
Uusi Metrel MI 3360 OmegaGT XA -konetesterit
- neljä mallia vaativaan ammattikäyttöön

Kaikki mallit tukevat kirjautuneita käyttäjiä, 
mikä tarkoittaa, että laitetta voi käyttää 
useampi testaaja. Konetestereillä voidaan 
testata kannettavat laitteet, hitsauslaitteet, 
lääkintälaitteet sekä PRCD-laitteet. Kaikis-
sa malleissa on edistyksellinen sisäänra-
kennettu käyttöliittymä, joka mahdollistaa 
ennalta luotujen AUTOSEQUENCE®-ohjel-
mien käytön.
Suuren muistikapasiteetin (8 Gt micro- 
SD-kortti) ansiosta pitkäaikainen tietojen 
tallentaminen ja arkistointi on mahdollista. 
Kaikki laitteet on suunniteltu erityisesti 
pitkäaikaiseen testaukseen, koska niiden 
muistirakenne mahdollistaa yksinkertai-
sen haun laitteiston arkiston kautta sekä 
(säännöllisten) testien nopean uudelleen 
toteuttamisen.  
Suurta huomiota on kiinnitetty oheis-
laitteiden, kuten tulostimien ja viiva- tai 
QR-koodin skannereiden sekä RFID-luki-
joiden tukeen (Bluetooth- ja langallisissa 
versioissa). Sen lisäksi kaikki mallit tukevat 
Metrel ES Manager PC-ohjelmistoa, joka on 
suomenkielinen.

MITTAUSTOIMINNOT
•	 visuaaliset	tarkastukset
•	 sulaketesti
•	 jatkuvuus	//	suojajohtimen	resistanssi		
 200 mA
•	 jatkuvuus	//	suojajohtimen	resistanssi	 
 10 A, 25 A (vain 25 A, M, F, mallit)
•	 eristysresistanssi	(Riso,	Riso-S)
•	 Sub-vuotovirta,	korvaava	vuotovirta	-	S
•	 erotusvuotovirta
•	 PE-vuotovirta
•	 kosketusvuotovirta
•	 eristysvastus,	IEC	/	EN	62353
•	 kosketusvuotovirta,	IEC	/	EN	62353
•	 laitteiden	vuotovirta	(suora,	erotus,	 
	 vaihtoehtoinen)	IEC	/	EN	62353
•	 osittainen	vuotovirta	(suora,	vaihto- 
	 ehtoinen),	IEC	/	EN	62353
•	 eristysvastus	(lisävaruste	A	1422)	 
	 IEC	/	EN	60974-4
•	 hitsauspiirin	vuotovirta	 
	 (lisävaruste	A	1422)	IEC	/	EN	60974-4
•	 ensisijainen	vuotovirta	 
	 (lisävaruste	A	1422)	IEC	/	EN	60974-4
•	 tyhjäkäyntijännite	(lisävaruste	A	1422)	 
	 IEC	/	EN	60974-4
•	 teho	(P,	S,	Q,	PF,	THDu,	THDi,	Cos , I, U)
•	 PRCD-testi,	(2-napainen,	3-napainen,	 
	 K	/	Di	(varistori),	S	(3-napainen)
•	 PRCD	PE-koetintesti,	PRCD-avoimen	 
 johtimen testi, PE-johtimen (PRCD) testi
•	 RCD-testi	(tyyppi	A,	AC,	B,	B	+,	F)
•	 suurjännitetesti	(1500	V,	3000	V)
•	 polariteetti	/	aktiivinen	napaisuus
•	 virtapihti	(lisävarusteena	A	1579)

