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Bezpieczeństwo urządzeń / maszyn / tablic rozdzielczych
Zalety testera
Przyrząd MI3394 CE MultiTesterXA jest przenośnym testerem przeznaczonym do 
badania bezpieczeństwa oraz certyfikowania urządzeń, maszyn oraz rozdzielnic 
elektrycznych. Przyrząd posiada zaawansowane funkcje ułatwiające zarządzanie 
danymi, umożliwiając użytkownikowi tworzenie własnych autotestów pomiarowych 
wraz z określeniem wartości granicznych, na podstawie których tester oceni wynik 
pomiaru jako pozytywny/negatywny. Użytkownik może także zaimportować struktury 
danych wraz z przypisanymi autotestami lub zaimportować kompletne projekty z 
oprogramowania PC. Oprogramowanie Metrel Electrical Safety Manager umożliwia 
przesłanie do testera kompletnych sekwencji pomiarowych, projektów, oraz pobranie 
wyników z testera i wydruk raportów pomiarowych. Połączenie testera MI3394 
oraz oprogramowania MESM jest kompletnym narzędziem do wykonywania badań 
bezpieczeństwa w większości zastosowań w laboratoriach, automatycznych liniach 
produkcyjnych czy wyspecjalizowanych warsztatach.

Porty komunikacyjne:
USB, Bluetooth

Port do podłączenia 
zewnętrznego adaptera CE 
ADAPTER A 1460
(obsługującego testy 
automatyczne)

Kolorowy, duży, łatwy w 
obsłudze wyświetlacz 
dotykowy

Karta microSD 
do 32GB

Wejścia oraz wyjścia sygnałowe + 2 x port 
RS232 do wielu zastosowań

Mocna, zamykana obudowa

Klawiatura do obsługi 
przyrządu Zaciski pomiarowe
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Nowy CE MultiTesterXA, w połączeniu z adapterem CE Adapter A 1460, stanowi wysokiej 
klasy i profesjonalny zestaw umożliwiający wykonywanie automatycznych sekwencji 
testowych. Przy pomocy oprogramowania PC - Metrel Electrical Safety Manager, 
użytkownik może utworzyć własne autosekwencje pomiarowe i przesłać je do pamięci 
testera. Pamięć może pomieścić wiele sekwencji testowych złożonych z następujących 
funkcji pomiarowych obsługiwanych przez adapter A 1460: pomiar ciągłości przewodów 
ochronnych, pomiar rezystancji izolacji, programowalny pomiar wytrzymałość 
dielektrycznej HV AC/DC (do 1,5kV), pomiar różnicowego prądu upływu, pomiar prądu 
upływu w przewodzie PE, pomiar dotykowego prądu upływu, pomiar mocy, oraz pomiar 
czasu rozładowania. Sam Tester CE MultiTesterXA wykonuje testy wytrzymałości 
dielektrycznej (AC 0-5kV oraz DC 0-6kV) oraz posiada rozbudowany organizer pamięci 
do zarządzania danymi w formie struktur lub sekwencji pomiarowych, znacznie 
ułatwiających wybranie odpowiednich testów. Tester CE MultitesterXA wyposażony jest 
w kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 3.4˝, za pomocą którego możliwe jest 
wykonanie całkowitej konfiguracji jak i uruchamianie testów.

FUNKCJE POMIAROWE

•	Test wytrzymałości dielektrycznej, programowalny (AC/DC).
•	Test wypalania (Burn-out) za pomocą opcjonalnego adaptera A 1560 Burn Link.
•	Pomiar ciągłości.
•	Pomiar rezystancji izolacji.
•	Pomiar prądów upływu (zastępczego/różnicowego/dotykowego/w przewodzie PE).
•	Pomiar czasu rozładowania.
•	Test funkcjonalny (pomiar mocy P/Q/S, napięcia, prądu, cos fi, częstotliwości, ThdU, 

ThdI, współczynnik mocy PF).

