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Pøístroj Profitest 0100S - II pøedstavuje svými mo�nostmi jeden z
nejkvalitnìj�ích pøístrojù na svìte. Výrazným zpùsobem ovlivní pro dal�í období
èinnost revizních technikù.
Z typového oznaèení Profitest 0100S - II je ji� patrné, �e odpovídá po�adavkùm
pro mìøení v elektrických zaøízeních dle po�adavkù VDE, IEC a následnì i
ÈSN. Navazuje na úspì�nou øadu pøístrojù Revitester S, Revitester 100, M
5010, M5010-2, mìøící soupravu PGS1 a Profitest 0100S. V zásadì v�echny
tyto pøístroje nahrazuje as podstatnì vy��ím komfortem obsluhy a jistotou
mìøení se zaøazuje na jedno z pøedních míst mezi pøístroji pro revizní a kontrolní
èinnost, které jsou pro na�e revizní a kontrolní techniky k dispozici.

Profitest 0100S-II je v souèasnì dobì jedním z mála pøístrojù, kterým
lze zjistit v�echny pøedpisy po�adované parametry ochrany odpojením (s
aplikací proudových chránièù), t.j. proud pøi kterém proudový chrániè vybavil,
vèetnì odpovídající hodnoty dotykového napìtí pøi vybavení a vèetnì mo�ností
mìøení impedance vypínací smyèky bez vybavení proudového chránièe. Mìøení
vybavovacího proudu probíhá postupným nárùstem vybavovacího proudu, jak
po�aduje ÈSN 33 2000-6-61.
Velkou výhodou je mo�nost provádìní v�ech potøebných mìøení v zaøízeních s
kmitoètem 15,4 a� 420 Hz.

Pøístroj je koncipován tak, aby jej bylo mo�né bez dal�ích úprav
pou�ívat pro ovìøování elektrických zaøízení kdekoliv na svìtì+ a tedy i v
souladu s po�adavky ÈSN v Èeské a Slovenské republice. Umo�òuje to �iroký
napì�ový a frekvenèní rozsah pou�ití a dr�ák výmìnných adaptérù, do kterého
lze upevnit zku�ební vidlici odpovídající zásuvkovému systému toho kterého
státu. Výhodou je, �e pøístroj vyhovuje i novì pøipravovaným po�adavkùm
evropských pøedpisù, které jsou pøebírány v souèasné dobì do na�ich pøedpisù
øady ÈSN EN 61 5571-11 a� 8.

PROFiTEST PSI-E
PROFiTEST PSI-TE
- modul tiskárny PSI k Profitestu, obsahuje 1
sada baterií, tisk. pásku, 2 papírové role, návod
- PSI-E modul - tiskne pouze èíslice
- PSI-TE modul - tiskne èíslice i textové znaky

PROFiTEST DC-II:
Slou�í k mìøení impedance vypínací smyèky za
proudovým chránièem bez jeho vybavení. Pøístroj
tlumí vybavení chránièe pøi mìøení.

V pøenosné bra�nì F100 je mo�né
pøehlednì a pohodlnì pøená�et vlastní
pøístroj, pamì�ový modul PSI, mìøící
adaptéry náhradní baterie, registraèní
papír a dal�í pøíslu�enství.

V pøenosném kufru K100 je
pøipraveno místo pro rùzné adaptéry
pro mìøení v trojfázových zásuvkách,
naviják s vodièem, Telearm 1
(teleskop), zemní sondu a sondu na
mìøení izolaèních odporù podlah
(sonda P).

Adaptéry Z500A, naviják
s vodièem, závrtná sonda,
Telaerm1, PRO-RLO a PRO-UNI.

Pøístroj umo�òuje Profitest 0100S-II ovìøení v�ech bezpeènostních po�adavkù podle
pøedpisù v sítích s napìtím do 550 V a s frekvencí 15,4 a� 420 Hz.

Tato skuteènost umo�òuje pøístroj pou�ívat v sítích se jmenovitým kmitoètem
16 2/3 Hz (doprava), 50 a 60 Hz (bì�né sí�ové kmitoèty), 200 Hz
(elektromechanické náøadí napø. v automobilovém prùmyslu) a 400 Hz (napø.
letectvo, armáda, spoje..). Lze v�ak mìøit i v jiných kmitoètových re�imech, které
se od tìchto základních kmitoètù odchylují.

Hodnoty namìøené pøístrojem jsou do pamì�ového modulu Profitest PSI
pøená�eny bezkontaktnì, pomocí infraèerveného pøevodníku a rozhraní. Následnì
je pak mo�né údaje vytisknout na integrované minitiskárnì pamì�ového modulu
nebo následnì zpracovat na poèítaèi, kdy je ke zpracování potøebný pouze
pamì�ový modul Profitest PSI, zatímco s pøístrojem je mo�né dál nezávisle pracovat
(napø. s dal�ím modulem). Zpracování údajù je tedy následnì mo�né nezávisle na
vlastním pøístroji.

V�echny údaje je mo�né archivovat jak na poèítaèi tak na
disketách èi CD a je mo�né pøi následných mìøeních
porovnávat pøedchozí mìøení.

