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 אזהרות
 
 ואף מומלץ לקרוא את הגרסא המורחבת. ההוראות מסמך זה אינו יכול להוות תחליף לספר  -
יש לקרוא את הוראות השימוש בקפידה, אחרת  EurotestXCלפני השימוש במכשיר   -

 הנבדק. מכשיר עלול להיות מסוכן עבור המפעיל, עבור המכשיר או לציודבהשימוש 

 ! את הוראות השימוש בקפידה סימון זה פירושו קרא   -

 ! אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק למכשיר או לאביזרים -
 ! הוראות שימושהחלפתו לפי בצע , במקרה של נתיך שרוף -
תחשמלות, תוך סכנת ה על מנת למנוע יםאת כל אמצעי הזהירות הידועלשקול יש  -

 ! התמודדות עם מתח מסוכן
 !550V ספקת מתח גבוה יותר מאשר רכות אאין להשתמש במכשיר במע -
 ! היצרןע"י לבצע זאת אדם המוסמך או שירות מרכז  הליך כיול מותר להתבצע רק על ידי -
 ידי המפיץ ! עלים מסופקהאו אופציונלי  םסטנדרטימקוריים ביזרים השתמש רק בא -
    ! CAT III / 300 Vמתח קטגוריה ים התואמים לחדשהתחשב בשימוש אביזרים ישנים או  -
 !300V היא קרקעפוטנציאל פאזי לאומר מתח המרבי המותר בין  הווה 
על  המצויה אותו סוג כהגדרהלרק יש להחליף  נטענות. NiMHסוללות מכשיר זה מכיל  -

אין להשתמש בסוללות סטנדרטיות תוך אספקת מתאם החשמל  הסוללה .בבית התווית 
 ! עלולות להתפוצץהסוללות אחרת  מחובר,

, הסר את כבל אספקת החשמל ניתוק כל הפרוביםלבדוק  המכשיר. מתח מסוכן קיים בתוך -
 המכשיר לפני הסרת תא מכסה הסוללה. לכבות אתיש 

 
 

שליטה בהליך למעגלי הגנה נטענות מייד עם חיבור המטען לחשמל, במכשיר מובנה  הסוללות
 מקסימלי. סוללה אורך חיילהבטיח את טעינת הסוללה 

 להלן. הקוטביות ההיצע שמוצג בתרשים שקע חשמל
 

 קוטביות שקע אספקת טעינה
+-

 

  
 הערה:

שריפה כדי למנוע  נמסר מיצרן או מפיץ של ציוד הבדיקה,ההשתמש רק במתאם החשמל  
 אפשרית או הלם חשמלי!

 שעות לפני השימוש הראשוני.  12מומלץ יש להטעין את המכשיר כ 

 

 תקשורת 
 (.USB / RS 232) המתאים לדרישתךבחר ממשק תקשורת 

 .הפעל את המחשב והמכשיר
 .Metrel ES Managerתוכנה מסופקת   הפעלת

 .מזהה אוטומטית את המכשיר המחשב
למשתמש, הכנת דוחות  : הורדת הנתונים, ניקוי אחסון, שינוי נתוניםימוש בתוכנית עבורהש

 של גיליון אלקטרוני.וייצוא 

 
 חשוב
  .USBצריך להיות מותקן במחשב לפני התקנת ממשק  USB-התקן ה

 ההתקנה. הנמצא  בתקליטור USBעיין בהוראות התקנת התקן  
 

 :מהירות תקשורת העברת נתונים
RS 232 115200  

USB 256000  
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ות ראשונית.. הכר1  

 
 .טק בע"מ-שני עבור הצטרפותך למשתמשי ציוד וברכות תודה

מתקני חשמל הראשון מסוגו בישראל בעל מסך  לבדיקתאנו גאים להציע מכשיר מקצועי זה 
 מגע צבעוני

 .8GBוזיכרון אחסון בנפח 
 רב שנים בתחום ציוד לבדיקת מתקנים. ניסיוןהמכשיר עוצב ויוצר על בסיס 

 
 כללי 1.1

מה שיותר מדידות ביצוע כהמאפשר היינו מכשיר מקצועי ,רב שימושי  MI3152ה מכשיר 
וכן סטנדרטים אחרים בתחום  EN61557ים ארופי, בהסתמך על סטנדרטים אבתנאי שטח

 מדידות החשמל.
 המכשיר מצויד עם כל האבזרים הנדרשים לבדיקה נוחה וקלה..

