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1 Πξόινγνο
πγραξεηήξηα γηα ηελ αγνξά ηεο ζπζθεπήο θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ απφ ηελ METREL.
Σν φξγαλν απηφ έρεη ζρεδηαζηεί κε βάζε ηελ πινχζηα εκπεηξία, πνπ απνθηήζεθε κεηά
απφ πνιιά ρξφληα ελαζρφιεζεο κε ηηο κεηξήζεηο θαη ηνλ έιεγρν ησλ Ζιεθηξηθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ. Σν EurotestXA πξννξίδεηαη γηα φιεο ηηο δνθηκέο θαη κεηξήζεηο πνπ
απαηηνχληαη γηα ην ζχλνιν ηνπ ειέγρνπ θαη κεηξήζεσλ ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ζε θηίξηα φπσο απηέο θαζνξίδνληαη θαη απαηηνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
ΦΔΚ/Β’/844/16-05-2011. ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ νη αθφινπζεο
δνθηκέο θαη κεηξήζεηο:


Μέηξεζε True RMS ηάζεο, ζπρλφηεηαο θαζψο θαη δηαδνρή θάζεσλ.



Μέηξεζεο κφλσζεο,



Μέηξεζε πλέρεηαο αγσγψλ πξνζηαζίαο θαζψο θαη ζπλέρεηαο θχξησλ θαη
ζπκπιεξσκαηηθψλ ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ,



Δκπέδεζε γξακκήο (ή ζχλζεηε αληίζηαζε γξακκήο) θαη έιεγρνο πηψζεο ηάζεο
(ΓU%)



Μέηξεζε ζχλζεηεο αληίζηαζε βξφρνπ ζθάικαηνο,



Έιεγρνο ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζηαζίαο ξειέ (ΓΓΡ ή RCD)



Μέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο,



Μέηξεζε ξεχκαηνο θαζψο θαη ξεπκάησλ δηαξξνήο



Έιεγρνο επηηεξεηψλ κφλσζεο (IMDs)



Έιεγρνο πξψηνπ ζθάικαηνο ξεχκαηνο δηαξξνήο



Μέηξεζε έληαζεο θσηηζκνχ



2Ω εκπέδεζε Γξακκήο/Βξφρνπ



Δληνπηζκφο αγσγψλ – θαισδίσλ επί ηεο εγθαηάζηαζεο



Έιεγρνο ζπζθεπψλ πξνζηαζίαο ππέξηαζεο



Δηδηθέο κεηξήζεηο αληίζηαζεο γείσζεο

Μπνξνχλ λα γίλνπλ δνθηκέο θαη κεηξήζεηο ζηα αθφινπζα ζπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο:


TN / TT,



ΗΣ,



110 V κεησκέλεο ρακειήο ηάζεο (2 x 55 V), θαη



110 V κεησκέλεο ρακειήο ηάζεο (3 x 63 V).

Ζ πςειήο αλάιπζεο νζφλε κε νπίζζην θσηηζκφ πξνζθέξεη εχθνιε αλάγλσζε ησλ
απνηειεζκάησλ, ελδείμεσλ, παξακέηξσλ κέηξεζεο θαη κελπκάησλ. Ζ ιεηηνπξγία είλαη
απιή θαη ζαθήο φπνπ ν ρεηξηζηήο δελ ρξεηάδεηαη θακία εηδηθή εθπαίδεπζε (εθηφο απφ
ηελ αλάγλσζε νδεγηψλ ρξήζεο) γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ.
Ο ρεηξηζηήο ηνπ νξγάλνπ πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηελ κεζνδνινγία ησλ
κεηξήζεσλ θαζψο θαη κε ηελ απνηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ.
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2 Αζθάιεηα θαη ιεηηνπξγία
2.1 Πξνεηδνπνηήζεηο


Σν παξφλ έγγξαθν είλαη έλα ζπκπιήξσκα ζην εγρεηξίδην νδεγηψλ!



Πξηλ ρξεζηκνπνηεζεη ην φξγαλν EurotestXA δηάβαζε ην εγρεηξίδην νδεγηψλ
πξνζεθηηθά, δηαθνξεηηθά ε ρξήζε ηνπ νξγάλνπ κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε γηα ην
ρεηξηζηή, γηα ην φξγαλν ή γηα ηνλ εμνπιηζκφ ππφ δνθηκή!



Σν ζχκβνιν απηφ ζεκαίλεη "δηάβαζε ην εγρεηξίδην νδεγίαο κε ηελ εηδηθή
πξνζνρή". Σν ζχκβνιν απαηηεί θάπνηα ελέξγεηα! Δάλ ν εμνπιηζκφο δνθηκήο
ρξεζηκνπνηείηαη κε έλαλ ηξφπν πνπ δελ δηεπθξηλίδεηαη ζην εγρεηξίδην νδεγίαο ηελ
πξνζηαζία πνπ παξείρε απηφο ν εμνπιηζκφο ζα εμαζζελίζεη!



Μελ ρξεζηκνπνηήζηε ην φξγαλν θαη ηα εμαξηήκαηα εάλ νπνηαδήπνηε δεκία έρεη
παξαηεξεζεί!



ε πεξίπησζε πνπ κηα αζθάιεηα έρεη θαεί αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ζην εγρεηξίδην
νδεγίαο γηα λα ηελ αληηθαηαζηήζεηε!



Αθνινπζήζηε φιεο ηηο γεληθά γλσζηέο πξνθπιάμεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν
θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο φηαλ δνπιεχεηε κε επηθίλδπλεο ηάζεηο!



Μελ ρξεζηκνπνηήζηε ην φξγαλν ζε ζπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο κε ηάζεηο πςειφηεξεο
απφ 550 V!



Ζ επέκβαζε ή ε ξχζκηζε θαη ε δηαδηθαζία βαζκνλφκεζεο επηηξέπνληαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν απφ έλα ηθαλφ εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν!



Υξεζηκνπνηήζηε κφλν ηα ηππνπνηεκέλα ή πξναηξεηηθά εμαξηήκαηα δνθηκήο πνπ
παξέρνληαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν!



Θεσξήζηε φηη ηα παιαηφηεξα θαη κεξηθά απφ ηα λέα πξναηξεηηθά εμαξηήκαηα
δνθηκήο ζπκβαηά κε απηφ ην φξγαλν είλαη ζπκβαηά κε CAT ΗΗΗ/300 V θαηεγνξία
ηάζεο! Απηφ ζεκαίλεη φηη ε κέγηζηε ηάζε κεηαμχ ησλ ηεξκαηηθψλ δνθηκήο θαη ηνπ
εδάθνπο είλαη 300 V κέγηζην!



Σν φξγαλν πεξηέρεη επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο NiCd ή NiMh. Οη κπαηαξίεο
πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ κφλν κε ηνλ ίδην ηχπν φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ εηηθέηα
ηνπνζέηεζεο κπαηαξηψλ ή ζην εγρεηξίδην νδεγίαο. Μελ ηνπνζεηείηε ηηο κπαηαξίεο
ελψ είλαη ζπλδεδεκέλε ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, δηαθνξεηηθά κπνξεη λα
εθξαγνχλ!



Οη επηθίλδπλεο ηάζεηο ππάξρνπλ κέζα ζην φξγαλν. Απνζπλδέζηε φινπο ηνπο
αθξνδέθηεο δνθηκήο, αθαηξέζηε ην θαιψδην παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη
ζβήζηε ην φξγαλν πξηλ αθαηξέζεηε ην θάιπκκα ηνπ δηακεξίζκαηνο ησλ κπαηαξηψλ.
εκεηώζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο κέηξεζεο:

Αληίζηαζε κόλσζεο


Μελ αγγίδεηε ηνπο αθξνδέθηεο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο κέηξεζεο πξηλ απηή
νινθιεξσζεί



Ζ απηφκαηε εθθφξηηζε (θπξίσο ρσξεηηθψλ θνξηίσλ) κπνξεί λα ρξεηαζηεί αξθεηή
ψξα κεηά ην πέξαο ηεο κέηξεζεο αληίζηαζεο κφλσζεο. Σα κήλπκα πξνεηδνπνίεζεο
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εθηέιεζεο ηεο κέηξεζεο εμαθαλίδεηαη απφ ηελ νζφλε, θαζψο θαη ε ηάζε
κέηξεζεο (ε νπνία ζα θαλεί ζηελ νζφλε), φηαλ ε ηάζε εθθφξηηζεο πέζεη ζηα 10V,
άξα ζε κία ηάζε αζθάιεηαο. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αθαηξεζνύλ νη
αθξνδέθηεο κέηξεζεο ηνπ νξγάλνπ από ην ζεκείν ειέγρνπ κέρξη λα γίλεη
πιήξεο εθθόξηηζε ηνπ νξγάλνπ.
εκεηώζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο κέηξεζεο:
Γεληθά


Ο δείθηεο
ζεκαίλεη φηη ε επηινγή ηεο κέηξεζεο δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί ιφγσ
ησλ παξάηππσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηνπο αθξνδέθηεο εηζφδνπ.



Ζ Αληίζηαζε κφλσζεο, ε δνθηκή βαξίζηνξ, ν έιεγρνο ζπλέρεηαο θαη νη κεηξήζεηο
αληίζηαζεο γείσζεο πξέπεη λα γίλνληαη ζε απελεξγνπνηεκελα αληηθείκελα, δειαδή
ε ηάζε κεηαμχ ησλ αθξνδεθηψλ δνθηκήο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 10 V!





Ζ έλδεημε PASS/FAIL (ην ζχκβνιν απνδνρήο  ή απφξξηςεο  κέηξεζεο)
ελεξγνπνηείηαη κφλν φηαλ ην φξην νξίδεηαη ζην ON θαη εθαξκφδεηαη ε θαηάιιειε
νξηαθή ηηκή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ.
ε πεξίπησζε πνπ κφλν δχν απφ ηα ηξία θαιψδηα ζπλδένληαη ζηελ ειεθηξηθή
εγθαηάζηαζε θαηά ηελ δηαδηθαζία κέηξεζεο ή δνθηκήο, είλαη έγθπξε ε έλδεημε κφλν
κεηαμχ απηψλ ησλ δχν άθξσλ.

Αληίζηαζε κόλσζεο


Καηά ηε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κφλσζεο κεηαμχ αγσγψλ ζηελ εγθαηάζηαζε γηα
ιφγνπο αζθάιεηαο φια ηα θνξηία πξέπεη λα απνζπλδεζνχλ θαη λα θιείζνπλ φινη νη
δηαθφπηεο!



Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κέηξεζεο ην φξγαλν ζηακαηά ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ
αθξνδεθηψλ ηνπ.



Κξαηήζηε ην πιήθηξν TEST παηεκέλν γηα ηε ζπλερή κέηξεζε.

Λεηηνπξγίεο ζπλέρεηαο


Παξαιιειία αγσγψλ θαη χπαξμε ξεπκάησλ ζην πξνο έιεγρν θχθισκα ζα
επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο δνθηκήο!



Δάλ είλαη απαξαίηεην πξέπεη λα γίλεηαη αληηζηαζκηζε ηεο αληίζηαζεο ησλ θαισδίσλ
πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ κεηξήζεσλ ζπλέρεηαο, βι. 5.2.3.



Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ κε πεξηέιημε, φπσο κεηαζρεκαηηζηέο ή
πεξηειίμεηο κνηέξ είλαη δπλαηή κφλν ζε ζπλερή ιεηηνπξγία (R7mA) ιφγσ ηεο
κεγάιεο επηξξνήο ηεο απηεπαγσγήο ηνπ ηπιίγκαηνο.

Λεηηνπξγίεο Γηαθνξηθνύ Γηαθόπηε Ρεύκαηνο (ΓΓΡ ή RCD).


Οη παξάκεηξνη πνπ ξπζκίδνληαη γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ελφο ΓΓΡ (RCD)
δηαηεξνχληαη θαη γηα ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ ηνπ ΓΓΡ (RCD).
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Ζ κέηξεζε ηεο ηάζεο επαθήο δελ ζα απελεξγνπνηεί (trip-out) ηνλ ΓΓΡ (RCD) ηεο
εγθαηάζηαζεο, εθφζνλ ην επηιεγφκελν νλνκαζηηθφ ξεχκα δνθηκήο είλαη ην ίδην κε ην
νλνκαζηηθφ I Ν ηνπ πξνο έιεγρν ΓΓΡ (RCD). Ωζηφζν, ν ΓΓΡ (RCD) κπνξεί λα
απελεξγνπνηεζεί θαηά ηελ κέηξεζε Uc ιφγσ χπαξμεο ξεπκάησλ δηαξξνήο ζηνλ
αγσγφ πξνζηαζίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ ζπζθεπέο δηαζπλδεδεκέλεο ζηελ
εγθαηάζηαζε.



Ζ δνθηκή ξεχκαηνο δηέγεξζεο ΓΓΡ (RCD) θαη Uc κπνξεί λα επεξεαζηεί σο
απνηέιεζκα ελδερφκελσλ πηψζεσλ ηάζεσλ απφ άιιεο γεηψζεηο πνπ ππάξρνπλ
ζηελ εγθαηάζηαζε.



Ζ δνθηκή ηνπ ξεχκαηνο θαη ηνπ ρξφλνπ δηέγεξζεο ελφο ΓΓΡ (RCD) ζα πξέπεη λα
γίλνληαη κφλνλ φηαλ έλαο αξρηθφο έιεγρνο ησλ ελ ιφγσ ιεηηνπξγηψλ δίλεη ηάζε
επαθήο ρακειφηεξε απφ ην ζπκβαηηθφ φξην ηάζεο επαθήο (25V ή 50V).



Οη αθξνδέθηεο L θαη N αληηζηξέθνληαη απηφκαηα ζχκθσλα κε ηελ αληρλεχζηκε ηάζε
ησλ αθξνδεθηψλ.



ε πεξίπησζε πνπ ην ΓΓΡ (RCD) απελεξγνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα αξρηθνχ ηνπ
ειέγρνπ είλαη δπλαηφλ λα ζπλερηζηνχλ νη κεηξήζεηο κε ηνλ επαλνπιηζκφ ηνπ ΓΓΡ
(RCD). Πηζαλνί ιφγνη δηέγεξζεο είλαη εζθαικέλε επαηζζεζία RCD (Η Ν) πνπ έρεη
επηιεγεί ή ζρεηηθά πςειά ξεχκαηα δηαξξνήο ζηηο πξνο δνθηκή εγθαηαζηάζεηο ή
πξνβιεκαηηθνχ ΓΓΡ (RCD).

Ε Βξόρνπ (Έιεγρνο ζύλζεηεο αληίζηαζεο βξόρνπ ζθάικαηνο)


Ζ κέηξεζε ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο βξφρνπ ζθάικαηνο απελεξγνπνηεί ηνλ ΓΓΡ
(RCD). Γηα λα κελ ζπκβαίλεη δηέγεξζε ηνπ ΓΓΡ (RCD) πξέπεη ζην πεδίν ειέγρνπ λα
επηιεγεί πξνζηαζία «ΡΔΛΔ». Μφλν έηζη απνηξέπεηαη ε δηέγεξζε ηνπ ξειέ – ΓΓΡ
(RCD) .



Ζ κέηξεζε ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο ηνπ βξφρνπ ζθάικαηνο κε πξνζηαζία απφ
«ΡΔΛΔ» δηαξθεί ρξνληθά πεξηζζφηεξν απφ κία κέηξεζε κε πξνζηαζία απφ
«ΑΦΑΛΔΗΑ», αιιά πξνζθέξεη πνιχ κεγαιχηεξε αθξίβεηα απ’ φηη ην RL
απνηέιεζκα ειέγρνπ ΓΓΡ (RCD) ζηελ ιεηηνπξγία Uc.



Μφλν αλ ε ηάζε ηξνθνδνζίαο είλαη ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο θαη δελ
ζπλδένληαη παξάιιεια άιια θπθιψκαηα νη ξπζκίζεηο ζην πεδίν ειέγρνπ
παξακέλνπλ ζηαζεξέο.



Οη αθξνδέθηεο L θαη N αληηζηξέθνληαη απηφκαηα ζχκθσλα κε ηελ αληρλεχζηκε ηάζε
ησλ αθξνδεθηψλ

Ε Γξακκήο (Δκπέδεζε ή ζύλζεηε αληίζηαζε γξακκήο) / Πηώζε ηάζεο


Ζ κέηξεζε ηεο ΕLine-Line κε ηνπο αθξνδέθηεο PE θαη N ζπλδεδεκέλνπο κεηαμχ ηνπο ζα
δεκηνπξγήζεη πξνεηδνπνίεζε επηθίλδπλεο ηάζεο ΡΔ φηαλ αγγίμνπκε ην πιήθηξν
TEST αιιά ε κέηξεζε δελ απαγνξεχεηαη.



Μφλν αλ ε ηάζε ηξνθνδνζίαο είλαη ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο θαη δελ
ζπλδένληαη παξάιιεια άιια θπθιψκαηα νη ξπζκίζεηο ζην πεδίν ειέγρνπ
παξακέλνπλ ζηαζεξέο.



Οη αθξνδέθηεο L θαη N αληηζηξέθνληαη απηφκαηα ζχκθσλα κε ηελ αληρλεχζηκε ηάζε
ησλ αθξνδεθηψλ
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Αληίζηαζε γείσζεο


Τςειά ξεχκαηα θαη ηάζεηο ζην ζχζηεκα γείσζεο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο.



Τςειή αληίζηαζε ησλ ειεθηξνδίσλ (παζαιάθηα) S θαη H ζα κπνξνχζαλ λα
επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ελδείμεηο Rp
θαη Rc εκθαλίδνληαη ζην πεδίν κελχκαηνο. Γελ ππάξρεη έλδεημε PASS/FAIL (ην
ζχκβνιν απνδνρήο  ή απφξξηςεο  κέηξεζεο) ζε απηή ηελ πεξίπησζε.



Ζ αληίζηαζε ηνπ θαισδίνπ ζχλδεζεο ηνπ Δ ειεθηξνδίνπ πξνζηίζεηαη ζην
απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο ηεο αληίζηαζεο σο πξνο γε. Υξεζηκνπνηήζηε κφλν ην
παξερφκελν θαιψδην γηα ζχλδεζε ζηνλ γεησηή Δ ρσξίο πξνέθηαζε.



ηελ «Μέηξεζε βξφρνπ αληίζηαζεο γείσζεο κε ακπεξνηζηκπίδεο», νη
ακπεξνηζηκπίδεο πξέπεη λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε 30 cm (βι. ζρήκα 5.34)
θαζψο επίζεο λα είλαη απνκαθξπζκέλεο απφ ηνλ κεηξεηή ηεο ΓΔΖ γηα ηελ απνθπγή
παξαζηηηζκψλ.
Καηά ηελ πεξίπησζε κέηξεζεο κε κία ακπεξνηζηκπίδα ε αθξίβεηα κεηψλεηαη θαζψο
ν ιφγνο R/Re απμάλεη!

Δληνπηζηήο (Αληρλεπηήο Αγσγώλ)


Ο δέθηεο R10K (παξειθφκελν) πξέπεη λα είλαη πάληα ζηε ιεηηνπξγία IND θαηά ηελ
ζχλδεζή ηνπ κε ην φξγαλν ΜΗ 3105.



Ο εληνπηζηήο R10K ιεηηνπξγεί κφλν φηαλ νη πξνο αλίρλεπζε γξακκέο βξίζθνληαη
ππφ ηάζε.



Όηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε πνιχπινθεο εγθαηαζηάζεηο (αγσγνχο κε κεγάιν κήθνο
ή ξεχκαηα βξφρνπ ζε παξαιιειία), είλαη ζθφπηκν λα απνζπλδέζεηε ηκήκαηα ηεο
εγθαηάζηαζεο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαηά ηελ ζηηγκή ηεο δηαδηθαζίαο
κέηξεζεο ή δνθηκήο (π.ρ. θηλεηέο ζπζθεπέο, θ.ιπ.). Γηαθνξεηηθά, ην ζήκα δνθηκήο
ζα εμαπισζεί ζε φιε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο κέηξεζεο – δνθηκήο
κπνξεί λα πέζεη ζε έλα απαξάδεθην επίπεδν.

2.2 Γηαρείξηζε κπαηαξηώλ
Σν Eurotest-XA (MI3105) ρξεζηκνπνηεί έμη αιθαιηθέο ή επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο
κεγέζνπο AA Ni-Cd ή Ni-MH.
Ο νλνκαζηηθφο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο αθνξά κπαηαξίεο κε νλνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα 2100
mAh.
Ζ θαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο είλαη πάληα παξνχζα ζηελ νζφλε φηαλ ην φξγαλν είλαη
ελεξγνπνηεκέλν.
ε πεξίπησζε πνπ ε κπαηαξία είλαη αδχλακε, ην φξγαλν δείρλεη φηη θαίλεηαη ζην ζρήκα
2.1. Ζ έλδεημε εκθαλίδεηαη γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα ην φξγαλν
απελεξγνπνηείηαη
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ρήκα 2.1: Οζόλε πξνεηδνπνίεζεο
Ζ κπαηαξία θνξηίδεηαη θάζε θνξά πνπ ην ηξνθνδνηηθφ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην φξγαλν.
Δζσηεξηθφ θπθισκα ειέγρεη ηε θφξηηζε θαη δηαζθαιίδεη κέγηζηε δηάξθεηα δσήο ηεο
κπαηαξίαο. Ζ πνιηθφηεηα ηνπ ηξνθνδνηηθνχ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 2.2.
+
ρήκα 2.2: Πνιηθόηεηα ππνδνρώλ παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο

Σν φξγαλν αλαγλσξίδεη απηφκαηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ηξνθνδνηηθνχ θαη ειέγρεη ηε
θφξηηζε.

εκείσζε:
Υξεζηκνπνηήζηε κφλν ην ηξνθνδνηηθφ πνπ παξαδίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ
αληηπξφζσπν ηνπ γηα λα απνθχγεηε πηζαλή ππξθαγηά ή ειεθηξνπιεμία!


Όηαλ νη κπαηαξίεο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ θαη πξηλ αλνίμεηε ην
θάιπκκα κπαηαξηψλ/αζθαιεηψλ, απνζπλδέζηε νπνηνδήπνηε εμάξηεκα
κέηξεζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ην φξγαλν θαη ηελ ηζρχ απφ ην φξγαλν, επηθίλδπλε
ηάζε κέζα!



Σνπνζεηήζηε ηηο κπαηαξίεο ζσζηά, δηαθνξεηηθά ην φξγαλν δελ ζα ιεηηνπξγήζεη
θαη νη κπαηαξίεο ζα απνθνξηηζηνχλ.



Δάλ ην φξγαλν δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν αθαηξέζηε
ηηο κπαηαξίεο.
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Αιθαιηθέο ή επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο Νη-Cd ή Νη-ΜΖ (κέγεζνο AA)
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.



Μελ επαλαθνξηίζηε ηηο αιθαιηθέο κπαηαξίεο!

2.2.1 Νέα κπαηαξία ή κπαηαξία αρξεζηκνπνίεηε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα
Απξφβιεπηεο ρεκηθέο δηεξγαζίεο κπνξεί λα ζπκβνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θφξηηζεο ηεο
κπαηαξίαο ή ζε κπαηαξία πνπ έρεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα
(πεξηζζφηεξν απφ 3 κήλεο). Οη κπαηαξίεο Ni-MH θαη Ni-Cd επεξεάδνπλ ζηελ
ππνβάζκηζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ νξγάλνπ (κεξηθέο θνξέο απνθαιείηαη σο
θαηλφκελν κλήκεο). Ωο απνηέιεζκα, ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ κπνξεί λα
κεησζεί ζεκαληηθά.
πληζηψκελε δηαδηθαζία κπαηαξηψλ:
Γηαδηθαζία

Δπηζεκάλζεηο

Πιήξεο θφξηηζε ηεο κπαηαξίαο

Σνπιάρηζηνλ 14 ψξεο κε ελζσκαησκέλν
θνξηηζηή

Πιήξεο εθθφξηηζε ηεο κπαηαξίαο

Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην φξγαλν
ζε ιεηηνπξγία.

Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία θφξηηζεο / πληζηψληαη ηέζζεξηο θχθινη.
εθθφξηηζεο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο.
Ζ πιήξεο δηαδηθαζία θφξηηζεο / εθθφξηηζεο γίλεηαη απηφκαηα γηα θάζε κπαηαξία
ρξεζηκνπνηψληαο έλα «έμππλν» θνξηηζηή κπαηαξηψλ.
εκεηψζεηο:


Ο θνξηηζηήο ζηελ πξάμε είλαη έλαο θνξηηζηήο πνπ πεξηέρεηαη εληφο ηνπ νξγάλνπ.
Απηφ ζεκαίλεη νη κπαηαξίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θφξηηζεο. Οη κπαηαξίεο πξέπεη λα είλαη ηζνδχλακεο (ίδηα θαηάζηαζε θφξηηζεο, ίδηνπ
ηχπνπ θαη ρξφλνπ ρξήζεο).



Μία δηαθνξεηηθή κπαηαξία κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα αθαηάιιειε θφξηηζε θαη
εζθαικέλε εθθφξηηζε θαηά ηελ ηππηθή ρξήζε ηνπ νξγάλνπ (πνπ νδεγεί ζε ζέξκαλζε
ηεο κπαηαξίαο, ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο, αληηζηξνθή πνιηθφηεηαο,
...).



Δάλ δελ επηηπγράλεηαη βειηίσζε κεηά απφ αξθεηνχο θχθινπο θφξηηζεο / εθθφξηηζεο,
ζηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί θάζε κπαηαξία (κε ηε ζχγθξηζε ησλ ηάζεσλ ηεο
κπαηαξίαο, ηε δνθηκή ηνπο ζε θνξηηζηή, θ.ιπ.). Δίλαη πνιχ πηζαλφ φηη κφλν θάπνηεο
απφ φιεο ηηο κπαηαξίεο έρνπλ πξφβιεκα.