GŁÓWNE ZALETY

•	Zarządzanie danymi: przyrząd posiada najnowocześniejszy, unikalny i łatwy w obsłudze 
system zarządzania danymi pomiarowymi.
•	Mnogość gniazd pomiarowych: posiada wiele różnego typu złącz pomiarowych, które 

pozwalają użytkownikowi na wybór pomiarów pojedynczych lub automatycznych 
sekwencji testowych z odpowiednich gniazd pomiarowych.
•	Obsługa adaptera A 1460 CE, umożliwiającego wykonywanie autotestów za pomocą jednego 

gniazda pomiarowego.
•	Obsługa kart MicroSD (do 32GB): karta 8-GB dołączona do przyrządu.
•	Kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 3.4˝.
•	Wykonywanie testów wytrzymałości dielektrycznej AC (5kV przy 500VA) oraz DC (6kV).
•	Wykonywanie dokładnego pomiaru ciągłości: metodą 4 – przewodową, prądem o jednej z 

4 wybieralnych wartości (0.2 A, 4 A, 10A, 25A).
•	Komunikacja z innymi urządzeniami poprzez: 4 porty RS232, USB oraz Bluetooth 

umożliwiająca przesyłanie i odbieranie danych oraz zdalną kontrolę nad przyrządem. 
•	Testowanie przy różnych sieciach zasilających: przyrząd może być zasilany z sieci w 

układzie TT, TN, IT oraz napięciu 115 V.

ZASTOSOWANIE

•	Laboratoria, 
•	Automatyczne linie produkcyjne,
•	Wyspecjalizowane warsztaty lub serwisy 

urządzeń.

NORMY 

Funkcjonalność
•	IEC 60335 Elektryczny sprzęt do użytku 

domowego i podobnego
•	IEC 61439 Rozdzielnice i sterownice 

niskonapięciowe
•	IEC 60598 Oprawy oświetleniowe
•	IEC 60950 Urządzenia techniki 

informatycznej - bezpieczeństwo
•	IEC 61010 Wymagania bezpieczeństwa 

dotyczące elektrycznych przyrządów 
pomiarowych, automatyki i urządzeń 
laboratoryjnych 
•	VDE 0701-702 Inspekcja po naprawie 

lub modyfikacji urządzeń elektrycznych 
– okresowa kontrola urządzeń 
elektrycznych. Wymagania ogólne 
dotyczące bezpieczeństwa
•	PN-EN 50191 Instalacja i eksploatacja 

elektrycznych stanowisk badawczych  

Bezpieczeństwo
•	PN-EN 61010-1
•	PN-EN 61010-2-030
•	PN-EN 61010-031
•	PN-EN 61557

INFORMACJE PRZY ZAMÓWIENIACH

Zestaw EU: 
•	 Przyrząd CE MultiTesterXA
•	 Pistolety pomiarowe HV z przewodem 2 m, 2 szt.
•	 Przewód do pomiaru ciągłości, 2.5 m, 2 szt.
•	 Przewód do pomiaru ciągłości, czerwony, 1.5 m, 1szt.
•	 Przewód do pomiaru rezystancji izolacji, 

czerwony, 2.5 m, 1 szt.
•	 Przewód do pomiaru rezystancji izolacji, 

czarny, 2.5 m, 1 szt.
•	 Zacisk krokodylowy, czarny, 3 szt.
•	 Zacisk krokodylowy, czerwony, 2 szt.
•	 Przewód do pomiaru czasu rozładowania 
•	 Przewód zasilający 
•	 Torba na akcesoria
•	 Świadectwo wzorcowania
•	 Przewód RS232, USB
•	 Płyta CD z instrukcją obsługi (pełna wersja) 
•	 Oprogramowanie PC SW Metrel ES Manager

Bezpieczeństwo urządzeń / maszyn / tablic rozdzielczych
Opis testera
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Bezpieczeństwo urządzeń / maszyn / tablic rozdzielczych
Menu testera

MENADŻER PROJEKTÓW

Menadżer projektów umożliwia łatwe sortowanie wykonywanej pracy oraz eksport projektów do 
karty pamięci. Każdy projekt może posiadać jedną lub więcej struktur pomiarowych.