ים שימוש רב שנים ללא צורך יוצר מרכיבים בטכנולוגיה חדשים המאפשר MI3152 דגם
 גבוהה ביותר. הינהבשרות ולכן אמינות המכשיר 

של המכשיר מומלץ לקרוא את חוברת השימוש  תשימוש מקסימלירמת בכדי להגיע ל
כן מצורפת חוברת ללמידה תאורטית של בדיקת מתקני חשמל והיינה חלק -המצורפת. כמו

 ל.י של בודקי מתקני חשמאבלתי ניפרד מלימוד אקדמ
 

, שבכול מצב עבודה  HELPבכדי שהשימוש יהיה קל ופשוט הכנסנו למכשיר תפריט עזרה 
 מראה באופן סכמתי את דרכי החיבורים הנדרשים לביצוע המדידה.

 
בסיום ביצוע כל מדידה ניתן לשמור בזיכרון המכשיר את תוצאת הבדיקה ולתת לה שם על 

 מנת
לבצע דוח ממוחשב עם גיבוי הנתונים ולמחשב  מכן ניתן יהיה להוריד אותןלאחר ש

 וסטטיסטיקות של מדידות  לאורך זמן.
 

 :וסימנים מוסכמים זהרותא 1.2

לשמור על חיי המכשיר  בנוסףו  MI3152בעזרת    איכותיותעל מנת לקבל תוצאות מדידה 
 זהרות הכלליות .וב לעבור על האלאורך זמן רב . חש

 ** סימנים מוסכמים בסוף החוברת **
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 המכשיר: כפתורי

 

 
 

 

 
 "4.3מסך מגע צבעוני בגודל  .1
 שמירת ערך רצוי בזיכרוןמיועד ל – SAVEכפתור  .2
 לניווט ומעבר בין השדות –כפתורי חיצים  .3
 משמש כלחצן בחירה והרצת בדיקה –כפתור הפעלה  .4
 תצוגה מפורטת של האפשרויות –כפתור אפשרויות  .5
 רה למסך הקודם או יציאהכפתור חז – ESCכפתור  .6
דקות  10לאחר  תכיבוי והדלקה, המכשיר כבה אוטומטי - ON/OFFכפתור  .7

 ללא שימוש.
 הגדרות כלליות. – Settingsכפתור  .8
 תאורת מסךלכיבוי והדלקת  –כפתור תאורה  .9

 קיצור דרך לזכרון המכשיר – Memory Organizerכפתור  .10
 דדותקיצור דרך לבדיקות הבו – Single Testכפתור  .11
 קיצור דרך למסך בדיקות אוטומטיות – Auto Testכפתור  .12
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 מדידות :
  הבדיקות על מנת לפרוס את כל אפשרויות הבדיקה נכנס לתפריט

 
 נבחר באפשרות פריסת כל הבדיקות

 
 

 :U voltage מתחמדידת 
רף או את מדידת מתח נעשית בצורה אוטומטית יש לחבר את כבל המתח הישראלי המצו

( המכשיר יזהה אוטומטית את סוג החיבור ויציג L1-L,L2-N,L3-PEכבל שלושת המוליכים )
תלת פאזי בהתאם, תדירות הרשת ואת סדר הפאזות במקרה של חיבור \את המתח החד

  תלת פאזי
 

 
 

 
 פאזי חדחיבור  –' מקרה ב                             חיבור תלת פאזי   –מקרה א'      

 
 
 
 

mailto:sales@shany-tech.com
http://www.shany-tech.com/
http://www.shany-tech.com/


 39800פארק תעשיה צפוני קיסריה  11, הברקת טק בע"מ-נציגים בלעדיים: שני
   tech.com-sales@shany :דוא"ל  6372908-04פקס  6270164-04טלפון 

tech.com-www.shany 

 

 
 :ISO Riso התנגדות בידודמדידת 

 
 לחיצה על המלבן האפור או על כפתור ההגדרות )במסך תחת המשולש הירוק(

 ניתן להגדיר את פרמרטרי הבדיקה:
Uiso –  50מתח הבדיקהV, 100V, 250V, 500V, 1000V 

Type Riso – ישנם מספר  (נבדק טיב הבידוד אופן ביצוע הבדיקה )בין אלו מוליכים
 L/PE, L/N, N/PE, L/L פשרויות א

