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X.1 BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Skôr než začnete používať tento prístroj, pozorne si prečítajte nasledujúce bezpečnostné
upozornenia a opatrenia, ktoré pri používaní prístroja musíte vždy dodržiavať.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ak chcete vykonať test izolácie alebo kontinuity, testovaný obvod musí byť vypnutý, bez napätia
a prúdu a izolovaný od napájacieho zdroja ešte pred pripojením prístroja.
Pred meraním impedancie vypínacej slučky, testom prúdového chrániča alebo testom
uzemnenia sa musí preveriť kontinuita ochranných vodičov a kontinuita uzemňovacej sústavy,
a to v nových aj upravených inštaláciách.
Počas testu sa nedotýkajte svoriek testovaného obvodu ani neizolovaných kovových častí
testovanej inštalácie alebo zariadenia. V prípade poruchy by sa mohlo objaviť nebezpečné
napätie aj na častiach, ktoré by mali byť uzemnené.
Nedotýkajte sa zemných kolíkov, meracích vodičov ani ich koncoviek (vrátane pripojenia
k testovanej uzemňovacej sústave), ak sa môže objaviť porucha uzemnenia inštalácie, pokiaľ
neboli prijaté primerané opatrenia.
„Upozornenie na obvod pod napätím“ a „automatické vybíjanie“ sú len doplnkové bezpečnostné
funkcie a nemali by sa považovať za náhradu štandardných bezpečných pracovných postupov.
Neotáčajte otočným prepínačom počas testu.
Prístroj, ktorý vykazuje akékoľvek viditeľné znaky poškodenia, alebo bol dlhší čas skladovaný
v nepriaznivých podmienkach, nepoužívajte ani nepripájajte k žiadnej externej sústave.
Prístroj, ktorý má nezakrytý priestor na batérie alebo poškodený kryt, alebo chýba niektorá časť
jeho krytu (vrátane klávesnice, prepínača, okienka displeja atď.), nepoužívajte ani nepripájajte
k žiadnej externej sústave.
Počas výmeny batérií alebo poistky musí byť prístroj vždy odpojený od akejkoľvek sústavy.
Ak nabíjateľné akumulátory v prístroji MFT1835 vymeníte za nenabíjateľné batérie, nepokúšajte
sa ich dobíjať. Mohlo by dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
Nabíjacie zariadenie dodané spolu s prístrojom MFT1835 nepoužívajte v mokrom, vlhkom ani
vonkajšom prostredí. Počas dobíjania musia byť všetky meracie vodiče odpojené od prístroja.
Po dokončení testu izolácie v kapacitnom obvode musia meracie vodiče ostať pripojené, až kým
sa obvod nevybije. Uzamknutie režimu testovania izolácie by sa malo používať len vtedy, ak
nehrozí, že by sa v testovanom obvode mohol udržať elektrický náboj.
Prístroj by ste nemali používať, ak je akákoľvek jeho časť poškodená.
Meracie vodiče, hroty a krokosvorky musia byť v dobrom stave s neporušenou izoláciou bez
prasklín.
Všetky meracie vodiče dodané spolu s prístrojom tvoria súčasť meracieho obvodu prístroja.
Nesmú sa nijako upravovať, ani používať so žiadnymi inými elektrickými prístrojmi alebo
spotrebičmi.
Sieťová vidlica odrezaná od napájacieho kábla sa MUSÍ zničiť, pretože vidlica s neizolovanými
vodičmi zasunutá do elektrickej zásuvky predstavuje zdroj nebezpečenstva.
Meracie hroty/svorky držte počas testovania za ich ochrannými bariérami.
V záujme bezpečnosti sa pri meraní napätia vo vysokonapäťových obvodoch odporúča používať
istené meracie vodiče.
Pri výmene poistiek sa musia používať poistky správneho typu a správnej menovitej hodnoty.
V prípade použitia poistky s nesprávnymi menovitými hodnotami môže pri preťažení dôjsť
k poškodeniu prístroja.
V situáciách, keď cez uzemňovaciu sústavu môže tiecť elektrický prúd, je potrebné dodržiavať
zvláštne opatrenia: musia sa používať oddeľovacie vypínače a poistky (nedodávajú sa spolu
s týmto prístrojom).
Pri práci v blízkosti vysokonapäťových zariadení (VN a VVN) je potrebné dodržiavať zvláštne
opatrenia: pracovník by mal mať gumené rukavice a gumenú obuv (nedodávajú sa spolu
s týmto prístrojom).
Pri práci v mokrom prostredí alebo v priestoroch na poľnohospodársku výrobu je potrebné
dodržiavať zvláštne opatrenia: dodržiavajte miestne bezpečnostné predpisy a prijmite všetky
potrebné zvláštne opatrenia vhodné pre daný priestor; nedotýkajte sa meracích vodičov holými
rukami.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA UZEMNENIA, CEZ KTORÉ
TEČIE PRÚD
Cez uzemňovaciu sústavu môže tiecť pracovný prúd zo zariadení napájaných z elektrickej siete,
alebo skratový prúd v prípade poruchy. Okrem vyššie uvedeného tu platia nasledujúce
upozornenia.
• Všetky zúčastnené osoby musia byť náležite zaškolené a znalé zásad týkajúcich sa
izolácie a bezpečnosti pri práci na príslušnom testovanom zariadení. Musia byť
zrozumiteľne poučené, že sa nesmú dotýkať uzemňovacieho zvodu, meracích kolíkov,
meracích vodičov ani ich koncoviek, ak sa môže vyskytnúť situácia, keď cez uzemňovaciu
sústavu tečie elektrický prúd. Odporúča sa, aby pracovníci mali nasadené vhodné gumené
rukavice a obuv s gumenou podrážkou, a aby stáli na gumenej podložke.
• Testovaný uzemňovací zvod by mal byť pred začatím testovania odpojený od obvodu,
ktorý tento zvod chráni. Ak to nie je možné, odpor uzemnenia je možné zmerať metódou
ART (Attached Rod Technique) bez rozpojenia uzemnenia.
• Svorky prístroja by mali byť k testovanej sústave pripojené cez oddeľovacie vypínače
dimenzované na pravdepodobné maximálne poruchové napätia a prúdy, ktoré sa
v inštalácii môžu objaviť. Izolačné vypínače musia byť rozpojené pri akomkoľvek styku
človeka s meracími kolíkmi alebo spojovacími vodičmi, napr. pri ich premiestňovaní.
• Svorky prístroja by mali byť k testovanej sústave pripojené cez poistky dimenzované na
pravdepodobné maximálne poruchové napätia a prúdy, ktoré sa v inštalácii môžu objaviť.
POZNÁMKA
TENTO PRÍSTROJ SMÚ OBSLUHOVAŤ LEN DOSTATOČNE ZAŠKOLENÉ A KVALIFIKOVANÉ
OSOBY.
Používatelia tohto prístroja a ich zamestnávatelia musia podľa platnej legislatívy o ochrane zdravia
a bezpečnosti vykonať účinnú analýzu rizík hroziacich pri naplánovaných úkonoch na elektrických
zariadeniach, aby identifikovali potenciálne zdroje úrazu v dôsledku zásahu elektrickým prúdom,
napríklad pri neúmyselnom skratovaní obvodu. Ak analýza naznačuje, že toto riziko je značné, je
vhodné použiť istené meracie vodiče vyhovujúce smernici HSE Guidance Note GS38 „Elektrické
testovacie vybavenie pre elektrikárov“.
Tento prístroj obsahuje vnútornú ochranu proti poškodeniu elektrickým prúdom, ktorá je účinná pri
testovaní nízkonapäťových elektrických inštalácií podľa pokynov uvedených v tomto návode.
V prípade použitia prístroja spôsobom, ktorý nie je uvedený v tomto návode, môže dôjsť k zníženiu
účinnosti tejto ochrany a potenciálnemu ohrozeniu obsluhujúceho pracovníka a prístroja.
Na prístroji sa nachádzajú tieto symboly:
Pozor: prečítajte si príslušné
informácie.

Maximálne 300 V AC CAT IV voči
zemi

Maximálne menovité napätie v sústave
je 600 V

Prístroj je chránený dvomi poistkami
600 V 50kA F2A

Zariadenie spĺňa platné smernice EÚ.

Toto zariadenie by sa malo likvidovať
ako elektronický odpad.

Zariadenie spĺňa
požiadavky „C tick“.

1.

Konektor na pripojenie nabíjačky
12 V DC

Úvod

Blahoželáme vám k získaniu jedinečného multifunkčného testera značky Megger. Multifunkčné
testery série MFT1700 a MFT1800 sú kompaktné testovacie prístroje umožňujúce vykonávať všetky
merania, ktoré vyžadujú dodávatelia elektrickej energie na kompletné preskúšanie elektrickej
inštalácie v obytných, komerčných a priemyselných priestoroch. Prístroje série MFT1800, špeciálne
navrhnuté tak, aby spĺňali britské, európske a iné medzinárodné normy a smernice týkajúce sa
elektrických inštalácií, možno používať na testovanie všetkých jedno- aj trojfázových inštalácií so
striedavým napätím s menovitou efektívnou hodnotou do 300 V voči zemi (uzemneniu).

2.

Prehľad

2.1
Čelný panel a ovládacie prvky
MFT1815

Tlačidlo TEST
Kompenzácia
vodičov

Režim

Displej

Hlavný
prepínač

Sekundárny
prepínač

Tlačidlo TEST
Kompenzácia
vodičov

Pohyb
v menu

Uzamknutie
testu

Podsvietenie
displeja

Kontaktný bod pre test
dotykového napätia

MFT1825
Tlačidlo TEST
Kompenzácia
vodičov

Režim

Displej

Hlavný
prepínač

Sekundárny
prepínač

Uzamknutie
testu

Tlačidlo TEST
Kompenzácia
vodičov

Pohyb
v menu

Uzamknutie
testu

Podsvietenie
displeja

Kontaktný bod pre test
dotykového napätia

Uzamknutie
testu

MFT1835
Režim
Tlačidlo TEST
Kompenzácia
vodičov

Uzamknutie
testu

Podsvietenie
displeja

Displej

Hlavný
prepínač

Sekundárny
prepínač
Tlačidlo TEST
Kompenzácia
vodičov

Kontaktný bod pre test
dotykového napätia

Uzamknutie
testu

2.1.1 Displej

Symboly na displeji
Symbol
Význam
Testovacia funkcia uzamknutá. (Signalizuje aj uloženie zmeny v nastaveniach.)
Aktívna kompenzácia odporu meracích vodičov
Limit dotykového napätia (a napätia pri teste zemného odporu) nastavený na
50 V (možno zmeniť v menu nastavení)
Zvukový indikátor zapnutý
Test prúdového chrániča v automatickom režime
Zvolený prúdový chránič typu AC
Zvolený prúdový chránič typu A
Prúdový chránič typu S (typ AC)
Prúdový chránič typu S (typ A)
Zvolený prúdový chránič typu B
Rýchly alebo štandardný test postupným zvyšovaním prúdu
Prehodené pripojenia k fázovému a nulovému vodiču
N<->L
Prístroj vykonáva test
Zistené rušenie vo vypínacej slučke.
Nameraná impedancia referenčnej slučky
Nameraná impedancia slučky s automaticky odčítanou hodnotou Zref
Zmax
Maximálna nameraná impedancia slučky
Symbol výstrahy – upozorňuje na potrebu riadiť sa týmto návodom

NiMH
>100V
Rp (Rs)
Rc (RH)

V
V
I

Vypálená poistka.
Ukazovateľ stavu batérií.
Typ batérií nastavený na NiMH – možno zmeniť v menu nastavení (časť 10).
Signalizuje, že rušivé napätie v uzemnení je vyššie, než prístroj dokáže
akceptovať pri meraní. (Test sa nevykoná.)
Odpor napäťového meracieho kolíka (kolíka P) prekračuje rozsah umožňujúci
presné meranie.
Odpor prúdového meracieho kolíka (kolíka C) prekračuje rozsah umožňujúci
presné meranie.
Rušivé napätie v uzemnení prekračuje rozsah umožňujúci presné meranie
odporu
Chyba napäťových meracích klieští
Chyba prúdových meracích klieští
Rozhranie Bluetooth je zapnuté.
Prístroj je prehriaty, nechajte ho vychladnúť.

2.2

Likvidácia elektrických a elektronických zariadení
Smernica WEEE
Symbol prečiarknutého smetného koša s kolieskami, ktorý možno nájsť na výrobkoch
značky Megger, upozorňuje, že tieto výrobky sa po skončení životnosti nemajú likvidovať
ako bežný odpad.

Spoločnosť Megger je v Spojenom kráľovstve zaregistrovaná v združení výrobcov
elektrických a elektronických zariadení. Registračné
číslo je WEE/HE0146QT.

2.3

Batérie a poistky – umiestnenie, vkladanie a výmena
Typ batérie:
Typ poistky:

6 x 1,5 V alkalické LR6 (AA) alebo NiMH HR6 (nabíjateľné)
2 x 2A (F) HBC 50kA 600V

Stav batérií sa na displeji zobrazuje pomocou týchto symbolov:
Úplne nabité

Vybité (symbol bliká)
Ak používate nabíjateľné batérie typu NiMH, ukazovateľ stavu batérií môžete prispôsobiť
tomuto typu batérií. Typ batérií (alkalické alebo nabíjateľné) môžete nastaviť v menu
nastavení (pozri časť 10 MOŽNOSTI NASTAVENIA).
Keď nastavíte typ batérií NiMH, pod ukazovateľom stavu batérií sa bude zobrazovať nápis
„NiMH“: (Funkcia dostupná na všetkých modeloch.)

Ak chcete vymeniť batérie alebo poistku:
Prístroj vypnite.
Odpojte prístroj od akýchkoľvek elektrických obvodov.
Odstráňte kryt priestoru na batérie na spodnej časti prístroja.
Výmena batérií:
a) Vyberte staré batérie a vložte nové batérie. Dodržte pritom polaritu vyznačenú
na držiaku batérií.
c) Vráťte kryt priestoru na batérie na svoje miesto.
Ak by ste batérie vložili s nesprávnou polaritou, mohol by z nich vytiecť elektrolyt, ktorý by
mohol poškodiť prístroj.
Výmena poistky
a) Po jednej vyberte a skontrolujte každú poistku. Vypálenú poistku nahraďte
novou poistkou s menovitou hodnotou 2A (F) HBC 50kA 600V.

Nabíjateľné batérie a dobíjanie batérií
Prístroj MFT1835 sa dodáva s nabíjateľnými batériami typu NiMH. Tieto batérie je možné
dobíjať priamo v prístroji pomocou nabíjačky značky Megger, dodanej spolu s prístrojom.
Dobíjanie batérií:
Uistite sa, či sú v prístroji vložené nabíjateľné batérie typu NiMH.

