
pøístroj pro kontroly bezpeènosti 
lékaøských elektrických pøístrojù
a elektrických spotøebièù

ÈSN EN 62353 ed.2
ÈSN 33 1600 ed.2
ÈSN EN 60601-1



Multifunkèní mìøicí pøístroj pro kontroly bezpeènosti 
zdravotnických pøístrojù a elektrických spotøebièù 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
Odpor ochranného obvodu                                      0,000  ̧
Izolaèní odpor                                                          0,100  ̧ 100,0 MW                        mìøicí napìtí DC 500 V, 250 V
Unikající proud - náhradní metoda                          0,000  ̧ 20,00 mA               pøepínatelné rozlišení na 0,0001 mA
Unikající proud - pøímá metoda                               0,000  ̧ 10,00 mA                vèetnì zobrazení DC složky proudu
Unikající proud - rozdílová metoda                          0,000  ̧ 10,00 mA 
Unikající proud externím mìøicím zaøízením           0,000  ̧ 20,00 mA
Pøíkon zdánlivý                                                        10  ̧3680 VA 
Proud procházející spotøebièem                              0,0  ̧ 16,0 A 
Proud mìøený kleš�ovým transformátorem             0,0  ̧ 100,0 A
Pøíkon mìøený kleš�ovým transformátorem             10  ̧ 9999 VA  
Napìtí sítì U                                                        207,0  ̧ 253,0 VL-N

Rozmìry (š x h x v)                                                  250 x 195 x 50 mm
Hmotnost                                                                 1,7 kg

 10,00 W                                              mìøicí proud > 1 A

VLASTNOSTI
- Mìøicí funkce jsou v souladu s požadavky norem ÈSN EN 62353, ÈSN 33 1600, ÈSN EN 60601-1 (èásteènì)
- Mìøení unikajícího proudu pøíložné èásti zdravotnických pøístrojù pøi simulaci poruchových stavù
- Inteligentní uspoøádání ovládací klávesnice umožòuje pøehlednou volbu mìøicích metod pro mìøení na pøístrojové 
  nebo pacientské èásti zdravotnického pøístroje (nápovìda ke zvolené mìøicí metodì podle  pøíslušné normy) 
- Mìøení unikajících proudù trojfázových zaøízení s pomocí trojfázových adaptérù
- Možnost použití pøístroje i v izolovaných sítích (neplatí pro všechny mìøicí metody)
- Možnost pøipojení USB zaøízení typu HID pro automatické naètení ID spotøebièe, napøíklad èteèky èárového kódu
- Komunikace s PC pøes USB port
- Souèástí dodávky pøístroje je SW pro PC - ILLKO Studio -  pro tvorbu a správu databáze spotøebièù

Náhradní mìøicí metody

Pøímé mìøicí metody

Rozdílové mìøicí metody

Mìøicí metody podle 
ÈSN EN 60601-1 ed.2

Unikající proudy pøístroje

Unikající proudy pøíložné èásti

Ostatní mìøicí metody

Nápovìda ke zvolené funkci Klávesnice pøístroje
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