Limit –  גבול תוצאת המדידה )מעל הערך הנמדד תתקבל תוצאה תקינה, תחתיו תתקבל
 תוצאה שלילית(

 **  Help** חשוב לבצע את הבדיקה לפי השרטוט הבא שמופיע במסך ה 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יש לקצר את מוליך 

 PEעם ה Nה

mailto:sales@shany-tech.com
http://www.shany-tech.com/
http://www.shany-tech.com/


 39800פארק תעשיה צפוני קיסריה  11, הברקת טק בע"מ-נציגים בלעדיים: שני
   tech.com-sales@shany :דוא"ל  6372908-04פקס  6270164-04טלפון 

tech.com-www.shany 

 

:  ורציפות התנגדותמדידת   
 200mAהארקה ופס השוואת פוטנציאלים בחיבור התנגדות  – R200 lowמדידת 

 
 לחיצה על המלבן האפור או על כפתור ההגדרות )במסך תחת המשולש הירוק(

 ניתן להגדיר את פרמרטרי הבדיקה:
Output –  מוצא הבדיקה מתבצע ביןL  לN 

Bonding – )החיבור הנמדד )חיבור הארקה או פס השוואת פוטנציאלים 
Limit – תחתיו תתקבל יתשליל)מעל הערך הנמדד תתקבל תוצאה  גבול תוצאת המדידה ,

 (חיוביתתוצאה 
ולבצע כיול לקיזוז   Help** חשוב לבצע את הבדיקה לפי השרטוט הבא שמופיע במסך ה 

 **החוטים ולוחצים על העיגול שמעל סימן השאלה( 3התנגדות החוטים )מקצרים את 

 
 

 7mAבדיקת רציפות בזרם  – R7 continuityמדידת 

 
 לחיצה על המלבן האפור או על כפתור ההגדרות )במסך תחת המשולש הירוק(

 ניתן להגדיר את פרמרטרי הבדיקה:
Sound – כיבוי והדלקה של צפצוף 

ולבצע כיול לקיזוז   Help** חשוב לבצע את הבדיקה לפי השרטוט הבא שמופיע במסך ה 
 ול שמעל סימן השאלה(החוטים ולוחצים על העיג 3התנגדות החוטים )מקצרים את 
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: בדיקת ממסרי פחת  
אפשרויות לבדיקת ממסרי פחת  4ישנן   

  Uc מתח מגע -    
 RCD tבדיקה לפי זמן  -   
 RCD Iבדיקה לפי זרם  -   
 בדיקה אוטומטית כללית -   

 
 לחיצה על המלבן האפור או על כפתור ההגדרות )במסך תחת המשולש הירוק(

 רי הבדיקה:ניתן להגדיר את פרמרט
nΔI –  10רגישות ממסר הפחתmA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 1000mA 

Type –  סוג הממסרA, AC, F, B, B+ 
Phase – )קוטביות )חיובית או שלילית 

nΔ – xI 5 ,2 ,1 ,0.5הכפלת זרם המדידה 
 **  Help** חשוב לבצע את הבדיקה לפי השרטוט הבא שמופיע במסך ה 
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 )ללא הקפצת פחת(: Zsלולאת התקלה מדידת 

 
 לחיצה על המלבן האפור או על כפתור ההגדרות )במסך תחת המשולש הירוק(

 ניתן להגדיר את פרמרטרי הבדיקה:
Fuse Type –  סוג ההגנהgG, NV, B, C, D, K 

Fuse I – ערך הזרם הנקוב על ההגנה 
Fuse T – ערך הזמן המקסימלי להפעלת ההגנה 
Ia(Ipsc) – ערך הזרם קצר המינימלי עבור סוג ההגנה הנבחר 

 **  Help** חשוב לבצע את הבדיקה לפי השרטוט הבא שמופיע במסך ה 

 

 עכבת הקו וזרם קצר צפוי – Zlineעכבת קו מדידת 

 
 לחיצה על המלבן האפור או על כפתור ההגדרות )במסך תחת המשולש הירוק(

 ניתן להגדיר את פרמרטרי הבדיקה:
Fuse Type –  סוג ההגנהgG, NV, B, C, D, K 

Fuse I – ערך הזרם הנקוב על ההגנה 
Fuse T – ערך הזמן המקסימלי להפעלת ההגנה 
Ia(Ipsc) – ערך הזרם קצר המינימלי עבור סוג ההגנה הנבחר 

 **  Help** חשוב לבצע את הבדיקה לפי השרטוט הבא שמופיע במסך ה 
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 :dU Voltage Drop מפל מתח מדידת 

