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Univerzální testovací systém byl speciálně vyvinut pro každodenní  průmyslové 
použití v laboratořích, dílnách, stejně jako polo nebo plně automatických výrobních
linkách. Měřící systém umožňuje použití různých modulů pro optimální kombinaci 
měřících postupů
 

� Univerzální systém, který splňuje téměř všechny bezpečnostní normy pro testování 
elektrické bezpečnosti.

� Odpovídá standardům CE,(verze 01/2001) EN 50191.

� Ovládání ruční nebo plně automatické.

� Přepínání těchto zkoušek je automatizováno přes relé matrice (rozšiřitelné). 
Proto kontakt s testovaným objektem stačí být proveden pouze jednou.

� Uživatel může libovolně naprogramovat kombinaci zkušek, parametry měření,
mezní hodnoty, pořadí testovacích vektorů apod.

� Lze použít LCD displej nebo velký TFT displej s dotykovou obrazovkou a zobrazení
aktuálního stavu.

� Akustické a optické výstražné signály pro identifikaci vadných testovaných objektů. 

� Samočinný test a trvalá inteligentní správa chyb. 

� RAMP funkce 

� Monitorování přerušení kabelu a kontaktu měřících vodičů

� Databáze plánovaných testů a uložených výsledků měření. 

� Zařízení  má implementované periferie pro PLC, RS232, CAN, ovladače, tiskárnu, 
čtečku čárových kódů nebo Ethernet, USB, klávesnice PS / 2, atd

� K dispozici jsou PC i specifické ovladače pro aplikace (DLL, ActiveX a LabView) 

� Výstup z výsledků zkoušek lze přímo tisknout, nebo uložit ve formě protokolu,
souboru nebo v databázi.

� Volně programovatelné vstupy a výstupy, digitální rozhraní pro zobrazení stavu
a dálkové ovládání.

� PLC / 24 VDC pro digitální výběr programu předem nastavenými testovacích
programů.

� Ochranné obvody obvody a výstražné kontrolky podle požadavků normy EN 50191

� Zkaznická řešení prostřednictvím individuálního přizpůsobení celého 
sytému

� Možnost aktualizace systému.

 

 

Souhrn
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Test vysokým napětím
 

Všechny zkušební moduly jsou elektronicky řízené, monitoruje se  vybíjení testo-
vaného objektu a napětí je bez potenciálu. Mezi speciální funkce patří monitoring 
poškození kabelu a monitoring kontaktu, automatický start a RAMP funkce.
 

� AC testovací modul  do 5000 V AC s výkonem 500VA a zkratovém proudem
od min. 200 mA

� AC testovací modul do 5000 V AC, omezení proudu bez speciálních úprav

� DC testovací modul až do 7500 V DC, proud omezen

 

Bezpečnost měřících vodičů
 

Všechnyměřící vodiče mají implementovanou 4-vodičovou měřicí metodu. Měřící 
proud po stisku spouštěcího tlačítka nebo je řízen elektronicky. Průběh měření 
a výsledky  jsou zobrazeny na LED displeji, bez nutnosti sledování zkušebního
zařízení. 
 

� AC testovací modul s 0 10 A napájecí zdroj, zkušební napětí <12 V AC 
nebo <6 V AC

� AC testovací modul s 0 35 zdroj energie, zkušební napětí <12 V AC 
nebo <6 V AC

 

Měření Izolačního odporu
 

 

� DC testovac í  modul  se  zdro jem 0 500V napět í ,  
proud omezen

� DC testovac í  modul s 0 - zdroj 1000 V napětí ,  proud omezen

Zkouška propustnosti
 
Aktuální hodnoty odporu: 10 - 1000 Ω 

Zkušební napětí:
0 - 40 V DC, elektronicky nastavitelný

Měření Mezi L a N

 

Funkční test a měření
 

Přívod do testovaného objektu: Síťové napětí, nebo nastavitelný 
zdroj 1 a 3 fáze

Maximální jmenovitý výkon: 16 A 

Měření:
Měření nebo výpočet proudu, napětí, 
funkčnosti a fázového úhlu.

 

Dostupné test moduly  
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Měření unikajících proudů
 

Měření unikajících proudů: Proud ochranného vodiče proudu a dotykový proud

Postup: A a B 

Model měření: Různé přepínatelné varianty

 

měření odporu, měření teploty, měření otáček, měření tlaku a
mnohem více.
 

 

 

 

 

 

 

Premium X2 

 

� Stejná jako X4 variant jen bez grafického displeje. Testovací systém kon-
cipovám pouze pro ovládání na dálku externího PC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostupné varianty  
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Premium X4 

 

Varianta X4 disponuje Micro-Controllerem - ovládání pomoci imlemento-
vaných WIN CE. Ovládání dálkově pomocí externího PC nebo samostatně.
 

� Grafický displej pro editaci plánu zkoušek, 
zobrazení stavu a změny parametrů pomocí 
otočného tlačítka.

� Plně optimalizováno pro periferie PLC, 
RS232, CAN, ovladače, tiskárny nebo  pro  
jiná specifická rozšíření dle požadavku ob-
sluhy. 

� Plastová klávesnice pro zadávání para-
metrů testů

  

Premium X5 

 

Varianta X5 je stejný systém jako X4 s Win CE, ale disponuje velkým displejem z X8 
� Grafický displej pro editaci plánu zkoušek, 

zobrazení stavu a změny parametrů pomocí 
otočného tlačítka.

� Plně optimalizováno pro periferie PLC, 
RS232, CAN, ovladače, tiskárny nebo  pro  
jiná specifická rozšíření dle požadavku ob-
sluhy. . 