Zapojte výstup nabíjačky s jednosmerným napätím 12 V do konektora s označením
navrchu prístroja MFT.
Výstraha: Pri dobíjaní batérií nesmú byť ku svorkám prístroja pripojené žiadne vodiče
a prístroj musí byť vypnutý.
Výstraha:
Nepokúšajte sa dobíjať nenabíjateľné (primárne) články v prístroji MFT1730
alebo MFT1835. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja a zraneniu osôb.
Počas dobíjania batérií v prístroji MFT musí byť okolitá teplota v rozmedzí od 4 ºC
do 40 ºC.
Poznámka:
Symbol prečiarknutého smetného koša s kolieskami, ktorý možno nájsť na
akumulátoroch, upozorňuje, že akumulátory sa po skončení životnosti nemajú
likvidovať ako bežný odpad.
Použité alkalické a NiMH batérie sú klasifikované ako prenosné batérie
a v Spojenom kráľovstve by sa mali likvidovať v súlade s požiadavkami miestnych
úradov.
Informácie o správnom spôsobe likvidácie v iných krajinách EÚ získate od
miestneho distribútora.
Spoločnosť Megger je v Spojenom kráľovstve zaregistrovaná ako výrobca
akumulátorov.
Registračné číslo je BPRN00142

3.

Obsluha

3.1

Všeobecná obsluha – všetky modely

3.1.1

Zapnutie
Prepnite otočný prepínač do inej polohy ako „OFF“.
Prístroj vykoná vlastný interný test a na displeji zobrazí príslušné zobrazenie
zodpovedajúce aktuálnym polohám funkčných prepínačov.

3.1.2

Vypnutie
Otočte hlavný funkčný prepínač do polohy „OFF“.
Inak sa prístroj automaticky vypne po 10 minútach* nečinnosti. Prístroj môžete znova
zapnúť stlačením ktoréhokoľvek tlačidla alebo otočného prepínača.
* V menu nastavení (SETUP) je možné nastaviť aj vypnutie po 2 minútach alebo zrušiť
automatické vypínanie (no auto-off); pozri časť 10.

3.1.3
3.1.4

Podsvietenie
Stlačte tlačidlo podsvietenia.

Podsvietenie ostane zapnuté 20 sekúnd.

Tlačidlá TEST
Tlačidlá TEST sa nachádzajú vľavo aj vpravo. Obe tlačidlá majú rovnakú funkciu okrem
situácií, keď sa zobrazujú symboly
sa po displeji.

3.1.4

– vtedy je možné pomocou pravých tlačidiel posúvať

Uzamknutie tlačidiel TEST
Ak chcete uzamknúť tlačidlo TEST, podržte tlačidlo TEST stlačené a pritom stlačte
ktorékoľvek z ČERVENÝCH tlačidiel na uzamknutie testu, označených symbolom . Ak sa
zobrazujú symboly

, pomocou pravých tlačidiel je možné posúvať sa po displeji.

3.2

Funkcie tlačidla na prepínanie režimov
Funkcia tlačidla na prepínanie režimov závisí od zvolenej testovacej funkcie:
Zvolený test
V/mVºC

Funkcia
Volty (mV len niektoré
modely)
Teplota

Voľby

Poznámky
Na meranie teploty je
potrebný vhodný snímač.

Kontinuita
RLO

Zvukový indikátor
ZAP./VYP.

Zvukový indikátor
zapnutý
Zvukový indikátor
vypnutý

Píska pri <2 Ω
Možno zmeniť v menu
SETUP. Pozri časť 10.

Izolačný
odpor
RSIO

Zvukový indikátor
ZAP./VYP.

Píska pri >1 MΩ
Možno zmeniť v menu
SETUP. Pozri časť 10.

Impedancia
slučky (Z)
L-PE

3Lo – 3 vodiče, bez
vypnutia pr. chrániča
2Hi – 2 vodiče, veľký prúd
3Lo – 3 vodiče, bez
vypnutia pr. chrániča
Voľba 0º/180º

Zvukový indikátor
zapnutý
Zvukový indikátor
vypnutý
3Lo
2Hi
2Lo

Prúdový
chránič

Typ prúdového chrániča

Zemný
odpor (RE)
Nastavenie
(SETUP)

Limit dotykového napätia
Pozri časť 10
o nastaveniach prístroja

0º
180º
AS
A
AS(s)
A(s)
B
50 V/25 V

Predvolený režim 3Lo
Režim 2Lo nie je
dostupný, ak prístroj zistí
pripojenie 3 vodičov.
(Stlačte a uvoľnite)
(Stlačte a PODRŽTE)
Typ B je k dispozícii len
na prístroji MFT1835
(Stlačte a uvoľnite)

3.3

Kedy sa test nespustí

Každý testovací režim má určité limity, pri prekročení ktorých sa príslušný test nespustí:
3.3.1

Izolačný odpor
Ak prístroj zistí prítomnosť napätia v meranom obvode nad 50 V (pri prekročení
napätia 25 V sa zobrazí výstraha )

3.3.2

Kontinuita
Ak sa v meranom obvode zistí napätie vyššie ako napätie, ktoré prístroj používa,
test sa neuskutoční.

3.3.3

Impedancia vypínacej slučky
Ak je dotykové napätie vyššie ako 50 V (alebo 25 V podľa nastavenia prístroja)
Ak je napájacie napätie nad alebo pod prípustným rozsahom
Ak frekvencia napájacieho napätia nezodpovedá špecifikácii

3.3.4

Test prúdového chrániča
Ak je zistené alebo predpokladané dotykové napätie vyššie ako 50 V (alebo 25 V
podľa nastavenia prístroja)
Ak je napájacie napätie nad alebo pod prípustným rozsahom
Ak frekvencia napájacieho napätia nezodpovedá špecifikácii

3.3.5

Test uzemnenia
Ak je prítomné externé napätie vyššie ako 25 V
Ak vodiče nie sú zapojené tak, ako je potrebné pri danom teste
Ak je napäťový merací kolík mimo rozsahu (Rp)
Ak je prúdový merací kolík mimo rozsahu (Rp)

3.3.6

Vybité batérie
Ak sú batérie v prístroji vybité, nie je možné spustiť žiadny test; pozri časť 2.3.

4.

Meranie napätia, frekvencie, prúdu a teploty

4.1

Meranie napätia

.1

Nastavte hlavný otočný prepínač na volty
.
(Na polohe pravého otočného prepínača nezáleží.)

.2

Použite dva alebo tri meracie vodiče: pripojte meracie vodiče na svorky L1, L2 a L3.

ALEBO v prípade použitia meracieho kábla so sieťovou vidlicou:

Poznámka: V prípade zapojenia všetkých troch meracích vodičov (fázový, neutrálny a ochranný)
alebo použitia meracieho kábla so sieťovou vidlicou sa na hlavnom displeji zobrazí najvyššie
z dostupných troch napätí a na sekundárnom displeji sa zobrazí frekvencia napätia. Stláčaním
tlačidla TEST môžete postupne prepínať zobrazenie jednotlivých napätí L-E, N-E a L-N.
Na modeloch vybavených rozsahom mV možno režim mV zvoliť pomocou tlačidla na prepínanie
režimov

4.2

.

Meranie frekvencie

.1
Frekvencia sa automaticky zobrazuje po pripojení k obvodu pod napätím; pozri časť 4.1
vyššie.

4.3

Poradie fáz

Poradie fáz sa zobrazuje automaticky, ak všetky tri meracie vodiče pripojíte k 3-fázovému zdroju
podľa nasledujúcich pokynov:
.1

Nastavte hlavný otočný prepínač na volty
.
(Na polohe pravého otočného prepínača nezáleží.)

.2

Použite tri meracie vodiče: merací vodič L1 pripojte na fázu 1, L2 na fázu 2 a L3 na fázu 3.
Prístroj MFT zobrazí poradie L1 L2 L3 alebo L1 L3 L2 podľa skutočného poradia fáz.

Normálne
poradie

Opačné
poradie

4.4

Meranie zvodového prúdu
Na meranie zvodového prúdu sa používajú meracie kliešte ICLAMP (voliteľné
príslušenstvo).

.1

Na modeloch MFT1825 a 1835 nastavte hlavný (ľavý) prepínač do polohy
sekundárny (pravý) prepínač do polohy

a

.

.2

Zapojte meracie kliešte ICLAMP (objednávacie označenie ICLAMP) do konektora
na prístroji MFT.
ICLAMP

.3

Nasaďte meracie kliešte na elektrický vodič. Prístroj zobrazí striedavý prúd tečúci
vodičom.

4.5

Meranie teploty (nie na modeli MFT1815)

.1

Na svorky L1 (+ve) a L2 (-ve) pripojte termočlánkový snímač. Snímač by mal mať citlivosť 1
mV DC na °C.
2.

Pomocou tlačidla na prepínanie režimov
zvoľte ºC. (Stláčaním tlačidla na
prepínanie režimov bude postupne prepínať režimy merania V, mV a ºC.)

Na displeji sa zobrazí teplota na špičke teplotného snímača.

4.6

Spínací hrot

V režime V/mV/ºC možno všetky merania okrem merania teploty vykonávať pomocou spínacieho
hrotu. Testy sa vykonávajú automaticky, bez potreby stlačiť tlačidlo TEST.
.1

Zapojte spínací hrot do konektora na spínací hrot. Tento hrot nahrádza štandardný
ČERVENÝ merací vodič a možno ho používať ako bežný merací hrot.

5.

Meranie kontinuity/odporu

DÔLEŽITÉ
Pri teste kontinuity prístroj automaticky volí vhodný rozsah od 0,01 Ω po 99,9 kΩ.
Obvody s odporom do 2 Ω sa testujú prúdom >200 mA.
Ak chcete zmeniť prúd používaný pri teste, prejdite na časť 10 – Nastavenia.
Test kontinuity je automatický. Test sa začne ihneď po pripojení meracích vodičov
k obvodu. Tlačidlo TEST sa používa LEN na zmeranie odporu meracích vodičov kvôli
kompenzácii.
Výstraha: Pred každým meraním kontinuity sa presvedčte, či je testovaný obvod
odpojený a nie je pod napätím.
Menu nastavení (SETUP) ponúka tieto konfiguračné možnosti:
 Testovanie prúdom s kladnou polaritou
 Testovanie prúdom s obomi polaritami
Ak zvolíte testovanie prúdom s obomi polaritami, prístroj bude meraný obvod
automaticky testovať v oboch smeroch a zobrazí najvyššiu nameranú hodnotu; pozri
časť 10 MOŽNOSTI NASTAVENIA.

5.1

Kompenzácia odporu meracích vodičov (do 9,99 ohmu)

Pred spustením testu kontinuity by ste mali vykompenzovať odpor meracích vodičov, aby sa pri
meraní nepripočítaval k odporu testovaného obvodu. Kompenzáciu netreba opakovať pred každým
testom. Mali by ste ju však pravidelne kontrolovať.
Kompenzačná hodnota ostane uložená aj po vypnutí testera.
Kompenzácia odporu meracích vodičov:
.1

Navzájom spojte oba meracie hroty alebo svorky a stlačte tlačidlo TEST. Zobrazí sa symbol
kompenzácie
, ktorý signalizuje, že kompenzácia odporu meracích vodičov je aktívna.

Vypnutá kompenzácia vodičov

Zapnutá kompenzácia vodičov
Táto kompenzačná hodnota ostane uložená, kým znova nestlačíte tlačidlo TEST.
.2
Ak chcete zrušiť kompenzáciu odporu meracích vodičov, rozpojte meracie vodiče a stlačte
tlačidlo TEST.

5.2

Meranie KONTINUITY

.1

Nastavte hlavný (ľavý) prepínač do polohy
.)

.2

Na svorky L1 (+ve) a L2 (-ve) na prístroji pripojte dva meracie vodiče.
Meranie kontinuity prebieha automaticky.

. (Pravý otočný prepínač nesmie byť v polohe

POZNÁMKY: K meraniu nedôjde, ak:
meraný obvod má odpor > 99,9 kΩ,
prístroj zistí napätie v obvode vyššie ako 4 V.

5.3

Ukladanie/prenos výsledkov (len model MFT1835)
Podrobné informácie nájdete v Dodatku B.
Hodnota, ktorá sa zobrazí na displeji, sa automaticky zapíše do dočasnej pamäte. Ak túto
hodnotu neuložíte, pri ďalšom meraní sa prepíše.
Ak chcete nameranú hodnotu uložiť, alebo odoslať do zariadenia kompatibilného so
softvérom PowerSuite, postupujte podľa pokynov v Dodatku B.

5.4

Zapnutie/vypnutie zvukovej signalizácie kontinuity
Keď je prístroj nastavený na meranie kontinuity, stlačte tlačidlo na prepínanie režimov
. Takto môžete zapnúť alebo vypnúť zvukový indikátor v prístroji.

Zvuk. indikátor zapnutý =
Zvuk. indikátor vypnutý = žiadny symbol

5.5

Spínací hrot (SP5)
V režime merania KONTINUITY/ODPORU možno všetky merania vykonávať pomocou
spínacieho hrotu (SP5). Testy sa vykonávajú automaticky, bez potreby stlačiť tlačidlo
TEST.

.1

Zapojte spínací hrot do konektora na spínací hrot L1 (+ve). Spínací hrot nahrádza
štandardný ČERVENÝ merací vodič. Pri testovaní postupujte podľa pokynov v časti 5.2.

5.6

Prah zvukovej signalizácie

Ak je nameraný odpor menší ako prah zvukovej signalizácie, bude znieť zvukový indikátor. Odpor,
pri ktorom má zvukový indikátor prestať znieť, možno nastaviť podľa potreby. Prečítajte si časť 10
MOŽNOSTI NASTAVENIA na konci tohto návodu.
Prah zvukovej signalizácie možno nastaviť na 0,5 Ω, 1 Ω, 2 Ω, 5 Ω, 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω (podľa
konkrétneho modelu).
Toto nastavenie ostane uložené aj po vypnutí prístroja.

5.7

Meracie metódy a zdroje chýb

Metóda merania
Pri tomto meraní sa musia používať 2 meracie vodiče. Pri meraní odporov menších ako 2 Ω
sa používa zdroj jednosmerného menovitého napätia 4,4 V s prúdovým obmedzením
>200 mA.
Možné zdroje chýb
Výsledky merania môžu ovplyvniť tieto faktory:
• prítomnosť paralelne pripojených obvodov,
• prítomnosť striedavého napätia v meranom obvode,
• nedokonalé pripojenie k testovanému obvodu,
• nesprávne kompenzované meracie vodiče,
• použitie istených meracích vodičov.

6.

Izolačný odpor

DÔLEŽITÉ:
Pri teste izolácie prístroj upozorňuje obsluhu zobrazením „upozornenia na obvod pod
napätím“. Ak prístroj zistí prítomnosť napätia nad 50 V, test sa nespustí. To platí bez
ohľadu na to, či je test izolácie uzamknutý alebo nie.

6.1

Meranie IZOLÁCIE

.1

Nastavte pravý otočný prepínač do polohy

.2

Na svorky L1 (+ve) a L2 (-ve) na prístroji pripojte dva meracie vodiče.

.3

alebo
, na
Ak chcete spustiť test, podržte stlačené niektoré z tlačidiel TEST,
prístroji.
Po ustálení zobrazovanej hodnoty tlačidlo TEST uvoľnite. Meraný obvod sa potom
bezpečne vybije.

, podľa požadovaného skúšobného napätia:

Poznámka: Vždy, keď prvýkrát zvolíte rozsah 1000 V a stlačíte tlačidlo TEST, sa zobrazí
upozornenie na prítomnosť napätia 1000 V.