( VE100S-jen v nìmecké
a anglické verzi )
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Výhody:
- mo�nost pou�ití ve v�ech sítích typu TN, IT a TT s napìtím 0 a� 550V a s kmitoètem 15,4 Hz a� 440 Hz
- úplné zkou�ky rùzných druhù proudových chránièù v souladu s po�adavky ÈSN a IEC
- snadné (jednoduché) mìøení s dvoupólovým adaptérem
- pro mìøení jsou ve v�ech pøípadech potøebné pouze jedna, pøípadnì dvì ruce
- velký (rozmìrný) grafický displej s mo�ností podsvìtlení údajù
- mo�nost vyvolání na displeji schéma zapojení pøístroje pøi konkrétním mìøení spolu se slovním vysvìtlením postupu pøi mìøení
- mo�nost nastavení doby zapnutí pøístroje (15 a� 90 vteøin) po ukonèeném mìøení a s automatickým vypínáním
- automatická kontrola dotykového napìtí v prùbìhu mìøení a zkou�e, pøi dosa�ení dovolené hodnoty pøístroj automaticky mìøení pøeru�í
- mìøení nízkoohmových odporù ètyøpólovou metodu bez nutnosti kompenzace mìøících �òùr, mo�nost automatické kompenzace odporu

pøídavných prodlu�ovacích �òùr
- paralelnì umístìné ovládací prvky na pøístroji a dr�áku zku�ebních adaptérù
- mo�nost volby komunikaèního jazyka pro komunikaci s pøístrojem (i èe�tina!)
- nápovìda (help funkce) pro v�echna mìøení provádìná pøístrojem
- autotest funkce pøístroje (baterií, signálek a relé),  mo�nost nabíjení akumulátorù pøímo v pøístroji
- násuvný pamì�ový modul PSI pro uchování namìøených hodnot a pøenos na PC s integrovanou minitiskárnou pro tisk protokolu o mìøení
- výstup pro pøipojení k poèítaèi pro ulo�ení namìøených údajù do pamìti s mo�ností následného vyhotovení protokolu o mìøení a zkou�kách

Pøístrojem je mo�né provádìt v�echna mìøení a zkou�ky v souladu s DIN VDE, IEC a dále i podle pøíslu�ných
po�adavkù ÈSN. Jde o následující mìøení v rozsahu:
· mìøení napìtí 0 a� 550 V
· mìøení kmitoètu 15,4 a� 420 Hz
· mìøení impedance vypínací smyèky 0 a� 10 W, se souèasným zobrazením údaje zkratového proudu, s mo�ností

vyvolání informace o odpovídající hodnotì jistícího prvku (v A)
- automatické mìøení opakovanou sérií mìøení celou sinusovkou (v prùbìhu 0,6 s)
- mìøení kladnou nebo zápornou pùlvlnou

· mìøení vnitøní impedance sítì ve stejném rozsahu jako u impedance vypínací smyèky
· mìøení unikajících proudù kle��ovým mìøícím transformátorem a� do 120 A
· zkou�ka rozbìhu elektromìru s pou�itím vnitøní zátì�e v pøístroji
· úplné zkou�ky rùzných typù proudových chránièù, vèetnì chránièù selektivních,chránièù se zpo�dìnou

charakteristikou (G) a chránièù pøenosných (do zásuvek)
- plynulým nárùstem chybov. proudu, se zji�tìním proudu pøi vybavení a dotyk. napìtí s pøepoètem na Idn
 mìøení dotykového napìtí 1/3 jmenovitého vybavovacího rozdílového proudu (vzta�eno k Idn)
- mìøení èasu vybavení proudového chránièe pùsobením jmenovitého vybavovacího rozdílového proudu
- mìøení èasu vybavení proudového chránièe 5 násobkem jmen. vybav. rozdílového proudu (v obou polaritách)
- mìøení odporu chránièového zemnièe

· mìøení impedance vypínací smyèky za proudovým chránièem s pou�itím pøíslu�enství pøístroje Profitest DC
· mìøení zemních odporù s pomocnou sondou 0 a� 9,99 kW, vè. mìøení bez sondy
· mìøení napìtí na zemnièi nebo sondì 0 a� 253 V
· mìøení izolaèních odporù 0 a� 300 MW, pøi mìøícím napìtí 100, 250 a 500 V
· nízkoohmová mìøení s automatickým pøepólováním v rozsahu 0 a� 100 W proudem 200 mA, s mo�ností

vyvolání informace o odpovídající hodnotì délky mìøeného vedení
· mìøení izolaèního odporu podlah a stìn a izolaèního odporu stanovi�tì
· mìøení napìtí na zemnièi pøípadnì na sondì

Pøístroj Profitest 0100S - II umo�òuje
v�echna popsaná mìøení provádìt velmi
rychle a s plným komfortem obsluhy, proto�e:
· souèasnì zobrazuje v�echny namìøené

hodnoty, pøíznakem i symboliku mìøených
velièin a uvádí odpovídající vzta�né údaje
na displeji, které lze následnì manuálnì
zaprotokolovat

· umo�òuje bezprostøední výtisk namìøených
hodnot prostøednictvím pamì�ového
modulu Profitest PSI

· umo�ní ulo�ení namìøených hodnot
v pamìti modulu Profitest PSI a pozdìj�í
zpracování na poèítaèi (PC) a jejich pøenos
do pøedtisku formuláøe o revizi a kontrole
prostøednictvím software Profidok

TR50 - mìøící kabel 50 m

PROFiTEST DC-II