INTUICYJNE MENU

Intuicyjne kolorowe menu z dużymi ikonami 
umożliwia prosty i szybki wybór funkcji 
pomiarowych

ORGANIZER PAMIĘCI

Przyrząd posiada narzędzie do tworzenia 
i edycji danych pomiarowych, które 
umożliwia tworzenie testów pojedynczych, 
automatycznych sekwencji testowych oraz 
odpowiedniej struktury pamięci.

MENU POMIARÓW

Menu zawiera komplet informacji na temat 
wykonywanych testów pojedynczych lub 
automatycznych sekwencji testowych

EKRANY POMOCY

Tester wyświetla schematy poprawnych 
połączeń dla wszystkich funkcji 
pomiarowych.
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Za pomocą oprogramowania MESM istnieje 
możliwość stworzenia automatycznych 
sekwencji testowych (autotestów) lub 
grupy sekwencji, a następnie przesłania 
tych danych do przyrządu. 

Oprogramowanie MESM pozwala 
użytkownikowi utworzyć własną strukturę 
pomiarową zawierającą wybrane przez 
użytkownika pomiary wraz z wartościami 
granicznymi, a następnie przesłać te dane 
do przyrządu.

Użytkownik może zdefiniować różne 
bazy danych, zawierające informacje o 
kontaktach, nazwach struktur itp.

Bezpieczeństwo urządzeń / maszyn / tablic rozdzielczych
Oprogramowanie Metrel Electrical Safety Manager
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CEL TESTOWANIA

Ochrona użytkowników urządzeń elektrycznych przez porażeniem prądem elektrycznym w 
wyniku uszkodzonej izolacji urządzenia lub jego nieodpowiedniego uziemienia jest sprawą 
absolutnie priorytetową. 

Nowy CE MultiTesterXA, w połączeniu z adapterem CE Adapter A 1460, stanowi wysokiej 
klasy i profesjonalny zestaw umożliwiający wykonywanie automatycznych sekwencji 
testowych, który jest kompletnym narzędziem do wykonywania badań bezpieczeństwa 
w większości zastosowań w laboratoriach, automatycznych liniach produkcyjnych czy 
wyspecjalizowanych warsztatach.

Metrel oferuje trzy odmienne wersje wyposażenia dla różnych rodzajów zastosowań.

Bezpieczeństwo urządzeń / maszyn / tablic rozdzielczych
Wyposażenie poszczególnych wersji
W związku z tym, że na całym świecie urządzenia produkowane są według różnych 
procedur, ważnym czynnikiem dla producentów urządzeń jest zapewnienie bezpieczeństwa 
użytkownikowi tych urządzeń niezależnie od miejsca, w którym wykonuje on badania. 
Dlatego też firma Metrel oferuje tester CE Multitester XA w różnych wariantach 
wyposażenia.

MI 3394 
WERSJA LINE

MI 3394 
WERSJA ST

MI 3394 
WERSJA LAB

ST
A

N
D

A
R

D Przyrząd MI 3394 CE MultiTesterXA • • •

Adapter A 1460 CE •

Przewód pomiarowy S 2073 HV 5m, bez pistoletów •

Adapter A 1560 Burn Link •

Skaner kodów kreskowych A 1105 •

Sonda Commander A 1511 •

Pistolet pomiarowy HV z przewodem 2 m, 2 szt. •

Przewód do pomiaru ciągłości, 2.5 m, 2 szt. • • •

Przewód do pomiaru ciągłości, czerwony, 1.5 m, 1szt.• • •

Przewód do pomiaru rezystancji izolacji, czerwony, 
2.5 m, 1 szt.

• • •

Przewód do pomiaru rezystancji izolacji, czarny, 
2.5 m, 1 szt.