6.2

Uzamknutie režimu testovania izolácie
Ak chcete uzamknúť režim testovania izolácie, podržte stlačené niektoré z tlačidiel TEST
a pritom stlačte niektoré z ČERVENÝCH tlačidiel na uzamknutie testu.

Podržte
stlačené
tlačidlo TEST

potom stlačte
červené
tlačidlo
uzamknutia

Ak chcete „uzamknutý“ test izolácie odomknúť, stlačte tlačidlo TEST.
Výstraha: Keď je test uzamknutý, na meracích hrotoch alebo krokosvorkách bude stále
prítomné skúšobné napätie.
Výstraha: Automatické vybíjanie – Po dokončení testu izolácie funkcia automatického vybíjania
automaticky a bezpečne vybije meraný obvod. Automatické vybíjanie nefunguje, keď je test izolácie
uzamknutý.
Upozornenie na obvod pod napätím – zobrazuje sa po pripojení k obvodu pod napätím > 25 V.
Testovanie je pritom povolené.
Test zakázaný – ak je obvod pod napätím vyšším ako 50 V, test sa nespustí.

6.3

Meracie metódy a zdroje chýb

Metóda merania
Na testovaný obvod sa privádza zvolené jednosmerné napätie (prúd je obmedzený na max.
2 mA j. s.) a odpor sa vypočíta z nameraných hodnôt napätia a prúdu.
Kapacitné obvody potrebujú istý čas na nabitie. Prejavuje sa to postupne rastúcim napätím, ktoré
dosiahne maximálnu hodnotu za dlhší čas než zvyčajne.
Ak má obvod kapacitu menšiu ako 5 µF, údaj na displeji bude stabilný.

7.

Testovanie impedancie slučky

DÔLEŽITÉ
Pri tomto meraní je na prístrojoch MFT1825 a 1835 potrebné nastaviť oba otočné prepínače do
polohy na testovanie slučky (ZELENÉ ROZSAHY); v prípade modelu 1815 treba nastaviť iba jeden
prepínač.
Tento test sa vykonáva na obvode pod napätím. Preto je nutné dodržiavať všetky náležité zásady
týkajúce sa práce na zariadeniach pod napätím, aby bola zaistená bezpečnosť pracovníkov
a všetkých ostatných osôb.

Stručné informácie o teste IMPEDANCIE SLUČKY
Pri teste impedancie slučky sa meria impedancia obvodu, ktorý je pod elektrickým napätím.
Na rozdiel od testu kontinuity sa pri teste impedancie slučky pripája k obvodu záťaž a z nameranej
zmeny napätia v obvode sa vypočíta „odpor“ slučky.
Pri testovaní obvodov chránených prúdovým chráničom musí byť záťaž pripojená medzí fázový
a ochranný vodič dostatočne malá, aby prúdový chránič neodpojil meraný obvod. V dôsledku toho
je na určenie impedancie slučky potrebné vykonať sériu mnohých meraní. Tieto merania prístroj
vykoná automaticky a nakoniec zobrazí výslednú hodnotu.

Kompenzácia odporu meracích vodičov:
Pri tomto teste na prístroji MFT nie je potrebné nastaviť kompenzáciu odporu meracích vodičov. Pri
meraní prístroj počíta s hodnotou ich odporu 0,07 Ω.
Ak však používate istené meracie vodiče alebo vodiče od iného výrobcu, ich odpor môže byť iný.
V takom prípade môžte ich odpor zmerať pomocou testu kontinuity a príslušnú kompenzačnú
hodnotu odporu nastaviť v menu nastavení (SETUP); pozri časť 10.

Pripojenie k testovanému obvodu:
Prístroj MFT umožňuje merať impedanciu slučku L-PE alebo L-N (príp. L-L). Keď na prístroji MFT
zvolíte rozsah L-PE, budete môcť testovať slučku medzi fázovým a ochranným vodičom:

7.1

Voľba rozsahu a meracie vodiče

7.1.1

Meranie medzi fázovým a ochranným vodičom (L-E):
Hlavný prepínač rozsahov nastavte a meracie vodiče zapojte takto:
Zvolený rozsah L-PE

Testovanie

Pravý prepínač by mal byť nastavený na ktorýkoľvek z rozsahov „RCD“ alebo „Re“.
Ak pripojíte aj tretí (modrý) vodič, budete môcť vykonať „3-vodičový test slučky“ 3Lo (pozri
ďalej) s funkciou „detekcie opačnej polarity“.
Možnosti testovania v režime L-PE:
V režime L-PE ponúkajú testery série MFT1800 3 typy merania slučky:

3Lo – 3-vodičové meranie impedancie malým prúdom. Pri tomto teste musia byť pripojené
všetky tri vodiče.
Kde sa používa:
Pri meraní slučky medzi fázovým a ochranným vodičom (L-E) v obvodoch, kde sú
k dispozícii všetky tri vodiče, pričom obvod „fáza – ochranný vodič“ JE chránený
prúdovým chráničom.
VYŽADUJE PRIPOJENIE VŠETKÝCH TROCH MERACÍCH VODIČOV.
2Hi – 2-vodičové meranie veľkým prúdom. Rýchly test (3 – 4 sekundy) využívajúci veľké
meracie prúdy.
Kde sa používa:
Na VŠETKÝCH obvodoch okrem merania medzi fázovým a ochranným vodičom
v obvodoch s prúdovým chráničom.
2Lo – 2-vodičové meranie slučky malým prúdom na meranie medzi fázovým a ochranným
vodičom, kde nie je prístup k tretiemu vodiču.
Kde sa používa:
Pri meraní na obvodoch s prúdovým chráničom, kde nie je prístup ku všetkým trom
vodičom.
Poznámka:

Ak sú pripojené všetky tri vodiče, režim 2Lo nie je k dispozícii,
pretože preferovaný režim merania je 3Lo.

Voľba testovacieho režimu:
Jednotlivé režimy testovania slučky môžete prepínať stláčaním tlačidla na prepínanie
režimov <->:
Stláčaním tlačidla na
prepínanie režimov <->
zvoľte režim 3Lo, 2Hi alebo
2Lo

Zobrazenie v jednotlivých režimoch testovania:
Predvolený režim

Po 1. stlačení

Po 2. stlačení

Poznámka: K vybaveniu prúdového chrániča môže dôjsť aj pri testovaní
v režime s malým prúdom, ak už cez ochranný vodič tečie istý poruchový
prúd, alebo ak prúdový chránič nefunguje podľa špecifikácií.

7.1.2 Meranie medzi fázovým a neutrálnym vodičom (L-N) alebo medzi
fázovými vodičmi (L-L):
Zvolený režim L-N (alebo L-L)

Testovanie

Možnosti testovania v režime L-N (L-L)
V režime L-N (L-L) ponúkajú testery série MFT1800 jeden typ merania slučky:
2Hi – 2-vodičové meranie veľkým prúdom. Rýchly test (3 – 4 sekundy) využívajúci veľké
meracie prúdy.
Kde sa používa:
Na VŠETKÝCH obvodoch okrem merania medzi fázovým a ochranným vodičom v
obvodoch s prúdovým chráničom.

7.2

MERANIE IMPEDANCIE SLUČKY

7.2.1

Merania „Ze“

.1

Nastavte ĽAVÝ prepínač rozsahov do polohy

na hlavnom prívode (medzi fázovým a ochranným vodičom)
.

Prístroj MFT automaticky použije svorky pre fázový a ochranný vodič.
.2

Pomocou tlačidla na prepínanie režimov <-> zvoľte režim „2Hi“. Nedôjde k vybaveniu
prúdového chrániča, preto nie je potrebné použiť režim 3Lo alebo 2Lo.

.3

Meracie vodiče zapojte podľa nasledujúceho obrázka: červený merací vodič pripojte ku
svorke L1 (červená svorka na prístroji MFT) a zelený merací vodič k zelenej svorke (L2).

.4

Stlačením tlačidla TEST spustite test. V menu nastavení (SETUP) môžete tento proces
zautomatizovať tak, že sa test spustí ihneď po pripojení obvodu. Pozri časť 10 –
Nastavenie.

.5

Po dokončení testu sa na displeji veľkými číslicami zobrazí odpor slučky a malými číslicami
zodpovedajúci poruchový prúd.

Upozornenie na opačnú polaritu:
Pri meraní impedancie slučky medzi fázovým a ochranným vodičom v režime „2Hi“ môžete
pripojiť aj tretí merací vodič ku svorke pre neutrálny vodič (L3), ale prístroj ho nepoužije na
meranie.
Po pripojení tretieho meracieho vodiča však prístroj MFT bude signalizovať prípadnú
zámenu medzi fázovým a neutrálnym vodičom.
Ak sa v testovanom obvode vyskytne počas testu rušenie, na displeji sa zobrazí upozorňujúci
symbol
. Znamená to, že meranie impedancie slučky mohlo byť ovplyvnené rušením v obvode.
V takom prípade test zopakujte.

7.2.2 Meranie impedancie slučky Zs a Zdb v obvode bez prúdového chrániča –
napr. Zs, Zdb atď.

.

.1

Nastavte ĽAVÝ prepínač rozsahov do polohy

.2

Pomocou tlačidla na prepínanie režimov <-> zvoľte režim „2Hi“.

.3

Meracie vodiče zapojte podľa nasledujúceho obrázka: červený merací vodič pripojte ku
svorke L1 (červená svorka na prístroji MFT) a zelený merací vodič k zelenej svorke (L2).

Môžete pripojiť aj modrý merací vodič (L3), ak chcete, aby prístroj signalizoval
opačnú polaritu („reverse polarity“).

.4

Stlačením tlačidla TEST spustite test. V menu nastavení (SETUP) môžete tento proces
zautomatizovať tak, že sa test spustí ihneď po pripojení obvodu. Pozri časť 10 –
Nastavenie.

.5

Po dokončení testu sa na displeji veľkými číslicami zobrazí odpor slučky a malými číslicami
zodpovedajúci poruchový prúd.

7.2.3

Merania vypínacej slučky v obvodoch s prúdovým chráničom

Pri meraní slučky medzi vodičmi L a N zapojenými cez prúdový chránič nedôjde k vybaveniu
prúdového chrániča ani v testovacom režime 2Hi. Avšak pri testovaní slučky medzi
fázovým a ochranným vodičom je potrebné použiť test, ktorý odoberá taký malý
prúd, ktorý ešte nespôsobí vybavenie prúdového chrániča. Vybavenie prúdového
chrániča však nie je možné úplne vylúčiť. Ak existuje akékoľvek riziko spojené
s vybavením prúdového chrániča, obvod by sa mal otestovať inou metódou.

3-vodičové meranie – 3Lo
.

.1

Nastavte ĽAVÝ prepínač rozsahov do polohy

.2

Pomocou tlačidla na prepínanie režimov <-> zvoľte režim „3Lo“.

.3

Meracie vodiče zapojte podľa nasledujúceho obrázka: červený merací vodič pripojte ku
svorke L1 (červená svorka na prístroji MFT), zelený merací vodič k zelenej svorke (L2)
a modrý merací vodič k modrej svorke (L3).

.4

Stlačením tlačidla TEST spustite test. V menu nastavení (SETUP) môžete tento proces
zautomatizovať tak, že sa test spustí ihneď po pripojení obvodu. Pozri časť 10.

.5

Po dokončení testu sa na displeji veľkými číslicami zobrazí odpor slučky a malými číslicami
zodpovedajúci poruchový prúd.

2-vodičové meranie – 2Lo
.1

Nastavte ĽAVÝ prepínač rozsahov do polohy

.

.2

Pomocou tlačidla na prepínanie režimov <-> zvoľte režim „2Lo“.

.3

Meracie vodiče zapojte podľa nasledujúceho obrázka: červený merací vodič pripojte ku
svorke L1 (červená svorka na prístroji MFT) a zelený merací vodič k zelenej svorke (L2).

.4

Stlačením tlačidla TEST spustite test.

.5

Po dokončení testu sa na displeji veľkými číslicami zobrazí odpor slučky a malými číslicami
zodpovedajúci poruchový prúd.

7.3 Meranie medzi fázovým a neutrálnym vodičom (alebo medzi
dvomi fázovými vodičmi)
Poznámka: V tomto rozsahu je k dispozícii iba režim „2Hi“.
.1

Nastavte ĽAVÝ prepínač rozsahov do polohy

.2

Meracie vodiče pripojte k obvodu podľa nasledujúceho obrázka: červený merací vodič
pripojte ku svorke L1 (červená svorka na prístroji MFT) a modrý merací vodič k modrej
svorke (L3).

.

.4

Stlačením a uvoľnením tlačidla TEST spustite test.

.5

Po dokončení testu sa na displeji veľkými číslicami zobrazí odpor slučky a malými číslicami
zodpovedajúci poruchový prúd.

7.4
Výpočet predpokladaného poruchového prúdu (PFC) a skratového
prúdu (PSCC)
Po vykonaní testu impedancie slučky prístroj automaticky vypočíta predpokladaný
poruchový, resp. skratový prúd. Pri výpočte prístroj použije menovité napätie, a nie
skutočné napätie v obvode; vypočítaná hodnota prúdu sa zobrazí nad zmeranou hodnotou
impedancie slučky:

Poruchový prúd sa počíta podľa vzorca:
PSCC, resp. PFC = (menovité sieťové napätie vo voltoch / odpor slučky v ohmoch
Príklad: PSCC, resp. PFC = 230V / 0,13 Ω
= 1769 A (na prístroji MFT sa zobrazí údaj 1,77 kA)
Menovité sieťové napätie pre výpočet volí prístroj automaticky podľa skutočného napätia v obvode.
Hodnotu menovitého napätia prístroj vyberá z tejto tabuľky:
Skutočné namerané
napätie
< 75 V
≥ 75 V až <150 V
≥ 150 V až <300 V
≥300 V

7.5

Menovité
napätie
75 V
110 V
230 V
400 V

Meracie metódy a zdroje chýb

Metóda merania
Počas merania slučky prístroj meria rozdiel medzi napätím bez záťaže a napätím so záťažou.
Z tohto rozdielu je možné vypočítať odpor slučky. Testovací prúd môže mať hodnotu od 15 mA do
5 A, podľa veľkosti sieťového napätia a odporu slučky. Pokles napätia pri prúde 15 mA je veľmi
malý, a preto pri takomto malom prúde prístroj automaticky vykoná sériu viacerých meraní. Takýto
test trvá dlhšie, zvyčajne okolo 20 sekúnd.

Možné zdroje chýb
Presnosť merania závisí od stability sieťového napätia počas testu. Chybu merania teda môže
spôsobovať aj rušenie, vyššie harmonické zložky alebo prechodové javy vyvolávané inými
spotrebičmi. Niektoré zdroje rušenia prístroj dokáže detegovať a upozorniť na ne používateľa.
Zvyčajne sa odporúča vykonať na jednom obvode viac meraní, aby bolo možné zaručiť
opakovateľnosť výsledkov merania, a to najmä pri meraní v režime 3Lo.
Kapacitné záťaže medzi fázovým vodičom a uzemnením môžu ovplyvniť presnosť merania pri teste
s malým prúdom. Preto by sa meranie slučky P-E (s malým prúdom) nemal používať na meranie
obvodov P-N.
Chyby možno potlačiť:
•
použitím dvoch meracích vodičov s hrotmi a vytvorením kvalitného spojenia
s čistými vodičmi v meranom obvode,
•
vykonaním niekoľkých testov a spriemerovaním výsledkov,
•
odpojením (vypnutím) potenciálnych zdrojov rušenia v inštalácii, napr. automaticky
spínaných záťaží alebo regulátorov motorov.