Οη επηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηελ
θαλνληθή κείσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο κπαηαξίαο ιφγν ρξφλνπ. Ζ κπαηαξία ράλεη,
επίζεο, θάπνηα ηθαλφηεηα ιφγσ επαλεηιεκκέλσλ θνξηίζεσλ / απνθνξηίζεσλ. Ζ
κείσζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ θχθισλ θφξηηζεο,
εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο κπαηαξίαο. Ζ πιεξνθνξία απηή παξέρεηαη ζηελ ηερληθή
πξνδηαγξαθή απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ κπαηαξηψλ.
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2.3 Πξόηππα
Σν MI 3105 EurotestXA έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη ειεγρζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο
- πξφηππα, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.
Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα (EMC)
EN 61326

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC
requirements
Class B (Hand held equipment used in controlled EM environments)

Αζθάιεηα (LVD)
EN 61010 - 1

Safety requirements for electrical equipment for measurement,
control, and laboratory use – Part 1: General requirements

EN 61010 - 031

Safety requirements for hand-held probe assemblies for electrical
measurement and test

Λεηηνπξγηθόηεηα
EN 61557

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and
1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures
Part 1 General requirements
Part 2 Insulation resistance
Part 3 Loop resistance
Part 4 Resistance of earth connection and equipotential bonding
Part 5 Resistance to earth
Part 6 Residual current devices (RCDs) in TT and TN systems
Part 7 Phase sequence
Part 10 Combined measuring equipment

Άιια πξόηππα ειέγρνπ ΓΓΡ (RCD)
EN 61008

Residual current operated circuit-breakers without
overcurrent protection for household and similar uses

EN 61009

Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent
protection for household and similar uses

EN 60755

General requirements for residual current operated protective devices

EN 60364-4-41

Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety Protection against electric shock

EN 60364-5-52

Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection

13
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of electrical equipment - Wiring systems
IEC 62423

Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and
without integral overcurrent protection for household and similar use

BS 7671

IEE Wiring Regulations

AS / NZ 3760

In-service safety inspection and testing of electrical equipment

εκείσζε ζρεηηθά κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ EN θαη IEC:
Σα θείκελα ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ πεξηέρνπλ αλαθνξέο ζε επξσπατθά πξφηππα. Όια
ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο EN 6xxxx (π.ρ. EN 61010) είλαη ηζνδχλακα κε ηα πξφηππα θαηά
IEC κε ηνλ ίδην αξηζκφ (π.ρ. IEC 61010), θαη δηαθέξνπλ κφλν ζε ηξνπνπνηεκέλα κέξε
πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ επξσπατθή δηαδηθαζία ελαξκφληζεο.
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3 Πεξηγξαθή νξγάλνπ
3.1 Μπξνζηηλή όςε νξγάλνπ

ρήκα 3.1. Μπξνζηηλή όςε νξγάλνπ
Τπφκλεκα:
1. ON/OFF, γηα ηελ ελεξγνπνίεζε (ΟΝ) ή δηέγεξζε (ΟFF) ηνπ νξγάλνπ. Απηφκαηε
δηέγεξζε ζα ζπκβεί, 15 ιεπηά κεηά απφ ην ηειεπηαίν πάηεκα ελφο νπνηνπδήπνηε
πιήθηξνπ.
2. HELP, γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο βνήζεηαο (ζρεκαηηθή απφδνζε ζχλδεζεο ησλ
αθξνδεθηψλ ειέγρνπ θαζψο θαη άιισλ δεδνκέλσλ).
3. F2, πξνζζέηεη λέα ζέζε κλήκεο. Ζ επηβεβαίσζε ηίηινπ γίλεηαη ζηελ θαηάζηαζε
ζχληαμεο θεηκέλνπ (edit mode).
4. F1, εηζάγεη ζηελ θαηάζηαζε ζχληαμεο θεηκέλνπ ηεο κλήκεο.
5. ΜEM, δηαρείξηζε κλήκεο.
6. ESC, γηα ηελ έμνδν απφ νπνηαδήπνηε επηιεγκέλε δηαδηθαζία (απνζήθεπζε /
αλάθιεζε ησλ κεηξήζεσλ – απνηειεζκάησλ, δηαγξαθή φισλ ησλ ζέζεσλ ησλ
κλεκψλ θ.ιπ.).
7. TAB, κεηαπεδά κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ κέηξεζεο θαη κελνχ ειέγρνπ.
8. Cursor , γίλεηαη κεηαβαζε κεηαμχ επηινγψλ ζην κελνχ ή κέζα ζε επηιεγκέλν
παξάζπξν ιεηηνπξγίαο.
TEST key, μεθηλά ηελ δηαδηθαζία κεηξήζεσλ ελψ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο
ειεθηξφδην επαθήο PE γηα έιεγρν δηαξξνήο.
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9. Backlight, Contrast, γηα ηελ ελεξγνπνίεζε (ΟΝ) ή δηέγεξζε (OFF) ηνπ
θσηηζκνχ ηνπ θφληνπ ηεο νζφλεο
10. Οζόλε, 320 x 240 νζφλε πγξνχ θξπζηάιινπ κε θσηηζκφ
3.2 Πάλει πλδέζεσλ

ρήκα 3.2. Πάλει ζπλδέζεσλ
Τπφκλεκα:
1. Κύξηνη ζύλδεζκνη ειέγρνπ
2. Τπνδνρέαο θόξηηζεο (Charger Socket): χλδεζε βχζκαηνο ηξνθνδνηηθνχ
3. ύλδεζκνο PS/2: εηξηαθή ζχξα επηθνηλσλίαο κε ην PC θαη ζχλδεζε κε
πξφζζεηνπο πξνζαξκνγείο
4. Πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα ζπλδέζκνπ: Πξνζηαηεχεη ηαπηφρξνλα ηνπο ζπλδέζκνπο
ειέγρνπ θαη ην ζχλδεζκν ηνπ θαισδίνπ επηθνηλσλίαο - ηξνθνδνζίαο.
5. USB ζύλδεζκνο: Θχξα επηθνηλσλίαο USB
6. Τπνδνρή ακπεξνηζηκπίδαο: Δίζνδνο γηα ηελ κεηξεηηθή δηάηαμε ηεο
ακπεξνηζηκπίδαο
ΠΡΟΟΥΖ:


Υξεζηκνπνηήζηε κφλν ηα απζεληηθά θαιψδηα ειέγρνπ.



Ζ κέγηζηε επηηξεπηή ηάζε κεηαμχ ησλ θπξίσλ αθξνδεθηψλ ειέγρνπ θαη ηεο γεο
είλαη 600V.



Ζ κέγηζηε επηηξεπηή ηάζε κεηαμχ ησλ θπξίσλ αθξνδεθηψλ ειέγρνπ είλαη 550V.



Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηάζε εμσηεξηθήο ηξνθνδνζίαο είλαη 14V!



Γελ ζπλδέεηαη θακία εμσηεξηθή πεγή ηάζεο ζηηο εηζφδνπο ηεο ακπεξνηζηκπίδαο.
Πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κφλν κε ακπεξνηζηκπίδα ε νπνία δίλεη ξεχκα ζηελ έμνδφ
ηεο.



Μέγηζην επηηξεπφκελν ξεχκα ζηελ είζνδν ακπεξνηζηκπίδαο είλαη 30mA.
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3.3 Πίζσ Πάλει

ρήκα 3.3. Πίζσ πάλει
Τπφκλεκα:
1. Κάιπκκα κπαηαξηψλ/αζθαιεηψλ
2. Πηλαθίδα πιεξνθνξηψλ πίζσ πάλει
3. Βίδεο ζηεξέσζεο

ρήκα 3.4. Σκήκα κπαηαξηώλ - αζθαιεηώλ
Τπφκλεκα:
1. Αζθάιεηα F1

T 315mA / 250V

2. Αζθάιεηα F2

T 4A / 500V

3. Αζθάιεηα F3

T 4A / 500V

4. Αξηζκόο ζεηξάο ζπζθεπήο (Serial Number)
5. Θέζε κπαηαξηώλ ΑΑ, NiMH ή NiCd αιθαιηθέο/επαλαθνξηηδφκελεο
6. ηήξηγκα κπαηαξηώλ (κπνξεί λα αθαηξεζεί φιν απφ ην φξγαλν
17
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3.4 Βάζε

ρήκα 3.5. Βάζε νξγάλνπ
Τπφκλεκα:
1. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία
2. Τπνδνρέαο ηκάληα αλάξηεζεο
3. Πιεπξηθά ζεκεία ζπγθξάηεζεο

3.5 Οξγάλσζε Οζόλεο

ρήκα 3.6. Οξγάλσζε νζόλεο
18
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3.5.1 Έιεγρνο ηάζεο αθξνδεθηώλ
ηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ε ηάζε ησλ αθξνδεθηψλ κε ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο ησλ
ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ ειέγρνπ. ην θάησ κέξνο ηνπο, εκθαλίδνληαη ηα κελχκαηα ζρεηηθά
κε ηηο κεηξνχκελεο ηάζεηο θαη επηιεγκέλα ζπζηήκαηνο ηάζεο (βι. 4.4.2 πζηήκαηα
Σξνθνδφηεζεο).

3.5.2. Γξακκή κελνύ
ηε γξακκή κελνχ, εκθαλίδεηαη ην φλνκα ηεο επηιεγκέλεο ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ
εκθαλίδνληαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πιήθηξα πνπ είλαη ελεξγά ζηελ
κέηξεζε (πιήθηξα ελεξγνχ δξνκέα / TEST) θαζψο επίζεο ε ψξα θαη ε θαηάζηαζε ηεο
κπαηαξίαο.
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3.5.3 Πεδίν κελπκάησλ
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3.5.4 Πεδίν απνηειεζκάησλ

3.5.5 Άιια κελύκαηα

3.5.6 Ζρεηηθά Μελύκαηα

3.5.7 Βνήζεηα
Πιήθηξν:
HELP

Αλνίγεη ηελ νζφλε βνήζεηαο

Σα κελνχ βνήζεηαο πεξηέρνπλ νξηζκέλα βαζηθά ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα ή δηαγξάκκαηα
ζπλδεζκνινγηψλ ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία, ζχλδεζε ηνπ νξγάλνπ ζηελ
ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θαη κέηξεζε θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην φξγαλν.
Παηψληαο ην πιήθηξν HELP ζε κία κέηξεζε , δεκηνπξγείηαη ε νζφλε βνήζεηαο γηα ηελ
επηιεγκέλε κεηξεζε ελψ ζε θάπνηεο κεηξήζεηο εκθαλίδεηαη σο βνήζεηα ην ζχζηεκα
ζχλδεζεο ηξνθνδνζίαο.
Πιήθηξα ηνπ κελνχ HELP:
/ 

Δπηιέγνπκε ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ή επφκελε νζφλε βνήζεηαο

HELP

Δλαιιαγή ησλ νζνλψλ βνήζεηαο

ESC

Έμνδνο απφ ην κελνχ HELP
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ρήκα 3.7. Παξαδείγκαηα νζνλώλ βνήζεηαο
3.5.8 Φσηηζκόο θόληνπ νζόλεο θαη πξνζαξκνγή αληίζεζεο
Με ην θσηηζκφ θφληνπ (backlight) κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαη ε αληίζεζε (contrast) ηεο
νζφλεο.
Πιήθηξν Backlight

Αλάβεη ή ζβήλεη ν θσηηζκφο ηεο νζφλεο

Πιήθηξν Backlight παηεκέλν γηα 1s

Κιεηδψλεη ζην πςειφ επίπεδν έληαζεο θσηηζκνχ
κέρξη ε ζπζθεπή λα απελεξγνπνηεζεί ή ην
πιήθηξν λα παηεζεί μαλά.

Πιήθηξν Backlight παηεκέλν γηα 2s

Δκθαλίδεηαη ξαβδνγξακκα έληαζεο θσηηζκνχ

ρήκα 3.8. Ρύζκηζε θσηηζκνύ
Πιήθηξα ξχζκηζεο θσηηζκνχ:


Διαηηψλεη ηελ αληίζεζε (contrast)



Απμάλεη ηελ αληίζεζε (contrast)

TEST

Απνδνρή λέαο αληίζεζεο (contrast)

ESC

Έμνδνο ρσξίο απνδνρή αιιαγψλ
22
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3.6 Μεηαθνξά νξγάλνπ
Με ηνλ ηκάληα αλάξηεζεο πνπ παξέρεηαη κε ην φξγαλν πξνζθέξνληαη δηαθνξεο
επηινγέο ρεηξηζκνχ ηνπ νξγάλνπ απφ ηνλ ρεηξηζηε ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ
παξαδείγκαηα:

3.7 Παξειθόκελα νξγάλνπ
3.7.1 ηάληαξ ζεη
Όξγαλν

Φηο ζνχθν ειέγρνπ

Θήθε κεηαθνξάο

Σξία Κξνθνδεηιάθηα

Δγρεηξίδην νδεγηψλ

6 Δπαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο

Δπαιήζεπζε ζηνηρείσλ πξντφληνο

Σξνθνδνηηθφ θφξηηζεο κπαηαξηψλ

Δγγχεζε

CD κε ινγηζκηθφ θαη εγρεηξίδηα

Γήισζε ζπκκφξθσζεο

Καιψδην USB

Καιψδην ειέγρνπ

Καιψδην RS232

Σξεηο αθξνδέθηεο

εη γείσζεο

3.7.2 Δπηπιένλ παξειθόκελα
Παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε κε ηελ εηαηξεία γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.
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4 Λεηηνπξγία Οξγάλνπ
4.1 Κεληξηθό Μελνύ



Απιφο έιεγρνο (βι. 4.2.)



Αθνινπζία κεηξήζεσλ (βι. 4.3)



Γηάθνξα (Βι. 4.4.

ρήκα 4.1. Κεληξηθό κελνύ
Πιήθηξα:
/

Δπηινγή ιεηηνπξγίαο

TEST

Απνδνρή επηιεγκέλεο ιεηηνπξγίαο

4.2 Απιόο έιεγρνο

θνπφο ηνπ απινχ
ειέγρνπ είλαη ε εθηέιεζε κεκνλσκέλσλ
κεηξήζεσλ – δνθηκψλ ηνπ νξγάλνπ.

ρήκα 4.2. Παξάδεηγκα ηππηθήο νζόλεο
κεκνλσκέλεο κέηξεζεο
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Πιήθηξα ιεηηνπξγίαο ζηνλ «Απιφ Έιεγρν»
/

Δπηινγή ιεηηνπξγίαο κέηξεζεο – ειέγρνπ:


<ΣΑΖ> Έιεγρνο ηάζεο, ζπρλφηεηαο θαη δηαδνρήο θάζεσλ



<ΤΝΔΥΔΗΑ> πλέρεηα αγσγψλ πξνζηαζίαο θαη ηζνδπλακηθψλ
ζπλδέζεσλ



<ΜΟΝΩΖ> Μέηξεζε αληίζηαζεο κφλσζεο



<Ε ΓΡΑΜΜΖ> Μέηξεζε εκπέδεζε γξακκήο (ή ζχλζεηε αληίζηαζε)



<Ε ΒΡΟΥΟΤ> Μέηξεζε βξφρνπ ζθάικαηνο



<ΡΔΛΔ> Έιεγρνο ραξαθηεξηζηηθψλ ξειέ (ΓΓΡ ή RCD)



<ΓΔΗΩΖ> Μέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο



<ΡΔΤΜΑ> Μέηξεζε ξεχκαηνο ή κέηξεζε ξεχκαηνο δηαξξνήο



<ΑΗΘΖΣΖΡΑ> Μέηξεζε έληαζεο θσηηζκνχ



<ΒΑΡΗΣΟΡ> Έιεγρνο δηαηάμεσλ ππέξηαζεο



Οη αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν ζε ζπζηήκαηα
ηξνθνδφηεζεο ΗΣ (βι. θεθάιαην 4.4.2)



<IMD ΔΛΔΓΥΟ> Έιεγρνο επηηεξεηή κφλσζεο



<ISFL> Μέηξεζε ξεχκαηνο δηαξξνήο πξψηνπ ζθάικαηνο

/

Δπηινγή επί κέξνπο ιεηηνπξγηψλ εληφο ηεο ιεηηνπξγίαο κέηξεζεο - ειέγρνπ

TEST

Δθηειεί ηελ κέηξεζε - έιεγρν

TAB

Δλεξγνπνηεί ην παξάζπξν ξχζκηζεο παξακέηξσλ ειέγρνπ

ESC

Έμνδνο απφ ηελ ιεηηνπξγία.

MEM

Δλεξγνπνηεί ηελ κλήκε γηα απνζήθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ

Πιήθηξα παξαζχξνπ ξχζκηζεο παξακέηξσλ ειέγρνπ
/

Δπηινγή παξακέηξσλ κέηξεζεο

/

Αιιαγή ηεο επηιεγκέλεο παξακέηξνπ

TEST, TAB, ESC Έμνδνο ζηελ επηιεγκέλε νζφλε κέηξεζεο - ειέγρνπ
Γεληθφο θαλφλαο ελεξγνπνίεζεο νξίσλ ή κε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
κέηξεζεο / δνθηκήο:
OFF Υσξηο ελεξγνπνίεζε νξίσλ
Limit

ON

Limit ON – επηηξέπεη ηελ ζχγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο κε ην φξην
Limit Value – κέγηζηε / ειάρηζηε ηηκή νξίνπ*

* Ζ ηηκή ηνπ νξίνπ δηαθέξεη αλάινγα ηελ επηιεγκέλε κέηξεζε / δνθηκή
Βιέπε θεθάιαην 5 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ νξγάλνπ θαηά ηνλ
απιφ έιεγρν.
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4.3 Αθνινπζία Μέηξεζεο

Πξννξίδεηαη γηα ηελ απηφκαηε εθηέιεζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ
αθνινπζηψλ κέηξεζεο.

ρήκα 4.3. Σππηθή νζόλε αθνινπζίαο κέηξεζεο
Δθηέιεζε αθνινπζίαο κέηξεζεο:


Δπηινγή αθνινπζίαο κέηξεζεο (βι. 4.3.2).



πλδένπκε ην φξγαλν φπσο απαηηείηαη γηα ηελ πξψηε κέηξεζε ηεο αθνινπζίαο.



Παηάκε ην πιήθηξν TEST.



Ζ αθνινπζία θαζψο εθηειείηαη ζα ζηακαηήζεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα
ζπλαληήζεη «πξνζσξηλή παχζε» ηελ νπνία ηελ έρνπκε νξίζεη εκείο ( ΗΗ ). Τπάξρεη ε
δπλαηφηεηα (πξναηξεηηθά) ηεο απεηθφληζεο ζρνιίσλ θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο
παχζεο.
Παηάκε ην πιήθηξν ΣΑΒ γηα λα ελαιιαζζφκαζηε κεηαμχ ησλ παξαζχξσλ
ζρνιίσλ – παξακέηξσλ ηεο κέηξεζεο ηεο αθνινπζίαο θαζψο θαη γηα ηελ ίδηα ηελ
αθνινπζία
Δάλ νη ζπλζήθεο ζχλδεζεο ησλ αθξνδεθηψλ δηαθέξνπλ απφ κέηξεζε ζε κέηξεζε
εληφο ηεο αθνινπζίαο, ε αθνινπζία ζα ζπλερίζεη αθνχ παηεζεί ην πιήθηξν TEST.
Παηάκε ην πιήθηξν F1 γηα λα εγθαηαιείςνπκε ηελ δηαδηθαζία πξνζσξηλήο
παχζεο. Ζ δηαδηθαζία ζα ζπλερηζηεί κε ηελ επφκελε κέηξεζε (εάλ ππάξρεη) ή ζα
ηειεηψζεη.
Παηψληαο ην πιήθηξν ESC παξαθάκπηνπκε ηελ ζπλέρεηα ησλ κεηξήζεσλ εληφο
ηεο αθνινπζίαο θαη ε δηαδηθαζία ηεξκαηίδεηαη.



Σν ζχλνιν ησλ κεηξήζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηαδνρηθά εθφζνλ νη ζπλζήθεο θαηά
ηελ δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ παξακέλνπλ ίδηεο. Αλ φρη, ην φξγαλν ζα ζηακαηήζεη (ν
βνκβεηήο ζα ερεί). Ζ αθνινπζία κέηξεζεο ζα πξνρσξήζεη:
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Δθφζνλ απνθαηαζηαζνχλ νη ζσζηέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (π.ρ. επαλνπιηζκφο
ΓΓΡ)
Αλ παηεζεί ην πιήθηξν F1 ε ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε ζα παξαθακθζεί
Παηψληαο ην πιήθηξν ESC παξαθάκπηνληαη νη ππνιεηπφκελεο κεηξήζεηο θαη ε
δηαδηθαζία αθνινπζίαο κέηξεζεο ηεξκαηίδεηαη.


Σα απνηειέζκαηα ηεο αθνινπζίαο κέηξεζεο κπνξνχλ λα αλαγλσζηνχλ ζηελ νζφλε ή
θαη λα απνζεθεπηνχλ. Βιέπε θεθάιαην 6 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.

Οη κεηξήζεηο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο αθνινπζίαο κέηξεζεο επηζεκαίλνληαη κε ηα
αθφινπζα ζχκβνια:
Υ ΤΝΔΥΔΗΑ : Ζ κέηξεζε νινθιεξψζεθε θαη δελ είλαη απνδεθηή
 ΜΟΝΩΖ : Ζ κέηξεζε νινθιεξψζεθε θαη είλαη απνδεθηή


ΣΑΖ : Ζ κέηξεζε νινθιεξψζεθε. Γελ ππάξρνπλ φξηα γηα ηελ ζχγθξηζε ηνπ
απνηειέζκαηνο
Ε ΒΡΟΥΟΤ: Ζ κέηξεζε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε αθφκα (θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
αθνινπζίαο) ή ε κέηξεζε παξαθάκθζεθε.



: Ζ αθνινπζία κέηξεζεο νινθιεξψζεθε κε επηηπρία, φιεο νη κεηξήζεηο είλαη
απνδεθηέο

 : Ζ αθνινπζία κέηξεζεο νινθιεξψζεθε θαη απνξξίπηεηαη, θάπνηεο απφ ηηο κεηξήζεηο
ή φιεο δελ είλαη απνδεθηέο

ρήκα 4.4. Αλακνλή εηζόδνπ ζηνηρείσλ παξακέηξνπ (δεμηό πεδίν) γηα ζπλέρεηα κέηξεζεο

ρήκα 4.5. Δπηηπρήο κέηξεζε

ρήκα 4.6. Με απνδεθηή κέηξεζε
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Παξαθνινχζεζε κεκνλσκέλσλ απνηειεζκάησλ αθνινπζίαο κέηξεζεο:


Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αθνινπζίαο κέηξεζεο παηάκε ην πιήθηξν 
θαη κεηαθηλνχκαζηε ζηελ κέηξεζε ηεο νπνίαο ην απνηέιεζκα ζέινπκε λα δνχκε.
Παηάκε ην πιήθηξν TEST
Δκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κέηξεζεο
Παηάκε ην  (ή ην ) αλάινγα ηελ θαηεχζπλζε ζηελ νπνία ζέινπκε λα
θηλεζνχκε γηα λα δηαβάζνπκε ηα απνηειέζκαηα
Δπαλαιακβάλνπκε ηελ δηαδηθαζία απηνχ ηνπ κέξνπο γηα λα δηαβάζνπκε φιεο ηηο
κεηξήζεηο



Ζ παξαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα ηειεηψζεη φηαλ παηψληαο
επαλαιακβαλφκελα ην πιήθηξν  βξηζθφκαζηε λα έρεη επηιεγεί ν αξηζκφο ηεο
αθνινπζίαο κέηξεζεο πνπ έρνπκε επηιέμεη ή παηψληαο ην πιήθηξν ESC.

4.3.1 Μελνύ αξηζκνύ αθνινπζίαο κέηξεζεο
Σν φξγαλν δηαζέηεη 99 αθνινπζίεο κέηξεζεο ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα επεμεξγαζηνχκε
(θάπνηεο απφ απηέο έρνπλ είδε θαζνξηζηεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή αιιά κπνξνχλ λα
αιιάμνπλ).

4.3.2 Έιεγρνο αθνινπζίαο κέηξεζεο
Πιήθηξα ειέγρνπ αθνινπζίαο κέηξεζεο:
TEST

Έλαξμε εθηέιεζεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ

/

Δπηινγή ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ πνπ ζα εθηειεζζεί (βι. 4.3.1)

/

Δπηινγή ησλ δηαθφξσλ βεκάησλ ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ

TAB

Δηζαγσγή ζηα πεδία ησλ παξακέηξσλ (βι. 4.3.3.)

ESC

Δμνδνο απφ ην κελνχ ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ ρσξίο αιιαγέο

F1

Δλεξγνπνίεζε ηνπ θεηκελνγξάθνπ γηα κεηνλνκαζία ησλ δηαθφξσλ
παξακέηξσλ ειέγρνπ θαζψο θαη γηα εηζαγσγή ηεο πεξηγξαθήο ηνπ (βι. 4.3.4)
Δλεξγνπνίεζε ηεο παχζεο θαη ηνπ κελνχ εηζαγσγήο ζρνιίσλ παχζεο (βι.
4.3.7)

F2

Απνζήθεπζε ηεο αθνινπζίαο κέηξεζεο (βι. 4.3.5)

MEM

Απνζήθεπζε ή αλάθιεζε απφ ηελ κλήκε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αθνινπζίαο
κεηξήζεσλ
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Δπηινγή ιεηηνπξγίαο

Δπηινγή παξακέηξσλ

ρήκα 4.7. Παξαδείγκαηα ξύζκηζεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ
Γηα θαζέλα απφ ηα 6 πξνθαζνξηζκέλα βήκαηα ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ κπνξνχλ λα
επηιεγνχλ νπνηεζδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο κεηξήζεηο/δνθηκέο : Σάζε, πλέρεηα,
Μφλσζε, Ε γξακκήο, Ε βξφρνπ, Ρειέ (ΓΓΡ) θαη Γείσζε. Σν πεδίν κπνξεί επίζεο λα
παξακείλεη θελφ (---).
Οη παξάκεηξνη ηεο δνθηκήο κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ γηα φιεο ηηο κεκνλσκέλεο
κεηξήζεηο, φπσο θαη ζηνλ «Απιφ Έιεγρν». Σν κελνχ ησλ παξακέηξσλ ειέγρνπ αλά
κέηξεζε είλαη δηαζέζηκν ζηε δεμηά πιεπξά ηεο νζφλεο.
Ζ παχζε ΗΗ ζηακαηά πξνζσξηλά ηελ αθνινπζία κεηξήζεσλ κέρξη λα παηεζεί ην
πιήθηξν TEST. πληζηάηαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε φηαλ πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο
αθξνδεθηψλ ή έιεγρνο πξηλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επφκελε κέηξεζε.
Σν ζχκβνιν ηνπ θιεηδηνχ είλαη έλδεημε φηη ε αθνινπζία θιεηδσκέλε. Απηή ε έλδεημε
εκθαλίδεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο αθνινπζίεο πνπ έρνπλ θνξησζεί ζην φξγαλν απφ ην
PC. Δίλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηήζεηε ηηο θιεηδσκέλεο αθνινπζίεο κεηξήζεσλ φπσο
επίζεο θαη ηελ δηαδηθαζία εθηέιεζήο ηνπο. Ωζηφζν, αλ ηξνπνπνηήζεηε πξνζσξηλά κία
θιεηδσκέλε αθνινπζία κεηξήζεσλ απηή δελ κπνξεί λα απνζεθεπηεί..
εκείσζε:


πληζηάηαη λα απνζεθεχεηε ηελ ηξέρνπζα αθνινπζία κεηξήζεσλ αλ
ηξνπνπνηήζεθε ή πξνεηνηκάζηεθε, γηα λα παξακείλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ρεηξηζκνχ.

4.3.3 Παξάκεηξνη ειέγρνπ θαηά ηελ αθνινπζία κεηξήζεσλ
Πιήθηξα ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ
ειέγρνπ:
/

Δπηινγή ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ ειέγρνπ ή ζέηεη / αλαηξεί
παξακέηξνπο

/

Δπηινγή ησλ παξακέηξσλ ειέγρνπ

TEST, TAB, ESC Δπηζηξνθή ζην βαζηθφ κελνχ νζφλεο ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ
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Κάζε θνξά πνπ κηα λέα ιεηηνπξγία έρεη επηιεγεί γηα ηελ αθνινπζία κεηξήζεσλ νη
παξάκεηξνί ηεο πξέπεη λα επαιεζεπηνχλ ή λα αιιάμνπλ ζηηο θαηάιιειεο ηηκέο ή
θαηαζηάζεηο.
πγρώλεπζε παξακέηξσλ δνθηκώλ
Όηαλ ε αθνινπζία πνπ πξνεηνηκάζηεθε απφ ην ηκήκα 4.3.2 πεξηέρεη επηιεγκέλεο
ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηηο Εγξακκήο, Εβξφρνπ ή Ρειέ (ΓΓΡ) είλαη δπλαηφλ λα
ζπγρσλεπζνχλ νη παξάκεηξνη ησλ δνθηκψλ απφ ηε κηα ιεηηνπξγία ζηελ άιιε εληφο ηεο
ίδηαο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ.
Ζ ζπγρψλεπζε ησλ παξακέηξσλ ζρεηίδεηαη κε:
- ζηνηρεία ησλ αζθαιεηψλ, θαη
- ζηνηρεία ξειέ (ΓΓΡ), εθηφο ηεο πνιηθφηεηαο ξεχκαηνο δνθηκήο.
Πξφζζεην πιήθηξν ηνπ θχξηνπ κελνχ κε επηιεγκέλα Εγξακκήο, Εβξφρνπ ή Ρειέ (ΓΓΡ):
F2

πγρψλεπζε παξακέηξσλ

ρήκα 4.8. πγρώλεπζε παξακέηξσλ (F2)

4.3.4 Όλνκα θαη πεξηγξαθή αθνινπζίαο κεηξήζεσλ
F1

Δηζάγεη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ νλφκαηνο ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ

Όλνκα θαη πεξηγξαθή γηα ηελ επηιεγκέλε
αθνινπζία κεηξήζεσλ κπνξεί λα πξνζηεζεί
ή λα αιιάμεη (πξναηξεηηθά) ζε απηφ ην κελνχ
ησλ δχν επηπέδσλ (φλνκα αθνινπζίαο θαη
δηαδηθαζία).
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ρήκα 4.9. Όλνκα αθνινπζίαο
Πιήθηξα 1νπ επηπέδνπ:
/

Δπηινγή κεηαμχ πεδίνπ νλνκαζίαο αθνινπζίαο θαη δηαδηθαζίαο

TEST

Δπηζηξνθή ζην βαζηθφ κελνχ αθνινπζίαο κεηξήζεσλ

F1

Δηζαγσγή ζηελ ζχληαμε ηνπ επηιεγκέλνπ πεδίνπ (2ν επίπεδν)

ESC

Δπηζηξνθή ζην βαζηθφ κελνχ νζφλεο ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ

ρήκα 4.10 Δηζαγσγή θεηκέλνπ νλφκαηνο αθνινπζίαο

ρήκα 4.11 Δηζαγσγή θεηκέλνπ δηαδηθαζίαο

Πιήθηξα 2νπ επηπέδνπ:
Έληνλε επηινγή Δπηιεγκέλν ζχκβνιν ή δξαζηεξηφηεηα
///

Δπηινγή ζπκβφινπ ή δξαζηεξηφηεηαο

TEST

Δηζαγσγή ζην επηιεγκέλν ζχκβνιν ή εθηέιεζε ηεο επηιεγκέλεο
δξαζηεξηφηεηαο

F1

Γηαγξαθή ηνπ ηειεπηαίνπ ζπκβφινπ πνπ εηζήρζε

F2

Απνδνρή (Enter) θαη επηζηξνθή ζηελ θαηάζηαζε ηνπ 1νπ επηπέδνπ
ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ

ESC

Δπηζηξνθή ζην 1ν επίπεδν ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ ρσξίο
αιιαγέο

Μέγηζην πιήζνο ραξαθηήξσλ νλνκαζίαο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ : 20
Μέγηζην πιήζνο ραξαθηήξσλ πεξηγξαθήο δηαδηθαζίαο κεηξήζεσλ : 100

4.3.5 Απνζήθεπζε αθνινπζίαο κεηξήζεσλ (αθνινπζία, αξηζκόο, νλνκαζία)
Πιήθηξα:
F2

Δλεξγνπνηεί ην παξάζπξν δηαιφγνπ απνζήθεπζεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ
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Σν παξάζπξν δηαιφγνπ επηηξέπεη ηελ
απνζήθεπζε ηεο ηξέρνπζαο αθνινπζίαο
κεηξήζεσλ ζε δηαθνξεηηθή ή ζηελ ίδηα ζέζε
(αξηζκφ).