• • •

Zacisk krokodylowy, czarny, 3 szt. • • •

Zacisk krokodylowy, czerwony, 2 szt. • • •

Przewód do pomiaru czasu rozładowania • • •

Przewód zasilający • • •

Torba na akcesoria • • •

Świadectwo wzorcowania • • •

Przewód RS232 • • •

Przewód USB • • •

Izolator A 1521 USB •

Płyta CD z instrukcją obsługi (pełna wersja) • • •

Oprogramowanie PC SW Metrel ES Manager • • •

O
P

CJ
A A 1496 2-LED lampa sygnalizacyjna  

(pomiar wytrzymałości diel.)
• • •

A 1497 4-LED lampa sygnalizacyjna • • •

A 1495 Pedał zdalnego sterowania • • •
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Wersja LINE jest określana jako najbardziej odpowiednia do automatycznego testowania 
urządzeń na liniach produkcyjnych. Połączenie testera MI 3394 z adapterem A 1460, 
umożliwia użytkownikowi stworzenie w pełni zautomatyzowanego testu. Oprogramowanie 
Metrel Electrical Safety Manager umożliwia konfigurację procedur pomiarowych 
(autotestów), które następnie mogą zostać przesłane do pamięci testera i użyte do 
automatyzacji pomiarów. Sekwencja pomiarowa może zostać rozpoczęta np. za pomocą 
pedału zdalnego sterowania lub sondy Commander.  Zdefiniowane wcześniej przez 
użytkownika wartości graniczne są używane do oceny przez tester wyników pomiarów 
(pozytywny lub negatywny). Wyniki są automatycznie zapisywane na karcie SD. Unikalny 
identyfikator ID (np. numer seryjny) urządzenia może być dodany w trakcie procedury 
poprzez skaner kodów kreskowych.

* Komputer nie jest częścią zestawu

Bezpieczeństwo urządzeń / maszyn / tablic rozdzielczych
Wersja LINE

GŁÓWNE ZALETY

•	Możliwość zdefiniowania automatycznych sekwencji testowych za pomocą 
oprogramowania PC Metrel Electrical Safety Manager,
•	Możliwość przeprowadzania autotestów za pomocą adaptera A 1460 CE,
•	Całkowicie automatyczna procedura pomiarowa,
•	Automatyczna ocena wyniku pomiaru (pozytywny/negatywny) oraz możliwość 

wykorzystania lamp sygnalizacyjnych/ostrzegawczych,
•	Programowalne sygnały wejścia oraz wyjścia,
•	Programowalne komunikaty, przerwy oraz inne polecenia kontrolne,
•	Wykonywanie różnych autotestów przez pojedyncze złącze pomiarowe,
•	Obsługa kart pamięci microSD (karta o pojemności 8GB dołączona do testera).
•	Adapter A 1460 posiada wymienne wkładki bezpiecznikowe.
•	Adapter A 1460 posiada wbudowane równoległe połączenia między gniazdem 

pomiarowym a złączami pomiarowymi, co umożliwia podłączenie urządzeń, które nie 
mają standardowej wtyczki.
•	Sonda Commander posiada wbudowane diody LED sygnalizujące ocenę wyniku pomiaru 

(pozytywny/negatywny),
•	Wydawanie poleceń testerowi za pomocą przycisków Sondy Commander,
•	Skaner kodów kreskowych ułatwia identyfikację urządzeń.
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Bezpieczeństwo urządzeń / maszyn / tablic rozdzielczych
Wersja STANDARD
Wersja STANDARD jest określana jako najbardziej dostosowana do wymagań 
testowania w małych procesach produkcyjnych. Intuicyjny ekran dotykowy ułatwia wybór 
odpowiedniego autotestu oraz sprawne ustawienie jego parametrów. Wprowadzone 
wartości graniczne są używane przez tester do oceny wyniku (pozytywny/negatywny). 
Wyniki testu mogą być zapisane na różnych poziomach struktury pamięci. Wyposażenie 
zestawu STANDARD umożliwia wykonywanie wszystkich testów pojedynczych. 
Opcjonalnie użytkownik może doposażyć tester w czytnik kodów kreskowych pozwalający 
na szybkie wprowadzanie identyfikatora badanego urządzenia.