8.

Testovanie prúdových chráničov

Prístroje série MFT1800 umožňujú vykonávať tieto testy prúdových chráničov:
1/2I
Test bez vybavenia chrániča pri pôsobení prúdu zodpovedajúceho
polovičnej hodnote vybavovacieho prúdu počas 2 sekúnd – nemalo by
dôjsť k vybaveniu.
I
Test s vybavením pri prúde zodpovedajúcom menovitému vybavovaciemu
prúdu chrániča. Zobrazí sa čas vybaveina.
2xI
Test s vybavením pri prúde zodpovedajúcom dvojnásobku menovitého
vybavovacieho prúdu chrániča (k dispozícii len na prístrojoch MFT 1825
a 1835).
5I
Test s vybavením pri prúde zodpovedajúcom 5-násobku menovitého
vybavovacieho prúdu chrániča. Zobrazí sa čas vybavenia v milisekundách.
0 alebo 180° Niektoré prúdové chrániče sú citlivé na polaritu prúdu, teda či okamžitá
hodnota testovacieho prúdu stúpa alebo klesá. Testy by sa preto mali
vykonávať pri polarite 0° aj 180° a mal by sa zaznamenať maximálny
nameraný čas.
Test postupným zvyšovaním prúdu (Ramp Test) Umožňuje zmerať vybavovací prúd
chrániča.
Rýchly test postupným zvyšovaním prúdu (Fast ramp test)
Oproti štandardnému testu postupným zvyšovaním prúdu sa pri rýchlom
teste prúd zvyšuje po väčších krokoch. Umožňuje vykonať viac testov za
daný čas.
Prístroje série MFT1800 umožňujú testovať tieto typy prúdových chráničov:
AC, A, S a programovateľné (zvyčajne ide o prúdový chránič typu A s nastaviteľným
časom vybavenia)
Prístroj MFT1835 umožňuje testovať aj prúdové chrániče typu B.
Typ
prúdového
chrániča
Opis

AC

A

S

B

Reaguje len
na striedavé
rozdielové
prúdy.

Reaguje len
na striedavé a
pulzujúce
jednosmerné
rozdielové
prúdy.

Selektívny prúdový chránič.
Typ AC s časovým
oneskorením alebo typ A
s časovým oneskorením

Reaguje na
striedavé,
pulzujúce
jednosmerné aj
hladké
jednosmerné
rozdielové prúdy.

Používané
označenie
a tiež

Použitie

Všeobecná
ochrana
v obvodoch
so sínusovým
striedavým
napätím.

Chráni pred
striedavým aj
pulzujúcim
jednosmerným
(usmerneným
striedavým)
prúdom.

Používa sa bližšie
k hlavnému prívodu pred
štandardným prúdovým
chráničom typu AC, aby
nedochádzalo k nežiaducemu
vypínaniu celého systému,
t. j. aby lokálny prúdový
chránič vypol skôr.
TIP:
Označenie „S“ si môžete

Špeciálne
aplikácie, kde
môžu vznikať
jednosmerné aj
striedavé
rozdielové prúdy.
Iné typy na
jednosmerný prúd
nereagujú.

Čas
vybavenia
½I
1xI
2xI

5xI

8.1

zapamätať ako „Slow“ =
(pomalý)
Časy vybavenia podľa definície v norme BS EN
>300 ms
(>1999 ms UK)
Bez vypnutia
≤300 ms
≤150 ms

>300 ms
(>1999 ms UK)
Bez vypnutia
≤300 ms
≤150 ms

300 ms (>1999 ms UK)
Bez vypnutia

≤40 ms
(len pr.
chrániče s citl.
30 mA)

≤40 ms
(len pr.
chrániče s citl.
30 mA)

40 ms < 150 ms
(len pr. chrániče s citl. 30 mA)

130 ms až 500 ms
60 ms až 200 ms

>300 ms
(>1999 ms UK)
Bez vypnutia
≤300 ms

40 ms < 150 ms
(len pr. chrániče
s citl. 30 mA)

MERANIE PRÚDOVÉHO CHRÁNIČA
POZNÁMKY:
• Ak chcete zvoliť polaritu 0º alebo 180º, v režime testovania prúdových chráničov
.
stlačte a uvoľnite tlačidlo na prepínanie režimov
(Poznámka: Typ B je k dispozícii len na prístroji MFT1835)
•

10 mA a 30 mA prúdové chrániče by sa mali testovať pri ½ x I, 1 x I a 5 x I.

•

Všetky ostatné prúdové chrániče stačí testovať pri 1 x I.

•

I = menovitý vybavovací prúd (citlivosť) prúdového chrániča.

•

Režim 2 x I je k dispozícii len na modeloch MFT1825 a 1835.

•

Ak v ktoromkoľvek z vyššie uvedených režimov zapojíte aj neutrálny merací vodič,
neovplyvní to činnosť prúdového chrániča, ale prístroj bude detegovať prípadnú opačnú
polaritu a, v prípade prístrojov pre Spojené kráľovstvo (UK), sa test nespustí.

8.2

Voľba typu prúdového chrániča

Na pravom (sekundárnom) prepínači rozsahov nastavte menovitý vybavovací prúd chrániča. Tento
býva vyznačený na kryte prúdového chrániča (10mA, 30mA, 100mA a pod.).
Keď je prístroj v režime testovania prúdových chráničov, stlačením a 2-sekundovým PODRŽANÍM
tlačidla na prepínanie režimov
môžete nastaviť typ prúdového chrániča AC, A, S alebo B.
Stlačenie a podržanie tlačidla opakujte, kým sa nezobrazí požadovaný typ chrániča. Príslušné
symboly sú opísané vo vyššie uvedenej tabuľke.
Poznámka: Testovanie prúdových chráničov typu B umožňuje len prístroj MFT1835.

8.3

Test prúdového chrániča prúdom ½ x I (bez vybavenia)

.1
.2

Nastavte ĽAVÝ prepínač rozsahov do polohy
v sekcii RCD.
Na PRAVOM prepínači rozsahov nastavte menovitý vybavovací prúd chrániča:
30 mA atď.

Uistite sa, či sa na displeji zobrazuje 0º (pozri nižšie):

=

.3

Prepojte svorku pre fázový vodič (L1) a svorku pre ochranný vodič (L2) s fázovou, resp.
ochrannou svorkou na prúdovom chrániči (alebo s fázovým, resp. ochranným vodičom
obvodu chráneného daným prúdovým chráničom). Môžete použiť samostatné vodiče
alebo kábel so sieťovou vidlicou

.4

Stlačte tlačidlo TEST.

Na displeji by sa malo objaviť takéto zobrazenie:

.

Limit dotykového napätia
Namerané dotykové napätie
Čas vybavenia pr. chrániča
(alebo signalizácia nevybavenia)
Typ prúdového chrániča
Režim testovania pr. chrániča

Ak prúdový chránič vypne, na displeji prístroja MFT zabliká upozornenie „trP“ a potom sa objaví
nasledujúce zobrazenie:

.5

Pomocou tlačidla na prepínanie režimov

.6

Zopakujte vyššie opísaný test.

zvoľte polaritu 180º.

Prúdový chránič by nemal vypnúť pri žiadnom z uvedených testov.
? ? ? ms
>1999 ms

=
=

Prúdový chránič zlyhal (vypol).
Prúdový chránič vyhovel

8.4
Test prúdového chrániča prúdom 1 x I (s vybavením 30 mA prúdového
chrániča)
.1

Nastavte ĽAVÝ prepínač rozsahov do polohy

.2

Pripojte prístroj, ako bolo opísané v časti 8.3.

.3

Pomocou tlačidla na prepínanie režimov

.4

Stlačte tlačidlo TEST.

v sekcii RCD.

zvoľte polaritu 0º.

Limit dotykového napätia
Namerané dotykové napätie
Čas vybavenia pr. chrániča
Typ prúdového chrániča
Režim testovania pr. chrániča

*akákoľvek hodnota pod 300 ms znamená, že prúdový chránič vypol vo vyhovujúcom čase.

.5

Pomocou tlačidla na prepínanie režimov

.6

Zopakujte vyššie opísaný test.

zvoľte polaritu 180º.

Zaznamenajte väčšiu z oboch nameraných hodnôt.
>300 ms
<300 ms

=
=

Prúdový chránič zlyhal (nevypol).
Prúdový chránič vyhovel

8.5

Test prúdového chrániča prúdom 2 x I (test vypnutia 30 mA prúdového
chrániča) – LEN modely MFT1825 a 1835

.1

Zopakujte postup uvedený v časti 8.4, ale s ĽAVÝM prepínačom rozsahov nastaveným
do polohy

v sekcii RCD.

.2

Pomocou tlačidla na prepínanie režimov

.3

Stlačte tlačidlo TEST.

zvoľte polaritu 0º.

Limit dotykového napätia
Namerané dotykové napätie
Čas vybavenia pr. chrániča
Typ prúdového chrániča
Režim testovania pr. chrániča

.4

Pomocou tlačidla na prepínanie režimov

.5

Zopakujte vyššie opísaný test.

zvoľte polaritu 180º.

Zaznamenajte väčšiu z oboch nameraných hodnôt.
>150 ms
<150 ms

=
=

Prúdový chránič zlyhal (nevypol).
Prúdový chránič vyhovel

8.6
Test prúdového chrániča prúdom 5 x I (test vypnutia 30 mA prúdového
chrániča)
Zopakujte postup uvedený v časti 8.5, ale s ĽAVÝM prepínačom rozsahov nastaveným
do polohy

v sekcii RCD.

.1

Pomocou tlačidla na prepínanie režimov

.2

Stlačte tlačidlo TEST.

zvoľte polaritu 0º.

Na displeji by sa malo objaviť takéto zobrazenie:
Limit dotykového napätia
Namerané dotykové napätie
Čas vybavenia pr. chrániča
Typ prúdového chrániča
Režim testovania pr. chrániča

.3

Pomocou tlačidla na prepínanie režimov

.4

Zopakujte vyššie opísaný test.

zvoľte polaritu 180º.

Zaznamenajte väčšiu z oboch nameraných hodnôt.
>40 ms =
<40 ms =

8.7

Prúdový chránič zlyhal (nevypol).
Prúdový chránič vyhovel

Test postupným zvyšovaním prúdu

(Ramp test)

Vybavovací prúd chrániča sa meria testom, pri ktorom sa najprv aplikuje prúd zodpovedajúci
polovičnej hodnote menovitého vybavovacieho prúdu a potom sa tento prúd postupne zvyšuje
každých 300 ms (alebo 500 ms pri prúdových chráničoch typu S) od 30 % do 110 % menovitého
prúdu. Keď prúdový chránič vypne, aktuálny prúd v mA sa zaznamená a zobrazí na displeji.
MERANIE
.1
Na pravom otočnom prepínači nastavte citlivosť meraného prúdového chrániča:
30 mA atď.
.2

Ľavý prepínač rozsahov nastavte do polohy pre test postupným zvyšovaním prúdu.

.3

Stlačte tlačidlo TEST.

Prúdový chránič by mal vypnúť; na displeji sa zobrazí vybavovací prúd (citlivosť) v mA.

=

Ak prúdový chránič nevypne, na displeji sa zobrazí „>***mA“, kde *** = 110 % menovitého
vybavovacieho prúdu chrániča.

8.8

Rýchly test postupným zvyšovaním prúdu

(Fast Ramp Test)

Rýchly test postupným zvyšovaním prúdu možno zvoliť v menu nastavení (Setup) (pozri časť 10).
Rýchlym testom postupným zvyšovaním prúdu možno overiť, či prúdový chránič vypína medzi ½ I
a 1 x I (medzi polovičným a menovitým vybavovacím prúdom). To umožňuje rýchlejšie testovať
a opakovane používať väčšie testovacie prúdy bez prehrievania prístroja. Jednotlivé hodnoty
testovacieho prúdu pôsobia kratšie než 300 ms, vyžadovaných normou EN 61557, a preto by sa
tento test nemal používať, ak sa vyžaduje súlad s normou EN61557.
Postup pri testovaní je rovnaký ako pri štandardnom teste postupným zvyšovaním prúdu.

8.9

Test prúdového chrániča typu A (citlivého aj na jednosmerný prúd)

Prúdové chrániče „typu A“ sú citlivé nielen na striedavé, ale aj na pulzujúce jednosmerné rozdielové
prúdy, a testujú sa pulzujúcim prúdom. Efektívna hodnota tohto prúdu je √2-krát vybavovací prúd
chrániča. Mali by sa testovať pri polarite 0°aj 180°, tak ako obyčajné prúdové chrániče.
.1

Na prístroji nastavte prúdový chránič typu A podľa časti 8.2.

Pri testovaní postupujte podľa pokynov v častiach 8.3 až 8.6.
Poznámka: Prúdové chrániče typu A by sa mali testovať pri polarite 0° aj 180° pri prúdoch 1/2xI, 1xI
a 5xI.

8.10

Test prúdového chrániča typu B (čisto jednosmerného) (len MFT1835)

Prúdové chrániče „typu B“ sú citlivé na čisto jednosmerné, pulzujúce aj striedavé rozdielové prúdy.
Najprv sa testujú ako typ AC, typ A, potom ako typ B, pomocou čisto jednosmerného testovacieho
prúdu.
V režime pre typ „B“ sa prúdové chrániče testujú iba prúdom 1xI. Výsledok sa zobrazuje
v milisekundách (ms).
.1
.2

.3

Prúdový chránič otestujte v režime pre „typ A“ prúdom 1/2xI , 1xI a 5xI, ak ide o prúdový
chránič s citlivosťou 30 mA. Pri citlivosti > 30mA testujte len prúdom 1xI.
Ak chcete nastaviť režim na testovanie prúdových chráničov typu B, opakujte dlhšie
.
stlačenie tlačidla na prepínanie režimov <->, kým sa nezobrazí symbol
Prepojte červenú (L1), zelenú (L2) a modrú (L3) svorku na prístroji MFT s fázovým,
neutrálnym a ochranným vodičom za prúdovým chráničom podľa nasledujúceho obrázka
(pri prúdových chráničoch typu AC a A stačí pripojiť fázový a ochranný vodič).

Prúdový chránič typu B

.4

Na ľavom prepínači rozsahov zvoľte rozsah 1xI a na pravom prepínači rozsahov nastavte
menovitý vybavovací prúd chrániča.

.5

Stlačte tlačidlo TEST.

.6

Prúdový chránič by mal vypnúť; na displeji sa zobrazí vypínací rozdielový prúd (citlivosť)
v mA. Malými číslicami sa zobrazí „dotykové napätie“.

Poznámky:
K dispozícii je iba rozsah 1 x I. Ak zvolíte iný testovací prúd, automaticky sa nastaví režim
testovania typu AC.
Pri testovaní jednosmerným prúdom možno nastaviť iba citlivosti 10 mA, 30 mA, 100 mA a 300 mA.
Vybavovací prúd prúdového chrániča typu B je možné určiť pomocou testu postupným zvyšovaním
prúdu pri nastavenom type B.