ρήκα 4.12. παξάζπξν απνζήθεπζεο
Πιήθηξα:
/

Δπίινγή ηνπ αξηζκνχ ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ

TEST

Δπηβεβαίσζε ηεο απνζήθεπζεο

ESC

Δπηζηξνθή ζην βαζηθφ κελνχ νζφλεο ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ ρσξίο
αιιαγή

Οη ξπζκίζεηο ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ απνζεθεχνληαη ζε κία κε πηεηηθή κλήκε.
Απνζεθεπκέλεο δηαδηθαζίεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ παξακέλνπλ ζηε κλήκε κέρξη ν
ρξήζηεο λα ηηο αιιάμεη.
Γελ είλαη δπλαηφλ λα απνζεθεχζεηε νπνηαδήπνηε αθνινπζία κεηξήζεσλ ζε θιεηδσκέλε
ζέζε. Κιεηδσκέλε αθνινπζία κεηξήζεσλ κπνξεί λα αληηγξαθεί ζε κία μεθιείδσηε ζέζε.
Ζ αθνινπζία κεηξήζεσλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε θιεηδψλεη.

ρήκα 4.13. Παξάζπξν απνζήθεπζεο

ρήκα 4.14. Απόξξηςε απνζήθεπζεο

θιεηδσκέλεο αθνινπζίαο
Σν φξγαλν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα μεθιεηδψκαηνο ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ εθφζνλ απηφ
θξίλεηαη αλαγθαίν (βι. 4.4.5 γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο)
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4.3.6. Παύζε θαη επεμεξγαζία ζρνιίσλ θαηά ηελ αθνινπζία κεηξήζεσλ
Ζ αθνινπζία κεηξήζεσλ κπνξεί λα ζηακαηήζεη πξνζσξηλά ηελ ξνή ηεο κε ηελ εηζαγσγή
ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παχζεο θαηά ηελ πεξίπησζε φπνπ έρνπκε αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο
ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο . Σαπηφρξνλα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ζρνιίσλ πνπ
αηηηνινγνχλ ηελ δηαδηθαζία ηεο παχζεο. Όηαλ νη ζπλζήθεο ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο
απνθαηαζηαζνχλ ε αθνινπζία κεηξήζεσλ ζπλερίδεηαη κε ηελ πίεζε ηνπ πιήθηξνπ
TEST.

ρνιηαζκόο θαηά ηελ παύζε

Αλαβόζβεζκα ηεο παύζεο ζην
θεληξηθό παξάζπξν

ρήκα 4.15. Παξαδείγκαηα νζόλεο θαηά ηελ δηάξθεηα παύζεο ζηελ αθνινπζία
κεηξήζεσλ
Πιήθηξα:
TAB

Δλαιιαγή κεηαμχ θεληξηθήο νζφλεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ θαη νζφλεο
ζρνιηαζκψλ

TEST

πλέρηζε αθνινπζίαο απφ ηελ κέηξεζε πνπ έγηλε ε πξνζσξηλή παχζε

F1

Παξάθακςε παχζεο

ESC

Παξάθακςε φισλ ησλ ειέγρσλ θαη ηεξκαηηζκφο ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ

4.3.7 Δηζαγσγή Παύζεο θαη ζρνιηαζκνύ
Ο ρεηξηζηήο ηνπ νξγάλνπ κπνξεί λα πξνεηνηκάζεη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο
κεηξήζεηο. Πξνεηδνπνηήζεηο, ππνδείμεηο επαλαζχλδεζεο ή άιιεο ρξήζηκεο
παξαηεξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθνινπζία κεηξήζεσλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε
ρξήζε ηεο παχζεο.
Πιήθηξα:
F1

Δηζαγσγή ζηε ιεηηνπξγία δεκηνπξγίαο ηεο παχζεο θαζψο θαη ηεο εηζαγσγήο
ζρνιίσλ ζε απηήλ.
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Μπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζρφιηα κφλν
ζηελ πεξίπησζε φπνπ έρεη θαζνξηζηεί
θαηάζηαζε ΟΝ γηα ηελ παχζε.

ρήκα 4.16. Μελνύ Παύζεο
Πιήθηξα:
/

Δλαιιαγή κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ ΟΝ θαη OFF ηεο παχζεο

/

Δλαιιαγή κεηαμχ πεδίνπ παχζεο θαη πεδίνπ ζρνιίσλ

TEST

Απνδνρή ησλ ξπζκίζεσλ θαηάζηαζεο παχζεο θαη επηζηξνθή ζην κελνχ
αθνινπζίαο κεηξήζεσλ

ESC

Δπηζηξνθή ζην κελνχ ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ ρσξίο αιιαγέο

Σν κελνχ παχζεο θαη ζρνιίσλ δίλεη ηελ
δπλαηφηεηα επηινγήο θαη εηζαγσγήο
ζρνιηαζκψλ

ρήκα 4.17. Μελνύ Παύζεο
Πιήθηξα:
/

Δλαιιαγή κεηαμχ πεδίνπ παχζεο θαη πεδίνπ ζρνιίσλ

/

Δπηινγή ζρνιηαζκνχ [----(ρσξίο ζρφιηα), #1÷#99]

TEST

Απνδνρή ησλ ξπζκίζεσλ θαηάζηαζεο παχζεο θαη ζρνιίσλ κε επηζηξνθή
ζην κελνχ αθνινπζίαο κεηξήζεσλ

ESC

Δπηζηξνθή ζην κελνχ ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ ρσξίο αιιαγέο
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Μπνξεί λα γίλεη εηζαγσγή θεηκέλνπ ζηελ
θαηάζηαζε εηζαγσγήο θεηκέλνπ ζην κελνχ
ζρνιίσλ.
Σν κέγηζην κήθνο θεηκέλνπ ησλ ζρνιίσλ
είλαη 250 ραξαθηήξεο (καδί κε ηα θελά θαη
εηζαγσγή θαηλνχξηαο γξακκήο)

ρήκα 4.18. Μελνύ εηζαγσγήο θεηκέλνπ
ζρνιίσλ
Πιήθηξα:
Έληνλε επηινγή Δπηιεγκέλν ζχκβνιν ή δξαζηεξηφηεηα
///

Δπηινγή ζπκβφινπ ή δξαζηεξηφηεηαο

TEST

Δηζαγσγή ηνπ επηιεγκέλνπ ζπκβφινπ ή εθηέιεζε ηεο επηιεγκέλεο
δξαζηεξηφηεηαο

F1

Γηαγξαθή ηνπ ηειεπηαίνπ ζπκβφινπ πνπ εηζήρζε

F2

Δηζαγσγή παξαζχξνπ δηαιφγνπ γηα απνζήθεπζε ζρνιίσλ

ESC

Γηαγξαθή ζρνιίσλ (ακέζσο κεηά ηελ εηζαγσγή θεηκέλνπ)
Δπηζηξνθή ζην κελνχ ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ ρσξίο αιιαγέο

Παξάζπξν ζρνιίσλ θαη απνζήθεπζεο ή
φρη ζρνιηαζκψλ

ρήκα 4.19. Μελνύ εηζαγσγήο θεηκέλνπ
ζρνιίσλ
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Πιήθηξα:
/

Δπηινγή αξηζκνχ ζρνιηαζκνχ

TEST

Απνδνρή απνζήθεπζεο ζρνιίσλ κε επηζηξνθή ζην κελνχ αθνινπζίαο
κεηξήζεσλ

ESC

Δπηζηξνθή ζην κελνχ ζρνιίσλ

εκείσζε:


Γελ κπνξείηε λα αληηθαηαζηήζεηε ππάξρνπζα ζρφιηα ζε θιεηδσκέλε αθνινπζία
κεηξήζεσλ.

4.3.8 Γεκηνπξγώληαο κία αθνινπζία κεηξήζεσλ
Σν φξγαλν ππνζηεξίδεη έσο θαη 99 αθνινπζίεο κεηξήζεσλ κε δπλαηφηεηα έσο 6 βήκαηα
κεηξήζεσλ. Γελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζπκπιεξσκέλα φια ηα βήκαηα κεηξήζεσλ γηα
λα πξαγκαηνπνηεζεί κία αθνινπζία κεηξήζεσλ.
Ζ αθνινπζία κεηξήζεσλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί - ζρεκαηηζηεί κε ηνπο αθφινπζνπο
ηξφπνπο:


Με ηελ απνζήθεπζε ππάξρνπζαο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ ζε έλαλ άιινλ αχμνληα
αξηζκφ αθνινπζίαο κεηξήζεσλ (βι. 4.3.5),



Με ηελ αιιαγή κηαο ππάξρνπζαο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ θαη ηελ απνζήθεπζή
ηεο ζηνλ ίδην αχμνληα αξηζκφ αθνινπζίαο (ην βήκα απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη ζε
θιεηδσκέλεο αθνινπζίεο),



Με ηελ νηθνδφκεζε – δεκηνπξγία κηαο λέαο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ.

Φηηάρλνληαο κία λέα αθνινπζία κεηξήζεσλ


ην θχξην κελνχ (βι. 4.1) επηιέγνπκε «ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ ΜΔΣΡΖΔΩΝ»



Παηάκε ην πιήθηξν TEST



Δπηιέγνπκε ηνλ αξηζκφ ηεο επηζπκεηήο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ



Δπαλαιακβάλνπκε κέρξη λα νινθιεξψζνπκε ηελ δεκηνπξγία ηεο (κέρξη 6
κεηξήζεηο)
Δπηιέγνπκε ηελ αθνινπζία κεηξήζεσλ (βι. 4.3.2)
Δπηιέγνπκε ηελ θαηάιιειε ιεηηνπξγία κέηξεζεο ηεο αθνινπζίαο (βι. 4.3.2)
Δπηιέγνπκε ηηο παξακέηξνπο αλάινγα ηελ ιεηηνπξγία κέηξεζεο (βι. 4.3.3)
Οξίδνπκε ή φρη παχζε θαη εηζάγνπκε θείκελν ζρνιηαζκνχ (βι. 4.3.7)



Ολνκάδνπκε ή κεηνλνκάδνπκε ηελ αθνινπζία κεηξήζεσλ θαη εηζάγνπκε ηελ
πεξηγξαθή ηεο (βι. 4.3.4)



ψδνπκε ηελ δηακνξθσκέλε αθνινπζία κεηξήζεσλ
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ρήκα 4.20. Κελή αθνινπζία κεηξήζεσλ
Παξάδεηγκα δεκηνπξγίαο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ:
Έζησ φηη ζε κία εγθαηάζηαζε νηθίαο, ε νπνία ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ ΓΔΖ, ζέινπκε λα
ειέγμνπκε κία γξακκή ε νπνία είλαη αζθαιηζκέλε κέζσ αζθάιεηαο θακπχιεο C ζηα 10Α
ε νπνία πξνζηαηεχεηαη κέζσ Ρειέ (ΓΓΡ) κε IΓΝ=30mΑ ηχπνπ AC.
ηελ ελ ιφγν γξακκή ζα δεκηνπξγήζνπκε κία αθνινπζία κεηξήζεσλ ζηελ νπνία ζα
πάξνπκε ηηο αθφινπζεο κεηξήζεηο:
ΣΑΖ, Ε ΒΡΟΥΟΤ, ΡΔΛΔ Uc, ΡΔΛΔ IΓ, ΜΟΝΩΖ L-PE θαη ΜΟΝΩΖ N-PΔ.


Δπηιέγσ ηνλ αξηζκφ αθνινπζίαο κεηξήζεσλ φπνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε θαη ζψζνπκε
ηελ λέα αθνινπζία (πιήθηξα /), έζησ #4



Με ην πιήθηξν F1 δίλνπκε ην φλνκα ηεο αθνινπζίαο ζην παξάζπξν «φλνκα
αθνινπζίαο» (π.ρ. ΔΛΔΓΥΟ ΓΡΑΜΜΖ)



Με ηα πιήθηξα F1 θαη / ζην παξάζπξν «δηαδηθαζία» δίλνπκε ηα ζηνηρεία
κέηξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο (π.ρ. ΟΗΚΗΑΚΟ ΠΗΝΑΚΑ, ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΡΑΜΜΖ C10A,
ΡΔΛΔ 30mA, ΣΤΠΟ AC)



Με ην πιήθηξν TEST γίλεηαη απνδνρή ησλ αιιαγψλ θαη επηζηξνθή ζηελ νζφλε ηεο
αθνινπζίαο #4.



Με ην πιήθηξν  θαηεβαίλνπκε ζηελ πξψηε επηινγή κέηξεζεο φπνπ κε ηα πιήθηξα
/ βξίζθνπκε ηελ κέηξεζε «ΣΑΖ»



Με ην πιήθηξν  θαηεβαίλνπκε ζηελ δεχηεξε επηινγή κέηξεζεο φπνπ κε ηα πιήθηξα
/ βξίζθνπκε ηελ κέηξεζε «Ε ΒΡΟΥΟΤ»



Με ην πιήθηξν TAB ελεξγνπνηνχκε ην παξάζπξν ειέγρνπ φπνπ νξίδνπκε ηηο
παξακέηξνπο ηεο κέηξεζεο (Πξνζηαζία: ΡΔΛΔ, Σχπνο Αζθάιεηαο: C, Αζθάιεηα Η:
10Α, Αζθάιεηα Σ: 0,4s, ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιήθηξα ///)



Με ην πιήθηξν ΣΑΒ ή ESC επηζηξέθνπκε ζηελ ξνή ηεο αθνινπζίαο ζηελ ζέζε ηεο
νπνίαο ηνλ έιεγρν ξπζκίδακε (Ε ΒΡΟΥΟΤ)



Με ην πιήθηξν  θαηεβαίλνπκε ζηελ ηξίηε επηινγή κέηξεζεο φπνπ κε ηα πιήθηξα
/ βξίζθνπκε ηελ κέηξεζε «ΡΔΛΔ»
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Με ην πιήθηξν TAB ελεξγνπνηνχκε ην παξάζπξν ειέγρνπ φπνπ νξίδνπκε ηηο
παξακέηξνπο ηεο κέηξεζεο ΡΔΛΔ (ΔΛΔΓΥΟ: Uc, Idn: 30mA, ηχπνο:
, Ulim:
50V, ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιήθηξα ///)
Με ην πιήθηξν ΣΑΒ ή ESC επηζηξέθνπκε ζηελ ξνή ηεο αθνινπζίαο ζηελ ζέζε
ηεο νπνίαο ηνλ έιεγρν ξπζκίδακε (ΡΔΛΔ)


Με ην πιήθηξν  θαηεβαίλνπκε ζηελ ηέηαξηε επηινγή κέηξεζεο φπνπ κε ηα πιήθηξα
/ βξίζθνπκε ηελ κέηξεζε «ΡΔΛΔ»
Με ην πιήθηξν TAB ελεξγνπνηνχκε ην παξάζπξν ειέγρνπ φπνπ νξίδνπκε ηηο
παξακέηξνπο ηεο κέηξεζεο ΡΔΛΔ (ΔΛΔΓΥΟ: Ρεχκα δηέγεξζεο Η, Idn: 30mA,
ηχπνο:
, Ulim: 50V, ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιήθηξα ///)
Με ην πιήθηξν ΣΑΒ ή ESC επηζηξέθνπκε ζηελ ξνή ηεο αθνινπζίαο ζηελ ζέζε
ηεο νπνίαο ηνλ έιεγρν ξπζκίδακε (ΡΔΛΔ)



Με ην πιήθηξν  θαηεβαίλνπκε ζηελ πέκπηε επηινγή κέηξεζεο φπνπ κε ηα πιήθηξα
/ βξίζθνπκε ηελ κέηξεζε «ΜΟΝΩΖ»
Με ην πιήθηξν TAB ελεξγνπνηνχκε ην παξάζπξν ειέγρνπ φπνπ νξίδνπκε ηηο
παξακέηξνπο ηεο κέηξεζεο ΡΔΛΔ (ΔΛΔΓΥΟ: L-PE, Uiso: 500V, Όξην: ΟΝ,
Όξην: 0.50ΜΩ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιήθηξα ///)
Με ην πιήθηξν ΣΑΒ ή ESC επηζηξέθνπκε ζηελ ξνή ηεο αθνινπζίαο ζηελ ζέζε
ηεο νπνίαο ηνλ έιεγρν ξπζκίδακε (ΜΟΝΩΖ)



Με ην πιήθηξν  θαηεβαίλνπκε ζηελ πέκπηε επηινγή κέηξεζεο φπνπ κε ηα πιήθηξα
/ βξίζθνπκε ηελ κέηξεζε «ΜΟΝΩΖ»
Με ην πιήθηξν TAB ελεξγνπνηνχκε ην παξάζπξν ειέγρνπ φπνπ νξίδνπκε ηηο
παξακέηξνπο ηεο κέηξεζεο ΡΔΛΔ (ΔΛΔΓΥΟ: Ν-PE, Uiso: 500V, Όξην: ΟΝ,
Όξην: 0.50ΜΩ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιήθηξα ///)
Με ην πιήθηξν ΣΑΒ ή ESC επηζηξέθνπκε ζηελ ξνή ηεο αθνινπζίαο ζηελ ζέζε
ηεο νπνίαο ηνλ έιεγρν ξπζκίδακε (ΜΟΝΩΖ)



Με ην πιήθηξν ESC επηζηξέθνπκε ζηνλ ηίηιν ηεο αθνινπζίαο κέηξεζε (#4) φπνπ
παηψληαο ην πιήθηξν F2 απνζεθεχνπκε ηελ αθνινπζία πνπ δεκηνπξγήζακε.

ρήκα 4.21. Παξάδεηγκα αθνινπζίαο κεηξήζεσλ
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εκείσζε:


Ζ θαηάζηαζε πιεθηξνινγίνπ δελ δίλεη ελαιιαγή κεηαμχ Διιεληθψλ – Αγγιηθψλ.
Ζ ελαιιαγή απηή κπνξεί λα γίλεη κφλν κε ηελ αιιαγή γιψζζαο απφ ην κελνχ
«ΓΗΑΦΟΡΑ» - «ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΛΩΑ».



Μέζσ ηεο ελαιιαγήο ηεο επηινγήο γιψζζαο κπνξνχκε λα εηζάγνπκε Αγγιηθφ
θείκελν ζε Διιεληθφ.

4.4. Γηάθνξα
Με ην κελνχ δηάθνξα γίλνληαη νη βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ νξγάλνπ.
Δπηινγέο:


Δπηινγή Γιψζζαο



χζηεκα Γείσζεο



Μλήκε



Ρχζκηζε Ζκέξα/Ώξα



Αξρηθέο Ρπζκίζεηο



Θχξα Δπηθνηλσλίαο



Δληνπηζηήο



Υεηξηζηήο

ρήκα 4.22. Οζόλε επηινγώλ κελνύ
«ΓΗΑΦΟΡΑ»

Πιήθηξα:
///

Μεηαθίλεζε ζηηο επηινγέο

TEST

Δηζάγεη ηελ επηινγή

ESC

Δπηζηξέθεη ζην θεληξηθφ κελνχ ρσξίο αιιαγέο

4.4.1 Δπηινγή Γιώζζαο
Σν φξγαλν ππνζηεξίδεη 16 δηαθνξεηηθέο
γιψζζεο

ρήκα 4.23. Δπηινγή γιώζζαο
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Πιήθηξα:
/

Δπηινγή γιψζζαο

TEST

Απνδνρή επηινγήο θαη έμνδνο ζην κελνχ δηαθφξσλ

ESC

Έμνδνο απφ ηελ επηινγή θαη επηζηξνθή ζην κελνχ «ΓΗΑΦΟΡΑ»
ρσξίο αιιαγέο

4.4.2. ύζηεκα Γείσζεο

ηελ επηινγή ζπζηήκαηνο γείσζεο
κπνξνχλ λα γίλνπλ νη αθφινπζεο
αιιαγέο:


χζηεκα γείσζεο



πληειεζηήο Isc



Έιεγρνο Ρειέ

ρήκα 4.24. ύζηεκα Γείσζεο

Πιήθηξα:
/

Δπηινγή

/

Αιιαγή ηεο επηινγήο

TEST

Απνδνρή επηινγήο

ESC

Έμνδνο απφ ηελ επηινγή θαη επηζηξνθή ζην κελνχ «ΓΗΑΦΟΡΑ» κε
ή ρσξίο αιιαγέο

ύζηεκα Γείσζεο
Τπνζηεξίδνληαη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα ηξνθνδφηεζεο:


TN / TT (ζπζηήκαηα γεησκέλα)



ΗΣ (ζχζηεκα απνκνλσκέλν απφ ηελ γε)



110 V κεησκέλεο ρακειήο ηάζεο (2 x 55 V κε γεησκέλν ην θεληξηθφ ζεκείν ηνπ
ηπιίγκαηνο),



110 V κεησκέλεο ρακειήο ηάζεο (3 x 63 V ηξηθαζηθφ κε γείσζε ζηνλ θνηλφ
θφκβν ηνπ αζηέξα).

Σα TN, ΣΣ θαη ηα ζπζηήκαηα ΗΣ νξίδνληαη ζην πξφηππν EN 60364-1. Σα 110V
κεησκέλεο ρακειήο ηάζεο νξίδνληαη ζην πξφηππν BS 7671.
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πληειεζηήο Isc
Σα ξεχκαηα βξαρπθχθισζεο ζηα ζπζηήκαηα ηξνθνδφηεζεο είλαη ζεκαληηθά ζηελ
επηινγή ή ζηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ πξνζηαζίαο ηνπ θπθιψκαηνο (π.ρ.
αζθάιεηεο, ξειέ, ζπζθεπέο πξνζηαζίαο απφ ππεξέληαζε, θ.ιπ.)
Ζ πξνεπηιεγκέλε ηηκή ηνπ Isc είλαη 1.00. Μπνξεί λα γίλεη αιιαγή απηήο ηεο ηηκήο ζε
ζρέζε πάληα κε ην ζχζηεκα ηξνθνδφηεζεο ην νπνίν ηζρχεη αλά ηφπν, πεξηνρή, ρψξα,
θ.ιπ.
Πεξηνρή ξχζκηζεο Isc: 0.20÷3.00
Αλαθνξέο πξνηύπσλ γηα Ρειέ (ΓΓΡ)
Οη κέγηζηνη ρξφλνη δηέγεξζεο ηνπ ξειέ (ΓΓΡ ή RCD), δηαθέξνπλ αλάινγα ηα πξφηππα.
Οη ρξφλνη δηέγεξζεο αλαθέξνληαη παξαθάησ ζε ζρέζε κε ηα εθαξκφζηκα πξφηππα.
Υξφλνη δηέγεξζεο ζε ζρέζε κε ην πξφηππν EN 61008/ EN 61009:
½ x IΓΝ*)

1xIΓΝ

2x IΓΝ

5 x IΓΝ

ΓΓΡ
G
(ρσξίο
ρξνλνθαζπζηέξεζε)

tΓ>300ms

tΓ<300ms

tΓ<150ms

tΓ<40ms

ΓΓΡ
S
(κε
ρξνλνθαζπζηέξεζε)

tΓ>300ms

130ms<tΓ<500ms

60ms<tΓ<200ms

50ms<tΓ<150ms

Υξφλνη δηέγεξζεο ζε ζρέζε κε ην πξφηππν EN 60364-4-41:
½ x IΓΝ*)

1xIΓΝ

2x IΓΝ

5 x IΓΝ

ΓΓΡ
G
(ρσξίο
ρξνλνθαζπζηέξεζε)

tΓ>999ms

tΓ<999ms

tΓ<150ms

tΓ<40ms

ΓΓΡ
S
(κε
ρξνλνθαζπζηέξεζε)

tΓ>999ms

130ms<tΓ<999ms

60ms<tΓ<200ms

50ms<tΓ<150ms

Υξφλνη δηέγεξζεο ζε ζρέζε κε ην πξφηππν BS 7671:
½ x IΓΝ*)

1xIΓΝ

2x IΓΝ

5 x IΓΝ

ΓΓΡ
G
(ρσξίο
ρξνλνθαζπζηέξεζε)

tΓ>1999ms

tΓ<300ms

tΓ<150ms

tΓ<40ms

ΓΓΡ
S
(κε
ρξνλνθαζπζηέξεζε)

tΓ>1999ms

130ms<tΓ<500ms

60ms<tΓ<200ms

50ms<tΓ<150ms

Υξφλνη δηέγεξζεο ζε ζρέζε κε ην πξφηππν AS/NZ**):
Σχπνο ΓΓΡ

ΗΓΝ [mA]

½ x IΓΝ*)

1xIΓΝ

2x IΓΝ

5 x IΓΝ

tΓ

tΓ

Error! Not
a valid
link.

Error! Not
a valid
link.
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I

≤10

>999ms

40ms

40ms

40ms

Max

II

>10≤30

>999ms

300ms

150ms

40ms

ρξφλνο

III

>30

>999ms

300ms

150ms

40ms

πηψζεο

>30

>999ms

500ms

200ms

150ms

>30

>999ms

130ms

60ms

50ms

IV S

Min ρξφλνο
κε
δηέγεξζεο

*) Διάρηζηε πεξίνδνο δνθηκήο γηα ξεχκαηα ηεο ηάμεο ησλ ½ x IΓΝ φπνπ ν ΓΓΡ δελ
πξέπεη λα δηεγεξζεί.
**) Ρεχκαηα δνθηκήο θαη αθξίβεηα κέηξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ AS/NZ
Μέγηζηνη ρξφλνη δνθηκήο ζε ζρέζε κε ηα επηιεγκέλα ξεχκαηα δνθηκήο γηα ξειέ (ΓΓΡ) G
(ρσξίο ρξνλνθαζπζηέξεζε).
Πξφηππν

½ x IΓΝ

1xIΓΝ

2x IΓΝ

5 x IΓΝ

ΔΝ 61008 / ΔΝ 61009

300ms

300ms

150ms

40ms

ΔΝ 60364-4-41

1000ms

1000ms

150ms

40ms

BS 7671

2000ms

300ms

150ms

40ms

AS/NZ (I, II, III)

1000ms

1000ms

150ms

40ms

Μέγηζηνη ρξφλνη δνθηκήο ζε ζρέζε κε ηα επηιεγκέλα ξεχκαηα δνθηκήο γηα ξειέ (ΓΓΡ) S
(κε ρξνλνθαζπζηέξεζε).
Πξφηππν

½ x IΓΝ

1xIΓΝ

2x IΓΝ

5 x IΓΝ

ΔΝ 61008 / ΔΝ 61009

500ms

500ms

200ms

150ms

ΔΝ 60364-4-41

1000ms

1000ms

200ms

150ms

BS 7671

2000ms

500ms

200ms

150ms

AS/NZ (I, II, III)

1000ms

1000ms

200ms

150ms
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4.4.3 Μλήκε
ην κελνχ ηεο κλήκεο κπνξνχκε λα
θάλνπκε:


επαλάθιεζε κλήκεο (λα δηαβάζνπκε
δειαδή ηηο απνζεθεπκέλεο κεηξήζεηο)



θαζαξηζκφ κεηξήζεσλ (λα ζβήζνπκε
κία
ή
πεξηζζφηεξεο
απφ
ηηο
απνζεθεπκέλεο κεηξήζεηο)



ζβήζηκν κλήκεο (λα ζβεζηεί φιε ε
κλήκε ησλ κεηξήζεσλ, αληίζηνηρε
ιεηηνπξγία ηνπ θνξκαξίζκαηνο – format)

ρήκα 4.25. Μλήκε

Πιήθηξα:
/

Δπηινγή

TEST

Απνδνρή επηινγήο

ESC

Έμνδνο απφ ηελ επηινγή θαη επηζηξνθή ζην κελνχ «ΓΗΑΦΟΡΑ»
ρσξίο αιιαγέο

4.4.4 Ρύζκηζε Ζκέξαο/Ώξαο
Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο Ζκέξαο θαη
Ώξαο.

