

Drukarka 
Able

•

•

•

KABEL LUB BLUETOOTH

S 2062

Zestaw 
drukarki 
Zebra BT

•

•

•

•

A 1488

Drukarka 
Able

•

•

•

BLUETOOTH 

RW 220

Przenośna 
drukarka 

zebra 

•

•

•

•

•

P4T

Przenośna 
drukarka 

zebra

•

•

•

•

APLIKACJA 
ANDROID

A 1521

aMESM

•

•

•

•

•

NFC/RFID

KABEL

A 1571

Urządzenie 
do odczytu/
zapisu NFC

•

SKANER

KABEL

A 1105

Skaner 
kodów 

kreskowych

•

•

•

BLUETOOTH

A 1321

Skaner 
kodów 

kreskowych

•

•

•

A 1545

Skaner 
kodów 

kreskowych 
i QR

•

•

•

•

PRZYRZĄD

MI 3360 
OmegaPAT XA

Dostępność u lokalnego 
dystrybutora

REGION EU + UK

REGION AUS/NZ

Kod 
kreskowy

Kod QR

NFC/RFID



Strona 19Producent profesjonalnej aparatury kontrolno-pomiarowej

Akcesoria

Opcjonalnie firma Metrel oferuje nowy, profesjonalny i bardzo 
praktyczny pokrowiec do transportu i przechowywania przyrządu 
i akcesoriów.



Strona 20 MI 3360 OmegaPAT XA

Merserwis Sp. z o.o. Sp. k.
Oficjalny dystrybutor Metrel 
Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa
dh@merserwis.pl
22 831 25 21

www.merserwis.pl

Fotografie produktów przedstawione w katalogu mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego w 
momencie dostawy. Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez uprzedzenia.