8.11

Nastaviteľné prúdové chrániče (nie na modeli MFT1815)

.1

Ak chcete otestovať prúdový chránič s nastaviteľným vybavovacím prúdom, sekundárny
(pravý) prepínač rozsahov nastavte do polohy

.
zvoľte symbol

.

.2

Pomocou tlačidla na prepínanie režimov

.3

Pomocou šípok NAHOR a NADOL na tlačidle TEST a tlačidle na uzamknutie vpravo
nastavte vybavovací prúd zodpovedajúci hodnote nastavenej na prúdovom chrániči.
Vybavovací prúd možno nastaviť takto:
10 mA až 50 mA
– s krokom 1 mA
50 mA až 500 mA
– s krokom 5 mA
500 mA až 1000 mA
– s krokom 10 mA

.4

Nastavený prúd uložte stlačením ľavého tlačidla na uzamknutie.

.5

Pri teste postupujte podľa časti 8.4.

8.12

Automatický test prúdového chrániča

Funkcia AUTO automaticky otestuje prúdový chránič prúdom 1/2xI, 1xI a 5xI pri polarite 0° aj 180°
bez obsluhy prístroja MFT. Pracovník môže počas testu stáť pri prúdovom chrániči, aby ho mohol
po každom vypnutí zapnúť.
Postupnosť testov v automatickom režime AUTO:
Typ
prúdového
chrániča
½ x I pri 0°
½ x I pri 180°
1 x I pri 0°
1 x I pri 180°
5 x I pri 0°
5 x I pri 180°

AC

AC - S

A

A–S

B

Y
Y
Y
Y
Y
Y

Nie je
k dispozícii

Y
Y
Y
Y
Y
Y

Nie je
k dispozícii

Nie je
k dispozícii

Test prúdového chrániča v režime AUTO:
.1

Ľavý prepínač rozsahov nastavte do polohy AUTO.

.2

Zvoľte typ prúdového chrániča ako v časti 8.2.

.3

Červenú (L1) a zelenú (L2) svorku na prístroji MFT prepojte s prúdovým chráničom ako
v časti 8.3.

.4

Na prístroji MFT stlačte tlačidlo TEST. Prístroj vykoná postupnosť testov podľa vyššie
uvedenej tabuľky.

Prúdový chránič sa musí po každom vypnutí vrátiť do zopnutého stavu. Prístroj MFT automaticky
zistí vrátenie prúdového chrániča do zopnutého stavu a pokračuje v teste, až kým prúdový chránič
neprestane vypínať. Prístroj MFT zobrazí hlásenie „END“ (koniec).
.5

Po skončení testu si môžete stláčaním tlačidla na prepínanie režimov <-> na prístroji MFT
prezerať jednotlivé výsledky testu.

8.13

Test 3-fázového prúdového chrániča

Prístroje série MFT1800 umožňujú aj testovanie prúdových chráničov v 3-fázových inštaláciách.
Pri testovaní prúdového chrániča v 3-fázovej inštalácii sa jednotlivé fázy prúdového chrániča testujú
ako samostatné prúdové chrániče, teda medzi príslušnou fázou a ochranným vodičom. Postup je
rovnaký ako v častiach 8.1 až 8.5.
Kde nie je prístup k ochrannému vodiču, možno použiť metódu „vstup/výstup“. Pri tejto metóde sa
prístroj pripája ku dvom fázam:
.1

Ak chcete otestovať 1. fázu prúdového chrániča, prepojte červenú svorku (L1) na prístroji
MFT s výstupom 1. fázy na testovanom prúdovom chrániči.

.2

Zelenú svorku (L2) na prístroji MFT prepojte so vstupom inej fázy na prúdovom chrániči.

Vstup

3-fázový pr. chránič

Výstup

Testovacie tlačidlo

.3

Stlačte tlačidlo TEST.

.4

Prístroj MFT zobrazí čas vypnutia prúdového chrániča.

8.14

Zobrazenie dotykového napätia

Dotykové napätie:
Napätie, ktoré sa môže objaviť na ochrannom vodiči počas testu prúdového chrániča. Limit pre
dotykové napätie je 50 V AC alebo 25 V AC podľa prostredia.
Dotykové napätie vzniká v dôsledku nadmerného odporu uzemňovacieho obvodu, keď sa medzi
fázový a ochranný vodič pripojí záťaž.
Dotykové napätie sa zobrazuje:
- po skončení testu prúdového chrániča, ak je napätie pod bezpečnostným limitom,
- pred spustením testu prúdového chrániča, ak by prekračovalo bezpečnostný limit.
Limit dotykového
napätia
Dotykové napätie
Čas vybavenia prúdového chrániča
Typ prúdového chrániča
Testovací prúd v násobkoch
citlivosti pr. chrániča

Dotykové napätie sa vypočíta ako súčin menovitého vybavovacieho prúdu (citlivosti) prúdového
chrániča a odporu uzemnenia. Príklad:
Citlivosť prúdového chrániča = 30 mA
Odpor uzemnenia = 1000 ohmov
0,03 A x 1000 ohmov = 30 V
Ak je vypočítané dotykové napätie menšie ako limit dotykového napätia, test prúdového chrániča sa
uskutoční. Ak je väčšie ako nastavený limit, test sa zastaví.
Limit dotykového napätia možno nastaviť v sekcii UL na 25 V, 50 V alebo 60 V.

Poznámky: Dotykové napätie sa vždy počíta z nastaveného menovitého vybavovacieho prúdu
chrániča (t. j. 1xI).
Aj pri testoch v režimoch 1/2xI, 2xI alebo 5xI sa zobrazuje dotykové napätie pri testovacom prúde
1xI, v súlade s normou IEC 61557-6.
Pri testoch s prúdmi 2xI a 5xI môže byť skutočné dotykové napätie vyššie než zobrazené napätie.
Ak toto napätie prekročí limit dotykového napätia (UL), test sa zastaví.
V takom prípade sa na displeji malými číslicami zobrazí vypočítané dotykové napätie a veľkými
číslicami údaj >50 V:

8.15

Meracie metódy a zdroje chýb

Testovanie prúdových chráničov – metóda merania
Pri tomto meraní môžete použiť dva samostatné meracie vodiče alebo merací kábel so sieťovou
vidlicou. Výstup meraného prúdového chrániča sa zaťaží konštantným prúdom, pričom prístroj
meria čas v milisekundách, za ktorý prúdový chránič vypne.

Testovanie prúdových chráničov – možné zdroje chýb
Výsledky merania môžu ovplyvniť tieto faktory:
• Významné chyby merania sa môžu vyskytnúť, ak počas testovania ostanú pripojené
spotrebiče, predovšetkým točivé stroje a kapacitné záťaže.
• Chybu môže spôsobiť aj nedokonalé pripojenie k testovanému obvodu.

8.16

Užitočné informácie

Prúdmi 1xI, 1xI a 5xI je nutné testovať iba prúdové chrániče s citlivosťou 10 mA a 30 mA. Všetky
ostatné prúdové chrániče stačí testovať pri ½ x I a 1 x I.
Funkčnosť prúdového chrániča vždy overte stlačením skúšobného tlačidla (TEST) na prúdovom
chrániči.
Skúšobné tlačidlo na prúdovom chrániči sa odporúča stlačiť PO každom teste vybavovacieho času.
Takto môžete identifikovať prúdové chrániče, ktoré majú spečené kontakty, alebo môžu zlyhať, ak
sa pravidelne nekontrolujú.

9. Meranie odporu uzemnenia (nie s prístrojom
MFT1815)
Testovacie prístroje Megger MFT ponúkajú jedinečné riešenia na meranie odporu uzemnenia
(zvodu) s využitím dvoj- alebo trojvodičovej metódy merania:
Pomocou prístroja MFT1825 a prúdových meracích klieští (voliteľné príslušenstvo ICLAMP) je
možné merať odpor uzemnenia bez rozpojenia (metódou ART), takže uzemnenie inštalácie ostane
neporušené.
Model MFT1835 má navyše výstup pre napäťové kliešte (VCLAMP), ktoré v kombinácii s kliešťami
ICLAMP umožňujú merať odpor uzemnenia bez meracích kolíkov.

Princípy merania odporu uzemnenia sú uvedené v Dodatku.
9.1

Svorky na prístroji

Označenie svoriek na prístrojoch MFT:
MFT1800
,
Farebné označenie svoriek zodpovedá súprave vodičov na meranie odporu
uzemnenia, a nie štandardným meracím vodičom dodaným spolu s prístrojom
MFT1800.
Panel so svorkami na prístroji MFT1835

9.2

Limit dotykového napätia
Limit dotykového napätia nastavte podľa prostredia na 25 V alebo 50 V. Pozri časť 10.

9.3

Meranie odporu – dvojvodičové meranie

.1

Prístroj zapojte podľa nasledujúceho obrázka.

Testovaný
zvod

.2

.3

Napäťový kolík

Otočný prepínač nastavte do polohy 2P.

Stlačte a uvoľnite tlačidlo TEST.

Prístroj pred samotným meraním vykoná kontrolu, ktorej výsledok zobrazí na displeji.
Potom zobrazí hodnotu odporu zistenú dvojvodičovým meraním.
Poznámka:
Pri dvojvodičovom meraní odporu používa prístroj striedavé napätie, čo v niektorých krajinách
nemusí vyhovovať miestnym predpisom pre meranie kontinuity.

9.4

Meranie odporu – trojvodičové meranie

.1

Prístroj zapojte podľa nasledujúceho obrázka.

Prúdový kolík

Napäťový kolík

Testovaný
zvod

.2

Otočný prepínač nastavte do polohy 3P.

.3

Stlačte a uvoľnite tlačidlo TEST. Prístroj pred samotným meraním vykoná kontrolu, ktorej
výsledok zobrazí na displeji.
Potom zobrazí hodnotu odporu zistenú trojvodičovým meraním.

9.5

Meranie odporu – trojvodičové meranie metódou ART

.1

Prístroj zapojte podľa nasledujúceho obrázka. Kliešte ICLAMP nasaďte na testovaný vodič.

Prúdový kolík

Napäťový kolík

Testovaný
zvod

.2

Otočný prepínač nastavte do polohy 3P

.

.3

Stlačte a uvoľnite tlačidlo TEST [ak tlačidlo TEST podržíte stlačené, na displeji sa bude
neustále aktualizovať nameraná hodnota odporu].

Prístroj pred samotným meraním vykoná kontroly, ktorých výsledok zobrazí na displeji.
Potom zobrazí hodnotu odporu zistenú trojvodičovým meraním metódou ART.
Za určitých okolností môže prístroj zobraziť upozornenie na rušenie. Znamená to, že prístroj zistil
prítomnosť rušenia, ktoré môže ovplyvniť presnosť merania. Ide najmä o to, že nameraná hodnota
by mohla byť menšia než skutočný odpor. Vtedy treba odpor zvodu alebo uzemňovacej overiť inou
metódou.
Poznámka:


Prístroj zobrazuje výstražný trojuholník a indikátor nadmerného rušivého
napätie v uzemnení, ak je rušivé napätie v uzemnení väčšie ako 20 V š-š (7
Vef).



Ak prístroj zobrazuje výstražný trojuholník a údaj nad 2 A, nie je možné merať
metódou ART.



Ak prístroj zobrazuje výstražný trojuholník a informáciu o prekročení rozsahu
(nad 20 A), nie je možné merať metódou ART.

9.6



Dbajte na to, aby styčné plôšky klieští ICLAMP neboli znečistené a zaprášené,
a aby sa úplne dotýkali, keď sú kliešte zovreté.



Prúdy tečúce elektrickými vodičmi v tesnej blízkosti klieští ICLAMP môžu
ovplyvniť kalibráciu a zhoršiť presnosť merania.



Pomer Re/Rs musí byť menší než 100, kde Re = odpor uzemnenia, Rs = odpor
zvodu.

Dvojkliešťové meranie bez meracích kolíkov (len MFT1835)
Pred meraním bez meracích kolíkov vykonajte postupy opísané v častiach venovaných
kalibrácii klieští ICLAMP.

.1

Skontrolujte, či je otočný prepínač v polohe OFF (vypnuté).

.2

Pripojte prístroj podľa obrázka 35.
Zapojenie prístroja pri dvojkliešťovom meraní bez meracích kolíkov

Testovaný
zvod

.3

Kliešte ICLAMP nasaďte na testovaný vodič. Dbajte na to, aby šípka naboku čeľustí
smerovala rovnako ako šípka na kliešťach VCLAMP.

.4

Kliešte VCLAMP nasaďte na testovaný vodič. Dbajte na to, aby šípka naboku čeľustí
smerovala rovnako ako šípka na kliešťach ICLAMP.
(Ak sú jedny z klieští orientované opačne, na hlavnom displeji sa nakrátko zobrazí nápis
„Err“ (chyba) a na pomocnom displeji nápis „REV“ (opačne) spolu so symbolom klieští
VCLAMP).

.5

Kliešte ICLAMP a VCLAMP musia byť od seba vzdialené najmenej 100 mm.

.6

Otočný prepínač nastavte do polohy

.

.7

Stlačte a uvoľnite tlačidlo TEST. Prístroj pred samotným meraním vykoná kontroly, ktorých
výsledok zobrazí na displeji.

.8

Potom zobrazí hodnotu odporu zistenú meraním bez meracích kolíkov.

Poznámka:


Ak prístroj zobrazuje výstražný trojuholník a údaj nad 2 A, nie je možné merať
„bezkolíkovou“ metódou.


Dbajte na to, aby styčné plôšky klieští VCLAMP a ICLAMP neboli znečistené
a zaprášené, a aby sa úplne dotýkali, keď sú kliešte zovreté.



Prúdy tečúce elektrickými vodičmi v tesnej blízkosti klieští VCLAMP a ICLAMP
môžu ovplyvniť kalibráciu a zhoršiť presnosť merania.



Ak kliešte VCLAMP roztvoríte kedykoľvek po stlačení tlačidla TEST, test sa
predčasne ukončí.

10. MOŽNOSTI NASTAVENIA
V menu Setup (nastavenia) môžete prístroj MFT nakonfigurovať tak, aby čo najlepšie vyhovoval
meraniu, na ktoré ho chcete použiť.
Ak chcete vstúpiť do menu SETUP, nastavte pravý (sekundárny) prepínač rozsahov do polohy
SETUP. Ľavý (hlavný) prepínač rozsahov nastavte do akejkoľvek polohy okrem OFF (vyp.).
Na displeji sa zobrazí nápis VER s číslom verzie softvéru prístroja. Potom sa zobrazí prvý z nápisov
uvedených v nasledujúcej tabuľke:
Nápis

Funkcia

Voľby

Predvolené
nastavenie

RST
*1
INS

Obnovenie predvolených nastavení
Limit izolačného odporu – ak je výsledok
merania väčší ako nastavený limit, zaznie
zvukový signál
Uzamknutie režimu testovania izolácie
Limit kontinuity – ak je výsledok merania
menší ako nastavený limit, zaznie zvukový
signál
Prúd pri teste kontinuity
Automatické obrátenie polarity pri teste
kontinuity
Kompenzácia meracích vodičov pri meraní
slučky
Automatické spustenie merania slučky
Povolenie/zakázanie merania slučky veľkým
prúdom
Povolenie/zakázanie 2-vodičového merania
slučky malým prúdom
Automatické spúšťanie testu prúdových
chráničov
Test prúdového chrániča postupným
zvyšovaním prúdu
Nor = normálny, FST = rýchly
Limit dotykového napätia
Povolenie merania slučky pri opačnej polarite
ON
= meranie slučky povolené
OFF
= meranie slučky zakázané
Automatické vypínanie po určitom čase
(v minútach)
Nastavenie typu vložených batérií (alkalické
alebo NiMH)
Režim ukladania
IN
= Interná pamäť
IN.bt
= Interná pamäť a Bluetooth
Bt
= Len Bluetooth
Párovanie cez rozhranie Bluetooth

NO (nie)/ YES (áno)
0.5,1,2,3,4,5,7,
10, 50, 100, 500 MΩ

NO
1 MΩ

ON (zap.)/OFF (vyp.)
0.5,1,2,5,10,
50, 100 Ω

ON
2Ω

15 mA/200 mA
ON (zap.)/OFF (vyp.)