ρήκα 4.26. Ρύζκηζε Ζκέξα/Ώξα
Πιήθηξα:


Δπηινγή ηνπ πεδίνπ ηνπ νπνίνπ ηελ αιιαγή ή ξχζκηζε ζέινπκε λα
θάλνπκε

/

Αιιαγε ηεο ξχζκηζεο ηνπ επηιεγκέλνπ πεδίνπ

TEST

Απνδνρή επηινγψλ θαη έμνδνο

ESC

Έμνδνο απφ ηελ επηινγή θαη επηζηξνθή ζην κελνχ «ΓΗΑΦΟΡΑ»
ρσξίο αιιαγέο
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4.4.5 Αξρηθέο Ρπζκίζεηο
ην παξφλ κελνχ νη ξπζκίζεηο ηνπ
νξγάλνπ, νη παξάκεηξνη κεηξήζεσλ θαη ηα
φξηα ηίζεληαη ζηηο αξρηθέο ηνπο ηηκέο.

ρήκα 4.27. Αξρηθέο ξπζκίζεηο
Πιήθηξα:
TEST

Δπαλαθνξά αξρηθψλ ξπζκίζεσλ

ESC

Έμνδνο απφ ηελ επηινγή θαη επηζηξνθή ζην κελνχ «ΓΗΑΦΟΡΑ»
ρσξίο αιιαγέο

F2

Αλνηγκα παξαζχξνπ άιισλ ξπζκίζεσλ

Πξνζνρή:


Όηαλ ρξεζηκνπνηεζεί ε επηινγή ησλ αξρηθψλ ξπζκίζεσλ φηη αιιαγέο έρνπλ γίλεη
απφ ηνλ ρξήζηε ζα ραζνχλ.

Οη αξρηθέο ξπζκίζεηο έρνπλ σο εμήο:
Ρπζκίζεηο Οξγάλνπ

Αξρηθέο Σηκέο

Αληίζεζε Οζφλεο

Όπσο απηή έρεη εξγνζηαζηαθά θαζνξηζηεί

πληειεζηήο Isc

1.00

χζηεκα Γείσζεο

ΣΝ/ΣΣ

Έιεγρνο Ρειέ (ΓΓΡ)

ΔΝ 61008 / ΔΝ 61009

Θχξα Δπηθνηλσλίαο

RS 232

Δπηινγή Γιψζζαο

Αγγιηθά

Μέηξεζε
Τπνθαηεγνξία κέηξεζεο
ΤΝΔΥΔΗΑ
200mA
7mA
ΜΟΝΩΖ
Ε ΓΡΑΜΜΖ

Παξάκεηξνη / Σηκέο νξίσλ
R 200mA
Αλσ φξην ηηκήο αληίζηαζεο: OFF
Αλσ φξην ηηκήο αληίζηαζεο: OFF
Σάζε Γνθηκήο (Uiso): 500V
Κάησ φξην ηηκήο αληίζηαζεο κφλσζεο: OFF
πλδπαζκφο αγσγψλ L-N
Αζθάιεηα: Με επηιεγκέλε [-----]
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ΓU%

Όξην: 4.0%
Zref: 0.00Ω
Πξνζηαζία: Αζθάιεηα
Σχπνο Αζθάιεηαο: Με επηιεγκέλε [-----]

Ε ΒΡΟΥΟΤ
ΡΔΛΔ (ΓΓΡ)

ΓΓΡ t
Ολνκαζηηθφ ξεχκα δηέγεξζεο: IΓΝ=30mΑ

ΓΔΗΩΖ
3 –ΑΓΩΓΟΗ
ΜΗΑ ΑΜΠΔΡΟΣΗΜΠΗΓΑ
ΓΤΟ ΑΜΔΡΟΣΗΜΠΗΓΔ
ΔΗΓΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ ΔΓΑΦΟΤ
ΡΔΤΜΑ
ΑΗΘΖΣΖΡΑ – ΦΩΣΔΗΝΖ ΔΝΣΑΖ
ΓΟΚΗΜΖ IMD
ISFL
ΓΟΚΗΜΖ ΒΑΡΗΣΟΡ

Σχπνο ΓΓΡ:
Όξην ηάζεο επαθήο: 50V
πληειεζηήο πνιιαπιαζηαζηή ξεχκαηνο: x1
3-ΑΓΩΓΟΗ
Όξην: OFF
Όξην: OFF
Όξην: OFF
Μνλάδεο απφζηαζεο: m
Όξην: OFF
Όξην: OFF
Όξην: OFF
Όξην: OFF
Κάησ φξην: 300V
Άλσ φξην: 400V

Άιιεο ξπζκίζεηο
F2

Αλνηγκα ηνπ παξαζχξνπ γηα επηινγή μεθιεηδψκαηνο πξνεπηινγψλ ή κνλάδσλ
κέηξεζεο ή εληνιέα

Ξεθιείδσκα πξνεπηινγψλ

ρήκα 4.28. Άιιεο ξπζκίζεηο
Πιήθηξα:
/

Αιιαγε επηινγψλ

TEST

Δηζαγσγή ηεο επηινγήο

ESC

Έμνδνο απφ ηελ επηινγή θαη επηζηξνθή ζηηο αξρηθέο ξπζκίζεηο
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Ξεθιείδσκα πξνεπηινγώλ
Ξεθιεηδψλεη ηηο πξνεπηινγέο γηα φιεο ηηο
αθνινπζίεο κεηξήζεσλ θαη ηα ζρφιηά ηνπο.

ρήκα 4.29. Αξρηθέο ξπζκίζεηο
Πιήθηξα:
TEST

Ξεθιεηδσκα πξνεπηινγψλ

ESC

Έμνδνο απφ ηελ επηινγή θαη επηζηξνθή ζηηο αξρηθέο ξπζκίζεηο

Μνλάδεο κέηξεζεο
Καζνξίδεη ηηο κνλάδεο κέηξεζεο κεηαμχ m
(κέηξα) θαη ft (πφδηα)

ρήκα 4.30. Μνλάδεο κέηξεζεο
Πιήθηξα:
/

Αιιαγή επηινγψλ κεηαμχ m θαη ft

TEST

Δηζαγσγή επηινγήο

ESC

Έμνδνο απφ ηελ επηινγή θαη επηζηξνθή ζηηο αξρηθέο ξπζκίζεηο
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4.4.6 Θύξα επηθνηλσλίαο
Καζνξίδεη αλ ε
RS 232 ή USB

ζχξα επηθνηλσλίαο είλαη

ρήκα 4.31. Θύξα επηθνηλσλίαο
Πιήθηξα:
/

Δπηινγή ζχξαο επηθνηλσλίαο

TEST

Δπηβεβαίσζε επηινγήοRS 232 ή USB)

ESC

Έμνδνο απφ ηελ επηινγή θαη επηζηξνθή ζηηο αξρηθέο ξπζκίζεηο

εκείσζε:


Μφλν κία ζχξα κπνξεί λα είλαη ελεξγή

4.4.7 Δληνιέαο
Ζ επηινγή απηή ελεξγνπνηεί ή απελεξγνπνηεί ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εληνπηζηή
ξεπκαηνθφξσλ αγσγψλ.
Πιήθηξα:
TEST

Έλαξμε ιεηηνπξγίαο

ESC

Έμνδνο απφ ηελ επηινγή θαη επηζηξνθή ζηηο αξρηθέο ξπζκίζεηο

4.4.8 Υεηξηζηήο

Σν κελνχ απηφ επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ηνπ
νλφκαηνο ηνπ ρεηξηζηή. Ζ επηινγή ηνπ
ρξήζηε εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε εηζαγσγήο
θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ νξγάλνπ σο
ρεηξηζηή. Γίλεη αθφκα ηελ δπλαηφηεηα
απνζήθεπζεο κεηξήζεσλ αλά ρξήζηε. Σν
φξγαλν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ
κέρξη 10 ρξήζηεο.
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ρήκα 4.32. Χεηξηζηήο
Πιήθηξα:
/

Δπηινγή ρεηξηζηή

TEST

Δπηβεβαησζε επηιεγκέλνπ ρεηξηζηή

ESC

Έμνδνο απφ ηελ επηινγή θαη επηζηξνθή ζηηο αξρηθέο ξπζκίζεηο

F1

Δλεξγνπνηεζε κελνχ επεμεξγαζίαο νλφκαηνο ρξήζηε

Σν φλνκα ηνπ ρξήζηε κπνξεί
εηζαρζεί ή λα επεμεξγαζηεί

λα

Μέγηζην πιήζνο εηζαγσγήο είλαη 15
ραξαθηήξεο.

ρήκα 4.33. Δηζαγσγή νλόκαηνο ρξήζηε
Πιήθηξα:
Έληνλε επηινγή Δπηιεγκέλν ζχκβνιν ή δξαζηεξηφηεηα
///

Δπηινγή ζπκβφινπ ή δξαζηεξηφηεηαο

TEST

Δηζαγσγή επηιεγκέλνπ
δξαζηεξηφηεηαο

F1

Γηαγξαθή ηνπ ηειεπηαίνπ ζπκβφινπ πνπ εηζήρζε

F2

Δηζαγσγή παξάζπξνπ δηαιφγνπ γηα απνζήθεπζε ζρνιίσλ

ESC

Γηαγξαθή ζρνιίσλ (ακέζσο κεηά ηελ εηζαγσγή θεηκέλνπ)

ζπκβφινπ

ή

εθηέιεζε

επηιεγκέλεο

Δπηζηξνθή ζην κελνχ ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ ρσξίο αιιαγέο
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5 Μεηξήζεηο
5.1. Σάζε, πρλόηεηα, Γηαδνρή θάζεσλ
Ζ κέηξεζε ηάζεο θαη ζπρλφηεηαο είλαη ελεξγή θαη απνηππψλεηαη ζηελ νζφλε θαζ’ φιε
ηελ δηάξθεηα πνπ νη αθξνδέθηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην πξνο κέηξεζε ζεκείν. ην
κελνχ ηάζε ε κεηξνχκελε ηάζε, ε ζπρλφηεηα θαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδνρή
ησλ θάζεσλ κπνξεί λα απνζεθεπηεί. Ζ δηαδνρή ησλ θάζεσλ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ EN 61557-7.
Βι. θεθάιαην 4.2 «Απιφο Έιεγρνο» γηα
ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ πιήθηξσλ.

ρήκα 5.1. Μέηξεζε ηάζεο ζε κνλνθαζηθό
Παξάκεηξνη ειέγρνπ γηα κέηξεζε ηάζεο
Γελ ππάξρνπλ παξάκεηξνη νη νπνίεο λα θαζνξίδνπλ ηελ κέηξεζε ηάζεο.
Κύθισκα κέηξεζεο πηώζεο ηάζεο

ρήκα 5.2. πλδεζκνινγία θηο ή αθξνδεθηώλ θαη θαηάζηαζε εγθαηάζηαζεο γηα κέηξεζε
ζε ηξηθαζηθό ζύζηεκα
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ρήκα 5.3. πλδεζκνινγία θηο ή αθξνδεθηώλ θαη θαηάζηαζε εγθαηάζηαζεο γηα κέηξεζε
ζε κνλνθαζηθό ζύζηεκα
Γηαδηθαζία κέηξεζεο


Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία ΣΑΖ



πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο ζην φξγαλν



πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο ζηελ παξνρή ηνπ πίλαθα



Απνζεθεχνπκε ην απνηέιεζκα (πξναηξεηηθά)

εκείσζε:


Σν φξγαλν αληρλεχεη απηφκαηα κνλνθαζηθφ ή ηξηθαζηθφ δίθηπν.



Ζ κέηξεζε εθηειείηαη ακέζσο κφιηο επηιεγεί ε ιεηηνπξγία ΣΑΖ

ρήκα 5.4. Παξάδεηγκα ηξηθαζηθήο κέηξεζεο θαη δηαδνρή θάζεο
Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα κνλνθαζηθνχ δηθηχνπ:
Uln……….Σάζε κεηαμχ αγσγψλ L θαη Ν
Ulpe…….. Σάζε κεηαμχ αγσγψλ L θαη PE
Unpe ….. Σάζε κεηαμχ αγσγψλ N θαη PE
f ………...πρλφηεηα
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Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα ηξηθαζηθνχ δηθηχνπ:
U12………Σάζε κεηαμχ L1 θαη L2
U13…….. Σάζε κεηαμχ L1 θαη L3
U23 …….Σάζε κεηαμχ L2 θαη L3
1.2.3 …….σζηή δηαδνρή θάζεσλ (πεξηζηξνθή θαηά ηελ θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ
ξνινγηνχ)
3.2.1……..Λαλζαζκέλε δηαδνρή θάζεσλ (πεξηζηξνθή αληίζηξνθα απφ ηελ θνξά
ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ)
f ………...πρλφηεηα

5.2.

πλέρεηα αγσγώλ πξνζηαζίαο θαη θύξησλ ή ζπκπιεξσκαηηθώλ
ηζνδπλακηθώλ ζπλδέζεσλ.
Ζ κέηξεζε απηή ζθνπφ έρεη λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία έλαληη ειεθηξνπιεμίαο
κέζσ ησλ ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ ή ζπλδέζεσλ κέζσ αγσγψλ πξνζηαζίαο PE. Ζ
κέηξεζε απηή πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 61557-4.
Μπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηέζζεξεηο δνθηκέο κέηξεζεο:


πλέρεηα κεηαμχ αθξνδεθηψλ N θαη PE κε ξεχκα δνθηκήο >200mA (ζχκθσλα κε
ην πξφηππν ΔΝ61557-4)



πλέρεηα κεηαμχ αθξνδεθηψλ L θαη PE κε ξεχκα δνθηκήο >200mA (ζχκθσλα κε
ην πξφηππν ΔΝ61557-4)



πλερφκελε κέηξεζε ζπλέρεηαο κεηαμχ αθξνδεθηψλ N θαη PE κε ξεχκα δνθηκήο
7mA



πλερφκελε κέηξεζε ζπλέρεηαο κεηαμχ αθξνδεθηψλ L θαη PE κε ξεχκα δνθηκήο
7mA

εκείσζε:


Οη ραξαθηεξηζκνί L, N θαη PE αθνξνχλ κφλν ηνπο αθξνδέθηεο ηνπ νξγάλνπ θαη
δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ αληηζηνηρία αγσγψλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Σν φξγαλν
κέζσ ησλ επηινγψλ LPE θαη NPE αλαγλσξίδεη ζε πνηα άθξα λα δψζεη 200mA ή
7mA.

Παξάκεηξνη ειέγρνπ γηα ηελ κέηξεζε αληίζηαζεο κόλσζεο
TEST

Έλαξμε κέηξεζεο ζπλέρεηαο ζχκθσλα κε ηηο ππνπεξηπηψζεηο [R200mA
NPE, R7mA NPE, R200mA LPE, R7mA]

Όξην

Μέγηζηε αληίζηαζε [OFF, 0.1Ω÷20Ω]
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Βι. θεθάιαην 4.2 «Απιφο Έιεγρνο» γηα
ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ πιήθηξσλ.

ρήκα 5.5. πλέρεηα

5.2.1 Μέηξεζε ζπλέρεηαο R200mA
Ζ κέηξεζε ζπλέρεηαο αληίζηαζεο γίλεηαη κε ηελ απηφκαηε αληηζηξνθή ηεο πνιηθφηεηαο
ηεο ηάζεο δνθηκήο.
Γηαδηθαζία κέηξεζεο ζπλέρεηαο αγσγώλ πξνζηαζίαο θαη ζπλδέζεσλ θύξηαο θαη
ζπκπιεξσκαηηθήο ηζνδπλακηθήο ζύλδεζεο:


Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία ΤΝΔΥΔΗΑ



Θέηνπκε παξάκεηξν κέηξεζεο R200mA (επηιέγνληαο LPE ή NPE)



Ρπζκίδνπκε ηηο ηηκέο ησλ νξίσλ (πξναηξεηηθά)



πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο ζην φξγαλν



Πξαγκαηνπνηνχκε αληηζηάζκηζε (βαζκνλφκεζε) κεηαμχ ησλ αθξνδεθηψλ (αλ θξίλεηαη
απαξαίηεην)



Απνζπλδένπκε ην δίθηπν



πλδένπκε ηνπο αγσγνχο κέηξεζεο ζηα πξνο κέηξεζε ζεκεία



Παηάκε ην πιήθηξν TEST



Απνζεθεχνπκε ην απνηέιεζκα (πξναηξεηηθά)

Κύθισκα ειέγρνπ ζπλέρεηαο R200mA
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ρήκα 5.6. ύλδεζε αθξνδεθηώλ κε αγσγό επέθηαζεο ζε επηινγή NPE γηα κέηξεζε
ζπλέρεηαο κεηαμύ θύξησλ θαη ζπκπιεξσκαηηθώλ ηζνδπλακηθώλ ζπλδέζεσλ.

ρήκα 5.7. Μέηξεζε ζπλέρεηαο R200mA
Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα:
R……….Κχξηα αληίζηαζε (κέζνο φξνο κεηαμχ ησλ R+ θαη R-)
R+……..R200mA κεξηθή αληίζηαζε κε ζεηηθή ηάζε ζην Ν άθξν
R- …... R200mA κεξηθή αληίζηαζε κε ζεηηθή ηάζε ζην ΡΔ άθξν
5.2.2 Μέηξεζε ζπλέρεηαο R7mA
ε γεληθέο γξακκέο ε ιεηηνπξγία απηή ρξεζηκεχεη σο έλα Ωκφκεηξν κε ρακειφ ξεχκα
δνθηκήο. Ζ κέηξεζε εθηειείηαη ζπλερψο ρσξίο αληηζηξνθή πφισλ. Ζ ιεηηνπξγία απηή
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ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθά ζε ζπλδεζκνινγίεο πνπ αθνξνχλ ηε ζχλδεζε ηεξκαηηθνχ ζε
ηεξκαηηθφ, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ, ηελ εθηέιεζε
βνεζεηηθψλ κεηξήζεσλ, ηνλ έιεγρν ηεο ζπλέρεηαο ζε επαγσγέο, θ.ιπ.
Κύθισκα ειέγρνπ ζπλέρεηαο R7mA

ρήκα 5.8. Μέηξεζε ζπλέρεηαο R7mA
Γηαδηθαζία κέηξεζεο ζπλέρεηαο R7mA:











Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία ΤΝΔΥΔΗΑ
Θέηνπκε παξάκεηξν κέηξεζεο R7mA (επηιέγνληαο LPE ή NPE)
Ρπζκίδνπκε ηηο ηηκέο ησλ νξίσλ (πξναηξεηηθά)
πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο ζην φξγαλν
Πξαγκαηνπνηνχκε αληηζηάζκηζε (δηαθξίβσζε) κεηαμχ ησλ αθξνδεθηψλ (αλ θξίλεηαη
απαξαίηεην)
Απνζπλδένπκε ην δίθηπν
πλδένπκε ηνπο αγσγνχο κέηξεζεο ζηα πξνο κέηξεζε ζεκεία
Παηάκε ην πιήθηξν TEST γηα ζπλερείο κεηξήζεηο
Παηάκε ην πιήθηξν TEST γηα λα ζηακαηήζεη ε κέηξεζε
Απνζεθεχνπκε ην απνηέιεζκα (πξναηξεηηθά)

ρήκα 5.9. Μέηξεζε ζπλέρεηαο R7mA
Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα:


R………. Αληίζηαζε
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5.2.3 Γηαθξίβσζε (Αληηζηάζκηζε) νξγάλνπ
Ζ δηαθξίβσζε είλαη απαξαίηεηε ψζηε ε κέηξεζε λα δψζεη ηα ζσζηά απνηειέζκαηα. Με
ηελ δηαθξίβσζε εμαιείθνπκε ηελ επίδξαζε ηεο αληίζηαζε ησλ αγσγψλ κέηξεζεο θαζψο
θαη ηεο εζσηεξηθήο αληίζηαζεο ηνπ νξγάλνπ.
Ζ επηινγή θαη ρξήζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ αγσγψλ (LPE, NPE) είλαη ζεκαληηθή γηα κία
ζσζηή κέηξεζε.
Ζ θαηάζηαζε αληηζηάζκηζεο ηνπ νξγάλνπ απνηππψλεηαη κε εηθνλίδηα ζην πεδίν
κελπκάησλ:
Γελ απαηηείηαη «Γηαθξίβσζε» (Βαζκνλφκεζε)
Απαηηείηαη «Γηαθξίβσζε» (Βαζκνλφκεζε)
Πιήθηξα:
F1

Δλεξγνπνηεί ην κελνχ ηεο δηαθξίβσζεο (βαζκνλφκεζεο)

Βι. θεθάιαην 4.2 «Απιφο Έιεγρνο» γηα
ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ πιήθηξσλ.

ρήκα 5.10. Μελνύ Γηαθξίβσζεο
Πιήθηξα:
TEST

Πξαγκαηνπνηεί ηελ δηαθξίβσζε (βαζκνλφκεζε)

/

Δλαιιάζζεη κεηαμχ LPE θαη NPE

Σν φξγαλν απεηθνλίδεη ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο πξνο δηαθξίβσζε
Γηαθξίβσζε NPE
Ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα κΓηαθξίβσζε αθξνδεθηψλέηξεζε R200mA θαζψο θαη
γηα κέηξεζε R7mA
Βξαρπθπθιψλνπκε ηα άθξα Ν θαη PE
Γηαθξίβσζε LPE
Ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα κέηξεζε R200mA θαζψο θαη γηα κέηξεζε R7mA
Βξαρπθπθιψλνπκε ηα άθξα L θαη PE
Κύθισκα δηαθξίβσζεο αθξνδεθηώλ:
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ρήκα 5.11. Γηαθξίβσζε αθξνδεθηώλ
Γηαδηθαζία δηαθξίβσζεο (βαζκνλόκεζεο) νξγάλνπ – αθξνδεθηώλ


Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία ΤΝΔΥΔΗΑ



πλδένπκε ηνπο αγσγνχο κέηξεζεο ζην φξγαλν



Βξαρπθπθιψλνπκε ηα άθξα ηνπ νξγάλνπ NPE ή LPE



Παηάκε ην πιήθηξν F1 γηα αλνίμεη ην κελνχ ηεο δηαθξίβσζεο (βαζκνλφκεζεο)



Παηάκε ην πιήθηξν TEST γηα λα γίλεη ε δηαθξίβσζε (βαζκνλφκεζε) ζχκθσλα κε ηνλ
ζπλδπαζκνχ ησλ αγσγψλ (LPE, NPE) πνπ έρνπκε επηιέμεη



Παηάκε ην πιήθηξν ΔSC γηα λα επηζηξέςνπκε ζην κελνχ ηεο ζπλέρεηαο.

εκείσζε:


Γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζπλέρεηαο έρνπκε σο φξην ηα 20Ω

5.3. Αληίζηαζε κόλσζεο
Ζ αληίζηαζε κφλσζεο πξέπεη λα κεηξεζεί ψζηε λα επηβεβαησζεί ε αζθάιεηα ησλ
γξακκψλ έλαληη πξνζηαζία απφ ειεθηξνπιεμία. Ζ κέηξεζε απηή πιεξνί ηηο απαηηήζεηο
ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 61557-2. Σππηθέο εθαξκνγέο ηεο είλαη:


Αληίζηαζε κφλσζεο κεηαμχ ησλ αγσγψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ (φινη νη ζπλδπαζκνί).



Αληίζηαζε κφλσζεο κε αγψγηκσλ ρψξσλ (ηνίρσλ θαη παησκάησλ)



Αληίζηαζε κφλσζεο ησλ θαισδίσλ γείσζεο.



Αληίζηαζε ησλ εκηαγψγηκσλ (αληηζηαηηθψλ) παησκάησλ.

Βι. θεθάιαην 4.2 «Απιφο Έιεγρνο» γηα
ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ πιήθηξσλ.

ρήκα 5.12. Αληίζηαζε κόλσζεο
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Παξάκεηξνη ειέγρνπ γηα ηελ κέηξεζε αληίζηαζεο κόλσζεο
TEST

Έλαξμε κέηξεζεο [δπλαηφηεηεο κέηξεζεο: L-N, L-PE, N-PE, “L-PE,N-PE”,
“L-N,L-PE”, ΟΛΑ]

Uiso

Σάζε Γνθηκήο [50V, 100V, 250V, 500V, 1000V]

Limit

Διάρηζηε αληίζηαζε κφλσζεο [OFF, 0.01MΩ÷200ΜΩ, (“L-PE,N-PE”,
“L-N,L-PE”, ΟΛΑ: 20ΜΩ)]

Γηαδηθαζία κέηξεζεο αληίζηαζεο κόλσζεο


Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία ΜΟΝΩΖ



Οξίδνπκε ηηο παξακέηξνπο γηα ηελ κέηξεζε



Ρπζκίδνπκε ηηο ηηκέο ησλ νξίσλ (πξναηξεηηθά)



Απνζπλδένπκε ηελ γξακκή ειέγρνπ απφ ην δίθηπν



πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο



Παηάκε ην πιήθηξν TEST (ην δηαηεξνχκε παηεκέλν αλ επηζπκνχκε ζπλερείο
κεηξήζεηο)



Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ κεηξήζεσλ πεξηκέλνπκε ιίγν ψζηε λα ε δηάηαμε κέηξεζεο
λα εθθνξηηζηεί



Απνζεθεχνπκε ην απνηέιεζκα (πξναηξεηηθά)

πλδεζκνινγία αθξνδεθηώλ
αληίζηαζεο κόλσζεο

θαη

θαηάζηαζε

εγθαηάζηαζεο

γηα

κέηξεζε

ρήκα 5.13. πλδεζκνινγία αθξνδεθηώλ θαη θαηάζηαζε εγθαηάζηαζεο γηα κέηξεζε
αληίζηαζεο κόλσζεο (Γνθηκή: L-PE)
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ρήκα 5.14. πλδεζκνινγία θηο ή αθξνδεθηώλ θαη θαηάζηαζε εγθαηάζηαζεο γηα κέηξεζε
αληίζηαζεο κόλσζεο (Γνθηκέο: “L-PE,N-PE”, “L-N,L-PE”, ΟΛΑ)

ρήκα 5.15. Παξαδείγκαηα κεηξήζεσλ αληίζηαζεο κόλσζεο
Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα:
Rln……….Αληίζηαζε κφλσζεο κεηαμχ L(+) θαη Ν(-)
Rlpe……..Αληίζηαζε κφλσζεο κεηαμχ L(+) θαη PE(-)
Rnpe …..Αληίζηαζε κφλσζεο κεηαμχ N(+) θαη PE(-)
Um………Σάζε (ή ηάζεηο) δνθηκήο – πξαγκαηηθή ηηκή
Πξνζνρή:


Αθνινπζνχκε ηελ ζπλδεζκνινγία ησλ αθξνδεθηψλ φπσο απηή
πξνηείλεηαη απφ ην φξγαλν είηε κέζσ ηεο νζφλεο HELP είηε κέζσ
ηεο νζφλεο ζπλδεζκνινγηψλ θπξίσο φηαλ κεηξάκε ηα δεχγε L-N,
L-PE ή N-PE.
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5.4. ύλζεηε αληίζηαζε γξακκήο κε αλακελόκελν ξεύκα βξαρπθύθισζεο θαη
Πηώζε ηάζεο
Ζ κέηξεζε ζχλζεηεο αληίζηαζεο (εκπέδεζε) γξακκήο πξαγκαηνπνηείηαη γηα
κνλνθαζηθφ δίθηπν κεηαμχ L θαη N ελψ γηα ηξηθαζηθφ δίθηπν κεηαμχ ελεξγψλ αγσγψλ.
Ζ κέηξεζε ζχλζεηεο αληίζηαζεο (εκπέδεζε) γξακκήο κεηξηέηαη ζε θιεηζηε δηαδξνκε
πνπ απνηειείηαη απφ ηελ πεγή ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ θαισδίσζε ηεο γξακκή. Ζ κέηξεζε
απηή πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN 61557-3.
Ζ πηψζε ηάζεο (ζαλ ππνξνπηίλα) έρεη σο ζηφρν λα ειέγμεη φηη ε ηάζε ζηελ
εγθαηάζηαζε παξακέλεη πάλσ απφ ηα απνδεθηά επίπεδα ζεσξψληαο φηη ζηελ γξακκή
ηνπ θπθιψκαηνο ξέεη ην κέγηζην ξεχκα. Σν κέγηζην ξεχκα νξίδεηαη σο ην νλνκαζηηθφ
ξεχκα ηεο αζθάιεηαο ηνπ θπθιψκαηνο. Οη νξηαθέο ηηκέο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξφηππν
EN 60364-5-52 (Γηα ηελ Διιάδα ΔΛΟΣ HD384 άξζξν 525, φξην 4%).
Τπνξνπηίλεο:


Ε ΓΡΑΜΜΖ, εκπέδεζε (ζχλζεηε αληίζηαζε) γξακκήο ζχκθσλα κε ην EN
61557-3



ΓU, κέηξεζε πηψζεο ηάζεο

ρήκα 5.16. Ε ΓΡΑΜΜΖ

ρήκα 5.17. Πηώζε ηάζεο (ΓU%)

Παξάκεηξνη δνθηκήο γηα ηελ κέηξεζε ηεο Ε Γξακκήο
ΔΛΔΓΥΟ

Δπηινγή δνθηκήο [Ε, ΓU]

Σύπνο Αζθάιεηαο

Δπηινγή ηχπνπ αζθάιεηαο [----, NV, Gg, B, C, D, K, D]*

Αζθάιεηα Η

Ολνκαζηηθφ ξεχκα επηιεγκέλεο αζθάιεηαο

Αζθάιεηα Σ

Μέγηζηνο ρξφλνο δηαθνπήο επηιεγκέλεο αζθάιεηαο [35ms, 0.1s,
0.2s, 0.4s]

Όξην Isc

Διάρηζην ξεχκα βξαρπθχθισζεο
επηιεγκέλν ηχπν αζθάιεηαο

πνπ

αληηζηνηρεί

ην Παξάξηεκα Α αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζθαιεηψλ
* [----] εκαίλεη φηη δελ έρεη επηιεγεί Αζθάιεηα
Πξόζζεηνη παξάκεηξνη γηα ηελ κέηξεζε ΓU
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Όξην

Μέγηζηε ηηκή Πηώζεο ηάζεο [3.0%‚9.0%]

5.4.1 ύλζεηε αληίζηαζε γξακκήο θαη αλακελόκελν ξεύκα βξαρπθύθισζεο
Κύθισκα ειέγρνπ Ε Γξακκήο

ρήκα 5.18. πλδεζκνινγία θηο ή αθξνδεθηώλ θαη θαηάζηαζε εγθαηάζηαζεο γηα έιεγρν
Ε Γξακκήο
Γηαδηθαζία ειέγρνπ Ε Γξακκήο







Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία Ε ΓΡΑΜΜΖ
Οξίδνπκε ηηο απαξαίηεηεο παξακέηξνπο κέηξεζεο (εάλ απαηηείηαη)
πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο ζην φξγαλν
πλδένπκε ηνπο αγσγνχο κέηξεζεο ζηα πξνο κέηξεζε ζεκεία
Παηάκε ην πιήθηξν TEST
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κέηξεζεο απνζεθεχνπκε ην απνηέιεζκα (πξναηξεηηθά)

ρήκα 5.19 Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Ε Γξακκήο
Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα:
Ε……….χλζεηε αληίζηαζε
Isc……..Αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο
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R .….... Ωκηθφ κέξνο ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο
XL ……. Δπαγσγηθφ κέξνο ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο
Σν αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο κπνξεί επίζεο λα ππνινγηζηεί απφ ηνλ ηχπν:

I SC

Un k SC
Z

Όπνπ :
Un: Ολνκαζηηθή ηάζε κεηαμχ L-Ν ή L1-L2 (βι. παξαθάησ πίλαθα)
Ksc: ζπληειεζηήο δηφξζσζεο (βι. θεθάιαην 4.4.2)
Un

Δύξνο ηάζεο εηζόδνπ (L-Ν ή L1-L2)

110V

93V≤UL-N<134V

230V

185V≤UL-N≤266V

400V

321V≤UL-L≤485V

εκείσζε:


ηελ πεξίπησζε φπνπ ην δίθηπν έρεη δηαθπκάλζεηο, επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα
ηεο κέηξεζεο. Σν ζχκβνιν ηνπ ειεθηξηθνχ ζνξχβνπ (
) ζα εκθαληζηεί ζην
πεδίν κελπκάησλ. Ζ κέηξεζε πξέπεη λα επαλαιεθζεί.