GŁÓWNE ZALETY

•	Tworzenie struktury pomiarowej z określonymi testami,
•	Automatyczna ocena wyniku pomiaru (pozytywny/negatywny),
•	Możliwość wykonywania wszystkich testów pojedynczych,
•	Możliwość wykonywania programowalnego testu wytrzymałości dielektrycznej (AC + DC),
•	Pomiar ciągłości metodą 4-przewodową,
•	Wykonywanie autotestów poprzez złącza testowe przyrządu,
•	Obsługa kart pamięci microSD (karta o pojemności 8GB dołączona do testera).

* Komputer nie jest częścią zestawu.
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Wersja LAB jest określana jako spełniająca wszystkie wymagania, które najczęściej 
pojawiają się w działach R&D. Jednym z kluczowych testów, które należy przeprowadzić 
w procesie rozwoju produktu jest test wytrzymałości izolacji, który może się skończyć 
zniszczeniem testowanego obiektu. Tester MI 3394 pozwala wykonać zarówno 
standardowe badania wytrzymałości jak i niszczący test wypalania. Do wykonania testu 
wypalania należy użyć adaptera Burn Link Adapter (A 1560). Zestaw LAB zawiera także 
zestaw profesjonalnych pistoletów wysokonapięciowych do bezpiecznego wykonywania 
testów izolacji. Reszta dostępnych testów może być wykonana przez inne złącza 
pomiarowe. Wszystkie dane pomiarowe można zapisywać na karcie SD o pojemności 8GB.

* Komputer nie jest częścią zestawu.

Bezpieczeństwo urządzeń / maszyn / tablic rozdzielczych
Wersja LAB

GŁÓWNE ZALETY

•	Możliwość wykonywania wszystkich testów pojedynczych,
•	Możliwość wykonywania programowalnego testu wytrzymałości dielektrycznej (AC + DC),
•	Test wypalania z ograniczeniem prądu uszkodzenia,
•	Możliwość wykonywania pomiaru ciągłości metodą 4-przewodową,
•	Automatyczna ocena wyniku testu (pozytywny/negatywny),
•	Adapter Burn link do przeprowadzania testów wypalania izolacji.
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Adapter A 1460 CE został stworzony w celu automatyzacji pomiarów urządzeń 
elektrycznych wykonywanych przyrządem Metrel CE MultitesterXA. Proces 
pomiaru jest kontrolowany wyłącznie z poziomu przyrządu za pomocą interfejsu 
komunikacyjnego TC1. 

Po uruchomieniu autotestu jest on 
sterowany według poleceń kontroli. 
Przykładowo 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;
•	itp.

Edytor Autotestów oprogramowania Metrel 
Electrical Safety Manager umożliwia

Wprowadzanie do sekwencji pomiarowej 
poleceń kontroli:

Tworzenie sekwencji pomiarowej 
wybranych pomiarów:

Za pomocą adaptera A1460 CE możliwe jest wykonanie poniższych testów 
(Uwaga: tylko Autotesty).

Funkcje pomiarowe

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

Rezystancja izolacji (sonda) 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V

Wytrzymałość izolacji HV AC, Programowalny HV AC 100 ... 1500 V w krokach 10 V (Iwyj. maks ...100 mA)

Wytrzymałość izolacji HV DC, Programowalny HV DC 100 ... 1500 V w krokach 10 V (Iwyj. maks ...100 mA)

Czas rozładowania

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

Bezpieczeństwo urządzeń / maszyn / tablic rozdzielczych
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 
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 
wytrzymałości dielektrycznej izolacji

3. Wejście do połączenia adaptera ze 
złączem TC1 testera 
- wyjścia testera L,N,PE, P/S 
- złącze komunikacyjne - kontrola 
wejść/wyjść

Bezpieczeństwo urządzeń / maszyn / tablic rozdzielczych
Funkcjonalność adaptera CE

1

2

3

4 5

6

7

1 2

2

3

3

4 5

1
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Komunikacja:  
Porty komunikacyjne: 4 x 
RS232, USB oraz Bluetooth 
umożliwiają pobieranie, 
wysyłanie danych oraz zdalną 
kontrolę nad przyrządem.

Intuicyjne menu oraz duże 
ikony sprawiają, że tester 
jest bardzo łatwy w konfi-
guracji i obsłudze.