200 mA
OFF

0 – 0,3 ohmu

0,07 Ω

ON (zap.)/OFF (vyp.)
ON (zap.)/OFF (vyp.)

OFF
ON

ON (zap.)/OFF (vyp.)

ON

ON (zap.)/OFF (vyp.)

OFF

Nor/FST

Nor

25V / 50V / 60V
ON (zap.)/OFF (vyp.)

50 V
OFF

2m / 10m / off (nie)

20 min

1,5V alebo 1,2V
IN / bT /IIN+bT

Závisí od typu
prístroja
IN+bT

bt1, bt2, bt3, bt4, bt5

bt1

LOC
bUZ
ISC*2
REV
looP
LAS
L-PE 2Hi
L-PE 2Lo
RAS
RRA*3
UL
N –L
OFF
bAt
StR

bt
<>

*1

Vyhľadávanie pri párovaní

Voľba INS nie je k dispozícii na prístroji MFT1815.
*2
Voľba ISC nie je k dispozícii na prístroji MFT1815.
*3
Voľba RRA je k dispozícii len na prístrojoch série MFT1800
Jednotlivé voľby môžete prepínať pomocou tlačidla
nasledujúca voľba.

. Po každom stlačení sa zobrazí

Ak chcete zmeniť nastavenie konkrétnej funkcie, napríklad „INS limit alarm“ z 1 MΩ na 2 MΩ,
použite tlačidlo TEST a tlačidlo na uzamykanie vpravo (označené šípkami NAHOR/NADOL).
Po zmene nastavenia sa zobrazí blikajúci symbol zámku a výstražný trojuholník.

Ak chcete vykonanú zmenu uložiť, stlačte ľavé tlačidlo na uzamknutie.
Ak chcete opustiť menu SETUP, otočte pravý prepínač rozsahov preč z polohy

.

Ak chcete vrátiť všetky nastavenia na predvolené hodnoty, vo voľbe RST zvoľte možnosť YES. Po
uložení tejto voľby sa všetky nastavenia vrátia na predvolené hodnoty. Voľba RST sa potom opäť
nastaví na možnosť NO.

11. Výstražné hlásenia
Počas testov sa môžu zobraziť nasledujúce výstražné hlásenia.
Znaky, ktoré sa objavujú na pomocnom displeji (s malými číslicami), sú tu uvedené menším
písmom.

11.1

Upozornenia pri zapnutí prístroja
„UNC“
- Prístroj nie je skalibrovaný.

11.2

Batérie
„bAt“

- Slabé batérie

Nabíjačka batérií
„bAt CHA“

- Dobíjajú sa batérie.

„bAt FUL“

- Batérie sú úplne nabité.

11.3

11.4

Upozornenia týkajúce sa poistiek
„FUS“
- Vypálená poistka

11.5

Neplatná poloha otočného prepínača
- Všeobecná chyba – neplatná kombinácia polôh
„ERR - - -“
otočných prepínačov.

11.6

Test kontinuity
„VOL 0-L“

11.7

Test izolácie
„1000V 1000V“
„VOL 0-L“

11.8

- Nadmerné napätie počas testu
- Blikajúci výstražný symbol pred testom s napätím
1 kV.
- Nadmerné napätie počas testu

Test prúdového chrániča
„trp“
- Nečakané vypnutie prúdového chrániča.
„>50V“

- Test zrušený pre nebezpečenstvo prekročenia limitu
dotykového napätia.

„Err con“

- Hardvérová porucha zistená počas testu slučky
veľkým prúdom alebo počas testu prúdového chrániča.

11.9

Chyby pri voľbe rozsahu pri teste prúdového chrániča
- Požadovaný prúd je >1000 mA.
„ERR >1000mA“
„ERR - - -“ + Typ A – V režime „typ A“ – na prístroji je zvolený režim na
testovanie prúdového chrániča typu A, ale pri
aktuálnom nastavení tento režim nie je k dispozícii.
„ERR - - -“ + Typ B – V režime „typ B“ – na prístroji je zvolený režim na
testovanie prúdového chrániča typu B, ale pri
aktuálnom nastavení tento režim nie je k dispozícii.
„ERR - - -“ + symbol chrániča typu S
– na prístroji je zvolený režim na testovanie prúdového
chrániča typu S, ale pri aktuálnom nastavení tento
režim nie je k dispozícii.
„ERR HI mA“

11.10

Meranie slučky
„trp“
„>50V“

- V rozsahu VAR je nastavený príliš veľký prúd na
zvolený test.
- Nečakané odpojenie zdroja.
- Test zrušený pre nebezpečenstvo prekročenia limitu
dotykového napätia.

„Err con“

- Hardvérová porucha zistená počas testu slučky
veľkým prúdom alebo počas testu prúdového
chrániča.

„hot“

- Rezistory v prístroji sú prehriate. Zobrazuje sa aj
symbol teplomera.

„Hot“

- Chladič v prístroji je prehriaty. Zobrazuje sa aj
symbol teplomera.
- Zistená prítomnosť rušenia. Meranie slučky sa predĺži.

11.11 Test uzemnenia
„Err Rev“

- Počas dvojkliešťového testu sú jedny z klieští
orientované opačne.

- Počas dvojkliešťového testu došlo
„Err“ + symbol klieští VCLAMP
k roztvoreniu klieští VCLAMP.
„Err“ + symbol klieští ICLAMP
- Počas testu metódou ART sú kliešte
ICLAMP orientované opačne.
„Err“ + symbol Rp

- Odpor Rp je príliš vysoký.

„Err“ + symbol Rc
11.12

- Odpor Rc je príliš vysoký.

Príčiny nespustenia testu
„CON“
- Nesprávne pripojenie prístroja.
„hot“

- Rezistory v prístroji sú prehriate. Zobrazuje sa aj
symbol teplomera.

„Hot“

- Chladič v prístroji je prehriaty. Zobrazuje sa aj
symbol teplomera.

„VOL >280V“ (napr.)

- Sieťové napätie je príliš vysoké.

„L-N <48V“ (napr.)

- Napätie na svorkách je príliš nízke na meranie
slučky L-N.

„L-E <48V“ (napr.)

- Napätie na svorkách je príliš nízke na meranie
slučky L-E alebo test prúdového chrániča.

„FRE <45“

- Sieťová frekvencia je príliš nízka na meranie slučky
alebo test prúdového chrániča.

„FRE >65“

- Sieťová frekvencia je príliš vysoká na meranie slučky
alebo test prúdového chrániča.

„NO REF“

- Pokúsili ste sa zmerať slučku R1+R2 bez
predchádzajúceho merania Zref.

Dodatok A – Odosielanie, ukladanie, mazanie
a vyvolávanie výsledkov testov z pamäte (len MFT1835)
Tabuľka symbolov
Symbol
Definícia
L–E
Meranie medzi fázovým a ochranným vodičom
L–n
Meranie medzi fázovým a neutrálnym vodičom
n–E
Meranie medzi neutrálnym a ochranným vodičom
L–L
Meranie medzi dvomi fázovými vodičmi
R1
Ochranný vodič obvodu
R2
Fáza
R12
R1 + R2
RR1
Slučka „fáza – fáza“
RR2
Slučka „ochranný vodič – ochranný vodič“
rrn
Slučka „neutrálny vodič – neutrálny vodič“
--Nie je zvolené žiadne pripojenie

Ukladanie výsledkov testu do internej pamäte
Výsledky testov je možné ukladať do pamäte, len ak je v prístroji nastavený režim ukladania
„interná pamäť“ alebo „interná pamäť a Bluetooth“. Podrobné informácie nájdete v časti 10
MOŽNOSTI NASTAVENIA.
1.
2.

Vykonajte požadovaný test podľa pokynov v predchádzajúcich častiach.
Stlačte a uvoľnite tlačidlo so symbolom Bluetooth (červené). Zobrazí sa prvá voľba. Pri
niektorých testoch to bude „Connection“ (pripojenie) („Insulation“ (izolácia), „Continuity“
(kontinuita), „Loop L-L/L-N“ (slučka L-L/L-N)) alebo pri iných testoch „Job number“ (číslo
úlohy).
3.
Pomocou pravého tlačidla na uzamykanie/PRAVÉHO tlačidla TEST zvoľte požadovanú
hodnotu.
4.
Znova stlačte a uvoľnite tlačidlo Bluetooth (červené), ak chcete zobraziť zvyšné voľby („Job“
(úloha), „Distribution Board“ (rozvádzač), „Circuit“ (obvod), „Phase“ (fáza)) a pomocou
pravého tlačidla na uzamykanie/PRAVÉHO tlačidla TEST zmeňte ich hodnoty podľa
potreby.
5.
Ak chcete dokončiť ukladanie, podržte stlačené tlačidlo Bluetooth (červené), kým sa
nezobrazí „Str Ok“.

Poznámky
1.
Ak niektorú voľbu nie je potrebné zmeniť oproti hodnote nastavenej pri poslednom ukladaní
výsledkov, nie je potrebné ju zobraziť.
2.
Jediná dostupná voľba pri ukladaní výsledkov testu uzemnenia je „Job number“ (číslu
úlohy).

Mazanie výsledkov testov z internej pamäte
1. Nastavte PRAVÝ prepínač rozsahov do polohy DEL.
2. Pomocou tlačidla Bluetooth (červeného) zvoľte možnosť „LSt“ (posledný uložený výsledok)
alebo „ALL“ (všetky uložené výsledky).
3. Podržte stlačené tlačidlo Bluetooth (červené), kým sa nezobrazí „no“ (nie).
4. Pomocou pravého tlačidla na uzamknutie/PRAVÉHO tlačidla TEST zvoľte „YES“ (áno).
5. Podržte stlačené tlačidlo Bluetooth (červené), kým sa nezobrazí „dEL OK“ (vymazané).

Vyvolávanie výsledkov testov z pamäte na displej
1.
2.

Nastavte PRAVÝ prepínač rozsahov do polohy RCL.
Pomocou tlačidla Bluetooth (červeného) zvoľte možnosť „LSt“ (posledný uložený výsledok)
alebo „ALL“ (všetky uložené výsledky).

3.
4.
5.

Podržte stlačené tlačidlo Bluetooth (červené), kým sa na displeji nezobrazí výsledok testu.
Ak ste zvolili možnosť „ALL“, pomocou pravého tlačidla na uzamknutie/PRAVÉHO tlačidla
TEST môžete prechádzať jednotlivými uloženými výsledkami.
Ak sa zobrazuje nápis „TEST“, znamená to, že sú k dispozícii ďalšie údaje súvisiace so
zobrazeným výsledkom. Prezerať si ich môžete pomocou ĽAVÉHO tlačidla TEST. Napr.
v prípade testu izolácie je k dispozícii aj použité skúšobné napätie.

Odosielanie uložených výsledkov testu cez Bluetooth
1. Spustite softvér Megger Download Manager.
2. Zvoľte správny softvérový ovládač a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odosielanie výsledkov testu (jednotlivo)
Výsledky testov je možné odosielať, len ak je v prístroji nastavený režim ukladania „Bluetooth“
alebo „interná pamäť a Bluetooth“. Podrobné informácie nájdete v časti 10 MOŽNOSTI
NASTAVENIA.
Ak chcete konkrétny výsledok testu preniesť do konkrétneho políčka na certifikáte, pred odoslaním
výsledku testu z prístroja dvakrát kliknite na príslušné políčko.
Testovanie izolácie
1.
Vykonajte test izolácie podľa pokynov v predchádzajúcich častiach.
2.
Podržte stlačené tlačidlo so symbolom Bluetooth (červené). Zobrazí sa prvá voľba. Keď sa
zobrazí „L-E“, tlačidlo uvoľnite.
3.
Pomocou pravého tlačidla na uzamknutie/PRAVÉHO tlačidla TEST zobrazte požadovanú
voľbu (L-E, L-n, n-E, L-L alebo ---).
4.
Stlačením tlačidla Bluetooth (červeného) odošlite výsledok testu do počítača alebo
mobilného zariadenia. Počas vytvárania spojenia sa budú na displeji striedavo zobrazovať
symboly v tvare šípky. Po vytvorení spojenia bude počas prenosu výsledku blikať symbol
rozhrania Bluetooth.
5.
Výsledky testu sa zobrazia v príslušnom políčku na certifikáte, ktorý je zobrazený na
počítači alebo mobilnom zariadení.
Testovanie kontinuity
1.
Vykonajte test kontinuity podľa pokynov v predchádzajúcich častiach.
2.
Podržte stlačené tlačidlo so symbolom Bluetooth (červené). Zobrazí sa prvá voľba. Keď sa
zobrazí „R12“, tlačidlo uvoľnite.
3.
Pomocou pravého tlačidla na uzamknutie/PRAVÉHO tlačidla TEST zobrazte požadovanú
voľbu (R2, R12, R1, RR1, RR2 alebo ---).
4.
Stlačením tlačidla Bluetooth (červeného) odošlite výsledok testu do počítača alebo
mobilného zariadenia. Počas vytvárania spojenia sa budú na displeji striedavo zobrazovať
symboly v tvare šípky. Po vytvorení spojenia bude počas prenosu výsledku blikať symbol
rozhrania Bluetooth.
5.
Výsledky testu sa zobrazia v príslušnom políčku na certifikáte, ktorý je zobrazený na
počítači alebo mobilnom zariadení.
Meranie slučky (L-PE)
1.
Vykonajte meranie slučky podľa pokynov v predchádzajúcich častiach.
2.
Stlačením a podržaním tlačidla Bluetooth (červeného) odošlite výsledok testu do počítača
alebo mobilného zariadenia. Tlačidlo uvoľnite, až keď sa na displeji začnú striedavo
zobrazovať šípky, signalizujúce vytváranie spojenia medzi prístrojom a počítačom. Po
vytvorení spojenia bude počas prenosu výsledku blikať symbol rozhrania Bluetooth.
3.
Výsledky testu sa zobrazia v príslušnom políčku na certifikáte, ktorý je zobrazený na
počítači alebo mobilnom zariadení.