To Isc δελ ππνινγίδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αληρλεπηεί δίθηπν ( ? ).

5.4.2 Πηώζε Σάζεο
Ζ πηψζε ηάζεο ππνινγίδεηαη βάζε ηεο δηαθνξάο ηεο εκπέδεζεο (ζχλζεηε αληίζηαζε
γξακκήο) κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ ζχλδεζεο ηξνθνδνζίαο (πξίδεο) θαη ηεο ζχλζεηεο
αληίζηαζεο ηεο γξακκήο ηνπ ζεκείνπ αλαθνξάο (πίλαθαο παξνρήο).
Κύθισκα κέηξεζεο πηώζεο ηάζεο

ρήκα 5.20. Μέηξεζε πηώζε ηάζεο L-N ή L1-L2 κε ζπλδεζκνινγία θηο ή αθξνδεθηώλ
θαη θαηάζηαζε εγθαηάζηαζεο
Γηαδηθαζία κέηξεζεο πηώζεο ηάζεο (ΓU%):
1ν Βήκα: Μέηξεζε ηεο Zref ζηελ πιεπξά ηεο παξνρήο


Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία Ε ΓΡΑΜΜΖ
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Δπηιέγνπκε ηελ ππνξνπηίλα ΓU
Ρπζκίδνπκε ηηο ηηκέο ειέγρνπ (αλ απαηηείηαη)
πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο ζην φξγαλν
πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο ζηελ παξνρή ηνπ πίλαθα
Παηάκε ην πιήθηξν F1 φπνπ ην φξγαλν ζα κεηξήζεη ην Εref

2ν Βήκα: Μέηξεζε ηεο πηψζεο ηάζεο







Παξακέλνπκε ζηελ ππνξνπηίλα ΓU
Ρπζκίδνπκε ηηο ηηκέο ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα
πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο ζην φξγαλν
πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο ζηελ πξίδα
Παηάκε ην πιήθηξν TEST γηα λα γίλεη ε κέηξεζε
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κέηξεζεο απνζεθεχνπκε ην απνηέιεζκα (πξναηξεηηθά)

ρήκα 5.21. Σα δχν βήκαηα κέηξεζεο πηψζεο ηάζεο
Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα:
ΓU……..Πηψζε Σάζεο (%)
Isc……..Αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο
Ε …......Δκπέδεζε γξακκήο ζην ζεκείν κέηξεζε
Zref……Δκπέδεζε γξακκήο ζην ζεκείν αλαθνξάο (πίλαθαο παξνρήο)
Ζ πηψζε ηάζεο ππνινγίδεηαη βάζε ηνπ ηχπνπ:

Όπνπ:
ΓU……..Τπνινγηδφκελε πηψζε ηάζεο (%)
Ε …......Δκπέδεζε γξακκήο ζην ζεκείν κέηξεζε
Zref……Δκπέδεζε γξακκήο ζην ζεκείν αλαθνξάο (πίλαθαο παξνρήο)
IΝ………Ολνκαζηηθφ ξεχκα αζθάιεηαο
UΝ……..Ολνκαζηηθή ηάζε (βάζε πίλαθα)
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Un

Δύξνο ηάζεο εηζόδνπ (L-Ν ή L1-L2)

110V

93V≤UL-N<134V

230V

185V≤UL-N≤266V

400V

321V≤UL-L≤485V

εκείσζε:


Αλ δελ κεηξεζεί ε Zref (βήκα 1) ζα ζεσξεζεί σο ηηκή 0.00Ω.



Ζ ηηκή Zref κεδελίδεηαη (0.00Ω) αλ παηεζεί ην πιήθηξν F1 ελψ δελ έρεη ζπλδεζεί
ην φξγαλν ζε πεγή ηάζεο.



Σν Isc ππνινγίδεηαη φπσο έρεη αλαθεξζεί ζην θεθάιαην 5.5.1



Αλ ηα φξηα ηεο ηάζεο είλαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δελ
ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηεο ΓU%.



Τςειέο δηαθπκάλζεηο ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο (Σν ζχκβνιν ηνπ ειεθηξηθνχ ζνξχβνπ
ζα
εκθαληζηεί ζην πεδίν κελπκάησλ.). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζπληζηάηαη λα
επαλαιάβεηε κεξηθέο κεηξήζεηο γηα λα ειέγμεηε αλ νη ελδείμεηο είλαη ζηαζεξέο.

5.5. ύλζεηε αληίζηαζε
βξαρπθύθισζεο

βξόρνπ

ζθάικαηνο

θαη

αλακελόκελν

ξεύκα

Ο βξφρνο ζθάικαηνο είλαη κηα θιεηζηε δηαδξνκή πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πεγή ηνπ
δηθηχνπ, ηελ θαισδίσζε ηεο γξακκήο θαη ηελ δηαδξνκή επηζηξνθήο PE (αγσγνχ
γείσζεο – γεησηή) πξνο ηελ πεγή ξεχκαηνο. Σν φξγαλν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα κεηξήζεη
ηελ αληίζηαζε ηνπ βξφρνπ θαη λα ππνινγίζεη ην αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο
θαη ηεο ηάζεο επαθήο ζρεηηθά ζε ζρέζε κε ηνλ επηιεγκέλν ηχπν αζθάιεηαο. Ζ κέηξεζε
απηή πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN 61557-3.
Παξάκεηξνη ειέγρνπ γηα Ε Βξόρνπ
Πξνζηαζία

Δπηινγή κεζφδνπ θχξηαο πξνζηαζίαο ζηνλ βξφρν ζθάικαηνο
[ΡΔΛΔ, ΑΦΑΛΔΗΑ]*

Σύπνο Αζθάιεηαο

Δπηινγή ηχπνπ αζθάιεηαο [----, NV, Gg, B, C, D, K, D]**

Αζθάιεηα Η

Ολνκαζηηθφ ξεχκα επηιεγκέλεο αζθάιεηαο

Αζθάιεηα Σ

Μέγηζηνο ρξφλνο δηαθνπήο επηιεγκέλεο αζθάιεηαο [35ms, 0.1s,
0.2s, 0.4s]

Όξην Isc

Διάρηζην ξεχκα βξαρπθχθισζεο
επηιεγκέλν ηχπν αζθάιεηαο

πνπ

αληηζηνηρεί

ζηνλ

ην Παξάξηεκα Α αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζθαιεηψλ
* Δάλ ε γξακκή ή ε εγθαηάζηαζε πξνζηαηεχεηαη απφ ξειέ (ΓΓΡ), πξέπεη λα επηιέμνπκε
«Πξνζηαζία: ΡΔΛΔ» γηα λα απνθχγνπκε δηέγεξζή ηνπ . ε αληίζεηε πεξίπησζε
(«Πξνζηαζία: ΑΦΑΛΔΗΑ») ην ξειέ δελ ελεξγνπνηείηαη.
** [----] εκαίλεη φηη δελ έρεη επηιεγεί Αζθάιεηα
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Βι. θεθάιαην 4.2 «Απιφο Έιεγρνο» γηα
ηελ ιεηηνπξγία ησλ πιήθηξσλ.

ρήκα 5.22. Μελνύ ειέγρνπ Ε Βξόρνπ

Κύθισκα ειέγρνπ Ε Βξόρνπ

ρήκα 5.23. πλδεζκνινγία θηο ή αθξνδεθηώλ θαη θαηάζηαζε εγθαηάζηαζεο γηα έιεγρν
Ε Βξόρνπ
Γηαδηθαζία ειέγρνπ Ε Βξόρνπ


Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία

Ε ΒΡΟΥΟΤ



Οξίδνπκε ηηο απαξαίηεηεο παξακέηξνπο κέηξεζεο (εάλ απαηηείηαη)



πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο ζην φξγαλν



πλδένπκε ηνπο αγσγνχο κέηξεζεο ζηα πξνο κέηξεζε ζεκεία



Παηάκε ην πιήθηξν TEST



Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κέηξεζεο απνζεθεχνπκε ην απνηέιεζκα (πξναηξεηηθά)
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ρήκα 5.24. Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Ε Βξόρνπ
Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα:
Ε……….χλζεηε αληίζηαζε βξφγρνπ ζθάικαηνο
Isc……..Αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο
R .….... Ωκηθφ κέξνο ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο βξφγρνπ
XL ……. Δπαγσγηθφ κέξνο ηεο ζχλζεηεο αληίζηαζεο βξφγρνπ
Σν αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο κπνξεί επίζεο λα ππνινγηζηεί απφ ηνλ ηχπν:

I SC

Un kSC
Z

Όπνπ :
Un: Ολνκαζηηθή ηάζε κεηαμχ L-PE (βι. παξαθάησ πίλαθα)
Ksc: ζπληειεζηήο δηφξζσζεο (βι. θεθάιαην 4.4.2)
Un

Σάζε Δηζόδνπ (L-PE)

110V

93V≤UL-PE<134V

230V

185V≤UL-PE≤266V

εκείσζε:


ηελ πεξίπησζε φπνπ ην δίθηπν έρεη δηαθπκάλζεηο, επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα
ηεο κέηξεζεο. Σν ζχκβνιν ηνπ ειεθηξηθνχ ζνξχβνπ (
) ζα εκθαληζηεί ζην
πεδίν κελπκάησλ. Ζ κέηξεζε πξέπεη λα επαλαιεθζεί.



To Isc δελ αληρλεχεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ δελ αληρλεπηεί δίθηπν ( ? ).



Ζ κέηξεζε απηή ζα δηεγείξεη ην δηαθνξηθφ δηαθφπηε ξεχκαηνο (ΓΓΡ ή RCD) ζηελ
πεξίπησζε φπνπ έρεη επηιεγεί «Πξνζηαζία: ΑΦΑΛΔΗΑ».
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5.6. Έιεγρνο Ρειέ (ΓΓΡ ή RCD)
Γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ δηαθνξηθνχ δηαθφπηε ξεχκαηνο ή ξειέ ή ΓΓΡ ή RCD απαηηνχληαη
δηάθνξεο δνθηκέο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 61557-6.
πγθεθξηκέλα απαηηνχληαη:


Σάζε επαθήο (Uc ή Contact Voltage)



Υξφλνο δηέγεξζεο (t ή Trip-out time)



Ρεχκα δηέγεξζεο (IΓ ή Trip-out current)



Απηφκαηνο έιεγρνο (RCD autotest)

Βι. θεθάιαην 4.2 «Απιφο Έιεγρνο» γηα
ηελ ιεηηνπξγία ησλ πιήθηξσλ.

ρήκα 5.25. Μελνύ ειέγρνπ Ρειέ
Παξάκεηξνη ειέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Ρειέ (ΓΓΡ ή RCD)
ΔΛΔΓΥΟ Έιεγρνο ξειέ βάζε παξακέηξσλ [Σάζε επαθήο Uc, Υξφλνο δηέγεξζεο t,
Ρεχκα δηέγεξζεο I, Απηφκαην]
Idn

Ολνκαζηηθή ηηκή ξεχκαηνο δηαξξνήο IΓΝ. [10mA, 30mA, 100mA, 300mA,
500mA, 1000mA]

Σύπνο

Σχπνο Ρειέ [G, S ], θπκαηνκνξθή ξεχκαηνο ειέγρνπ κε πνιηθφηεηα
εθθίλεζεο [ ,
,
, ,
].
,

MUL

Πνιιαπιαζηαζηήο ππνινγηζκνχ πξαγκαηηθνχ ξεχκαηνο ειέγρνπ ζε ζρέζε
κε ην νλνκαζηηθφ I N [1/2, 1, 2, 5]

Ulim

Όξην ηάζεο επαθήο [25V ή 50V

Σν φξγαλν είλαη ζρεδηαζκέλν γηα δνθηκή RCD ηχπνπ General (ρσξίο
ρξνλνθαζπζηέξεζε) θαη Selective (επηιεθηηθνχ ηχπνπ κε ρξνλνθαζπζηέξεζε ζηελ
δηέγεξζε ) ηα νπνία είλαη:


Γηαθνξηθνί δηαθφπηεο ξεχκαηνο ελαιιαζζνκέλνπ (ηχπνο AC, ζχκβνιν
)
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Γηαθνξηθνί δηαθφπηεο ξεχκαηνο επαίζζεηνη ζε ελαιιαζζφκελν ξεχκα θαη ζε
ζπλερέο ξεχκα µε θπκάησζε (ηχπνο A, ζχκβνιν
ή
)



Γηαθνξηθνί δηαθφπηεο ξεχκαηνο επαίζζεηνη ζε ελαιιαζζφκελν ξεχκα, ζε ζπλερέο
ξεχκα µε θπκάησζε θαη ζε θαζαξφ ζπλερέο ξεχκα (ηχπνο B, ζχκβνιν
ή
)

Σα ξειέ (ΓΓΡ) ρξνλνθαζπζηέξεζεο (ή επηιεθηηθνχ ηχπνπ) έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηα
νπνία παξνπζηάδνπλ θαζπζηέξεζε ζηελ δηέγεξζή ηνπο. Πεξηέρνπλ έλαλ νινθιεξσκέλν
κεραληζκφ δηαθνξηθήο πξνζηαζίαο ν νπνίνο πξνθαιεί θαζπζηέξεζε ζηελ δηέγεξζε.
Ωζηφζν, ν έιεγρνο ηεο ηάζεο επαθήο ζηε δηαδηθαζία κέηξεζεο επεξεάδεη ην ξειέ (ΓΓΡ)
θαη ρξεηάδεηαη θάπνηνο ρξφλνο γηα λα επαλέιζεη ζε θαλνληθή θαηάζηαζε ειέγρνπ. Μία
ρξνληθή θαζπζηέξεζε ησλ 30 δεπηεξνιέπησλ παξεκβάιιεηαη πξηλ απφ ηνλ έιεγρν
δηέγεξζεο γηα απνθαηάζηαζή ηνπ.
Κύθισκα ειέγρνπ Ρειέ (ΓΓΡ ή RCD)

ρήκα 5.26. πλδεζκνινγία θηο ή αθξνδεθηώλ θαη θαηάζηαζε εγθαηάζηαζεο γηα έιεγρν
Ρειέ.
5.6.1 Σάζε επαθήο (Uc)
Ρεχκα ην νπνίν δηαξξέεη ηνλ αγσγφ πξνζηαζίαο πξνθαιεί πηψζε ηάζεο ζηελ γείσζε
ηνπ ζπζηήκαηνο (δειαδή δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ PE θαη ζηελ ηζνδπλακηθή ζχλδεζε
πξνο γε). Απηή ε δηαθνξά δπλακηθνχ νξίδεηαη σο ηάζε επαθήο θαη φηαλ ζπκβεί
εκθαλίδεηαη ζε φια ηα αγψγηκα κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο.
Ζ ηάζε επαθήο κεηξάηαη κε έλα ξεχκα δνθηκήο ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν ηνπ ½ IΓΝ ψζηε
λα απνθεπρζεί ε δηέγεξζε ηνπ δηαθνξηθνχ δηαθφπηε ξεχκαηνο (RCD).
Γηαδηθαζία κέηξεζεο ηάζεο επαθήο


Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία ΡΔΛΔ



Δπηιέγνπκε ηελ ππνξνπηίλα Uc



Οξίδνπκε ηηο απαξαίηεηεο παξακέηξνπο κέηξεζεο (αλ απαηηνχληαη)



πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο ζην φξγαλν



πλδένπκε ηνπο αγσγνχο κέηξεζεο ζηα πξνο κέηξεζε ζεκεία (βι. ρήκα 5.13)



Παηάκε ην πιήθηξν TEST



Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κέηξεζεο απνζεθεχνπκε ην απνηέιεζκα (πξναηξεηηθά)
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Ζ εκθαληδφκελε ηάζε επαθήο είλαη αλάινγε πξνο ην νλνκαζηηθφ δηαθνξηθφ ξεχκα ηνπ
ξειέ (RCD) πνιιαπιαζηαδφκελν κε έλαλ θαηάιιειν ζπληειεζηή. Δθαξκφδεηαη έλαο
θνηλφο ζπληειεζηή 1,05 γηα ηελ απνθπγή αξλεηηθψλ αλνρψλ ησλ απνηειεζκάησλ θαη
εμαξηάηαη επηπιένλ απφ ηνλ ηχπν ηνπ ξειέ (RCD) θαη ην είδνο ηεο δνθηκήο ξεχκαηνο.
Βιέπε πίλαθα 5.1 γηα ιεπηνκεξή ππνινγηζκφ ηάζεο επαθήο.

Πίλαθαο 5.1. ρέζε κεηαμύ Uc θαη IΓΝ
Ζ αληίζηαζε βξφγρνπ RL είλαη ελδεηθηηθή θαη ππνινγίδεηαη απφ ην απνηέιεζκα ηεο Uc
(ρσξίο πξφζζεηνπο αλαινγηθνχο παξάγνληεο) απφ ηνλ ηχπν:

ρήκα 5.27 Παξάδεηγκα κέηξεζεο ηάζεο επαθήο
Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα:
Uc……Σάζε επαθήο
Rl ……Αληίζηαζε βξφγρνπ ζθάικαηνο
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5.6.2 Υξόλνο δηέγεξζεο (t)
Ο ρξφλνο δηέγεξζεο ειέγρεη ηελ ρξνληθή επαηζζεζία ηνπ δηαθνξηθνχ δηαθφπηε ξεχκαηνο
(RCD) ζε δηαθνξεηηθά νλνκαζηηθά ξεχκαηα δηέγεξζεο.
Γηαδηθαζία κέηξεζεο ρξόλνπ δηέγεξζεο t








Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία ΡΔΛΔ
Δπηιέγνπκε ηελ ππνξνπηίλα «Υξφλνο δηέγεξζεο»
Οξίδνπκε ηηο απαξαίηεηεο παξακέηξνπο κέηξεζεο (αλ απαηηνχληαη)
πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο ζην φξγαλν
πλδένπκε ηνπο αγσγνχο κέηξεζεο ζηα πξνο κέηξεζε ζεκεία (βι. ρήκα 5.13)
Παηάκε ην πιήθηξν TEST
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κέηξεζεο απνζεθεχνπκε ην απνηέιεζκα (πξναηξεηηθά)

ρήκα 5.28. Παξάδεηγκα κέηξεζεο Χξόλνπ Γηέγεξζεο
Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα:
t………Υξφλνο δηέγεξζεο
Uc……Σάζε επαθήο γηα ην νλνκαζηηθφ ξεχκα δηέγεξζεο
εκείσζε:


Βι. 4.4.2 Αλαθνξέο πξνηύπσλ γηα Ρειέ (ΓΓΡ) γηα ηηο ζπλζήθεο ειέγρνπ.

5.3.3 Ρεύκα δηέγεξζεο (Η)
Μία ζπλερφκελε αχμεζε ηνπ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζθνπίκσο γηα λα
ειέγμεη ην φξην επαηζζεζίαο δηέγεξζεο ηνπ ΓΓΡ(RCD). Σν φξγαλν απμάλεη ην ξεχκα
δνθηκήο κε κηθξά βήκαηα εληφο ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθα φπσο παξαθάησ:
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Σν ξεχκα ην νπνίν ζην νπνίν ζηακαηά ε κέηξεζε είλαη ην ξεχκα δηέγεξζεο ηνπ ξειέ .
Δάλ ην ξειέ δελ δηεγεξζεί, ην ξεχκα δηέγεξζεο είλαη ε ηειηθή ηηκή γηα ηνλ αληίζνηρν
ηχπν.
Γηαδηθαζία κέηξεζεο ξεύκαηνο δηέγεξζεο








Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία ΡΔΛΔ
Δπηιέγνπκε ηελ ππνξνπηίλα «Ρεχκα δηέγεξζεο Η»
Οξίδνπκε ηηο απαξαίηεηεο παξακέηξνπο κέηξεζεο (αλ απαηηνχληαη)
πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο ζην φξγαλν
πλδένπκε ηνπο αγσγνχο κέηξεζεο ζηα πξνο κέηξεζε ζεκεία (βι. ρήκα 5.13)
Παηάκε ην πιήθηξν TEST
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κέηξεζεο απνζεθεχνπκε ην απνηέιεζκα (πξναηξεηηθά)

ρήκα 5.29. Παξάδεηγκα ειέγρνπ Ρεύκαηνο δηέγεξζεο Η
Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα:
I………Ρεχκα δηέγεξζεο
Uci …..Σάζε επαθήο θαηά ην ξεχκα δηέγεξζεο I, ή ηεο ηειηθήο ηηκήο αλ ην RCD
δελ δηεγεξζεί
t………Υξφλνο δηέγεξζεο

5.6.4. Απηόκαηνο έιεγρνο Ρειέ (ΓΓΡ)
Ζ δηαδηθαζία απηφκαηνπ ειέγρνπ ζθνπφ έρεη λα πξαγκαηνπνηήζεη έλαλ νινθιεξσκέλν
έιεγρν θαη κέηξεζε ηνπ δηαθνξηθνχ δηαθφπηε ξεχκαηνο (RCD) εμεηάδνληαο ηηο
παξακέηξνπο ηνπ (ηάζε επαθήο, αληίζηαζε βξφγρνπ ζθάικαηνο θαη ρξφλν δηέγεξζεο
γηα δηάθνξα ξεχκαηα δηέγεξζεο).
70

Metrel - EurotestXA (MI 3105) – Οδεγίεο Υξήζεο
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ απηφκαηνπ ειέγρνπ παξαηεξείηαη θάπνηα
ιαλζαζκέλε ηηκή, ηφηε πξέπεη λα γίλεη μερσξηζηφο έιεγρνο ησλ παξακέηξσλ ηνπ.
Γηαδηθαζία απηόκαηνπ ειέγρνπ ξειέ

Παξαδείγκαηα:
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ρήκα 5.30. Βήκαηα απηόκαηνπ ειέγρνπ ξειέ
Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα:

εκείσζε:


Ζ δηαδηθαζία απηφκαηνπ ειέγρνπ ζηακαηά αθαξηαία ζηελ πεξίπησζε φπνπ
αληρλεπηεί έλα ζθάικα (π.ρ. ηάζε επαθήο, ρξφλνο δηέγεξζεο εθηφο νξίσλ).



Ζ δηαδηθαζία απηφκαηνπ ειέγρνπ ηειεηψλεη ρσξίο ηε δνθηκή
ζηελ
πεξίπησζε ειέγρνπ ΓΓΡ ηχπνπ A κε νλνκαζηηθφ ξεχκα δηαθπγήο ΗΓΝ = 300mA,
500mA θαη 1000mA. ηελ πεξίπησζε απηή ε δνθηκή ειέγρνπ νινθιεξψλεηαη
εθφζνλ φιεο νη άιιεο πεξηπηψζεηο έρνπλ νινθιεξσζεί θαη νη ελδείμεηο
θαη
παξαιείπνληαη.

5.7. Αληίζηαζε γείσζεο
Ζ κέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο είλαη ζεκαληηθή φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία έλαληη
ειεθηξνπιεμίαο. Ζ κέηξεζε απηή αμηνινγεί ηελ κέζνδν γείσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ή
αθφκα θαη ηελ κέζνδν γείσζεο ηεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. Ζ κέηξεζε πιεξνί ηηο
απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN 61557-6.
Σν φξγαλν δηαζέηεη ηξεηο κεζφδνπο κέηξεζεο:


Tξηψλ αγσγψλ γηα κία ηππηθή κέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο (κέζνδνο κε
βνεζεηηθά ειεθηξφδηα – παζαιάθηα)
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Mίαο ακπεξνηζηκπίδαο
ειεθηξνδίσλ γείσζεο

γηα

έιεγρν

αληίζηαζεο

γείσζεο

κεκνλσκέλσλ



Bξφρνπ αληίζηαζεο γείσζεο κε δχν ακπεξνηζηκπίδεο γηα έιεγρν αληίζηαζεο
γείσζεο ειεθηξνδίσλ γείσζεο (πξνηείλεηαη απφ ην πξφηππν IEC60364-6 ζε
αζηηθέο πεξηνρέο )



Δηδηθήο αληίζηαζεο εδάθνπο (πξναηξεηηθά κε ρξήζε ελφο πξνζαξκνγέα –
αληάπηνξα)

Βι. θεθάιαην 4.2 «Απιφο Έιεγρνο» γηα
ηελ ιεηηνπξγία ησλ πιήθηξσλ.

ρήκα 5.31. Αληίζηαζε γείσζεο

Παξάκεηξνη ειέγρνπ γηα κέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο
ΔΛΔΓΥΟ

Καζνξηζκφο κεζφδνπ κέηξεζεο [3-ΑΓΩΓΟΗ, ΜΗΑ ΑΜΠΔΡΟΣΗΜΠΗΓΑ,
ΓΤΟ ΑΜΠΔΡΟΣΗΜΠΗΓΔ, ξ]

Όξην

Σηκή αληίζηαζεο γείσζεο [OFF, 1Ω÷ 5kΩ, (2 ακπεξνηζηκπίδεο:
1Ω÷20Ω)]

Αλ επηιεγεί ε κέηξεζε εηδηθήο αληίζηαζεο εδάθνπο (ξ):
Απόζηαζε

Απφζηαζε κεηαμχ ειεθηξνδίσλ [0.1m÷30.0m] ή [1ft÷100ft]

5.7.1 Μέηξεζε γείσζεο κε ηξεηο (3) αγσγνύο
Γηαδηθαζία κέηξεζεο αληίζηαζεο γείσζεο κε ηελ κέζνδν ησλ 3 αγσγώλ


Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία ΓΔΗΩΖ



Δπηιέγνπκε ηελ ππνξνπηίλα 3-ΑΓΩΓΟΗ



Οξηδνπκε θαη ελεξγνπνηνχκε ηα φξηα-limit (πξναηξεηηθά)



πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο ζην φξγαλν



πλδένπκε ηνπο αθξνδέθηεο κέηξεζεο ζην πξνο κέηξεζε ζεκείν
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Παηάκε ην πιήθηξν TEST



Μεηά ην ηέινο ηεο κέηξεζεο απνζεθεχνπκε ην απνηέιεζκα (πξναηξεηηθά)

Κύθισκα ζύλδεζεο γηα κέηξεζε κε 3 αγσγνύο

ρήκα 5.32. Μέηξεζε ζεκεηαθήο αληίζηαζε γείσζεο κε ηελ κέζνδν ησλ 3 αγσγώλ.