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
•	 Kosketusnäyttö:	korkea	resoluutio,	 
	 värikäs	kosketusnäyttö,	4,3	tuuman	TFT
•	 Kaksi	käyttötapaa:	näppäimistö	ja	 
 kosketusnäyttö mahdollistavat käyttäjän  
 hallita laitetta haluammallaan tavalla
•	 Ennalta	määritellyt	AUTOSEQUENCE®:t	 
 sallivat yksinkertaisen ja nopean testi- 
 ohjelman suorittamisen valitulle  
 laitteelle
•	 Lue	koodi	ja	testi:	QR-	ja	viivakoodi- 
 järjestelmä etiketöinnissä yhdessä  
 AUTOSEQUENCE®:n	kanssa	 
 mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen  
 testauksen sähkölaitteista
•	 Testausryhmät:	laitteilla	on	sisään- 
 rakennetut suodattimet niiden käyttö- 
 alueiden mukaan, minkä ansiosta  
 voidaan yksinkertaisesti valita tarvittavat  
 testiohjelmat
•	 Tuki	PRCD-testaukselle:	tuki	kaiken- 
 tyyppisille PRCD-laitteille, mukaan-  
	 lukien	2-napainen,	3-napainen,	K	/	Di	 
	 (varistori),	S	(3-napainen)	ja	testaus	 
 PE-koettimen kanssa
•	 Tuki	RCD-testausta	varten:	kaikki	 
	 laitteet	tukevat	A-,	AC-,	B-,	B	+-	ja	 
 F-RCD-testiä 
•	 Sulakkeiden	testaus:	laitteella	on	 
 erityinen, integroitu testausmoduli  
 kaikentyyppisten putkisulakkeiden  
 nopeaan testaukseen

•	 Kiinteät	laitteet:	laitteisiin	on	 
 integroitu  testiliittimiä, joiden  
 avulla voidaan yksinkertaisesti  
 testata jo asennettuja laitteita
•	 Suurjännitestaus	(vain	MI	3360	F):	 
 laite mahdollistaa eristeiden lujuuden  
 testauksen, joka on suoritettava sähkö- 
 laitteiden korjauksen tai huollon jälkeen
•	 Lääkintälaitteiden	testaus	 
	 (vain	MI	3360	M):	laite	mahdollistaa	 
 lääkintälaitteiden testauksen  
	 IEC	/	EN	62353:n	mukaisesti
•	 Hitsauslaitteiden	testaus	(vain	A	1422):	 
 kaikki OmegaGT XA -tuetut testit  
	 hitsauskoneille	IEC	/	EN	60974-4	 
 mukaisesti
•	 Suuri	muisti:	tuki	microSD-muisti- 
 kortille, 8 Gt -kortti jo laitteessa paikal- 
	 laan,	sitä	voidaan	laajentaa	32	Gt:n
•	 PC	SW	Metrel	ES	Manager:	 
 mahdollistaa testausohjelmien  
 luomisen, käyttäjän määrittämät AUTO- 
 SEQUENCE®:t,	ammattimaiset	raportit	 
 ja tiedonsiirron arkistointiin, suomen- 
 kielinen
•	 aMESM	Android	SW:	mahdollistaa	 
 QR-koodin skannaamisen ja valmiiden  
 käyttäjän määrittämien AUTO- 
 SEQUENCE®-ohjelmien lataamisen



SOVELLUKSET
•	Kannettavien	sähkölaitteiden	testaus
•	 Kiinteiden	sähkölaitteiden	testaus
•	 Lääketieteellisten	sähkölaitteiden	testaus
•	 Kolmivaiheisten	sähkölaitteiden	testaus
•	 Sähköhitsauslaitteiden	testaus
•	 Kannettavien	kytkinlaitteiden	testaus	integroidulla	PRCD-kytkimellä
•	 Ulkoisten	johdinten	testaus	integroidulla	PRCD-kytkimellä

STANDARDIT

Toiminnallisuus
•	 VDE	0701-0702
•	 IEC	/	EN	60974-4
•	 IEC	/	EN	62353
•	 AS-NZS	3760,	käytännesäännöt

Turvallisuus
•	 EN	61010-1
•	 EN	61010-2-030
•	 EN	61010-031
•	 EN	61010-2-032
•	 EN	61557