 
 לחיצה על המלבן האפור או על כפתור ההגדרות )במסך תחת המשולש הירוק(

 ניתן להגדיר את פרמרטרי הבדיקה:
Fuse Type –  סוג ההגנהgG, NV, B, C, D, K 

Fuse I – ערך הזרם הנקוב על ההגנה 
Fuse T – ערך הזמן המקסימלי להפעלת ההגנה 

Limit(dU) – מעל ערך זה הבדיקה תיכשל( הערך המקסימלי המותר באחוזים( 
ולבצע כיול לקיזוז   Help** חשוב לבצע את הבדיקה לפי השרטוט הבא שמופיע במסך ה 

 החוטים ולוחצים על העיגול שמעל סימן השאלה( 3התנגדות החוטים )מקצרים את 

 

 )עם הקפצת פחת(: Zloopלולאת התקלה מדידת 

 
 ת )במסך תחת המשולש הירוק(לחיצה על המלבן האפור או על כפתור ההגדרו

 ניתן להגדיר את פרמרטרי הבדיקה:
Fuse Type –  סוג ההגנהgG, NV, B, C, D, K 

Fuse I – ערך הזרם הנקוב על ההגנה 
Fuse T – ערך הזמן המקסימלי להפעלת ההגנה 
Ia(Ipsc) – ערך הזרם קצר המינימלי עבור סוג ההגנה הנבחר 

 **  Helpוט הבא שמופיע במסך ה ** חשוב לבצע את הבדיקה לפי השרט
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 התנגדות כלפי המסה הכללית של האדמה:מדידת 

 
Limit –  תחתיו תתקבל שליליתגבול תוצאת המדידה )מעל הערך הנמדד תתקבל תוצאה ,

 (חיוביתתוצאה 
 Help** חשוב לבצע את הבדיקה לפי השרטוט הבא שמופיע במסך ה
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 :PEה התנגדות מוליךמדידת 

 
 לחיצה על המלבן האפור או על כפתור ההגדרות )במסך תחת המשולש הירוק(

 ניתן להגדיר את פרמרטרי הבדיקה:
Bonding – )החיבור הנמדד )חיבור הארקה או פס השוואת פוטנציאלים 

RCD  -  האם קיים פחתYes, No  
Limit –  תחתיו תתקבל , שליליתגבול תוצאת המדידה )מעל הערך הנמדד תתקבל תוצאה

 (חיוביתתוצאה 
 Help** חשוב לבצע את הבדיקה לפי השרטוט הבא שמופיע במסך ה

 

 
 

: נוספות הניתנות לביצוע באמצעות עזרים מדידות  
 : Illumination עוצמת הארהמדידת 

 
 A1173 / A1172מק"ט  Bאו  Cן לוקסמטר מסוג שנדרש חיי
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 : Harmonics, Power, Currents זרם,הספק והרמוניותמדידת 

 
 A1018 / A1019 / A1391נדרשת צבת זרם מק"ט 

 
 

 : Zloop mΩלולאת תקלה ברזולוציה גבוההמדידת 

 
 A1143נדרשת מזוודת הרחבה מק"ט 
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  החלפת סוללות

 
(3( ולפרק את מכסה הסוללות )2הברגים ) 3יש לפתוח את   

 
 F1 M 315 mA / 250 V פיוז  .1
 F2 and F3 F 4 A / 500 V (breaking capacity 50 kA)פיוזים  .2
 מספר סידורי .3
 NiMHסוללות נטענות  .4
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  סימנים מוסכמים:

    

 

mailto:sales@shany-tech.com
http://www.shany-tech.com/
http://www.shany-tech.com/


 39800פארק תעשיה צפוני קיסריה  11, הברקת טק בע"מ-נציגים בלעדיים: שני
   tech.com-sales@shany :דוא"ל  6372908-04פקס  6270164-04טלפון 

tech.com-www.shany 

 

 

mailto:sales@shany-tech.com
http://www.shany-tech.com/
http://www.shany-tech.com/


 39800פארק תעשיה צפוני קיסריה  11, הברקת טק בע"מ-נציגים בלעדיים: שני
   tech.com-sales@shany :דוא"ל  6372908-04פקס  6270164-04טלפון 

tech.com-www.shany 

 

 

mailto:sales@shany-tech.com
http://www.shany-tech.com/
http://www.shany-tech.com/