ρήκα 5.33. Μέηξεζε δηεπξπκέλεο αληίζηαζε γείσζεο κε ηελ κέζνδν ησλ 3 αγσγώλ.
Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα κεζφδνπ κέηξεζεο 3 αγσγψλ:
R………Αληίζηαζε γείσζεο
Rc …....Αληίζηαζε βνεζεηηθνχ ειεθηξνδίνπ S (ξεχκαηνο)
Rp …....Αληίζηαζε βνεζεηηθνχ ειεθηξνδίνπ H (ηάζεο)
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εκείσζε:


Ζ κέηξεζε απηή πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ γεησηή (γείσζε ηνπ ζπζηήκαηνο)
απνζπλδεδεκέλν απφ ην δίθηπν.

ρήκα 5.34. Οζόλε κέηξεζεο αληίζηαζεο γείσζεο κε ηελ κέζνδν ησλ 3 αγσγώλ

5.7.2 Μέζνδνο κέηξεζεο αληίζηαζεο γείσζεο κε κία ακπεξνηζηκπίδα
Ζ κέζνδνο απηή ελδείθλπηαη θαηά ηνλ έιεγρν ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηεο κεζφδνπ
πξνζηαζίαο γείσζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ηκήκαηα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο.
Κύθισκα ζύλδεζεο γηα κέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο κε κία ακπεξνηζηκπίδα

ρήκα 5.35. Μέηξεζε αληίζηαζε γείσζεο κε ηελ κέζνδν κίαο ακπεξνηζηκπίδαο.
Γηαδηθαζία κέηξεζεο
ακπεξνηζηκπίδαο

αληίζηαζεο



Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία ΓΔΗΩΖ



Δπηιέγνπκε ηελ ππνξνπηίλα

γείσζεο
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Οξίδνπκε θαη ελεξγνπνηνχκε ηα φξηα-limit (πξναηξεηηθά)



πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο θαη ηελ ακπεξνηζηκπίδα ζην φξγαλν



πλδένπκε ηνπο αθξνδέθηεο κέηξεζεο θαη ηελ ακπεξνηζηκπίδα ζην πξνο κέηξεζε
ζεκείν



Παηάκε ην πιήθηξν TEST



Με ην ηέινο ηεο κέηξεζεο απνζεθεχνπκε ην απνηέιεζκα (πξναηξεηηθά)

ρήκα 5.36. Οζόλε κέηξεζεο αληίζηαζεο γείσζεο κε ηελ κέζνδν ηεο κίαο
ακπεξνηζηκπίδαο
Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα κεζφδνπ κέηξεζεο γείσζεο κε κία ακπεξνηζηκπίδα:
R………Αληίζηαζε γείσζεο ηνπ κεηξνχκελνπ ηκήκαηνο
Rc …....Αληίζηαζε βνεζεηηθνχ ειεθηξνδίνπ S (ξεχκαηνο)
Rp …....Αληίζηαζε βνεζεηηθνχ ειεθηξνδίνπ H (ηάζεο)
Re …....Αληίζηαζε σο πξνο γε ηνπ ειεγρφκελνπ ζπζηήκαηνο
εκείσζε:
Ζ ακπεξνηζηκπίδα ζπλδέεηαη κεηαμχ ηνπ αθξνδέθηε Δ θαη ηεο γείσζεο,
δηαθνξεηηθά ζα κεηξεζεί ε παξάιιειε αληίζηαζε φισλ ησλ ειεθηξνδίσλ γείσζεο
(Re1 έσο Re3)

5.7.3 Μέζνδνο κέηξεζεο βξόρνπ αληίζηαζεο γείσζεο κε δύν ακπεξνηζηκπίδεο
ε αζηηθέο πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη δπζθνιία ζηελ ρξήζε βνεζεηηθψλ ειεθηξνδίσλ
(παζαιάθηα) ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ κέηξεζεο ηνπ βξφρνπ αληίζηαζεο
γείσζεο κε δχν ακπεξνηζηκπίδεο. Ζ κέζνδνο απηή πξνδηαγξάθεηαη ζην πξφηππν IEC
60364-6:2006 (απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD384).
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Κύθισκα ζύλδεζεο
ακπεξνηζηκπίδεο

γηα

κέηξεζε

βξόρνπ

αληίζηαζεο

γείσζεο

κε

δύν

ρήκα 5.37. Μέηξεζε αληίζηαζε γείσζεο κε ηελ κέζνδν βξόρνπ αληίζηαζεο γείσζεο κε
δύν ακπεξνηζηκπίδεο.
Γηαδηθαζία κέηξεζεο αληίζηαζεο γείσζεο κε ηελ κέζνδν κέηξεζε βξόρνπ
αληίζηαζεο γείσζεο κε δύν ακπεξνηζηκπίδεο.
•

Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία ΓΔΗΩΖ

•

Δπηιέγνπκε ηελ ππνξνπηίλα

•

Οξίδνπκε θαη ελεξγνπνηνχκε ηα φξηα-limit (πξναηξεηηθά)

•

πλδένπκε ηηο ακπεξνηζηκπίδεο ζην φξγαλν

•

πλδένπκε ηηο ακπεξνηζηκπίδεο κέηξεζεο ζην πξνο κέηξεζε ζεκείν (βι. ρήκα
5.37)

•

Παηάκε ην πιήθηξν TEST

•

Μεηά ην ηέινο ηεο κέηξεζεο απνζεθεχνπκε ην απνηέιεζκα (πξναηξεηηθά)

ρήκα 5.38. Παξάδεηγκα κέηξεζεο αληίζηαζεο γείσζεο κε ηελ κέζνδν βξόρνπ
αληίζηαζεο γείσζεο κε δύν ακπεξνηζηκπίδεο

77

Metrel - EurotestXA (MI 3105) – Οδεγίεο Υξήζεο
Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα κεζφδνπ κέηξεζεο αληίζηαζεο γείσζεο κε ηελ κέζνδν
βξφρνπ αληίζηαζεο γείσζεο κε δχν ακπεξνηζηκπίδεο:
R………Αληίζηαζε γείσζεο ηνπ κεηξνχκελνπ ηκήκαηνο
εκείσζε:
 Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν ακπεξνηζηκπίδσλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
30cm.
 Οη ακπεξνηζηκπίδεο πξέπεη λα είλαη απνκαθξπζκέλεο απφ ηνπο κεηξεηέο ηεο
ΓΔΖ γηα λα κελ δέρνληαη παξαζηηηζκνχο απφ ηα καγλεηηθά πεδία ηα νπνία
ζρεκαηίδνληαη ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ καγλεηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ
ηνπο γηα ηελ πεξηζηξνθή ησλ δίζθσλ θαηαγξαθήο.
 ηελ πεξίπησζε χπαξμεο ξεχκαηνο ζνξχβνπ πςειφηεξνπ ησλ 3Α, ζα εκθαληζηεί
ην ζχκβνιν , δείρλνληαο φηη ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο κπνξεί λα κελ είλαη
ζσζηφ.
 ηελ πεξίπησζε φπνπ ε ακπεξνηζηκπίδα RC (ε ακπεξνηζηκπίδα πνπ κεηξά ην
ξεχκα δηαθπγήο πξνο ηε γε) κεηξά ρακειφ ξεχκα ζα εκθαληζηεί ην ζχκβνιν .
 Δάλ ην απνηέιεζκα είλαη εθηφο ηεο πεξηνρήο κέηξεζεο (αλνηθηνί κεηξεηηθνί
αθξνδέθηεο) ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα «>40Ω».
5.7.4 Μέηξεζε εηδηθήο αληίζηαζεο εδάθνπο
Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ πξνζαξκνγέα ηεο METREL
Α1199.
Γηαδηθαζία κέηξεζεο εηδηθήο αληίζηαζεο εδάθνπο








Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία ΓΔΗΩΖ
πλδένπκε ηνλ πξνζαξκνγέα ξ (Α1199) ζην φξγαλν
Οξίδνπκε ηελ ππνξνπηίλα ξ
Δπηιέγνπκε ηελ κνλάδα απφζηαζεο (πξναηξεηηθά)
πλδένπκε ηνπο αθξνδέθηεο ηνπ πξνζαξκνγέα ξ ζην πξνο κέηξεζε ζεκείν
Παηάκε ην πιήθηξν TEST
Μεηα ην ηέινο ηεο κέηξεζεο απνζεθεχνπκε ην απνηέιεζκα (πξναηξεηηθά)

Κύθισκα ζύλδεζεο γηα κέηξεζε εηδηθήο αληίζηαζεο εδάθνπο
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ρήκα 5.39. Κύθισκα ζύλδεζεο γηα κέηξεζε εηδηθήο αληίζηαζεο εδάθνπο κε ρξήζε ηνπ
πξνζαξκνγέα ξ (Α1199)

ρήκα 5.40. Δηδηθή αληίζηαζεο εδάθνπο κε ρξήζε ηνπ πξνζαξκνγέα ξ (Α1199).
Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα:
ξ………Δηδηθή αληίζηαζε εδάθνπο
Rc …....Αληίζηαζε βνεζεηηθνχ ειεθηξνδίνπ S (ξεχκαηνο)
Rp …....Αληίζηαζε βνεζεηηθνχ ειεθηξνδίνπ H (ηάζεο)
5.8 Ρεύκα
Ζ κέζνδνο απηή έρεη ζθνπφ ηελ κέηξεζε ηνπ ξεχκαηνο (θνξηίνπ ή δηαξξνήο) κε ρξήζε
ακπεξνηζηκπίδαο.
Βι. θεθάιαην 4.2 «Απιφο Έιεγρνο» γηα
ηελ ιεηηνπξγία ησλ πιήθηξσλ.

ρήκα 5.41. Ρεύκα

79

Metrel - EurotestXA (MI 3105) – Οδεγίεο Υξήζεο
Παξάκεηξνη ξύζκηζεο ειέγρνπ γηα ηελ κέηξεζε ξεύκαηνο
Όξην

Μέγηζην ξεχκα [OFF, 0.1mA÷100mA]

Κύθισκα ζύλδεζεο γηα κέηξεζε ξεύκαηνο

ρήκα 5.42. Μέηξεζε ξεπκάησλ θνξηίνπ θαη δηαξξνήο
Γηαδηθαζία κέηξεζεο ξεύκαηνο








Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία ΡΔΤΜΑ
Οξίδνπκε ηηο παξακέηξνπο ειέγρνπ (αλ απαηηείηαη)
Δλεξγνπνηνχκε ην φξην θαη επηιέγνπκε ηελ επηζπκεηή ηηκή (πξναηξεηηθά)
πλδένπκε ηελ ακπεξνηζηκπίδα ζην φξγαλν θαη ζην πξνο κέηξεζε ζεκείν (βι. ρήκα
5.42)
Παηάκε ην πιήθηξν TEST γηα έλαξμε ηεο κέηξεζεο
Παηάκε ην πιήθηξν TEST γηα ηεξκαηηζκφ ηεο κέηξεζεο
Μεηα ην ηέινο ηεο κέηξεζεο απνζεθεχνπκε ην απνηέιεζκα (πξναηξεηηθά)
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ρήκα 5.43. Παξάδεηγκα κέηξεζεο ξεχκαηνο
Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα :
Η………Ρεχκα
εκείσζε:







Σν απεηθνληδφκελν ξεχκα αληηπξνζσπεχεη ηηκή r.m.s. γηα ακπεξνηζηκπίδα κε ιφγν
1000:1
Να ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ακπεξνηζηκπίδεο ηεο Metrel ή νπνηεζδήπνηε άιιεο
παξφκνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (έμνδνο ξεχκα, ιφγνο 1000:1, αλάινγν εχξνο
κεηξήζεσλ, ππνινγηζκφο ζπληειεζηή ζθάικαηνο κέηξεζεο)
Οη ακπεξνηζηκπίδεο ηεο Metrel Α1074 θαη Α1019 είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε κε ην
φξγαλν ζηελ πεξηνρή
0.2Α÷20Α. Σηκέο θάησ ησλ 0.2Α κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν σο ελδεηθηηθέο ηηκέο. Οη αλσηέξσ ακπεξνηζηκπίδεο δελ
ελδείθλπηαη γηα κεηξήζεηο ξεπκάησλ δηαξξνήο.
Ζ κφλε ακπεξνηζηκπίδα ηεο Metrel πνπ είαλη θαηάιιειε γηα κέηξεζε ξεπκάησλ
δηαξξνήο είλαη ε A1018 (1000Α/1Α)

5.9. Γνθηκή Βαξίζηνξ
Ζ κέζνδνο απηή έρεη ζθνπφ ηνλ έιεγρν ζπζθεπψλ πξνζηαζίαο απφ ππέξηαζε. Σέηνηεο
ζπζθεπέο είλαη:


Βαξίζηνξο νμεηδίσλ ησλ κεηάιισλ (Metal oxide Varistor – MOV)



Παγίδεο αεξίσλ



Απαγσγνί θξνπζηηθψλ ηάζεσλ ηερλνινγίαο εκηαγσγψλ
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Βι. θεθάιαην 4.2 «Απιφο Έιεγρνο» γηα
ηελ ιεηηνπξγία ησλ πιήθηξσλ.

ρήκα 5.44. Γνθηκή Βαξίζηνξ
Παξάκεηξνη ειέγρνπ δνθηκήο Βαξίζηνξ
Κάησ Όξην

Κάησ φξην DC ηάζεο απνθνπήο [50V÷1000V]

Άλσ Όξην

Άλσ φξην DC ηάζεο απνθνπήο [50V÷1000V]

It-1.00mA

Ρεχκα απνθνπήο

Κύθισκα δνθηκήο Βαξίζηνξ

ρήκα 5.45. πλδεζκνινγία αθξνδεθηώλ θαη θαηάζηαζε εγθαηάζηαζεο γηα δνθηκή
Βαξίζηνξ
Γηαδηθαζία δνθηκήο Βαξίζηνξ
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Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία ΓΟΚΗΜΖ ΒΑΡΗΣΟΡ
Οξίδνπκε ηηο παξακέηξνπο ειέγρνπ
Απνζπλδένπκε ην δίθηπν
πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο ζην φξγαλν
πλδένπκε ηνπο αγσγνχο κέηξεζεο ζηα πξνο κέηξεζε ζεκεία
Παηάκε ην πιήθηξν TEST
Μεηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κέηξεζεο πεξηκέλνπκε ηελ εθθφξηηζε ηνπ νξγάλνπ
Μεηα ην ηέινο ηεο κέηξεζεο απνζεθεχνπκε ην απνηέιεζκα (πξναηξεηηθά).

ρήκα 5.46. Απνηέιεζκα δνθηκήο Βαξίζηνξ
Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα :
U……Μεηξνχκελε ηάζε θαησθιίνπ γηα Ηt (1.00 mA)
Uac…Ολνκαζηηθή AC ηάζε
Ζ Uac ππνινγίδεηαη απφ ηελ U απφ ηνλ ηχπν Uac=U/1.6
5.10. Αηζζεηήξαο
Ζ ιεηηνπξγία απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ αηζζεηήξα θσηηζκνχ ηεο
METREL LUX meter Type B ή Lux meter Type C κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ κέηξεζε
ηεο έληαζεο θσηηζκνχ.
Ο αηζζεηήξαο ζπλδέεηαη κέζσ ηεο ζχξαο RS232 θαη αλαγλσξίδεηαη απηφκαηα απφ ην
φξγαλν.
Παξάκεηξνη ειέγρνπ γηα ηελ κέηξεζε έληαζεο θσηηζκνύ
Όξην

Διάρηζηε θσηεηλή έληαζε [OFF, 0.1lux÷20.0klux]

Γηαδηθαζία κέηξεζεο έληαζεο θσηηζκνύ (Lux):







πλδένπκε ηνλ πξνζαξκνγέα LUX ζην φξγαλν
Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία ΑΗΘΖΣΖΡΑ
Δλεξγνπνηνχκε θαη νξίδνπκε ηα φξηα κέηξεζεο (πξναηξεηηθά)
Θέηνπκε ζε θαηάζηαζε ΟΝ ην LUX meter
Παηάκε ην πιήθηξν TEST γηα έλαξμε ηεο κέηξεζεο
Παηάκε ην πιήθηξν TEST γηα ηεξκαηηζκφ ηεο κέηξεζεο
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Θέηνπκε ζε θαηάζηαζε OFF ην LUX meter
Μεηα ην ηέινο ηεο κέηξεζεο απνζεθεχνπκε ην απνηέιεζκα (πξναηξεηηθά)

Βι. θεθάιαην 4.2 «Απιφο Έιεγρνο» γηα
ηελ ιεηηνπξγία ησλ πιήθηξσλ.

ρήκα 5.47. Ρεύκα
ύλδεζε γηα ηελ κέηξεζε θσηεηλήο έληαζεο

ρήκα 5.48. χλδεζε θαη ηνπνζέηεζε αηζζεηήξα γηα κέηξεζε θσηεηλήο έληαζεο.
Δκθαληδφκελα απνηειέζκαηα :
E………Έληαζε θσηηζκνχ
εκείσζε:


Πξέπεη λα ιεθζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αηζζεηήξα



Γηα κεηξήζεηο κε αθξίβεηα πξέπεη ε γαιαθηψδεο κπάια ηνπ αηζζεηήξα λα
θσηίδεηαη ρσξίο ζθηάζεηο απφ ην ρέξη, ην ζψκα ή άιια αληηθείκελα
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Πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη ν ηερλεηφο θσηηζκφο ρξεηάδεηαη ψξα γηα λα απνθηήζεη
ην κέγηζην ηεο έληαζήο ηνπ. Γη’ απηφ πξέπεη λα πεξηκέλνπκε θάπνην ρξφλν πξηλ
μεθηλήζνπκε ηελ κέηξεζε.

ρήκα 5.49. Παξάδεηγκα κέηξεζεο Αηζζεηήξα
5.11 Γνθηκή ΡΔ
Μεξηθέο θνξέο κπνξεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα πξνθχςεη κίαο επηθίλδπλε ηάζε ζηνλ
αγσγφ πξνζηαζίαο ΡΔ ε ζε θάπνην άιιν εθηεζεηκέλν αγψγηκν κέξνο. Ζ θαηάζηαζε
απηή ζεσξείηαη ζνβαξή κε ην ζθεπηηθφ φηη ν αγσγφο ΡΔ ζπλδέεηαη ηζνδπλακηθά κε
πνιιά ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ε πνην ζπλήζεο αηηία είλαη ε ιαλζαζκέλε
ζπλδεζκνινγία.
Με ηελ βνήζεηα ηνπ νξγάλνπ γίλεηαη έιεγρνο αζθάιεηαο PE ζε νπνηαδήπνηε κέηξεζε
πνπ απαηηεί ζχλδεζε ζην δίθηπν,παηψληαο ην πιήθηξν TEST.
Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο δνθηκήο ΡΔ

ρήκα 5.50. Αλαζηξνθή κεηαμύ L θαη ΡΔ (ζπκβάλ ζε πξίδα).
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ρήκα 5.51. Αλαζηξνθή κεηαμύ L θαη ΡΔ
Γηαδηθαζία δνθηκήο ΡΔ


πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο ζην φξγαλν



πλδένπκε ηνπο αγσγνχο κέηξεζεο ζηα πξνο κέηξεζε ζεκεία



Παηάκε ηνλ αθξνδέθηε πνπ αληηζηνηρεί ζην ΡΔ (πιήθηξν TEST) γηα ηνπιάρηζηνλ 1sec



Αλ ν αθξνδέθηεο ΡΔ είλαη ζπλδεδεκέλνο απφ ζθάικα ζηελ θάζε έλα κήλπκα ζα
εκθαληζηεί ζηελ νζφλε , ν βνκβεηήο ηνπ νξγάλνπ (buzzer) ζα ερεί θαη δελ ζα
κπνξνχκε λα πάξνπκε κεηξήζεηο φπσο Z-LOOP, RCD.

Πξνζνρή:


Αλ αληρλεπζεί ην παξαπάλσ ζθάικα ζηακαηάκε ακέζσο ηελ δηαδηθαζία ησλ
κεηξήζεσλ θαη δηνξζψλνπκε ην ζθάικα.

εκείσζε:


Ζ δνθηκή ΡΔ δελ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε ζπζθεπή θαη ν ρεηξηζηήο
βξίζθνληαη ζε κνλσκέλν ρψξν (δάπεδν, ηνίρνη).



ην θεληξηθφ κελνχ θαη ζην κελνχ ΓΗΑΦΟΡΑ ε δνθηκή ΡΔ δελ είλαη δπλαηή.

5.12. Δληνπηζηήο
Ζ ιεηηνπξγία απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα αληρλεχζνπκε ή
λα εληνπίζνπκε ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο, φπσο:


Γξακκέο (αγσγνχο)



Βξαρπθχθισκα ή δηαθνπή αγσγψλ



Αλίρλεπζε αζθάιεηαο αλά γξακκή
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Σν φξγαλν δεκηνπξγεί έλα ζήκα ειέγρνπ
ην νπνίν κπνξεί λα αληρλεπηεί κφλν απφ
ηνλ εληνπηζηή R10K ηεο Metrel.

ρήκα 5.52. Δληνπηζηήο
Παξάκεηξνη ειέγρνπ εληνπηζηή
Γελ ππάξρνπλ παξάκεηξνη ειέγρνπ
Σππηθέο εθαξκνγέο αλίρλεπζεο αγσγώλ – γξακκώλ κε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο
εληνπηζκνύ θαη ρξήζε ηνπ εληνπηζηή R10K

ρήκα 5.53. Αλίρλεπζε αγσγώλ ή θαισδίσλ θάησ από ηνίρνπο θαη ζε πίλαθεο
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ρήκα 5.54. Δληνπηζκόο αζθαιεηώλ ηξνθνδόηεζεο γξακκώλ
Γηαδηθαζία Δληνπηζηή


Δπηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία

ΔΝΣΟΠΗΣΖ ζην κελνχ «ΓΗΑΦΟΡΑ»



πλδένπκε ην θαιψδην κέηξεζεο ζην φξγαλν



πλδένπκε ηνπο αγσγνχο κέηξεζεο ζηα πξνο κέηξεζε ζεκεία



Παηάκε ην πιήθηξν TEST



Αληρλεχνπκε ηελ ή ηηο γξακκέο (ζέζε IND) θαη αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ R10K ηελ
αζθάιεηα ηεο γξακκήο



Μεηα ην ηέινο παηάκε ESC γηα λα ζηακαηήζεη ε εθπνκπή ζήκαηνο ειέγρνπ.

ρήκα 5.55. Λεηηνπξγία Δληνπηζηή.
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6 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ
6.1 Οξγάλσζε Μλήκεο
Σα αθφινπζα ζηνηρεία κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζηε κλήκε ηνπ νξγάλνπ:


Σν φλνκα ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ, ε αθνινπζία κεηξήζεσλ, θαη νη παξάκεηξνη
ειέγρνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο



Σα απνηειέζκαηα ηεο αθνινπζίαο κεηξήζεσλ θαζψο θαη θάζε κίαο κέηξεζεο ηνπ
απινχ ειέγρνπ κε ηηο παξακέηξνπο ηνπο.



Ζ δνκή ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο.

Σα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ αλάινγα κε ηε δνκή ηεο
εγθαηάζηαζεο ησλ ειεγρφκελσλ αληηθεηκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα
απνζεθεπηνχλ ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ή επίπεδα ηεο δνκήο.
6.2 Γνκή εγθαηάζηαζεο
Απηή ε ιεηηνπξγία βνεζά ζηελ νξγαλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κε δεδνκέλα ζε έλαλ απιφ θαη
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Ζ νξγάλσζε ηεο κλήκεο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα κε
ηελ πξαγκαηηθή δνκή ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηεο νπνίαο ηηο κεηξήζεηο ζέινπκε λα
πξαγκαηνπνηήζνπκε.
Κχξηα νθέιε είλαη:


Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ θαη λα νκαδνπνηεζνχλ
κε έλαλ δνκεκέλν ηξφπν πνπ ηζνδπλακεί κε ηε δνκή ηεο ειεθηξηθήο
εγθαηάζηαζεο. Δάλ νη κεηξήζεηο ζηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε γίλνπλ κε βάζε
θάπνην ζρεδηαζκφ θαη ξνή, είλαη δπλαηφλ λα νξγαλσζεί ε δνκή ησλ δεδνκέλσλ,
ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ ζρεδηαζκφ. Κάζε πξνο δνθηκή ρψξνο ή ηκήκα ηεο
εγθαηάζηαζεο φπσο δσκάηην, γξακκή παξνρήο, γξακκή θσηηζκνχ, θ.ιπ. κπνξεί
λα θαηαιακβάλεη ηελ δηθή ηνπ ζέζε ζηε κλήκε.



Απιή πεξηήγεζε δηακέζνπ ηεο δνκήο θαη ησλ απνηειεζκάησλ.



Μπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πξσηφθνιια ειέγρνπ κε ειάρηζηεο ή κεδεληθέο
ηξνπνπνηήζεηο - παξεκβάζεηο κεηά ηε ιήςε ησλ απνηειεζκάησλ ζε έλαλ
ππνινγηζηή.



Οη δηαδηθαζίεο δνθηκψλ κπνξνχλ λα πξνεηνηκαζηνχλ ζηνλ ππνινγηζηή θαη λα
απνζηαινχλ (θαηέβνπλ) ζην φξγαλν.



Μηα λέα δνκή εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζην φξγαλν.



Ζ ππάξρνπζα δνκή εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί θαηά ηνλ έιεγρν.



Έλαο ηίηινο - φλνκα κπνξεί λα δνζεί ζε θάζε πξνο έιεγρν επίπεδν.

Σα δεδνκέλα είλαη πξνζβάζηκα θαη ελεκεξψλνληαη ζε θάζε έλα απφ ηα ηξία θχξηα
ζηάδηα επεμεξγαζίαο κλήκεο (απνζήθεπζε, επαλάθιεζε, θαζαξηζκφο), αιιά θαη κέζσ
ηεο δνκήο ηνπ δέληξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο.
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Γνκή Γέλδξνπ

Βαζηθή όςε

ρήκα 6.1. Παξαδείγκαηα δνκώλ εγθαηάζηαζεο

ρήκα 6.2 Παξάδεηγκα δνκήο δέλδξνπ ινγηζκηθνχ Eurolink-PRO
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Δπεμήγεζε:
Μελνχ επαλάθηεζεο κλήκεο
Γνκή εγθαηάζηαζεο
Δπίπεδν
θφκβνπ
δέλδξνπ
(ηίηινο
εγθαηάζηαζεο)
ν
 ΓΚΑΡΟΝΗΔΡΑ: 1 επίπεδν
ν
 2/8: 2
επίπεδν ζε ζχλνιν 8
επηπέδσλ
Δζσηεξηθφο
θφκβνο
(ζηνηρείν
εγθαηάζηαζεο)
 ΠΗΝΑΚΑ:
Όλνκα
εζσηεξηθνχ
θφκβνπ
νο
 1/1: 1 εζσηεξηθφο θφκβνο απφ 1
Σεξκαηηθφο
θφκβνο
(γξακκή
εγθαηάζηαζεο)
 ΓΡ.
ΖΛ.
ΚΟΤΕΗΝΑ:
Όλνκα
γξακκήο – θαηαλάισζεο
ε
 1/5: 1 γξακκή ή θαηαλάισζε ζε
ζχλνιν 5
Πεδίν απνηειεζκάησλ – απνζεθεπκέλσλ
κεηξήζεσλ



Βέιε πνξείαο θαη γηα άιια επίπεδα ηα
νπνία δελ απεηθνλίδνληαη
Γηαζέζηκε κλήκε
Πιήζνο απνζεθεπκέλσλ κεηξήζεσλ ζην
ζπγθεθξηκέλν επίπεδν θφκβνπ (ηίηιν
εγθαηάζηαζεο)
Πιήθηξν
F1:
Μεηνλνκαζία
δνκήο,
επηπέδνπ, θ.ιπ.
Πιήθηξν F2: Αιιαγή πξνβνιήο απφ δνκή
δέλδξνπ ζε βαζηθή φςε (φςε θαξηψλ) θαη
αληίζηξνθα
Πιήθηξν HELP: Άλνηγκα ή θιείζηκν
πεξηερνκέλσλ δνκήο

εκείσζε:


Μφλν ηξία επίπεδα ηεο δνκήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο εγθαηάζηαζεο (ζηελ νξηδφληηα
ζέζε) κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα ζηελ βαζηθή φςε.

