
Multifunk�ný kufríkový tester MultiservicerXA je ur�ený na vykonávanie všetkých 
potrebných meraní pre testovanie bezpe�nosti elektrických spotrebi�ov a náradia, 
pracovných strojov a rozvadza�ov. 

Merania sú rozdelené do štyroch skupín: 
� Testovanie prenosných spotrebi�ov a náradia pod�a VDE 0701 0702
� Testovanie elektrickej bezpe�nosti pracovných strojov pod�a IEC/EN 60204
� Testovanie bezpe�nosti rozvadza�ov pod�a IEC/EN 60439 a novej IEC 61439 
� Všetky testy. Ve�ká �as� funkcií tohto prístroja je vhodná aj na využitie pri testovaní 
   pod�a iných noriem a predpisov  (typové skúšky, servisné merania, bežné testy).  
   Až 18 rôznych meraní možno vykona� ako jednotlivý test, alebo v skupine  
   predprogramovaných testov (PAT režim). 

HLAVNÉ �RTY 
� Do pamäte prístroja možno uloži� až 6000 výsledkov meraní vrátane parametrov 
� Možnos� odoslania výsledkov z PC do prístroja a porovnania predchádzajúcich 
   a nových hodnôt priamo na mieste. 
� Pripojenie �íta�ky �iarového kódu alebo �íta�ky RFID. 
� Tla� štítkov priamo na mieste. 

MultiservicerXA je plne kompatibilný s novým výkonným PAT Link PRO databázovým 
softwérovým balíkom. Štandardným úkonom je stiahnutie, prezeranie a uloženie 
výsledkov. Tiež je možná tla� a export do formuláru. 
Heslom chránená verzia PAT Link PRO Plus ponúka navyše možnosti rozšírenej 
analýzy výsledkov, upload výsledkov do prístroja (za ú�elom porovnania s novými 
meraniami) a vytvorenie profesionálnej správy o meraní. 

HLAVNÉ PREDNOSTI 
� Ve�ký grafický LCD displej s rozlíšením 240 x 128 bodov s podsvietením. 
� Intuitívna štruktúra menu. 
� Help menu so ilustráciami odporú�aného pripojenia pri meraní. 
� Tri komunika�né porty (1x USB, 2x RS232) pre komunikáciu s PC, pripojenie �íta�ky 
   �iarového kódu, RFID �íta�ky/zapisova�ky a tla�iarne. 
� Mäkká dotyková klávesnica s kurzormi. 
� Hodiny s reálnym �asom. 

POUŽITÉ NORMY

Elektromagnetická kompatibilita 
(EMC) 
EN 61326 

Bezpe�nos� (LVD) 
EN 61010-1 
EN 61010-031 

Funkcie 
VDE 0701-0702 
EN 6024-1 Ed.5 
EN 60439 
IEC 61439-1 

Merania 
IEC/EN 61557 (�as� 1, 2, 3, 4, 6, 7 
a 10) 
VDE 0404 (�as� 1 a 2) 

MI 3321 MultiservicerXA Prvý tester 
pracovných strojov 
vykonávajúci všetky 
potrebné testy pod�a 
novej IEC/EN 60204 

ed.5 vrátane 
impedancie slu�ky, 

testu RCD 
a vysokonapä�ového 

testu 



Preh�ad meraní 
Test elektrických
spotrebi�ov a náradia 
� Odpor zemného pripojenia 
� Izola�ný odpor 
� Izola�ný odpor – S 
� Náhradný unikajúci prúd 
� Náhradný unikajúci - S prúd 
� Rozdielový unikajúci prúd 
� Test polarity 
� Meranie prúdu klieš�ami 
� Test P-RCD 
� Výkon / Funk�ný test 

Test pracovných strojov
� Spojitos� (jedorazovo / auto) 
� Izola�ný odpor 
� Vysokonapä�ový test
� Impedancia slu�ky a možný 
skratový prúd
� Test RCD
� �as vybitia
� Napätie, frekvencia, 3f rotácia po�a
� Funk�ný test 

Test rozvadza�ov
� Spojitos�
� Izola�ný odpor 
� Vysokonapä�ový test
� �as vybitia
� Funk�ný test 



MI 3321   
Štandardné príslušenstvo 

� Prístroj Multiservicer XA 
� Vysokonapä�ový (HV) testovací kábel 
� Testovací kábel so zástr�kou 
� Trojvodi�ový testovací kábel 
� Testovací kábel �ierny, 1.5m 
� Testovací kábel �ervený, 1.5m 
� Testovací kábel �ervený, 4m 
� Testovací kábel zelený, 1.5m 
� Testovací hrot, 4 ks (�ierny, �ervený, zelený, modrý)
� Krokosvorka �ierna, 3 ks 
� PC SW PAT Link PRO, káble RS232 a USB 
� Ochranná taška pre príslušenstvo 
� Návod na obsluhu 
� Kalibra�ný list 

Príslušenstvo na objednávku 

�íta�ka �iar. Kódu 

Štítky s �iarovým 
kódom, 1000ks 

RFID �íta�/zapisova�

RFID krúžky. 50 ks 

Tla�iare� štítkov, 
kábel a adaptér 

Papier pre tla�iare�, 
500 štítkov, 50x30mm 

Adaptér na presné  
meranie impedancie 

PC SW PAT Link PRO 
Plus 

3-fázový adaptér 

Kliešte na unikajúci 
prúd 

Predlžovacie káble na 
spojitos�, 2 ks, 10m  

Váš dodávate�:


