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Pouití:
Mìøení pøechodových odporù a vodivé spojení
Zkratový proud pøi mìøení pøechodových odporù je minimálnì 200mA. Mìøení probíhá
s automatickým pøepólováním zkuebního proudu. Je moné vykompenzovat odpor
pøívodních òùr. Lze nastavit mezní hodnotu pøechodového odporu. Vodivé spojení slouí k propískávání obvodù, hledání zkratù apod. EurotestEASI v této funkci
pracuje jako ohmmetr s malým mìøicím proudem.
Mìøení izolaèních odporù
Izolaèní odpory mohou být mìøeny napìtím 100 / 250/ 500/ 1000V do hodnoty a 1GW.
Je moné nastavit mezní hodnotu izolaèního odporu.
Test proudových chránièù
Lze testovat proudové chránièe typu AC nebo A standardní a selektivní s jmenovitým rozdílovým proudem 10 mA a 1000mA. Test lze
provádìt jak manuálnì, tak automaticky a kadý test lze provést jak kladnou, tak zápornou pùlvlnou. Pøi testu je provádìno srovnání
namìøených vypínacích èasù s hodnotami danými normou. Vypínací èas lze mìøit tìmito násobky IDN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze mìøit
vybavovací rozdílový proud ID postupnì narùstajícím proudem a samozøejmì i dotykové napìtí bez vybavení proudového chránièe.
Mìøení impedance poruchové smyèky/sítì a zkratového proudu
Pøístroj mìøí impedanci poruchové smyèky a sítì (vè. impedance mezi dvìma fázemi) a zkratový proud.
EurotestEASI má v pamìti uloenou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným
koeficientem pro výpoèet zkratového proudu umoòuje okamité vyhodnocení zmìøené impedance,
resp. zkratového proudu s ohledem na jitìní obvodu.
Pøístroj umoòuje mìøit impedanci poruchové smyèky i bez vybavení proudového chránièe. Mìøení je
pak provádìno takovou kombinací mìøicího proudu a èasu mìøení, která
zajiuje, e nedojde k vybavení proudového chránièe. Pouitá metoda zaruèuje dobrou pøesnost mìøení.
Sled fází - Pøístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (napø. nepøítomnost nìkterého fázového napìtí).
Test pøítomnosti napìtí na ochranném vodièi
Pøístroj automaticky testuje, zda není na PE pøítomno nebezpeèné napìtí.
Online monitor napìtí a svorek - Prùbìnì zobrazuje napìtí mezi jednotlivými svorkami a
informuje o tom, které svorky jsou pro dané mìøení pouité.