Βαζηθά πιήθηξα:
///

F1
F2
ESC

Δπηιέγεη ην επηζπκεηφ επίπεδν
Αλ παηεζεί γηα ρξφλν πεξηζζφηεξν απφ 2s αλνίγεη ην κελνχ δηαιφγνπ γηα
εηζαγσγήο λένπ επηπέδνπ.
Μεηνλνκάδεη ην παξφλ επίπεδν.
Δηζάγεη ζηελ δνκή απεηθφληζεο δέλδξνπ.
Δπηζηξέθεη ζηελ ηειεπηαία ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ.
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εκείσζε:


Ζ δνκή δέλδξνπ πεξηνξίδεηαη ζε 2000 ζέζεηο κέρξη 10 επίπεδα βάζνπο.

ρήκα 6.3. Οξηζκόο αξηζκνύ επηπέδσλ

ρήκα 6.4. ηνηρεία δνκήο εγθαηάζηαζεο ή εγθαηαζηάζεσλ
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6.3 Απνζήθεπζε κεηξήζεσλ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο κεκνλσκέλεο δνθηκήο κέζσ ηνπ κελνχ «Απιφο Έιεγρνο»
ηα απνηειέζκαηα θαη νη παξάκεηξνη ηεο δνθηκήο κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ( εκθάληζε
ηνπ πιήθηξνπ
) . Παηήζηε ην πιήθηξν ΜΔΜ, γηα λα απνζεθεχζεηε
.
Βι. θεθάιαην 6.2 γηα ηα εκθαληδφκελα
πεδία.

ρήκα 6.5. Απνζήθεπζε κεηξήζεσλ
Πιήθηξα ελεξγά ζηελ απνζήθεπζε κεηξήζεσλ:
χληνκν πάηεκα: επηιέγεη ηελ ζέζε απνζήθεπζεο ζηε δνκή
///

Πάηεκα κεξηθψλ δεπηεξνιέπησλ: ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πξνζζέηεη
λέν επίπεδν ζηελ δνκή. (βι. 6.6.1.)

MEM

Απνζήθεπζε κέηξεζεο ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηεο επηιεγκέλεο δνκήο θαη
επαλαθνξά ζην κελνχ κεηξήζεσλ.

TAB

Δλαιιαγή κεηαμχ απνηειεζκάησλ θαη επηπέδσλ δνκήο δέλδξνπ (βι.
6.3.1)

ESC

Έμνδνο απφ ην κελνχ απνζήθεπζεο

F1

Δηζαγσγή νλφκαηνο ζηελ επηιεγκέλε ζέζε (βι. 4.3.4).

F2

Αιιαγή πξνβνιήο απφ δνκή δέλδξνπ ζε βαζηθή φςε (φςε θαξηψλ) θαη
αληίζηξνθα.

εκεηώζεηο:


Παηψληαο δχν θνξέο ζπλερψο ην πιήθηξν ΜΔΜ ε κέηξεζε ζψδεηαη ζην
πξνεπηιεγκέλν επίπεδν



Έρεη πξνεπηιεγεί λα πξνζαξηάηαη ην απνηέιεζκα ζηα ήδε ππάξρνληα
απνηειέζκαηα ζηελ επηιεγκέλε ζέζε.

6.3.1 Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απνζήθεπζεο
Δίλαη πηζαλφ λα αληηθαηαζηαζεί ήδε απνζεθεπκέλε κέηξεζε απφ κία θαηλνχξηα.
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Πξνζζήθε λέαο κέηξεζεο

Αληηθαηάζηαζε ππάξρνπζαο κέηξεζεο
ρήκα 6.6. Σξόπνη απνζήθεπζεο

Πιήθηξα ζην κελνχ «Απνζήθεπζε»

Πιήθηξα κε αλνηθηφ δηάινγν

/

Δπηινγή ζέζεο

/

Δπηινγή ΝΑΗ / ΟΥΗ

TEST

Απνζήθεπζε

TEST

Δπηβεβαίσζε επηινγήο

ESC

Δπηζηξνθή ζην κελνχ

ESC

Αθχξσζε ρσξίο απνζήθεπζε

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε ζε κία κε ππάξρνπζα ζέζε βι. 6.6.1
6.4. Δπαλάθιεζε απνζεθεπκέλεο κέηξεζεο θαη παξάκεηξνη
Παηάκε ην πιήθηξν ΜΔΜ θαηά ηνλ απιφ έιεγρν ή ζηελ αθνινπζία κεηξήζεσλ φπνπ δελ
ππάξρεη κέηξεζε πξνο απνζήθεπζε ή επηιέγνπκε
κελνχ «ΓΗΑΦΟΡΑ».

ζηελ επηινγή

ζην

Βι. θεθάιαην 6.2 γηα ηα εκθαληδφκελα
πεδία.

ρήκα 6.7 Μελνύ επαλάθιεζεο κλήκεο
Πιήθηξα ζην κελνχ επαλάθιεζεο κλήκεο:
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ύληνκν πάηεκα: επηιέγεη ηελ ζέζε απνζήθεπζεο ζην επίπεδν.
///

Πάηεκα κεξηθώλ δεπηεξνιέπησλ: ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο πξνζζέηεη λέα
ζέζε ζηελ δνκή. (βι. 6.6.1.)

TAB

Δλαιιάζζεηε κεηαμχ απνηειεζκάησλ θαη θαξηψλ δνκήο δέλδξνπ (βι.
6.3.1)

ESC

Έμνδνο ζηελ ηειεπηαία θαηάζηαζε ηνπ νξγάλνπ

F1

Δηζάγεη φλνκα ζηελ επηιεγκέλε ζέζε (βι. 4.3.4).

F2

Δηζάγεη ηελ δνκή δέλδξνπ γηα επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο

6.4.1. Δπαλάθιεζε κέηξεζεο
Πξέπεη λα επηιεγεί ε κέηξεζε

ρήκα 6.8. Δπαλάθιεζε κέηξεζεο
Πιήθηξα:
/

Δπηινγή απνζεθεπκέλεο κέηξεζεο

TEST

Αλνηγκα ζηνηρείσλ ηεο επηιεγκέλεο κέηξεζεο

TAB, ESC

Δπηζηξνθή ζην κελνχ ηεο επαλάθιεζεο κλήκεο

Πιήθηξα:
ESC

Δπηζηξνθή ζην κελνχ
επαλάθιεζεο κλήκεο

ηεο

ρήκα 6.9. Δπαλάθιεζε
κέηξεζεο
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Πιήθηξα:
 /  Δπηινγή ηεο απνζεθεπκέλεο κέηξεζεο
TEST Αλνηγκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηιεγκέλεο
κέηξεζεο
Δπηζηξνθή ζην κελνχ ηεο επαλάθιεζεο
ESC
κλήκεο
Πιήθηξα δηαιφγνπ
ESC Δπηζηξνθή ζην κελνχ ηεο αθνινπζίαο
κεηξήζεσλ
ρήκα 6.10. Απνζεθεπκέλε
αθνινπζία κεηξήζεσλ
6.5. βήζηκν κλήκεο
Απφ ην θεληξηθφ κελνχ «ΓΗΑΦΟΡΑ» επηιέγνπκε

(βι. 4.4.3).

ηελ ιεηηνπξγία
επηιέγνπκε
γηα νινθιεξσηηθφ ζβήζηκν ηεο κλήκεο
(θνξκάξηζκα)

ρήκα 6.11. βήζηκν κλήκεο
Πιήθηξα:
/

Δπηινγή ΑΚΤΡΟ / ΒΖΗΜΟ

TEST

Δπηβεβαίσζε ηεο επηινγήο

ESC

Αθχξσζε ρσξίο αιιαγέο

ηελ ιεηηνπξγία
επηιέγνπκε
γηα θαζαξηζκφ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο
ηεο κλήκεο

ρήκα 6.12. Καζαξηζκόο κεηξήζεσλ
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/

Δπηινγή ζέζεο

TEST

Αλνηγκα παξάζπξνπ δηαιφγνπ θαζαξηζκνχ κεηξήζεσλ

TAB

Μεηαβαζε ζηελ κεηξήζε πνπ ζα ζβεζηεη

F2

Δηζνδνο ζηε θαηάζηαζε απεηθφληζεο δέλδξνπ γηα επηινγή ζέζεο

F1

Μεηνλνκαζία ηξέρνπζαο ζέζεο

ESC

Δπηζηξνθή ζηελ πξνεγνχκελε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ

6.5.1. Δηδηθέο πεξηπηώζεηο δηαγξαθήο/θαζαξηζκνύ
ην πεδίν ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα ζβεζηεί κία κφλν κέηξεζε

Δπηινγή κέηξεζεο

Γηάινγνο πξηλ ην ζβήζηκν

ρήκα 6.13. Καζαξηζκόο ζπγθεθξηκέλεο κέηξεζεο
Πιήθηξα:

Πιήθηξα κε αλνηθηφ δηάινγν

/

Δπηινγή ζέζεο

/

Δπηινγή ΝΑΗ / ΟΥΗ

TEST

Άλνηγκα δηαιφγνπ

TEST

Δπηβεβαίσζε επηινγήο

ESC

Δπηζηξνθή ζηελ πξνεγνχκελε
ιεηηνπξγία

ESC

Αθχξσζε ρσξίο απνζήθεπζε

Τπφκλεκα επηινγψλ:
Οη
κεηξήζεηο
επηπέδνπ

ηνπ

Οη κεηξήζεηο ησλ ππνεπεηπέδσλ
Καζαξηζκφο φινπ ηνπ
δέλδξνπ
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Πιήθηξα:
///

Δπηινγή

TEST

Δπηβεβαίσζε επηινγήο

ESC

Αθχξσζε δηαιφγνπ ρσξίο αιιαγέο

6.6 Δπεμεξγαζία δνκήο εγθαηάζηαζεο
Σα δεδνκέλα κεηξήζεσλ πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ – ειέγρνπ. Οη δπλαηφηεηεο ηξνπνπνηήζεσλ είλαη:


Πξνζζέηνληαο λέα ζέζε (βι. 6.6.1),



Σξνπνπνίεζε ηνπ νλφκαηνο κηαο επηιεγκέλεο ζέζεο,



Δθθαζάξηζεο επηπέδνπ ή δνκήο δέλδξνπ βι. 6.5.1.

Οη δπλαηφηεηεο απηέο είλαη πξνζηηέο θαηά ηα κελνχ απνζήθεπζεο, επαλάθιεζεο θαη
θαζαξηζκνχ (ελ κέξεη).

6.6.1 Πξνζζέηνληαο λέεο ζέζεηο
εκείσζε:
Ζ δνκή κπνξεί λα επεθηαζεί ζε 10 νξηδφληηα επίπεδα κε 2000 (ην κέγηζην)
απνζεθεπκέλεο ζέζεηο.
Πιήθηξα:
///

Δπηινγή επηζπκεηήο ζέζεο
Αλ παηεζνχλ (ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο)
δεπηεξφιεπηα πξνζηίζεηαη λέα ζέζε

γηα

ιίγα

F2

Δλεξνπνίεζε δνκήο δέλδξνπ γηα επηινγή ζέζεο

F1

Μεηνλνκαζία ηεο ηξέρνπζαο ζέζεο

ESC

Δπηζηξνθή ζηελ πξνεγνχκελε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ

 (γηα 2 δεπηεξφιεπηα)

Αλνηγκα παξάζπξνπ δηαιφγνπ γηα πξφζζεζε λέαο ζέζεο
ζην ίδην επίπεδν
Δλεξγνπνηείηαη κφλν αλ ε επηιεγκέλε ζέζε είλαη ε ηειεπηαία
ζην επίπεδν
Ολνκαζία λέαο ζέζεο: Ίδην φλνκα κε ην πξνεγνχκελν +1

 (γηα 2 δεπηεξφιεπηα)

Αλνηγκα παξάζπξνπ δηαιφγνπ γηα πξφζζεζε λέαο ζέζεο
ζην επφκελν ππφ επίπεδν
Δλεξγνπνηείηαη κφλν αλ δελ ππάξρνπλ ππφ επίπεδα ζηελ
επηιεγκέλε ζέζε
Ολνκαζία λέαο ζέζεο: Θέζε
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Πιήθηξα δηαιφγνπ:
/

Δπηινγή ΝΑΗ / ΟΥΗ

TEST

Δπηβεβαίσζε ηεο επηινγήο

ESC

Αθχξσζε θαη επηζηξνθή ρσξίο αιιαγέο

Έλα παξάδεηγκα εηζαγσγήο λέαο ζέζεο θαη απνζήθεπζεο απνηειέζκαηνο ζηελ λέα
ζέζε απνηππψλεηαη παξαθάησ.

Όηαλ ε κέηξεζε έρεη νινθιεξσζεί θαη δίλεη
ηελ
δπλαηφηεηα
απνζήθεπζήο
ηεο
εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην ηεο δηζθέηαο ( )

ρήκα 6.15. Σν απνηέιεζκα ην νπνίν
ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε

Πιήθηξν:
ΜΔΜ Δηζάγεη ζην κελνχ ηεο απνζήθεπζεο


Μεηαβαίλνπκε ζηελ ηειεπηαία θάξηα
(π.ρ. ΓΡ. ΠΛ. ΡΟΤΥΩΝ 6/6/)



Κξαηάκε παηεκέλν γηα 2s θαη αλνίγεη
ην κελνχ δηαιφγνπ πξνζζήθεο λέαο
ζέζεο

ρήκα 6.16. Μελνύ απνζήθεπζεο
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Πιήθηξα:
F2
Αιιάδεη ηνλ ηξφπν απεηθφληζεο ηεο
δνκήο
TEST Δπηβεβαηψλεη ηελ λέα ζέζε
F1

Δηζάγεη φλνκα ζηελ ζέζε

ρήκα 6.17. Γηάινγνο πξνζζήθεο λέαο
ζέζεο

Δηζάγνπκε φλνκα ζηελ ζέζε (π.ρ. ΓΡ.
ΚΛΗΜΑΣ.)
Πιήθηξν:
F2

Απνδνρή ηεο νλνκαζίαο

ρήκα 6.18. Δηζαγσγή νλόκαηνο ηεο λέαο
ζέζεο

Πιήθηξν:
ΜΔΜ
Απνζεθεχεη ην απνηέιεζκα ζηελ
λέα ζέζε

ρήκα 6.19. Πξνεηνηκαζία ζέζεο
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ρήκα 6.20. Απνζεθεπκέλε κέηξεζε
6.7 Δπηθνηλσλία
Σα απνζεθεπκέλα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε έλα PC. Σν ινγηζκηθφ,
πνπ ζπλνδεχεη ην φξγαλν (Eurolink – PRO), αλαγλσξίδεη ην φξγαλν θαη καο δίλεη ηελ
δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ ζην PC.
Τπάξρνπλ δχν ζχξεο επηθνηλσλίαο ζην φξγαλν, κία USB θαη κία RS232. Σν PC βιέπεη
θαη αλαγλσξίδεη κία ζχξα ηελ θνξά (βι. 4.4.6)

ρήκα 6.21. ύλδεζε γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε PC COM ζύξα
Πσο γίλεηαη ε κεηαθνξά ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ:


ην κελνχ «ΓΗΑΦΟΡΑ» θαη ζηελ επηινγή
(USB ή RS 232).

επηιέγνπκε ηελ θαηάιιειε ζχξα

Δπηινγή RS 232: ζπλδένπκε κία ζχξα COM ηνπ ππνινγηζηή κε ην φξγαλν ζηελ
ππνδνρή PS/2 ρξεζηκνπνηψληαο έλα θαιψδην PS/2-RS232 ζεηξηαθήο ζχλδεζεο
Δπηινγή USB: ζπλδένπκε ηελ PC USB ζχξα κε ηελ USB ζχλδεζε ηνπ νξγάλνπ
ρξεζηκνπνηψληαο έλα θαιψδην USB.


Αλνίγνπκε ην PC θαη ην φξγαλν



Δθηεινχκε ην ινγηζκηθφ Eurolink – PRO
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Οξίδνπκε ηνλ ηχπν ηνπ νξγάλνπ απφ ην ινγηζκηθφ (Όξγαλν – Μνληέιν)



Σν ινγηζκηθφ δίλεη ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:
Καηέβαζκα δεδνκέλσλ απφ ην φξγαλν
Απνζηνιή δνκήο ζην φξγαλν (κε ηαπηφρξνλν κεδεληζκφ ησλ είδε ππαξρφλησλ
απνζεθεχζεσλ ζην φξγαλν)
Φχιιν πξσηνθφιινπ ειέγρνπ (Φχιιν αλαθνξάο)
Έμνδνο ηνπ θχιινπ πξσηνθφιινπ (θχιιν αλαθνξάο) ζε αξρείν

Σν ινγηζκηθφ Eurolink – PRO ππνζηεξίδεηαη ζε πεξηβάιινλ Windows NT, Windows
2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Σν αξρείν README.ΣΥΣ ην νπνίν
ππάξρεη ζην CD δίλεη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
εκείσζε:


Οη USB drivers νη νπνίνη ζπλνδεχνπλ ην CD εγθαηάζηαζεο, πξέπεη λα
εγθαηαζηαζνχλ ζην PC πξηλ ηελ ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ USB κεηαμχ νξγάλνπ θαη
PC.

6.8. Λεηηνπξγία κε ζαξσηή barcode
Σν φξγαλν (ζηελ Hardware έθδνζε HW5 θαη αλψηεξε) ππνζηεξίδεη ηελ ιεηηνπξγία
ζάξσζεο barcode. Ζ ιεηηνπξγία απηή ζθνπφ έρεη λα αλαγλσξίδεη ην φξγαλν ζηνηρεία ηεο
εγθαηάζηαζεο πνπ επηζεκαίλνληαη απφ θσδηθφ barcode.
Πσο αλαγλσξίδνληαη νη θσδηθνί barcode:


πλδένπκε ηνλ ζαξσηή barcode ζην φξγαλν sηελ ζχξα PS/2.



ηελ ιεηηνπξγία εηζαγσγήο ζέζεο ηεο εγθαηάζηαζεο (βι. 6.6. ζρήκα 6.18) ην φλνκα
ηεο ζέζεο κπνξεί λα εηζαρζεί κέζσ ηνπ ζαξσηή barcode.

εκείσζε:


Ζ ιεηηνπξγία απηή ππνζηεξίδεηαη κφλν κε ηνλ ζαξσηή barcode ηεο Metrel.



Γηα ζαξσηέο barcode άιισλ εηαηξεηψλ απεπζπλζείηε ζην εγρεηξίδην ηνπ barcode.



Σν κέγηζην κήθνο ραξαθηήξσλ barcode είλαη 10.
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7 πληήξεζε
Με αδεηνδνηεκέλα πξφζσπα δελ επηηξέπεηαη λα επέκβνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζην
φξγαλν. Πέξαλ ησλ ηξηψλ αζθαιεηψλ ζην ηκήκα ησλ κπαηαξηψλ δελ ππάξρνπλ άιια
πιηθά λα νπνία λα ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο.
7.1 Αληηθαηάζηαζε αζθαιεηώλ
Τπάξρνπλ ηξεηο αζθάιεηεο ζην ηκήκα ησλ κπαηαξηψλ


F1
M 0.315A / 250V, 20x5 mm

Ζ αζθάιεηα απηή πξνζηαηεχεη ην εζσηεξηθφ θχθισκα ζηελ κέηξεζε ηεο ζπλέρεηαο ζηελ
πεξίπησζε φπνπ νη πξνο έιεγρν αθξνδέθηεο ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν θαηά ιάζνο, ηελ
ζηηγκή ηεο κέηξεζεο.


F2, F3
F 4A / 500V, 32x6.3 mm

Πξνζηαηεχνπλ γεληθά ηηο εηζφδνπο ησλ αθξνδεθηψλ L/L1 and N/L2.
Πξνζνρή:


Απνζπλδέζηε νπνηνδήπνηε εμάξηεκα κέηξεζεο θαη απελεξγνπνηήζηε ην
φξγαλν πξηλ απφ ην άλνηγκα ηεο κπαηαξίαο / ηκήκα αζθαιεηψλ, ππάξρεη
επηθίλδπλε ηάζε εληφο ηνπ νξγάλνπ!



Αληηθαηαζηήζηε ηελ θακέλε αζθάιεηα κφλν κε ίδηνπ ηχπνπ, δηαθνξεηηθά
θηλδπλεχεηε λα θαηαζηξαθεί ην φξγαλν ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηνλ ρεηξηζηή ηνπ
νξγάλνπ.

Οη ζέζεηο ησλ αζθαιεηψλ θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα 3.4 ηνπ θεθαιαίνπ 3.3.
7.2 Καζαξηζκόο
Γελ απαηηείηαη θακία ηδηαίηεξε θξνληίδα θαζαξηζκνχ. Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο
ηεο ζπζθεπήο ρξεζηκνπνηήζηε έλα καιαθφ παλί ειαθξά βξεγκέλν κε λεξφ θαη ζαπνχλη
ή νηλφπλεπκα. ηε ζπλέρεηα αθήζηε ηε ζπζθεπή λα ζηεγλψζεη εληειψο πξηλ ηε ρξήζε.
Πξνζνρή:


Μελ ρξεζηκνπνηείηε πγξά πνπ βαζίδνληαη ζηε βελδίλε ή ζε πδξνγνλάλζξαθεο!



Μελ ρχλεηε πγξά θαζαξηζκνχ πάλσ ζην φξγαλν!

7.3 Πεξηνδηθή βαζκνλόκεζε
Δίλαη ζεκαληηθφ ην φξγαλν λα βαζκνλνκείηαη κε ζθνπφ λα ηζρχνπλ ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζε απηφ ην ηερληθφ εγρεηξίδην. Πξνηείλεηαη
εηήζηα βαζκνλφκεζε. Ζ βαζκνλφκεζε γίλεηαη κφλν απφ πηζηνπνηεκέλα θέληξα. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπν.
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7.4 Service
Γηα επηζθεπέο ζπζθεπήο ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ πεξίνδν εγγχεζεο επηθνηλσλήζηε κε
ηνλ αληηπξφζσπν.
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8 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά
8.1 Αληίζηαζε Μόλσζεο
Μφλσζε L-N, L-PE, N-PE
Αληίζηαζε κφλσζεο (νλνκαζηηθέο ηάζεηο 50VDC, 100VDC θαη 250VDC)
Δχξνο κέηξεζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 61557 είλαη 0.25ΜΩ÷199.9ΜΩ
Αθξίβεηα
Δύξνο κέηξεζεο (M )
Αλάιπζε ( )
0.01
±(5 % κέηξεζε + 5 ςεθία)
0.00 19.99
0.1
±(10 % κέηξεζε)
20.0 99.9
0.1
±(20 % κέηξεζε)
100 199.9
Αληίζηαζε κφλσζεο (νλνκαζηηθέο ηάζεηο 500VDC θαη 1000VDC)
Δχξνο κέηξεζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 61557 είλαη 0.15ΜΩ÷1000ΜΩ
Αθξίβεηα
Δύξνο κέηξεζεο (M )
Αλάιπζε (M )
0.01
0.00 19.9
(5 % κέηξεζε + 3 ςεθία)
0.1
20.0 199.9
(10 % κέηξεζε)
1
200 299
1
±(20 % κέηξεζε)
300 1000
Μφλσζε ΟΛΑ θαη ‘L-PE, N-PE’, ‘L-N, L-PE’
Αληίζηαζε κφλσζεο (νλνκαζηηθέο ηάζεηο 50VDC, 100VDC,
1000VDC)

250VDC, 500VDC θαη

Δχξνο κέηξεζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 61557 είλαη 0.34ΜΩ÷30.0ΜΩ
Δύξνο κέηξεζεο (Μ )
0.00 19.9
20.0 30.0

Αλάιπζε (M )
0.01
0.1

Αθξίβεηα
(10 % κέηξεζε + 5 ςεθία)

Σάζε
Δύξνο κέηξεζεο (V)
Αλάιπζε (V)
Αθξίβεηα
1
0 1200
(3 % κέηξεζε + 3 ςεθία)
Ολνκαζηηθέο ηάζεηο …………………..50VDC, 100VDC, 250VDC, 500VDC θαη 1000VDC
Σάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο ...............-0% / +20% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο
Ρεχκα κέηξεζεο ................................min. 1 mA ζηα RN=UNx1kΩ/V
Ρεχκα βξαρπθχθισζεο ………………max. 0.6mA.
Ζ εηδηθή αθξίβεηα ησλ αθξνδεθηψλ κεηαβάιιεηαη κε ην αλ ρξεζηκνπνηεζεί ην θαιψδην
ησλ ηξηψλ αγσγψλ ελψ κεηαβάιιεηαη κέρξη 100ΜΩ αλ ρξεζηκνπνηεζεί ν αθξνδέθηεο
θηο.
Ζ εηδηθή αθξίβεηα κεηαβάιιεηαη κέρξη 100ΜΩ αλ ε ζρεηηθή πγξαζία είλαη >85%
ηελ πεξίπησζε φπνπ ην φξγαλν βξαρεί, ηα απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα επεξεαζηεί.
ηελ πεξίπησζε απηή, ζπληζηάηαη λα ζηεγλψζεη ην φξγαλν θαη ηα παξειθφκελά ηνπ γηα
ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο.
Σν ζθάικα ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην ζθάικα
ησλ ζπλζεθψλ αλαθνξάο (πνπ θαζνξίδνληαη ζην εγρεηξίδην απηφ γηα θάζε ιεηηνπξγία)
5% ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο.
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Ο αξηζκφο ησλ πηζαλψλ δνθηκψλ………………….>1200, κε κηα πιήξσο θνξηηζκέλε
κπαηαξία.
Απηφκαηε εθθφξηηζε κεηά ηελ κέηξεζε.
8.2 πλέρεηα
8.2.1 πλέρεηα R200mA (L-PE, N-PE)
Δχξνο κέηξεζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 61557 είλαη 0.16Ω÷1999Ω
Δύξνο κέηξεζεο R ( )

Αλάιπζε ( )

Αθξίβεηα
(3 % κέηξεζε + 3 ςεθία)

0.00

19.99

0.01

20.0

199.9

0.1

200

1999

1

2000

9999

1

Δύξνο κέηξεζεο R+, R- ( )

(5 % κέηξεζε)
Γείθηεο κφλν

Αλάιπζε ( )

Αθξίβεηα
(5 % κέηξεζε + 5 ςεθία)

0.00

19.9

0.1

20.0

199.9

0.1

200

1999

1

2000

9999

1

Σάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο ...............6.5VDC

(10 % κέηξεζε)
Γείθηεο κφλν

9VDC

Ρεχκα κέηξεζεο ................................min. 200mA ζε αληίζηαζε θφξησζεο 2
Αληηζηάζκηζε αθξνδεθηψλ .................κέρξη 20
Πιήζνο πηζαλψλ κεηξήζεσλ ............> 2000, κε πιήξσο θνξηηζκέλε κπαηαξία
Απηφκαηε αλαζηξνθή πνιηθφηεηαο ηεο ηάζεο δνθηκήο

8.2.2 πλέρεηα R7mA (L-PE, N-PE)
Δύξνο κέηξεζεο ( )

Αλάιπζε ( )

0.0

19.9

0.1

20

1999

1

2000

9999

(5 % κέηξεζε + 3 ςεθία)
Γείθηεο κφλν

1

Σάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο ...............6.5VDC

9VDC

Ρεχκα βξαρπθχθισζεο .....................max. 8.5 mA
Αληηζηάζκηζε αθξνδεθηψλ .................κέρξη 20
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8.3 Ρειέ (Γηαθνξηθόο Γηαθόπηεο Ρεύκαηνο ή RCD)
8.3.1 Γεληθά δεδνκέλα
Ολνκαζηηθφ δηαθνξηθφ ξεχκα ............10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA,
1000mA
Αθξίβεηα νλνκαζηηθνχ δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο….. -0 / +0.1 I ; I = I N, 2 I N, 5 I
-0.1 I / +0; I = 0.5 I

N

N

AS / NZ επηινγή: ± 5 %
Μνξθή ξεχκαηνο δνθηκήο ..................Ζκηηνληθή (AC), Παικηθή (A), DC (B)
DC αληηζηάζκηζε παικηθνχ ξεχκαηνο δνθηκήο…….6 mA (ηππηθήl)
Σχπνο ΓΓΡ ........................................G (ρσξίο ρξνλνθαζπζηέξεζε), S (επηιεθηηθφο ή
ρξνλνθαζπζηέξεζεο)
Πνιηθφηεηα εθθίλεζεο ξεχκαηνο δνθηκήο……….
Δχξνο ηάζεο……………………….