� Plastová klávesnice pro zadávání para-
metrů testů

 

  

 

 

 

Premium X6 

 

� Jako varianta X8 ale bez TFT dotykového displeje. Měřící systém musí být 
používán s externím monitorem nebo displejem.
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Premium X8 

 

 

 

 
 

 

 

X8 Varianta implementované PC s Windows XP Pro nebo Windows 7. Systém je 
obvykle používán samostatně nebo přes síťové rozhraní. Vstup je přes velmi pohodlný
velkým TFT displej (800 x 600 / cca. 236 x 174,3 mm) s integrovaným dotykovým 
panelem. Verze s dálkovým ovládáním je možná.
 

Výhody: 
 

� Správa  DataView

� Editor nastavení postupu měření

� Výsledky a testy v paměti 

� Administrace uživatelů

� Automatický výběr testů, plánů, např. pomocí čtečky čárového kódu

� výběr jazyka a další (čeština implementována) 

 

Další porty:
 

� Vstup Klávesnice a myš

� 2 x USB 

� Ethernet / LAN 

� Externí VGA-port 

� port tiskárny např. pro A4 protokol výtisku

 

Rozšiřitelné funkce: 
 

� Údržba na dálku přes ETL Viewer

� Informace o stavu e-mailem
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� Monitorování měřících vodiču a kontaktu s testovaným     
objektem
Pro nejvyšší bezpečnost procesu, lze kdykoliv prokázat, že měřený objekt 
byl testován.

� Ramp funkce
Pro mimořádně snadné testování výrobků.

� Automatický start: Zkušební pistole HTP06C (patent) spustí měření ve 
chvíli kdy dojde k elektrickému kontaktu s testovaným objektem
Důsledkem je ochrana měřeného objektu proti přepěťových špičkám a zajištění
přesného testovacího času.

� Dodatečná pozorování mezních hodnot v průběhu měření Pro 
jemnější ladění procesu.

� Měření fázového úhlu 
Dává přesné indicie o druhu daného problému (nedokonalosti, mechanické 
vzdálenosti, atd)

� Regulované zkušební napětí
Pro konstantní zkušební napětí bez ohledu na kolísání síťě.

� Bezpečnostní okruh se dvěma řízenými relé
Nejlepší bezpečnostní prvky podle požadavků normy EN 
50191. 

� Měření proudu a napětí přímo na VN výstupu přístroje Pro 
přesné měření

� Správa uživatelů
Ochrana proti neúmyslnému nastavení zkušebních parametrů. 

� VN napětí bez potenciálu

    Pro maximální bezpečnost

� Indikace poruchy: akustická, optická a
prostřednictvím portu Pro spolehlivou detekci vadných 
výrobků.

� Akustický signál při zahájení a dokončení měření     

Pro bezpečný provoz

� 4-vodičová měřící metoda, se samostatným zdrojem (napájení) 
Eliminuje odpor z měřicích a přívodních kabelů k testovanému objektu.

� Tlačítko Start na testovací sondě
    Zabraňuje poškození povrchu testovaného objektu.

� Monitorování zkušebního proudu v průběhu PE-
testu

    Monitoring minimálního proudů

� Displej zobrazující typ poruchy

    Pro rychlou identifikaci poruchy.

� Režim dálkového ovládání
Plně automatické dálkové ovládání zkušebního zařízení přes PC nebo 
PLC. 

� Set up 

Individuální nastavení : start, jazyk, výkonnost digitálních vstupů a výstupů, RAMP 
test, možnosti pro sledování průrazu a mnoho dalšího.

Výhody
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� Ovládácí porty
Digitální rozhraní pro terminál PLC, nožní spínač nebo ovládací panel se signály, 
jako je spuštění, zastavení vyhověl / nevyhověl a test probíhá.

� RS232 / PC port 

Pro připojení k externímu PC. Pomocí tohoto připojení jsou možná všechna dostup-
ná nastavení  - požadované hodnoty testů jsou automaticky nastaveny v zařízení. 

Dále port umožňuje trvalý sběr dat, jakož i kontrolu informací o stavu. Na straně 
PC je pro správu dat balíček DataView nebo ovladač pro vaše vlastní PC aplikace .

� RS232 / ASCII tisk
Pro přímé připojení k terminálu programu nebo protokolu tiskárny protokolu. Na 
rozdíl od dálkového ovládání PC, výsledky jsou trvale převedena do formátu 
ASCII. 

� CAN-Interface 

Vhodný pro rozšíření testovacího systému o další funkce a další rozšíření. 

� Bezpečnostní okruh
Pro implementaci bezpečnostního okruhu podle požadavků normy EN 50191. K 
dispozici jsou 3 typy okruhů v souladu se standardy. Zkoušení pomocí zkušebních 
pistolí, zkušebních krytů nebo v rámci výrobní linky.

� Připojení signálních světel
Připojení kombinace signálních světel s červenou a zelenou  s vysokou
viditelnostímajáku podle požadavků normy EN 50191.

 

Volitelné porty:

� Ethernet / LAN 

Chcete-li připojit k zákazníkům vlastní síť, např. uložit výsledky přímo. 

� 2 x USB 

Chcete-li dálkové ovládání a připojení dalších paměťových médií kompatibil-
ních s USB (např. WLAN)

� VGA port 

Pro připojení externího monitoru.
� Port klávesnice
Chcete-li připojit externí klávesnici a pro čtečky čárového kódu. 

� Port myš
To connect a mouse. 

� Port rozšíření
Pro rychlost a analogové vstupy.

Porty a připojení