1

2

Badanie wytrzymałości 
izolacji napięciem AC 
(5kV przy 500VA) oraz DC 
(6kV).

Duży dotykowy wyświe-
tlacz LCD, z wbudowa-
nymi ekranami pomocy 
oraz ostrzeżeniami czyni 
korzystanie z testera 
łatwym i bezpiecznym.

3

4

Oznaczenie CE jest obowiązkowym znakiem potwierdzającym zgodność wyrobu z 
wymaganiami europejskimi dla produktów sprzedawanych na terenie Europejskiej Strefy 
Ekonomicznej (EEA) od 1985 roku. Oznaczenie CE można także znaleźć na produktach 
sprzedawanych poza EEA, które są wytwarzane lub projektowane na rynki wewnątrz strefy. 
Dzięki temu oznaczenie CE jest rozpoznawalne na całym świecie. Jest to swoista deklaracja 
producenta, że jego dany produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw europejskich.

Bezpieczeństwo urządzeń / maszyn / tablic rozdzielczych
Testowanie urządzeń pod kątem zgodności CE, testowanie rozwojowe 
oraz testowanie na linii produkcyjnej

1. Intuicyjne menu... 2. Zaawansowane możliwości 
komunikacyjne...

3. Pomiar wytrzymałości 
izolacji AC/DC...

4. Ekrany pomocy...
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Kolorowe lampy LED z 
wbudowanym brzęczkiem 
umożliwiają wizualną i aku-
styczną sygnalizację etapów 
wykonywania testu lub 
wyniku pomiaru.

5

8

6
Pedał zdalnego sterowania jest 
używany do bezpiecznego, zdalnego 
uruchomienia wysokonapięciowego 
testu wytrzymałości izolacji dodat-
kowo nie zajmując rąk operatora.

Adapter A 1460 umożliwia 
wykonanie sekwencji autote-
stów za pomocą pojedyncze-
go gniazda pomiarowego.

Adapter A 1460 został 
zabezpieczony rozłącznikiem 
bezpiecznikowym, z łatwo wy-
mienialnymi bezpiecznikami.

7

Nowy CE MultiTesterXA, w połączeniu z adapterem CE Adapter A 1460, zapewnia bardzo 
dokładny i profesjonalny zestaw umożliwiający wykonywanie automatycznych sekwencji 
testowych z wykorzystaniem tylko jednego gniazda pomiarowego.
Takie rozwiązanie przewidziane jest do wykonywanie pomiarów bezpieczeństwa oraz 
certyfikacji CE urządzeń, maszyn i rozdzielnic elektrycznych na etapie produkcji.

Bezpieczeństwo urządzeń / maszyn / tablic rozdzielczych
Wielofunkcyjny przenośny zestaw pomiarowy – MultiTester XA + adapter CE

5. Lampy sygnalizacyjne... 6. Pedał zdalnego sterowania... 7. Wszystkie testy z jednego 
gniazda...

8. Zabezpieczenie obwodów 
pomiarowych...
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Bezpieczeństwo urządzeń / maszyn / tablic rozdzielczych
Akcesoria
Fot. Nr kat. Opis Opis zastosowania

A 1460 Adapter CE Wraz z testerem tworzy zestaw umożliwiający wykonywanie automatycznych sekwencji testowych 
z wykorzystaniem tylko jednego gniazda pomiarowego, zestaw zawiera A 1511 2M5.

A 1495 Pedał zdalnego sterowania Pedał zdalnego sterowania jest używany do bezpiecznego, zdalnego uruchomienia 
wysokonapięciowego testu wytrzymałości izolacji nie zajmując niepotrzebnie rąk operatora.

A 1511 2M5 Sonda Commander 2,5 m Sonda Commander umożliwia zdalne sterowanie pasywnymi testami, zawiera wbudowaną latarkę 
oraz diody sygnalizujące wyniku pomiaru (pozytywny/negatywny).

A 1511 5M  Sonda Commander 5 m

A 1105 Skaner kodów kreskowych Skaner kodów kreskowych może być używany do szybkiego pobierania identyfikatora urządzeń 
oznaczonych kodem kreskowym.

A 1560 Adapter Burn Link Adapter Burn Link służy do wykonywania testów „wypalania” izolacji prowadzących do 
uszkodzenia badanego obiektu. Prąd uszkodzeniowy jest ograniczony do 30mA.

A 1497 Lampa sygnalizacyjna / 4 
LEDy + brzęczyk

Lampa sygnalizacyjna złożona z 4 kolorowych diodowych segmentów oraz brzęczka. Umożliwia 
wizualną i akustyczną sygnalizację etapów wykonywania testu lub wyniku pomiaru.

A 1496 Lampa sygnalizacyjna / 2 
LEDy

Lampa sygnalizacyjna złożona z 2 diod LED (czerwonej i zielonej) do wizualnej informacji 
użytkownika o występowaniu na zaciskach pomiarowych niebezpiecznego napięcia probierczego 
podczas trwającego pomiaru wytrzymałości dielektrycznej.

A 1499 Zewnętrzny zasilacz 24V Jeśli lampa sygnalizacyjna jest podłączona bezpośrednio do testera CE MultiTesterXA (bez 
adaptera CE A 1460) – do jej zasilenia należy użyć zewnętrznego zasilacza. 

A 1060 Rozgałęziacz do pomiaru 
czasu rozładowania

Rozgałęziacz typu T może być wykorzystywany do pomiarów czasu rozładowania maszyn lub 
rozdzielnic.

A 1079 Przewód do pomiaru czasu 
rozładowania 

Adapter do pomiaru czasu rozładowania wewnętrznych elementów elektronicznych.

A 1458 Czytnik kart MicroSD Pozwala przesyłać dane pomiędzy komputerem oraz kartą pamięci.

A 1017 Przewód komunikacji RS232 Interfejs komunikacyjny RS232 do podłączenia testera z komputerem PC.

A 1521 Izolator USB Izolator USB zapewnia izolację galwaniczną interfejsu USB testera od komputera PC w celu 
ochrony komputera na wypadek wystąpienia różnicy potencjałów pomiędzy tymi dwoma typami 
urządzeń. 

S 2073 Przewód do pomiarów 
wytrzymałości izolacji 5m, 
bez pistoletów

Wysokonapięciowe przewody pomiarowe do pomiaru większych urządzeń elektrycznych.

S 1058 Przewody do pomiaru 
ciągłości, 2 x 10m, 2 szt.

Przedłużacze przewodów do pomiaru ciągłości.

S 1072 Przewód do pomiaru ciągłości 
z zaciskiem krokodylkowym, 
2 x 2.5 m, 2 szt.

Przewód do pomiaru ciągłości z ekranem ochronnym oraz zaciskami krokodylkowymi do pomiaru 
ciągłości dużymi prądami pomiarowymi (10 A, 25 A).

S 2012 Przewód do pomiaru 
ciągłości, 10 m, 2 szt. 
(czerwony, czarny) 

Przedłużacz do pomiaru ciągłości.
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FUNKCJA Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Pomiar wytrzymałości izolacji HV AC (+ programowalny pomiar wytrzymałości izolacji HV AC)

- Napięcie pomiarowe (AC)

- Prąd pomiarowy (indukcyjny, rezystancyjny, 
pojemnościowy)

- Prąd zwarciowy
- Moc wyjściowa

0 ... 1999 V
2.00 ... 5.99 kV
0.0 ... 99.9 mA
0.0 mA ... 99.9 mA
-99.9 mA ... 99.9 mA
> 200 mA
500 VAmax

1 V
10 V
0.1 mA
0.1 mA
0.1 mA

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

Pomiar wytrzymałości izolacji HV DC (+ programowalny pomiar wytrzymałości izolacji HV DC)

- Napięcie pomiarowe (DC)

- Prad pomiarowy

0 ... 1999 V
2.00 ... 6.99 kV
0.01 ... 9.99 mA

1 V
10 V
0.01 mA

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

Pomiar czasu rozładowania

- t
- Up

0.0 ... 9.9 s
0 ... 550 V

0.1 s
1 V

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

Pomiar ciągłości (0.2A, 4A, 10A, 25A)

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

0.01Ω
0.1Ω
0.1Ω
1 Ω

± (2 % w.w. + 2  cyfry)
± 3 % w.w.
± 5 % w.w.
Orientacyjna

Pomiar rezystancji izolacji (250 V, 500 V, 1000 V), oraz pomiar rezystancji izolacji z sondą (250 V, 500 V, 1000 V)

- Riso/Riso-s 0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 199.9 MΩ

0.01 MΩ
0.1 MΩ

± (3 % w.w. + 2  cyfry)
± 5 % w.w. 