40 V

0 º or 180 º

264 V (14 Hz

500 Hz)

ΓΓΡ επηινγή ξεπκάησλ δνθηκήο (r.m.s. ηηκέο ππνινγηδφκελεο ζε to 20ms) ζχκθσλα κε
ην IEC 61009:
I

N

× 1/2

I

N

×1

I

N

×2

I

N

×5

ΓΓΡ I

AC

A

B

AC

A

B

AC

A

B

AC

A

10

5

3.5

5

10

20

20

20

40

40

50

100 100



 

30

15

10.5 15

30

42

60

60

84

120 150

212 300



 

100

50

35

50

100

141

200

200

282

400 500

707 1000 

 

300

150 105

150

300

424

600

600

848

δ.ε.

1500 δ.ε.

δ.ε.



 

500

250 175

250

500

707

1000 1000 1410 δ.ε.

2500 δ.ε.

δ.ε.



 

1000

500 350

500

1000 1410 δ.ε.

δ.ε.

δ.ε.



 δ.ε.

I

N

(mA)

2000 δ.ε.

δ.ε.

δ.ε.

B

AC A B

δ.ε. .....................................................δελ εθαξκφδεηαη
ηχπνο AC ...........................................εκηηνληθφ ξεχκα δνθηκήο
ηχπνο A

…… ..................................παικηθφ ξεχκα

ηχπνο B..............................................εμνκαιπκέλν DC ξεχκα
8.3.2 Σάζε επαθήο ΓΓΡ – Uc
Δχξνο κέηξεζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN61557 είλαη 20.0V
επαθήο ηα 25V

33.0V γηα φξην ηάζεο

Δχξνο κέηξεζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN61557 είλαη 20.0 V
επαθήο ηα 50V

66.0V γηα φξην ηάζεο

Δύξνο κέηξεζεο (V)
0.0

19.9

20.0

99.9

Αλάιπζε (V)

Αθξίβεηα
(-0 % / +15 %) κέηξεζε ± 10 ςεθία

0.1

(-0 % / +15 %) κέηξεζε
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Ζ αθξίβεηα δηαθέξεη αλ ε ηάζε ηνπ δηθηχνπ είλαη ζηαζεξή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
κέηξεζεο θαη ν αθξνδέθηεο ΡΔ είλαη ειεχζεξνο παξεκβνιψλ ηάζεο.
Ρεχκα δνθηκήο .................................. max. 0.5 I

N

Όξην ηάζεο επαθήο .......................... 25 V, 50 V
Δηδηθέο αθξίβεηεο ηζρχνπλ ζε φιν ην θάζκα κεηξήζεσλ.

8.3.3 Υξόλνο δηέγεξζεο
Σν πιήξεο εχξνο κέηξεζεο αληηζηνηρεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN 61557.
Μέγηζηνη ρξφλνη κέηξεζεο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο επηινγέο ηνπ ΓΓΡ.
Δύξνο κέηξεζεο (ms)

Αλάιπζε (ms)

Αθξίβεηα

40 *

0.1

1 ms

max. time *

0.1

3 ms

0
0

* Γηα κέγηζην ρξφλν δεο ηηο αλαθνξέο πξνηχπσλ ζην θεθάιαην 4.4.2 – ηα
ραξαθηεξηζηηθά απηά εθαξκφδνληαη ζε κέγηζην ρξφλν >40 ms.
Ρεχκαηα δνθηκήο .............................. ½ I N, I N, 2 I N, 5 I

N

5 I N δελ είλαη δηαζέζηκν γηα I N=1000mA (ΓΓΡ ηχπνπ AC) ή I
A, B).
2 I

N

δελ είλαη δηαζέζηκν I N=1000 mA (ΓΓΡ ηχπνπ A) or I

1 I

N

δελ είλαη δηαζέζηκν I N=1000 mA (ΓΓΡ ηχπνπ B).

N

N

300 mA (ΓΓΡ ηχπνπ

300 mA (ΓΓΡ ηχπνπ B).

Δηδηθέο αθξίβεηεο ηζρχνπλ ζε φιν ην εχξνο ιεηηνπξγηψλ.

8.3.4 Ρεύκα δηέγεξζεο
Ρεχκα δηέγεξζεο
Σν πιήξεο εχξνο κεηξήζεσλ αληηζηνηρεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN 61557.
Δύξνο κέηξεζεο I

Αλάιπζε I

Αθξίβεηα

0.05 I

N

0.1 I

N

0.2 I

N

1.1 I

N

(ηχπνο AC)

0.2 I

N

1.5 I

N

(ηχπνο A, I

N

≥30mA)

0.05 I

N

0.1 I

N

0.2 I

N

2.2 I

N

(ηχπνο A, I

N

<30mA)

0.05 I

N

0.1 I

N

0.2 I

N

2.2 I

N

(ηχπνο B)

0.05 I

N

0.1 I

N

Υξφλνο δηέγεξζεο
Δύξνο κέηξεζεο (ms)
0

300

Αλάιπζε (ms)

Αθξίβεηα

1

3 ms
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Σάζε επαθήο
Δύξνο κέηξεζεο (V)

Αλάιπζε (V)

0.0

19.9

0.1

20.0

99.9

0.1

Αθξίβεηα
(-0 % / +15 %) κέηξεζεο

10 ςεθία

(-0 % / +15 %) κέηξεζεο

Ζ αθξίβεηα δηαθέξεη αλ ε ηάζε ηνπ δηθηχνπ είλαη ζηαζεξή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
κέηξεζεο θαη ν αθξνδέθηεο ΡΔ είλαη ειεχζεξνο παξεκβνιψλ ηάζεο.
Μεηξήζεηο δηέγεξζεο δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα I N=1000 mA (ΓΓΡ ηχπνπ B).
Δηδηθέο αθξίβεηεο ηζρχνπλ ζε φιν ην εχξνο ιεηηνπξγηψλ.
8.4 ύλζεηε αληίζηαζε
βξαρπθύθισζεο

βξόρνπ

ζθάικαηνο

θαη

αλακελόκελν

ξεύκα

8.4.1 Υσξίο ζπζθεπή απνκόλσζε ή επηινγή αζθάιεηαο
Αληίζηαζε βξφρνπ
Σν εχξνο κεηξήζεσλ αληηζηνηρεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN 61557 θαη είλαη
0.25Ω÷19999Ω
Δύξνο κέηξεζεο ( )
0.00

9.99

0.01

10.0

99.9

0.1

19999

1

100

Αθξίβεηα

Αλάιπζε ( )

(5 % κέηξεζεο + 5 ςεθία)

Αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο (ππνινγηδφκελεο ηηκέο)
Δύξνο κέηξεζεο (A)

Αλάιπζε (A)

0.00

9.99

0.01

10.0

99.9

0.1

999

1

1.00k

9.99k

10

10.0k

23.0k

100

100

Αθξίβεηα

Δμεηάζηε ηελ αθξίβεηα ησλ
κεηξήζεσλ αληίζηαζεο
βξφρνπ ζθάικαηνο

Ζ αθξίβεηα δηαθέξεη αλ ε ηάζε ηνπ δηθηχνπ είλαη ζηαζεξή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
κέηξεζεο
Ρεχκα δνθηκήο (ζηα 230 V) ............... 6.5A (10ms)
Δχξνο νλνκαζηηθήο ηάζεο ................ 30V

500V (14Hz
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8.4.2 Πξνζηαζία Ρειέ (ΓΓΡ)
Αληίζηαζε βξφρνπ
Σν εχξνο κεηξήζεσλ αληηζηνηρεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN 61557 θαη είλαη
0.46
19999 .
Δύξνο κέηξεζεο ( )

Αλάιπζε ( )

Αθξίβεηα *

0.00

9.99

0.01

(5 % κέηξεζε + 10 ςεθία)

10.0

99.9

0.1

10 % κέηξεζε

19999

1

10 % κέηξεζε

100

* Ζ αθξίβεηα επεξεάδεηαη ζηελ πεξίπησζε πςεινχ ζνξχβνπ ζην δίθηπν.
Αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο (ππνινγηδφκελεο ηηκέο)
Measuring range (A)

Resolution (A)

0.00

9.99

0.01

10.0

99.9

0.1

100

999

1

1.00k

9.99k

10

10.0k

23.0k

100

Δχξνο νλνκαζηηθήο ηάζεο ................ 50V

500V (14Hz

Accuracy

Δμεηάζηε ηελ αθξίβεηα ησλ
κεηξήζεσλ αληίζηαζεο
βξφρνπ ζθάικαηνο

500Hz)

Γελ δηεγείξεηε ν ΓΓΡ.
Οη R, XL ηηκέο είλαη ελδεηθηηθέο.
8.5 ύλζεηε αληίζηαζε γξακκήο κε αλακελόκελν ξεύκα βξαρπθύθισζεο θαη
Πηώζε ηάζεο
χλζεηε αληίζηαζε γξακκήο
Σν εχξνο κεηξήζεσλ αληηζηνηρεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ EN 61557 θαη είλαη
0.25
19.9 k .
Δύξνο κέηξεζεο ( )

Αλάιπζε ( )

0.00

9.99

0.01

10.0

99.9

0.1

100

999

1

1.00k

9.99k

10

10.0k

19.9k

100

110

Αθξίβεηα
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Αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθπθιψκαηνο (ππνινγηδφκελε ηηκή)
Δύξνο κέηξεζεο (A)

Αλάιπζε (A)

0.00

0.99

0.01

1.0

99.9

0.1

100

999

1

99.99k

10

199k

1000

1.00k
100k

Αθξίβεηα

Δμεηάζηε ηελ αθξίβεηα ηεο
ζχλζεηεο αληίζηαζεο

Ρεχκα δνθηκήο (ζηα 230 V) ............... 6.5A (10 ms)
Δχξνο νλνκαζηηθήο ηάζεο ................ 30V

500V (14Hz

500Hz)

Οη R, XL ηηκέο είλαη ελδεηθηηθέο.
Πηψζε Σάζεο (ππνινγηδφκελεο ηηκέο)
Δύξνο κέηξεζεο (V)
0.0

99.9

Αλάιπζε (V)

Αθξίβεηα

0.1

Δμεηάζηε ηελ αθξίβεηα ηεο ζχλζεηεο
αληίζηαζεο

Δχξνο ηηκψλ Εref …………………… 0.00Ω÷20.0Ω
8.6 Σάζε, ζπρλόηεηα θαη δηαδνρή θάζεσλ
8.6.1 Γηαδνρή θάζεσλ
Ολνκαζηηθφ εχξνο ηάζεο ζπζηήκαηνο ……………100VAC
Ολνκαζηηθφ εχξνο ζπρλφηεηαο ………………….. 14Hz
Δκθαληδφκελν απνηέιεζκα……………………

550VAC
500Hz

1.2.3 or 3.2.1

8.6.2 Σάζε
Δύξνο κέηξεζεο (V)
0

550

Αλάιπζε (V)

Αθξίβεηα

1

(2 % κέηξεζε + 2 ςεθία)

Σχπνο κέηξεζεο απνηειέζκαηνο ...... True r.m.s. (trms)
Ολνκαζηηθφ εχξνο ζπρλφηεηαο ......... 0Hz, 14Hz
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8.6.3 πρλόηεηα
Δύξνο κέηξεζεο (Hz)
0.00

Αλάιπζε (Hz)

Αθξίβεηα

0.01

(0.2 % κέηξεζε + 1 ςεθίν)

999.99

Δχξνο νλνκαζηηθήο ηάζεο ................ 10 V

550 V

8.7 Απεπζείαο απεηθόληζε ηάζεο
Δύξνο κέηξεζεο (V)
Αλάιπζε (V)
10

1

550

Αθξίβεηα
(2 % κέηξεζεο + 2 ςεθία)

8.8 Αληίζηαζε γείσζεο
Αληίζηαζε γείσζεο κεζνδνο 3-Αγσγώλ
Σν εχξνο κέηξεζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN61557 είλαη 0.67
Δύξνο κέηξεζεο ( )

9999

Αθξίβεηα

Αλάιπζε ( )

0.00

19.99

0.01

20.0

199.9

0.1

200

1999

1

5 % κέηξεζεο

2000

9999

1

10 % κέηξεζεο

(3 % κέηξεζεο + 3 ςεθία)

Δπηπξφζζεηα ιάζε αληίζηαζεο εάλ
Rc max. ή Rp max. μεπεξλά ............. (5 % κέηξεζεο + 10 ςεθία)
Rc max. ............................................ 100 RE ή 50 k

(φπνην είλαη ρακειφηεξν)

Rp max. ............................................ 100 RE ή 50 k

(φπνην είλαη ρακειφηεξν)

Απηφκαηε δνθηκή αληίζηαζεο ειεθηξνδίνπ .................................. yes
Δπηπξφζζεηα ζθάικαηα
ζηα 3V ζφξπβν (50 Hz) ................... (5 % κέηξεζεο + 10 ςεθία)
Απηφκαηε δνθηκή ζνξχβνπ ηάζεο ..... λαη
Έλδεημε θαηψθιη ζνξχβνπ ηάζεο ...... 1 V (<50 Ω, ρεηξφηεξε θαηάζηαζε)
Σάζε αλνηθηψλ άθξσλ ...................... 40 VAC
πρλφηεηα ηάζεο δνθηκήο ................. 125 Hz
Ρεχκα βξαρπθχθισζεο .................... < 20 mA
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Αληίζηαζεο γείσζεο κε κία ακπεξνηζηκπίδα
Δύξνο κέηξεζεο ( )

Αθξίβεηα

Αλάιπζε ( )

0.00

19.99

0.01

20.0

199.9

0.1

200

1999

1

5 % κέηξεζεο

2000

9999

1

10 % κέηξεζεο

(3 % κέηξεζεο + 3 ςεθία)

Δπηπξφζζεηα ιάζε αληίζηαζεο εάλ:
Rc max. ή Rp max. μεπεξλά ............. (5 % of reading + 10 digits)
Rc max. ............................................ 100 RE ή 50 k

(φπνην είλαη ρακειφηεξν)

Rp max. ............................................ 100 RE ή 50 k

(φπνην είλαη ρακειφηεξν)

Απηφκαηε δνθηκή αληίζηαζεο ειεθηξνδίνπ .................................. yes
Λφγνο αληίζηαζε πνπ πξνθαιείηαη ην ζθάικα ………………..2% x R/RE
Δπηπξφζζεηα ζθάικαηα
R θαη Re,ζηα 3V ζφξπβν (50 Hz) .... ±(5 % κέηξεζεο + 10 ςεθία)
R, ≤2A ζνξχβνπ (50Hz)……………… ±(10 % κέηξεζεο + 10 ςεθία)
Απηφκαηε δνθηκή ζνξχβνπ ηάζεο ..... λαη
Έλδεημε θαηψθιη ζνξχβνπ ηάζεο ...... 1 V (<50 Ω, ρεηξφηεξε θαηάζηαζε)
Σάζε αλνηθηψλ άθξσλ ...................... 40 VAC
πρλφηεηα ηάζεο δνθηκήο ................. 125 Hz
Ρεχκα βξαρπθχθισζεο .................... < 20 mA
Υακειή έλδεημε ξεχκαηνο ακπεξνηζηκπίδαο ........................ λαη
Έλδεημε ζνξχβνπ ξεχκαηνο .............. yes
Δμεηάζηε ην ελδερφκελν ζθαικάησλ απφ ηελ ρξήζε ηεο ακπεξνηζηκπίδαο.
Μέηξεζε βξόρνπ αληίζηαζεο γείσζεο κε δύν ακπεξνηζηκπίδεο
Δύξνο κέηξεζεο ( )

Αλάιπζε ( )

Αθξίβεηα *

0.00

19.9

0.01

(10 % κέηξεζεο + 10 ςεθία)

20.0

30.0

0.1

(20 % κέηξεζεο)

30.1

39.9

0.1

(30 % κέηξεζεο)

* απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν ακπεξνηζηκπίδσλ >30 cm.
Δπηπξφζζεηα ζθάικαηα
ζηα 3A / 50Hz ζφξπβνο ζε 1Ω .......... (10 % κέηξεζεο)
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πρλφηεηα ηάζεο δνθηκήο ................. 125Hz
Έλδεημε ζνξχβνπ ξεχκαηνο .............. λαη
Υακειή έλδεημε ξεχκαηνο ακπεξνηζηκπίδαο ........................ λαη
Δμεηάζηε ην ελδερφκελν ζθαικάησλ απφ ηελ ρξήζε ησλ ακπεξνηζηκπίδσλ.
Δηδηθή αληίζηαζε εδάθνπο
Δύξνο κέηξεζεο ( m)
0.0

99.9

0.1

100

999

1

1.00k

9.99k

0.01k

10.0k

99.9k

0.1k

Βιέπε ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε
ηελ αθξίβεηα

>100k

1k

Δύξνο κέηξεζεο ( m)

Αλάιπζε ( m)

0.0

99.9

0.1

100

999

1

1.00k

9.99k

0.01k

10.0k

99.9k

0.1k

>100k

Αθξίβεηα

Αλάιπζε ( m)

Αθξίβεηα

Βιέπε ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε
ηελ αθξίβεηα

1k

Αξρή:
ξ = 2·π·distance·Re,
κε Re σο ε κεηξνχκελε απφζηαζε κε ηελ κέζνδν ησλ 4-αγσγψλ.
εκεηώζεηο αθξίβεηαο:


Ζ αθξίβεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο εδάθνπο ζρεηίδεηαη
απφ ηελ κεηξνχκελε Re θαη είλαη φπσο παξαθάησ:
Αθξίβεηα

Δύξνο κέηξεζεο ( )
1.00

1999

5 % κέηξεζεο

2000 19.99k

10 % κέηξεζεο

>20k

20 % κέηξεζεο

Γηα ζθάικαηα βι. Μέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο κε 3-αγσγνχο.
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8.9 Ρεύκα
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ρξήζε ακπεξνηζηκπίδαο
Δύξνο κέηξεζεο

Αλάιπζε

0.0 mA

99.9 mA

0.1 mA

100 mA

999 mA

1 mA

Αθξίβεηα
(3 % κέηξεζεο + 3 ςεθία)

0.01 A

1.00 A 19.99 A

Αληίζηαζε εηζφδνπ ............................ 100
Μέγηζην ξεχκα εηζφδνπ..................... 30 mA (=30 A ζηελ ακπεξνηζηκπίδα κε ιφγν
1000:1)
Αξρή κέηξεζεο ................................. ακπεξνηζηκπίδα, ιφγν 1000:1
Ολνκαζηηθή ζπρλφηεηα ..................... 40Hz

500Hz

Δμεηάζηε ην ελδερφκελν ζθαικάησλ απφ ηελ ρξήζε ηεο ακπεξνηζηκπίδαο.
8.10 Αηζζεηήξαο
Αηζζεηήξαο (LUX meter ηύπνο B)
Δύξνο κέηξεζεο

Αλάιπζε (lux)

0.0 lux

19.99 lux

0.01

20.0 lux

199.9 lux

0.1

200 lux

1999 lux

1

19.99 klux

10

2.00 klux

Αθξίβεηα

(5 % κέηξεζεο + 2 ςεθία)

Αξρή κέηξεζεο ................................. θσηνδίνδνο ππξηηίνπ κε θίιηξν V( )
θάικα αληίδξαζεο θάζκαηνο ......... < 3.8% ζε ζρέζε κε ηελ θακπχιε CIE
θάικα ζπλεκίηνλνπ ........................ < 2.5 % κέρξη ηελ γσλία πξφζπησζεο ησλ +/- 85
βαζκψλ
Οιηθή αθξίβεηα ................................. ζχκθσλα κε ην πξφηππν DIN 5032 Class B
Ζ αθξίβεηα κπνξεί λα δηαθέξεη ζε φιν ην θάζκα ιεηηνπξγίαο.
Αηζζεηήξαο (LUX meter ηύπνο C)
Δύξνο κέηξεζεο

Αλάιπζε (lux)

0.00 lux

19.99 lux

0.01

20.0 lux

199.9 lux

0.1
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200 lux
2.00 klux

1999 lux

1

19.99 klux

10

Αξρή κέηξεζεο ................................. θσηνδίνδνο ππξηηίνπ
θάικα ζπλεκίηνλνπ ........................ < 3.0 % κέρξη ηελ γσλία πξφζπησζεο ησλ +/- 85
βαζκψλ
Οιηθή αθξίβεηα…………………………ζχκθσλα κε ην πξφηππν DIN 5032 Class C
Ζ αθξίβεηα κπνξεί λα δηαθέξεη ζε φιν ην θάζκα ιεηηνπξγίαο.
8.11 Γνθηκή Βαξίζηνξ
DC ηάζε
Δύξνο κέηξεζεο (V)
0

1000

Αλάιπζε (V)

Αθξίβεηα

1

(3 % κέηξεζεο + 3 ςεθία)

Αλάιπζε (V)

Αθξίβεηα

1

Λάβαηε ππφςε ηελ αθξίβεηα ηεο
DC ηάζεο

AC ηάζε
Δύξνο κέηξεζεο (V)
0

625

Αξρή κέηξεζεο ................................. d.c. ηάζε κνξθή ξάκπαο
Κιήζε ηάζεο δνθηκήο ....................... 500 V/s
Ρεχκα θαησθιίνπ.............................. 1 mA
8.12. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά
Σάζε ιεηηνπξγίαο .............................. 9 VDC (6 1.5 V κπαηαξίεο, ηχπνο AA)
Λεηηνπξγίαο ....................................... ηππηθά 13 h
Σάζε ηξνθνδνηηθνχ θφξηηζεο ........... 12 V

10 %

Ρεχκα ηξνθνδνηηθνχ θφξηηζεο ......... 400 mA max.
Ρεχκα θφξηηζεο κπαηαξηψλ.............. 250 mA (εζσηεξηθήο εμνκάιπλζεο)
Καηεγνξία πξνζηαζίαο ηάζεο ........... 600 V CAT III, 300 V CAT IV
Τπνδνρέαο θηζ
Καηεγνξία πξνζηαζίαο ηάζεο .. 300 V CAT III
Σαμηλφκεζε πξνζηαζίαο ................... δηπιήο κφλσζεο
Βαζκφο κφιπλζεο ............................. 2
Βαζκφο πξνζηαζίαο ......................... IP 40
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Οζφλε ...............................................
Γηαζηάζεηο (w

h

320x240 dots matrix νζφλε κε νπίζζην
θσηηζκφ

d) ...................... 23 cm

Βάξνο ..............................................

10.3 cm

11.5 cm

1.37 kg, ρσξίο κπαηαξίεο

πλζήθεο αλαθνξάο
Θεξκνθξαζία .................................... 10 C

30 C

Τγξαζίαο .......................................... 40 %RH

70 %RH

πλζήθεο ιεηηνπξγίαο
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ................. 0 C

40 C

Μέγηζηε ζρεηηθή πγξαζία .................. 95 %RH (0 C

40 C), ρσξίο ζπκπχθλσζε

πλζήθεο απνζήθεπζεο
Θεξκνθξαζία .................................... -10 C

+70 C

Μέγηζηε ζρεηηθή πγξαζία .................. 90 %RH (-10 C

+40 C)

80 %RH (40 C

60 C)

Δληνπηζηήο ....................................... ππνζηεξίδεη επαγσγηθή ιεηηνπξγία
Μέγηζηε ηάζε ιεηηνπξγίαο ................. 440 V a.c.
Σαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ
RS 232.............................................. 115200 baud
USB .................................................. 256000 baud
Σν ζθάικα ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ην ζθάικα γηα ηηο
ζπλζήθεο αλαθνξάο (πνπ θαζνξίδνληαη ζην εγρεηξίδην γηα θάζε ιεηηνπξγία) +1% ηεο
κεηξνχκελεο ηηκήο + 1 ςεθίν, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην εγρεηξίδην γηα ηελ
ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α – Πίλαθαο Αζθαιεηώλ
εκείσζε: Οη παξαθάησ πίλαθεο αζθαιεηψλ είλαη ελζσκαησκέλνη ζην φξγαλν
Αζθάιεηα ηύπνπ NV
Ολνκαζηηθφ
ξεχκα

Υξφλνο δηαθνπήο [s]
35m

(A)

0.1

0.2

0.4

5

Ρεύκα απόδεπμεο (A)

2

32.5

22.3

18.7

15.9

9.1

4

65.6

46.4

38.8

31.9

18.7

6

102.8

70

56.5

46.4

26.7

10

165.8

115.3

96.5

80.7

46.4

16

206.9

150.8

126.1

107.4

66.3

20

276.8

204.2

170.8

145.5

86.7

25

361.3

257.5

215.4

180.2

109.3

35

618.1

453.2

374

308.7

169.5

50

919.2

640

545

464.2

266.9

63

1217.2

821.7

663.3

545

319.1

80

1567.2

1133.1

964.9

836.5

447.9

100

2075.3

1429

1195.4

1018

585.4

125

2826.3

2006

1708.3

1454.8

765.1

160

3538.2

2485.1

2042.1

1678.1

947.9

200

4555.5

3488.5

2970.8

2529.9

1354.5

250

6032.4

4399.6

3615.3

2918.2

1590.6

315

7766.8

6066.6

4985.1

4096.4

2272.9

400

10577.7

7929.1

6632.9

5450.5

2766.1

500

13619

10933.5

8825.4

7515.7

3952.7

630

19619.3

14037.4

11534.9

9310.9

4985.1

710

19712.3

17766.9

14341.3

11996.9

6423.2

800

25260.3

20059.8

16192.1

13545.1

7252.1

1000

34402.1

23555.5

19356.3

16192.1

9146.2

1250

45555.1

36152.6

29182.1

24411.6

13070.1
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Αζθάιεηα ηύπνπ gG
Υξφλνο δηαθνπήο [s]

Rated
current

35m

0.1

0.2

0.4

5

Ρεύκα απόδεπμεο (A)

(A)
2

32.5

22.3

18.7

15.9

9.1

4

65.6

46.4

38.8

31.9

18.7

6

102.8

70

56.5

46.4

26.7

10

165.8

115.3

96.5

80.7

46.4

13

193.1

144.8

117.9

100

56.2

16

206.9

150.8

126.1

107.4

66.3

20

276.8

204.2

170.8

145.5

86.7

25

361.3

257.5

215.4

180.2

109.3

32

539.1

361.5

307.9

271.7

159.1

35

618.1

453.2

374

308.7

169.5

40

694.2

464.2

381.4

319.1

190.1

50

919.2

640

545

464.2

266.9

63

1217.2

821.7

663.3

545

319.1

80

1567.2

1133.1

964.9

836.5

447.9

100

2075.3

1429

1195.4

1018

585.4

Αζθάιεηα ηύπνπ B
Ολνκαζηηθφ
ξεχκα (A)

Υξφλνο δηαθνπήο [s]
35m

0.1

0.2

0.4

5

Ρεύκα απόδεπμεο (A)
6

30

30

30

30

30

10

50

50

50

50

50

13

65

65

65

65

65

16

80

80

80

80

80

20

100

100

100

100

100

25

125

125

125

125

125

32

160

160

160

160

160

40

200

200

200

200

200

50

250

250

250

250

250

63

315

315

315

315

315

119
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Αζθάιεηα ηύπνπ C
Ολνκαζηηθφ
ξεχκα (A)

Υξφλνο δηαθνπήο [s]
35m

0.1

0.2

0.4

5

Ρεύκα απόδεπμεο (A)
0.5

5

5

5

5

2.7

1

10

10

10

10

5.4

1.6

16

16

16

16

8.6

2

20

20

20

20

10.8

4

40

40

40

40

21.6

6

60

60

60

60

32.4

10

100

100

100

100

54

13

130

130

130

130

70.2

16

160

160

160

160

86.4

20

200

200

200

200

108

25

250

250

250

250

135

32

320

320

320

320

172.8

40

400

400

400

400

216

50

500

500

500

500

270

63

630

630

630

630

340.2

Αζθάιεηα ηύπνπ K
Ολνκαζηηθφ
ξεχκα (A)

Υξφλνο δηαθνπήο [s]
35m

0.1

0.2

0.4

Ρεύκα απόδεπμεο (A)
0.5

7.5

7.5

7.5

7.5

1

15

15

15

15

1.6

24

24

24

24

2

30

30

30

30

4

60

60

60

60

6

90

90

90

90

10

150

150

150

150

13

195

195

195

195

16

240

240

240

240

20

300

300

300

300

120
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25

375

375

375

375

32

480

480

480

480

Αζθάιεηα ηύπνπ D
Ολνκαζηηθφ
ξεχκα (A)

Υξφλνο δηαθνπήο [s]
35m

0.1

0.2

0.4

5

Ρεύκα απόδεπμεο (A)
0.5

10

10

10

10

2.7

1

20

20

20

20

5.4

1.6

32

32

32

32

8.6

2

40

40

40

40

10.8

4

80

80

80

80

21.6

6

120

120

120

120

32.4

10

200

200

200

200

54

13

260

260

260

260

70.2

16

320

320

320

320

86.4

20

400

400

400

400

108

25

500

500

500

500

135

32

640

640

640

640

172.8
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