Meranie slučky (L-L/L-N)
1.
Vykonajte meranie slučky L-L/L-N podľa pokynov v predchádzajúcich častiach.
2.
Podržte stlačené tlačidlo so symbolom Bluetooth (červené). Zobrazí sa prvá voľba. Keď sa
zobrazí „L-n“, tlačidlo uvoľnite.
3.
Pomocou pravého tlačidla na uzamykanie/PRAVÉHO tlačidla TEST zvoľte požadovanú
voľbu (L-N alebo L-L).
4.
Stlačením tlačidla Bluetooth (červeného) odošlite výsledok testu do počítača alebo
mobilného zariadenia. Počas vytvárania spojenia sa budú na displeji striedavo zobrazovať
symboly v tvare šípky. Po vytvorení spojenia bude počas prenosu výsledku blikať symbol
rozhrania Bluetooth.
5.

Výsledky testu sa zobrazia v príslušnom políčku na certifikáte, ktorý je zobrazený na
počítači alebo mobilnom zariadení.

Testovanie prúdového chrániča
1.
Vykonajte test prúdového chrániča podľa pokynov v predchádzajúcich častiach.
2.
Stlačením a podržaním tlačidla Bluetooth (červeného) odošlite výsledok testu do počítača
alebo mobilného zariadenia. Počas odosielania bude na displeji prístroja MFT blikať
výsledok testu.
3.
Výsledky testu sa zobrazia v príslušnom políčku na certifikáte, ktorý je zobrazený na
počítači alebo mobilnom zariadení.
Pri automatickom teste prúdového chrániča sa všetky výsledky automaticky prenesú do príslušných
políčok na certifikáte (používateľ musí na počítači alebo mobilnom zariadení vždy po výzve zvoliť
správnu hodnotu pre príslušné políčko).

Test uzemnenia
1.
2.
3.

Vykonajte test uzemnenia podľa pokynov v predchádzajúcich častiach.
Stlačením a podržaním tlačidla Bluetooth (červeného) odošlite výsledok testu do počítača
alebo mobilného zariadenia. Počas odosielania bude na displeji prístroja MFT blikať
výsledok testu.
Výsledky testu sa zobrazia v príslušnom políčku na certifikáte, ktorý je zobrazený na
počítači alebo mobilnom zariadení.

Dodatok B – Prenos údajov cez rozhranie Bluetooth® (len
MFT1835)
PRENOS ÚDAJOV CEZ ROZHRANIE BUETOOTH
Párovanie cez rozhranie Bluetooth (počítač PC alebo notebook)
1. Zapnite prístroj MFT (v ľubovoľnom režime) a menší otočný prepínač nastavte do polohy pre
režim „nastavenia“ (označenej symbolom šesťhranného kľúča).

2.

Stláčajte tlačidlo ÅÆ, kým sa na displeji prístroja MFT nezobrazí nápis „StR“. Skontrolujte, či
je v hlavnej časti displeja (s veľkými číslicami) zobrazený nápis „bt“ alebo „IN,bt“.
Ak nie, pomocou pravého tlačidla TEST a pravého tlačidla na uzamknutie (vo funkcii
šípok NAHOR/NADOL) zvoľte potrebný režim ukladania výsledkov.
•
•
•

IN = len do internej pamäte,
Bt = len cez Bluetooth
IN,bt = do internej pamäte aj cez Bluetooth

3.

Po zvolení režimu ukladania/komunikácie jedenkrát stlačte ľavé tlačidlo Bluetooth (červené).
Zvolené nastavenie sa uloží. V ľavom hornom rohu displeja prístroja MFT prestane blikať
(zmizne) symbol zámku, čo znamená, že vami zvolené nastavenie sa uložilo.

4.

Jedným stlačením tlačidla ÅÆ zobrazte voľbu „bt“.

5.

Podržte stlačené ľavé tlačidlo Bluetooth (červené), kým sa na displeji nezačnú striedavo
zobrazovať dve šípky (<>). Potom tlačidlo uvoľnite a prístroj prejde do režimu párovania cez
rozhranie Bluetooth. Pri párovaní cez rozhranie Bluetooth prístroj obsadí prvú voľnú pozíciu.
Ak žiadna pozícia nie je voľná, prepíše sa pozícia, ktorá je aktuálne zobrazená na displeji
prístroja MFT. Ak sú využité všetky pozície a chcete pridať ďalšiu, zobrazte na displeji pozíciu,
ktorú chcete prepísať. Požadovanú pozíciu (1 – 5) zvoľte pomocou pravého tlačidla TEST
a pravého tlačidla na uzamknutie vo funkcii šípok NAHOR/NADOL.

6.

Na počítači PC alebo notebooku spustite sprievodcu pridaním Bluetooth zariadenia.

7.

•

Počas párovania sa zobrazí výzva na zadanie hesla – zadajte heslo „1234“.

•

Počas párovania sa môže zobraziť aj výzva na povolenie funkcie „Bluetooth Serial
Port“. Ak sa zobrazí takáto výzva, funkciu povoľte.

Po kliknutí na tlačidlo „Finish“ (dokončiť) v okne sprievodcu na počítači PC/notebooku sa
párovanie dokončí a na displeji prístroja MFT sa zobrazí párovací kód počítača/notebooku.
Teraz môžete otočný prepínač na prístroji MFT prepnúť preč z polohy pre režim „nastavenia“
(označenej šesťhranným kľúčom).

Párovanie cez rozhranie Bluetooth (Windows CE)
1. Prepínač rozsahov na prístroji MFT nastavte do polohy pre režim „nastavenia“.
2.
Na prístroji MFT stlačte tlačidlo Bluetooth (červené); prístroj MFT zobrazí „- - -“, ak nie je
spárované žiadne zariadenie, alebo posledné tri číslice identifikátora existujúceho
spárovaného zariadenia. Ak tieto tri číslice zodpovedajú posledným trom čísliciam vášho
Bluetooth identifikátora (napr. 963), znamená to, že párovanie nie je potrebné. Ak
zobrazené číslice nie sú vaše, alebo si nie ste istí, pokračujte v párovaní.
3.
(i)
Zapnite svoje zariadenie PDA a zvoľte „Start“ a potom „Settings“ (nastavenia).
(ii)
Zvoľte záložku „Connections“ (pripojenia).
(iii)
Zvoľte symbol „Bluetooth“ a potom zvoľte možnosť „Turn on“ (zapnúť).
(iv)
Zvoľte možnosť „Use Bluetooth Manager“ (použiť správcu rozhrania Bluetooth).
(v)
Zvoľte „Menu“ a položku „Paired Devices“ (spárované zariadenia).

(vi)
Ak sa nezobrazuje žiadny spárovaný prístroj MFT, zvoľte možnosť „Add“ (pridať).
Poznámka: Ak sa zobrazuje symbol prístroja MFT, skontrolujte, či má rovnaké sériové číslo ako váš
prístroj MFT. Ak nie, vymažte prístroj MFT zo zoznamu v PDA a pokračujte v párovaní.
(vii) Zvolením symbolu lupy spustite párovanie.
4.
Opätovným stlačením tlačidla Bluetooth (červeného) spustite párovanie; na displeji prístroja
MFT sa zobrazí „<> - - - -“.
5.
Po spárovaní na PDA dvakrát kliknite na symbol prístroja MFT a zadajte prístupový kód
1234.
6.
Po úspešnom spárovaní sa na displeji prístroja MFT zobrazia posledné tri číslice vášho
Bluetooth identifikátora (napr. <>963).
Párovanie cez rozhranie Bluetooth (Windows Mobile 5 Smartphone)
1.
Prepínač rozsahov na prístroji MFT nastavte do polohy pre režim „nastavenia“.
2.
Na prístroji MFT stlačte tlačidlo Bluetooth (červené); prístroj MFT zobrazí „- - -“, ak nie je
spárované žiadne zariadenie, alebo posledné tri číslice identifikátora existujúceho
spárovaného zariadenia. Ak tieto tri číslice zodpovedajú posledným trom čísliciam vášho
Bluetooth identifikátora (napr. 963), znamená to, že párovanie nie je potrebné.
Ak zobrazené číslice nie sú vaše, alebo si nie ste istí, pokračujte v párovaní.
3.
(i)
Zapnite svoje mobilné zariadenie a stlačením ľavého tlačidla zvoľte menu „Start“.
(ii)
Zvoľte symbol „Connections“ (pripojenia).
(iii)
Zvoľte symbol „Bluetooth“.
(iv)
Stlačte pravé tlačidlo Menu.
(v)
Zvoľte symbol „Devices“ (zariadenia).
(vi)
Zvoľte symbol „Menu“ a potom zvoľte symbol „New“ (nové).
(vii)
Ak sa nezobrazuje žiadny spárovaný prístroj MFT, zvoľte možnosť „Add“ (pridať).
Poznámka: Ak sa zobrazuje symbol prístroja MFT, skontrolujte, či má rovnaké sériové číslo ako váš
prístroj MFT. Ak nie, vymažte prístroj MFT zo zoznamu v PDA a pokračujte v párovaní.
4.
Opätovným stlačením tlačidla Bluetooth (červeného) spustite párovanie; na displeji prístroja
MFT sa zobrazí
‘<> - - - -‘
5.
Po spárovaní na zariadení s operačným systémom Windows Mobile 5 zvoľte symbol
prístroja MFT a zadajte prístupový kód 1234.
6.
Po úspešnom spárovaní sa na displeji prístroja MFT zobrazia posledné tri číslice vášho
Bluetooth identifikátora (napr. <>963).
7.
Na zariadení so systémom Windows Mobile 5 štyrikrát stlačte ľavé tlačidlo menu (t. j. zvoľte
postupne „Next“ (ďalej), „OK“, „Next“ (ďalej) a „Done“ (hotovo)).
8.
Potom ďalej stláčajte ľavé tlačidlo, kým sa nevrátite na zobrazenie pracovnej plochy.
Párovanie cez rozhranie Bluetooth (Palm v5)
1.
Prepínač rozsahov na prístroji MFT nastavte do polohy pre režim „nastavenia“.
2.
Na prístroji MFT stlačte tlačidlo Bluetooth (červené); prístroj MFT zobrazí „- - -“, ak nie je
spárované žiadne zariadenie, alebo posledné tri číslice identifikátora existujúceho
spárovaného zariadenia. Ak tieto tri číslice zodpovedajú posledným trom čísliciam vášho
Bluetooth identifikátora (napr. 963), znamená to, že párovanie nie je potrebné.
Ak zobrazené číslice nie sú vaše, alebo si nie ste istí, pokračujte v párovaní.
3.
(i)
Na hlavnej ploche operačného systému Palm zvoľte menu rozhrania „Bluetooth“,
a ak nie je zapnuté, zapnite ho.
(ii)
Zvoľte symbol „Setup Devices“ (inštalovať zariadenia).
(iii)
Zvoľte symbol „Trusted Devices“ (dôveryhodné zariadenia).
(iv)
Zvoľte symbol „Add Devices“ (pridať zariadenia).
Poznámka: Ak sa zobrazuje symbol prístroja MFT, skontrolujte, či má rovnaké sériové číslo ako váš
prístroj MFT. Ak nie, vymažte prístroj MFT zo zoznamu v systéme Palm a pokračujte v párovaní.
4.
Opätovným stlačením tlačidla Bluetooth (červeného) spustite párovanie; na displeji prístroja
MFT sa zobrazí
‘<> - - - -‘
5.
Po spárovaní na displeji zariadenia so systémom Palm zvoľte symbol prístroja MFT a zvoľte
„OK“.
6.
Zadajte prístupový kód „1234“ a zvoľte ľavé horné tlačidlo „OK“.
7.
Po úspešnom spárovaní sa na displeji prístroja MFT zobrazia posledné tri číslice vášho
Bluetooth identifikátora (napr. <>963).

8.
Na zariadení so systémom Palm dvakrát zvoľte položku „Done“ (hotovo), čím sa vrátite do
menu „Bluetooth“.
9.
Stlačením tlačidla „Home“ (domov) sa vráťte na hlavnú plochu systému Palm.
Párovanie cez rozhranie Bluetooth (Symbian S60 verzia 3)
1.
Prepínač rozsahov na prístroji MFT nastavte do polohy pre režim „nastavenia“.
2.
Na prístroji MFT stlačte tlačidlo Bluetooth (červené); prístroj MFT zobrazí „- - -“, ak nie je
spárované žiadne zariadenie, alebo posledné tri číslice identifikátora existujúceho
spárovaného zariadenia.
Ak tieto tri číslice zodpovedajú posledným trom čísliciam vášho Bluetooth identifikátora (napr. 963),
znamená to, že párovanie nie je potrebné. Ak zobrazené číslice nie sú vaše, alebo si nie ste istí,
pokračujte v párovaní.
3.
(i)
Na hlavnej ploche operačného systému Symbian zvoľte menu rozhrania
„Bluetooth“, a ak nie je zapnuté, zapnite ho.
(ii)
Zvoľte pravú záložku, aby sa zobrazili spárované zariadenia.
(iii)
Zvoľte ľavé horné tlačidlo menu a potom zvoľte symbol „New Paired devices“ (nové
spárované zariadenia).
Poznámka: Ak sa zobrazuje symbol prístroja MFT, skontrolujte, či má rovnaké sériové číslo ako váš
prístroj MFT. Ak nie, vymažte prístroj MFT zo zoznamu v systéme Symbian a pokračujte v párovaní.
4.
Opätovným stlačením tlačidla Bluetooth (červeného) spustite párovanie; na displeji prístroja
MFT sa zobrazí
‘<> - - - -‘
5.
Po spárovaní na displeji zariadenia zvoľte symbol prístroja MFT a zvoľte „OK“.
6.
Zadajte prístupový kód „1234“ a zvoľte „OK“.
7.
Po úspešnom spárovaní sa na displeji prístroja MFT zobrazia posledné tri číslice vášho
Bluetooth identifikátora (napr. <>963).
8.
Na zariadení so systémom Symbian zvoľte pomocou ľavého horného tlačidla menu
možnosť „Yes“ (áno), čím zariadeniu so systémom Symbian povolíte automaticky sa
pripájať.
9.
Zvolením možnosti „Exit“ (ukončiť) sa vráťte na hlavnú plochu systému Symbian.

Dodatok C – Definície kategórií inštalácií
Norma IEC 61010-2-030 definuje kategórie meraní II až IV, súvisiace s prechodovými javmi,
prepätím a umiestnením v rámci elektrickej inštalácie.
Príklady jednotlivých kategórií elektrických inštalácií:
Kategória II – sieťová zásuvka,
Kategória III – elektrické vedenia medzi elektrickými zásuvkami a rozvádzačom,
Kategória IV – prívod od distribučného transformátora k hlavnému ističu spotrebiteľa.
Bližšie informácie o jednotlivých kategóriách nájdete na príslušných stránkach www.megger.com.

Dodatok D – Zásady bezpečnosti pri práci
Pred použitím prístroja a po dokončení testovania je dôležité overiť funkčnosť prístroja. Tým by sa
malo zaručiť, že na základe merania prístrojom s poruchou nebude za bezpečný označený stav,
ktorý je v skutočnosti nebezpečný. Príklad:
Ak pred samotným meraním a po ňom overíte na nezávislom zdroji, či prístroj správne meria
napätie 230 V, minimalizujete riziko, že na základe merania označíte inštaláciu pod napätím ako
odpojenú.
Na kontrolu všetkých elektrických funkcií multifunkčných testerov (okrem merania uzemnenia)
medzi predpísanými termínmi kalibrácie je možné použiť testovacie zariadenie Megger MTB7671.