- Napięcie wyjściowe 0 V ... 1200 V 1 V ±(3 % w.w. + 2  cyfry) 

Pomiar rezystancji izolacji (50 V, 100 V), oraz pomiar rezystancji izolacji z sondą (50 V, 100 V)

- Riso/Riso-s 0.00 MΩΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩΩ ... 199.9 MΩ

0.01 MΩ
0.1 MΩ

± (5 % w.w. + 2  cyfry)
± 20 % w.w. 

- Napięcie wyjściowe 0 V ... 1200 V 1 V ±(3 % w.w. + 2  cyfry) 

Pomiar zastępczego prądu upływu (napięcie otwartego obwodu <50 V AC)

- Isub / Isub s 0.00 mA ... 19.99 mA 10 µA ± (5 % w.w. + 3  cyfry)

Pomiar różnicowego prądu upływu

- Idiff 0.00 mA ... 19.99 mA 0.01 mA ± (3 % w.w. + 5  cyfr)

Pomiar prądu upływu w przewodzie PE

- Ipe 0.00 mA ... 19.99 mA 0.01 mA ± (3 % w.w. + 3  cyfry)

Pomiar dotykowego prądu upływu

- Itou 0.00 mA ... 19.99 mA 0.01 mA ± (3 % w.w. + 3  cyfry)

Pomiar mocy

- P 0 W ... 999 W
1.00 kW ... 3.70 kW

1 W
10 W

± (5 % w.w. + 5  cyfr)
± 5 % w.w.

- S 0 VA ... 999 VA
1.00 kVA ... 3.70 kVA

1 VA
10 VA

± (5 % w.w. + 5  cyfr)
± 5 % w.w.

- Q ±(0 ... 999) VAr
±(1.00 ... 3.70) kVAr

1 VAr
10 VAr

± (5 % w.w. + 5  cyfr)

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

0.01
0.01

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

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

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

- Cos fi 0.00i ... 1.00i
0.00c ... 1.00c

0.01
0.01

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

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

0.1
1 V

±(3 % w.w.+ 10  cyfr)
±(3 % w.w.)

- I 0.00 A ... 16.00 A 0.01 ±(3 % w.w. + 5  cyfr)

Zasilanie 110 V / 230 V AC,  50 Hz / 60 Hz

Kategoria przepięciowa CAT II / 300 V, CAT II / 600 V (DISCH1 / DISCH2, tylko) 

Klasa ochronności I

Maks. napięcie wyjściowe pomiaru wytrzymałości izolacji 5 kV AC / 6 kV DC, podwójna izolacja

Komunikacja 4 x RS232, 1 x USB, 1 x Bluetooth

Wymiary (dł.×szer.×wys.) 43,5 cm x 29,2 cm x 15,5 cm

Masa 17 kg

Bezpieczeństwo urządzeń / maszyn / tablic rozdzielczych
Dane techniczne
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METREL d.d.
Measuring and Regulation Equipment Manufacturer 
Ljubljanska 77, SI-1354 Horjul, Slovenia
T +386 (0)1 75 58 200, F +386 (0)1 75 49 226
metrel@metrel.si 
www.metrel.si

MERSERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa
tel/fax: 0-22 831 25 21, 831 42 56, 635 82 54
www: www.merserwis.pl 
e-mail: dh@merserwis.pl

Uwaga! Fotografie w tym katalogu mogą nieznacznie różnić się od wyglądu przyrządów w chwili 
dostarczenia.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych bez informowania o tym. 

PRODUCENT

DYSTRYBUCJA