EMC
•	 EN	61326-1

USB 2.0

Luja	kotelo

Muistikortti

Testiliittimet  
sulakkeiden  
testaukseen

Ohjauspaneeli

Värillinen	kosketusnäyttö



LAITTEIDEN SÄHKÖISEN TURVALLISUUDEN NOPEA TESTAUS, TESTAA TEHOKKAASTI:
•	 Kannettavat	laitteet	VDE	0701-0702:n	mukaan
•	 Lääketieteelliset	sähkölaitteet	IEC	/	EN	62353:n	mukaan
•	 Hitsauslaitteet	VDE	0544-4,	IEC	/	EN	60974	mukaan	(yhdessä	A	1422	Active	3-vaiheadapterin	kanssa)

HV-testiliitimet
(vain	MI	3360	F)

Testiliitimet

Tiedonsiirtoportti aktiivisten 
adapterien liittämistä varten  
(A	1322	/	A	1422)

Tiedonsiirtoliittimet viivakoodin- 
lukijan,	PC:n	ja	ulkoisen	USB- 
näppäimistön liittämiseen

Vekkoliitäntä

Liittimet	virtapihdin	A	1579 
(lisävaruste) liittämiseen 



Mittaustoiminto    MI 3360 MI 3360 MI 3360 MI 3360

  25 A M F

Silmämääräiset	tarkastukset	 •	 •	 •	 •

Sulaketesti	 •	 •	 •	 •

Jatkuvuus	//	Suojajohtimen	resistanssi	200	mA	 •	 •	 •	 •

Jatkuvuus	//	Suojajohtimen	resistanssi	10	A,	25	A	 	 •	 •	 •

Eristysresistanssi	(Riso,	Riso-S)	 •	 •	 •	 •

Korvaava	vuotovirta,	korvaava	vuotovirta	-	S	 •	 •	 •	 •

Erotusvuotovirta	 •	 •	 •	 •

PE	vuotovirta	 •	 •	 •	 •

Kosketusvuotovirta	 •	 •	 •	 •

Polariteetti	/	aktiivinen	napaisuus	 •	 •	 •	 •

Teho	(P,	S,	Q,	PF,	THDu,	THDi,	Cos ,	I,	U)	 •	 •	 •	 •

P-RCD,	(2-napainen,	3-napainen,	K	/	Di	(varistori),	S	(3-napainen)	 •	 •	 •	 •

PRCD	PE-koetintesti,	avoimen	johtimen	testi,	PE-johtimen	testi	 •	 •	 •	 •

RCD-testi	(tyyppi	A,	AC,	B,	B	+,	F)	 •	 •	 •	 •

Suurjännitetesti	(1500	V,	3000	V)	 	 	 	 •

Eristysvastus,	IEC	/	EN	62353	 	 	 •

Kosketusvuotovirta,	IEC	/	EN	62353	 	 	 •

Laitteen	vuotovirta	(suora,	erotus,	vaihtoehtoinen)	IEC	/	EN	62353	 	 	 •

Sovelletun	osan	vuotovirta	(suora,	vaihtoehtoinen),	IEC	/	EN	62353	 	 	 •

Eristysvastus	(lisävaruste	A	1422),	IEC	/	EN	60974-4	 •	 •	 •	 •

Hitsauspiirin	vuotovirta	(lisävaruste	A	1422),	IEC	/	EN	60974-4	 •	 •	 •	 •

Ensisijainen	vuotovirta	(lisävaruste	A	1422),	IEC	/	EN	60974-4	 •	 •	 •	 •

Tyhjäkäyntijännite	(lisävaruste	A	1422),	IEC	/	EN	60974-4	 •	 •	 •	 •

Virtapihti	(lisävarusteena	A	1579)	 •	 •	 •	 •

Vakiovarustesetti MI 3360
•	 Mittalaite	MI	3360	(25	A,	M,	F)	OmegaGT	XA
•	 Laukku	lisävarusteisiin
•	 Smartball-kynä	kosketusnäytöllä
•	 Suurjännitekoestus	(vain	MI	3360	F)
•	 Hauenleuka,	punainen	(vain	MI	3360	F)
•	 Hauenleuka,	musta
•	 Testijohdin,	musta
•	 Testipuikko,	musta
•	 IEC-testikaapeli,	2	m
•	 Verkkokaapeli
•	 USB-kaapeli
•	 Kalibrointitodistus
•	 Käyttöohjeen	tiivistelmä	
•	 CD	käyttöohjeella	(täysi	versio)	ja	 
	 PC	SW	Metrel	ES	Manager