Dodatok E – Čistenie a údržba
Prístroje zo sérií MFT1700 a 1800 by mali rozoberať a opravovať iba schválené opravovne
prístrojov Megger alebo príslušné oddelenie spoločnosť Megger instruments Limited.

Na čistenie prístroja používajte vlhkú handričku alebo izopropylalkohol (ak je k dispozícii). Displej
čistite iba handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
Informácie týkajúce sa záručných opráv sú uvedené v dodatku E.

Dodatok F – Meranie odporu uzemnenia – základné
princípy
F.1

Princíp trojvodičového merania odporu

Odpor zvodu možno presne odmerať klasickou metódou na základe merania „úbytku napätia“, pri
ktorej sa do zeme zavedú dva pomocné kolíky – cez jeden sa privádza testovací prúd a druhým sa
meria napätie, ako pri dvojvodičovej metóde.
Prístroj MFT do testovaného obvodu privádza striedavý prúd známej veľkosti a meria na ňom
vzniknuté napätie, ako je znázornené na obrázku 4. Odpor sa vypočíta ako jednoduchý podiel
podľa Ohmovho zákona. V tomto prípade sa napäťový merací kolík postupne posúva o rovnakú
vzdialenosť po priamke medzi testovaným zvodom a prúdovým kolíkom. V každom mieste sa
vypočíta odpor R=U/I. Zhotoví sa graf závislosti odporu od polohy napäťového kolíka a odpor
testovaného zvodu sa určí ako odpor v mieste, kde je krivka najplochejšia.
Empiricky bolo dokázané, že tento postup je možné skrátiť vhodným umiestnením meracích
kolíkov, konkrétne umiestnením napäťového kolíka do vzdialenosti približne 62 % medzi meraným
zvodom a prúdovým kolíkom, t. j. A = 0,62 x B.

U

Testovaný zvod

Napäťový kolík

Prúdový kolík

Schéma trojvodičového merania odporu

F.2

Princíp trojvodičového merania odporu metódou ART

Klasické trojvodičové meranie má tú nevýhodu, že testovaný zvod musí byť počas merania
odpojený od systému, ktorý má chrániť pri poruche. Dôvodom je, že prúd privádzaný z prístroja by
sa do zeme dostával všetkými možnými cestami, pričom nie všetok prúd by musel tiecť iba cez
testovaný zvod. V takom prípade by prístroj meral odpor celej uzemňovacej sústavy, a nie iba
samotného zvodu.
Ak však použijeme prúdový menič (kliešte Megger ICLAMP) na zmeranie prúdu tečúceho cez
testovaný zvod ako podiel z celkového privádzaného testovacieho prúdu, prístroj bude môcť určiť
odpor samotného zvodu. Zapojenie pri tomto meraní je znázornené na nasledujúcom obrázku:

Pripojenie ku
zvyšku sústavy

U

Testovaný zvod

Napäťový kolík

Prúdový kolík

Schéma trojvodičového merania odporu metódou ART
Pri tejto konfigurácii sa privádzaný testovací prúd delí medzi dve cesty, na časť I1 (tečúcu do
pripojenej uzemňovacej sústavy) a časť I2 (tečúcu do testovaného zvodu), t. j. I = I1 + I2. Odpor
testovaného zvodu sa vypočíta ako R = U/I2 alebo R = U/(I – I1). Prúdový menič (ICLAMP) meria
prúd I2 a informáciu o jeho veľkosti privádza do prístroja.

F.3
Princíp dvojkliešťového merania odporu bez meracích kolíkov (len
MFT1835)
V tomto príklade je testovaný zvod pripojený k sústave ďalších zvodov. Ak je odpojenie testovaného
zvodu nebezpečné alebo nepraktické, alebo na vykonanie klasického trojvodičového merania
odporu nie je dostatok priestoru, odpor testovaného zvodu možno zistiť „bezkolíkovou“ metódou
pomocou napäťových klieští VCLAMP a prúdových klieští ICLAMP.
Do systému sa pomocou klieští VCLAMP privádza známe testovacie napätie, vyvolávajúce prúd I,
ktorý sa meria pomocou klieští ICLAMP. Model na obrázku 7 možno zjednodušiť na odpor
testovaného zvodu Rx a odpor ostatných, paralelne zapojených zvodov, teda R1 || R2 || … || Rn.
Prúd vyvolávaný pripojeným testovacím napätím U možno vyjadriť ako I = U/[Rx + (R1 || R2 || … ||
Rn)]. Z toho vyplýva, že keď sa odpor ostatných, paralelne zapojených zvodov blíži k nule,
nameraný odpor sa blíži k hodnote odporu testovaného zvodu.
Pripojenie ku
zvyšku sústavy

Testovaný zvod

Schéma dvojkliešťového merania odporu bez meracích kolíkov

Dodatok G – Servis a záruka
Prístroj obsahuje súčiastky citlivé na statické výboje, a preto treba s jeho vnútornou
doskou plošných spojov manipulovať opatrne. Ak bola narušená bezpečnosť
prístroja, prístroj ďalej nepoužívajte a nechajte ho opraviť v servise s náležite
zaškoleným a kvalifikovaným personálom. Bezpečnosť prístroja môže byť
narušená napríklad vtedy, ak je prístroj viditeľne poškodený, nevykonáva
požadované merania, bol dlhšie skladovaný v nevhodných podmienkach, alebo bol
vystavený veľkému namáhaniu pri preprave.
NA NOVÝ PRÍSTROJ SA VZŤAHUJE ZÁRUKA 1 ROK OD DÁTUMU ZAKÚPENIA
POUŽÍVATEĽOM.
Pri registrácii zakúpeného produktu na www.Megger.com možno záručnú lehotu
predĺžiť na 3 roky.
Poznámka: V prípade akejkoľvek opravy alebo iného zásahu neoprávnenou
osobou používateľ stráca nárok na záruku.
KALIBRÁCIA, OPRAVY A NÁHRADNÉ DIELY
V prípade požiadaviek na servis prístrojov značky Megger kontaktujte:
alebo
Seba Dynatronic
CZ s.r.o.
Budečská 18
12 000 Praha 2
Tel.: 222 520 508
Fax: 230 234 245
seba.cz@sebakmt.com
www.sebakmt.cz

SEBA SLOVAKIA s.r.o.
Rožňavská 12
821 04 Bratislava
Tel: 02 5542 3958
Fax: 02 5556 7319
seba.sk@ebakmt.com
www.sebakmt.sk

Spoločnosť Megger prevádzkuje vlastné servisné strediská, ktoré využívajú
kompletne evidovaný systém kalibrácie a opráv, vďaka ktorému vám tento prístroj
bude dlho a spoľahlivo slúžiť. Tieto strediská dopĺňa celosvetová sieť
autorizovaných opravovní a kalibračných pracovísk, schopných vykonávať
špičkový servis zariadení značky Megger.
Reklamácie a opravy
1.

2.
3.

Ak je prístroj potrebné kalibrovať alebo opraviť, zákazník musí najprv získať
číslo reklamačného oprávnenia (RA) z jednej z vyššie uvedených adries.
Servisné oddelenie vás pritom požiada o nasledujúce informácie, aby sa
mohlo vopred pripraviť na prijatie prístroja, a aby mohlo čo najlepšie vykonať
požadovaný servis.
• model, napr. MFT1815,
• sériové číslo, uvedené na spodnej strane skrinky prístroja alebo na
kalibračnom osvedčení,
• dôvod na vrátenie prístroja, napr. prekalibrovanie alebo oprava,
• podrobnosti o poruche (ak je prístroj potrebné opraviť).
Poskytnuté číslo RA si poznamenajte. Na požiadanie môžete dostať emailom alebo faxom nálepku s adresou servisného strediska.
Prístroj starostlivo zabaľte, aby sa pri preprave nepoškodil.

4.

Na balík nalepte nálepku s adresou a presvedčte sa, či je na balíku zvonka
zreteľne viditeľné číslo RA (toto číslo uvádzajte aj pri každej
korešpondencii); potom balík pošlite na vlastné náklady do servisného
strediska. Ak ide o pozáručnú opravu, spolu s číslom RA vám servisné
stredisko môže poslať aj predbežný odhad ceny opravy.

Oprávnené servisné strediská
Zoznam oprávnených servisných stredísk môžete získať na vyššie uvedených
adresách.

Technické údaje
Presnosť
Test izolácie:
1000 voltov

10 kΩ – 999 MΩ: ± 3 % ± 2 číslice

500 voltov

10 kΩ – 500 MΩ: ± 3 % ± 2 číslice; > 500 MΩ: ± 10 % ± 4 číslice

250 voltov

10 kΩ – 250 MΩ: ± 3 % ± 2 číslice; > 250 MΩ: ± 10 % ± 4 číslice

100 voltov

10 kΩ – 100 MΩ: ± 3 % ± 2 číslice; > 100 MΩ: ± 10 % ± 4 číslice

Rozsah podľa EN61557:

10 kΩ – 999 MΩ (rozsah 1000 V)

Meranie napätia:

± 3 % ± 3 číslice ± 0,5 % menovitého napätia

Max. chyba:

± 15 % ± 2 číslice.

Skratový prúd:

1,5 mA menovitý testovací prúd

Testovací prúd do záťaže:

≥1 mA pri najmenšom vyhovujúcom izolačnom odpore

Tolerancia výstupného napätia: -0 % +20 % pri menovitej alebo menšej záťaži

Kontinuita/odpor:
Vnútorná presnosť:

± 2 % ± 2 číslice (0,01 Ω až 99,9 Ω)
± 5 % ± 2 číslice (100 Ω až 99,9 kΩ)

Rozsah podľa EN61557:

0,1 Ω až 99,9 kΩ

Napätie naprázdno

5 V ±1 V

Testovací prúd pri 200 mA

(0 Ω až 2 Ω):

>200 mA pri ≤ 2 Ω

Testovací prúd pri 15 mA

(0 Ω až 2 Ω):

>15 mA pri ≤ 2 Ω

Max. chyba:

± 12 % ± 2 číslice.

Meranie slučky 2Hi (L-E, L-N a L-L):
Vnútorná presnosť:

±5% ± 3 číslice.

Rozsah displeja:

0,01 Ω až 1000 Ω

Sieťové napätie:

48 V až 500 V

(45 Hz až 65 Hz)

Meranie veľkým prúdom:
Meranie veľkým prúdom:

4,0 A (pri 230 V)

Rozsah predpokladaného skratového prúdu:
20 kA
Rozsah podľa EN61557:

0,30 Ω až 1000 Ω

Max. chyba:

± 10 % ± 2 číslice

Meranie slučky 3Lo a 2Lo (L-E):
Vnútorná presnosť:

0-01 Ω až 39,9 Ω

±5 % ± 5 číslic

40,0 Ω až 1000 Ω

±10 % ± 5 číslic

Rozsah displeja:

0,01 Ω až 1000 Ω

Sieťové napätie:

48 V až 280 V

Testovací prúd:

Pulzujúci

(45 Hz až 65 Hz)

Rozsah predpokladaného poruchového prúdu:
20 kA
Rozsah podľa EN61557:

1,0 Ω až 1000 Ω

Max. chyba:

± 10 % ± 2 číslice

Test prúdového chrániča:
Vnútorná presnosť merania prúdu:
Test nevypnutia:

(1/2 x I) –10 % až 0 %

Test vypnutia:

(1 x I, 2 x I a 5 x I) +0 % až +10 %.

Test postupným zvyšovaním prúdu:
±5 % ± 1 číslica
Čas vypnutia:
±1 % ± 1 ms
Nastaviteľné hodnoty prúdu:
10 mA až 50 mA – s krokom 1 mA
50 mA až 500 mA – s krokom 5 mA
500 mA až 1000 mA – s krokom 10 mA
Sieťové napätie:

48 V – 280 V

45 Hz až 65 Hz

Max. chyba:

± 10 % ± 2 číslice

Napätie:
Vnútorná presnosť:

±2 % ± 1 volt

Rozsah podľa EN61557-1:

10 V až 600 voltov.

Indikácia poradia fáz:
Max. chyba:

± 5% ± 2 číslice

Frekvencia:
Vnútorná presnosť:

± 0,5 % ± 2 číslice.

Rozlíšenie:

0,1 Hz

Rozsah podľa EN61557:

15 Hz až 400 Hz.

Max. chyba:

± 5 % ± 3 číslice.

Rozsahy na testovanie uzemnenia:
Vnútorná presnosť:

± 2,0 % ± 3 číslice.

Metóda ART

± 5,0 % ± 3 číslice.

Bezkolíková metóda

± 7,0 % ± 3 číslice.

Rozlíšenie:

0.01 Ω

Rozsah podľa EN61557:

1.0 Ω až 1,99 kΩ

Prúd:

0,45 mA alebo 4,5 mA.

Odolnosť voči rušeniu:

20 Vš/š (7 Vef).

Max. odpor sondy:

Rp, Rc = 100 kΩ pri 50 V.

Max. chyba:

± 20 % ± 3 číslice

Meranie prúdu (meracími kliešťami):
Vnútorná presnosť:

± 5,0 % ± 3 číslice.

Rozlíšenie:

0,1 mA

Rozsah podľa EN61557:

0,5 mA – 199 A.

Max. chyba:

± 10 % ± 2 číslice.

Prúdový odber:
Menovitá minimálna:

60 mA (napäťový rozsah bez vstupného napätia)

Menovitá maximálna:

350 mA (prebiehajúci test izolácie pri 1000 V / 1 MΩ)

Teplotný rozsah:

-20 °C až +55 °C

Meranie teploty (pomocou snímača od iného výrobcu):
Vnútorná presnosť:

± 1,0 % ± 2 číslice.

Rozlíšenie:

1 °C

Teplotný rozsah:

-20 °C až +100 °C

Prostredie
Teplota
Prevádzková:

-10 °C až +55 °C

Skladovacia:

-25 °C až +70 °C

Vlhkosť
Prevádzková vlhkosť (relatívna):
max. 90 % pri +40 °C
Nadmorská výška
2000 m pri plnom súlade s bezpečnostnými predpismi.
Hmotnosť:
1000 g ± 10 % vrátane batérií, bez meracích vodičov, príslušenstva
a prenosného puzdra.
Krytie: IP54
Napájanie.
Batérie: primárne články
6 x 1,5 V typ IEC LR6 (alkalické AA)
Batérie: Nabíjateľné:

6 x 1,2 V akumulátory NiMH (EC HR6).

Po nakonfigurovaní typu používaných batérií (pozri časť 10) sa na displeji zobrazuje [NiMH].

1) Bezpečnosť/EMC.
EMC v súlade s normou IEC61326 vydanie 2.
Prostredie:

prostredie triedy B.

Bezpečnosť v súlade s BS EN 61010 -1 2010 + 61010 -30:2010
Kategória inštalácie:

600 V kat. III / 300 V kat. IV (max. združené napätie 550 V)

Spínací hrot a meracie vodiče spĺňajú normu IEC 1010-031:2008; dvojitá izolácia pre kategóriu
inštalácie III , fázové napätie 300 V, združené napätie 500 V.
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