TILAUSTIEDOT
Koska testausstandardit eroavat maailmanlaajuisesti, valmistajilta on yhä tärkeämpää 
varmistaa, että niiden tuotteet ovat turvallisia kuluttaja- ja teollisuusmarkkinoille.  
Sovelluksesta riippuen Metrel tarjoaa erilaisia sarjoja testerin ja lisävarusteiden kanssa.

HUOM!

• = yhdessä lisävarusteiden kanssa
IEC / EN 60974-4 -mittauksia	tuetaan	vain	aktiivisella	3-vaiheisella	adapterilla	A	1422
Vuotovirtamittauksia	tuetaan	lisävarusteena	saatavana	virtapihdillä	A	1579

MIKSI TESTATA KANNETTAVIA LAITTEITA?

Kannettavien ja kiinteiden laitteiden testauksen tarve on lisääntymässä, koska erilaiset 
laitteet, kuten ilmastointiyksiköt, käsienkuivaimet, sähkölämmittimet ja monet muut 
samankaltaiset	laitteet	ovat	yleistyneet.	Laitteita	jatkuvasti	käytettäessä	myös	riski	niiden	
mekaaniseen tai sähköiseen vikaantumiseen nousee. Nykyinen lainsäädäntö määrää 
sen vuoksi (tällä hetkellä Englannissa ja Saksassa), että kaikki julkisessa käytössä olevat 
laitteet vaativat määräajoin testausta niiden turvallisuuden määrittämiseksi. Jos ne ovat 
vaurioituneet, ne voivat aiheuttaa tulipalon tai jopa kuoleman sähköiskun kautta.

Metrel	on	julkaissut	MI-3360	OmegaGT	XA	-laitetesteristä	neljä	eri	mallia,	jotka	kattavat	
koko testaussovellusten kirjon ja antavat käyttäjälle mahdollisuuden valita mahdollisim-
man sopiva malli erilaisten laitteiden testaukseen.

LISÄVARUSTEET
kuva  tilausnro kuvaus

A1578	 RS232	USB-sovitin	 
 ulkoiselle USB- 
 näppäimistölle

P1101	 Lisenssiavain	 
 Metrel ES Manager - 
 ohjelmalle (täysi versio)

A1522	 aMESM	android	SW

A1545	 QR	/	viivakoodinlukija		 	
 (Bluetooth)

A1321	 Viivakoodinlukija	 
 (Bluetooth)

A1105	 Viivakoodinlukija

S2062	 BT-etikettien	tulostinsarja			
 (verkkovirta)

A1489	 Etikettitulostin	verkkovirta-	 
 ja datakaapeleilla

A1488	 BT-tulostin	(akku	tai	 
 verkkovirta)

A1579	 Vuotovirtapihti

A1474	 115	V	testisovitin

A1390	 Sovitin	CEE	5-P	32	A	/	 
	 CEE	5-P	32	A

A1389	 Sovitin	CEE	5-P	16	A	/	 
	 CEE	5-P	16	A

A1388	 Sovitin	Schuko	/	Schuko

A1317	 3-vaiheinen	sovitin	 
	 (32	A	CEE-Schuko)

A1316	 3-vaiheinen	sovitin	 
	 (16	A	CEE-Schuko)

A1207	 Kolmivaiheinen	sovitin

A1422	 Aktiivinen	3-vaiheinen		 	
 Adapter Plus

A1322	 Aktiivinen	3-vaiheinen	 
 sovitin


