
Testowanie Zabezpieczeń         

PROFITEST



Urządzenia testujące wysokiej jakości

Najwyższej jakości innowacyjny model dla najbardziej zaawansowa-
nych wymagań: nowy PROFITEST Master to innowacyjne i uniwer-
salne urządzenie pomiarowe dla profesjonalistów. Jego ergonomicz-
ny projekt ułatwia użytkownikowi efektywną i dokładną realizację 
szerokiego wachlarza zadań pomiarowych. W skład serii PROFITEST 
Master wchodzą cztery wersje urządzeń o wzrastających osiągach, 
które można podzielić ze względu na zakres wymaganych aplikacji i 
typowe zadania pomiarowe.

PROFITEST
INSTALLATION TESTER

M

MASTER

Właściwości

 Certyfikat kalibracji DKD
 Czteroprzewodowa metoda pomiaru
 Baza pamięci o pojemności do 50000 testowanych obiektów
 CAT III/600 V CATIV/300V
 Połączenie z PC za pośrednictwem portu USB (urządzenie typu slave)
 Możliwość aktualizacji za pośrednictwem PC
 Pełen test wyłącznika różnicowoprądowego (test napięciem sieciowym)
 Zawiera oprogramowanie ETC (Electrical Testing Center)
 Działa na bateriach lub akumulatorach

Zawartość zestawu: 1 urządzenie Profitest Master, PRO-Schuko: adapter 
wtyczkowy 2/3-biegunowy, pasek na ramię, certyfikat kalibracji DKD, opro-
gramowanie ETC, instrukcja użytkowania, 8 baterii (AA).  
Opcjonalnie: ładowarka.

Urządzenie testujące dla IEC 60364-6 / EN 61557



Urządzenie testujące dla IEC 60364-6
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Wszechstronny i niezawodny

Sprawdzone urządzenie wyróżniające się różnorodnością opcji 
pomiarowych – oraz wiarygodnością wyników. Wyniki pomiarów 
oraz dodatkowe dane mające znaczenie dla poszczególnych testów 
– przykładowo schematy – przedstawiane są na dużym, wyraźnym, 
podświetlanym wyświetlaczu. Urządzenie wyposażone jest w jeden 
przełącznik oraz pięć przycisków, co umożliwia wygodną obsługę.

Właściwości

 Fabryczny certyfikat kalibracji
 Działa na bateriach lub akumulatorach
 CAT III/300 V

Zawartość zestawu: 1 urzą dzenie Profitest 2, PRO-Schuko: 
adapter wtyczkowy 2/3-biegunowy, pasek na ramię, fabryczny 
certyfikat kalibracji, instrukcja użytkow  ania, 6 baterii (AA).  
Opcjonalnie: ładowarka.



Poręczny, wytrzymały i wysoce dokładny

PROFITEST C to idealne przenośne urządzenie testujące, przykładowo 
dla ekip instalacyjnych. Jego niezwykle wytrzymała dwuelementowa 
obudowa z wbudowanymi zabezpieczeniami przed uderzeniem z 
łatwością radzi sobie w najtrudniejszych nawet warunkach. Duży, pod-
świetlany, antyodblaskowy wyświetlacz i wyraźne menu nawigacyjne 
pozwalają na efektywnie przedstawienie wszelkiego typu pomiarów. 
Obsługa urządzenia jest szybka i łatwa – instrument zawiera tylko pięć 
przycisków.

Właściwości

 Fabryczny certyfikat kalibracji
 Dwukierunkowy interfejs IRDA
 Działa na bateriach lub akumulatorach
 Osobna ładowarka na akumulatory NiCd lub NiMH
 CAT III/300 V
 Oprogramowanie WinProfi na potrzeby aktualizacji oraz  
     komunikacji z PC

Zawartość zestawu: 1 urządzenie Profitest C, pasek na ramię, 
fabryczny certyfikat kalibracji, oprogramowanie WinProfi, instrukcja 
użytkowania, 4 baterie (C). Opcjonalni e: ładowarka.

Urządzenie testujące dla IEC 364-6
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Bez wątpienia właściwe urządzenie pomiarowe

Gdy chodzi o bezpieczne przetestowanie zabezpieczeń w układach elektrycznych, przyrządy 
pomiarowe PROFITEST zawsze stanowią właściwy wybór – zapewniają wiarygodne, dokład-
ne wyniki pomiarów, wyróżniają się jakością na najwyższym światowym poziomie, oraz dzięki 
szerokiemu wachlarzowi dodatków znajdują bogaty zakres zastosowań w dziedzinie prak-
tycznej inżynierii elektrycznej.

Seria premium PROFITEST M, sprawdzony model PROFITEST 2 oraz poręczny PROFITEST C, 
zapewniają odpowiedni model dla każdych wymagań testu i każdego typu instalacji. Nieza-
leżnie od tego, które urządzenie wybierzesz, cała seria instrumentów PROFITEST cechuje się 
nadzwyczajną dokładnością. 

W zależności od stosowanego wariantu, urządzenia PROFITEST dają możliwość 
przetestowania efektywności zabezpieczeń w układach elektrycznych zgodnie z 
IEC 60364-6, wymaganiami zawartymi w EN 61557 oraz odpowiednimi przepisami 
międzynarodowymi.

 Zaufaj precyzji

W dziedzinie inżynierii elektrycznej, 
gdy chodzi o pomiary i testowanie, 
bezpieczeństwo i dokładność mają 
najwyższy priorytet. A Gossen 
Metrawatt – wiodący światowy 
dostawca technologii pomiarowej i 
testującej – je gwarantuje. Każdy z 
naszych produktów łączy wielolet-
nie doświadczenie z innowacyjną 
technologią, zapewniając klientowi 
maksimum korzyści.

FunkcjeC 2 MaSTER

* Tylko w Profitest MTech oraz MXtra  ** Tylko w Profitest MTech oraz MXtra 
Szczegółową specyfikację techniczną zamieszczono w notach katalogowych na naszej stronie www.gossenmetrawatt.com.

EN 61557

PROFITEST PROFITEST PROFITEST

  Pomairy niskiej rezystancji Część 4

  Pomiary izolacji Część 2

   Pełen test wyłącznika  
różnicowoprądowego, typ A

Część 6

* Pełen test wyłącznika  
różnicowoprądowego, typ B

Część 6

S, G S, G S, G, PRCD, SRCD Specjalne testy wyłącznika  
różnicowoprądowego

   Pomiar impedancji pętli zwarciowej
(z obliczeniem prądu zwarciowego)

Część 3

 Pomiar impedancji pętli zwarciowej  
(w obecności wyłącznika różnicowoprądowego)

   Pomiar rezystancji linii

 Pomiar spadku napięcia

 ** Pomiar rezystancji uziemienia  
(koncencjonalny)

Część 5

 Pomiar rezystancji uziemienia  
(metodą cęgową)

Część 5

  Wskaźnik kolejności faz Część 7

  Autotest przy uruchamianiu urządzenia

IrDa RS232 / USB Interfejs

 Zintegrowana pamięć

 Pamięć zintegrowana kompatybilna z  
bazą danych

   Zasilanie z baterii lub akumulatorów

 Możliwość wprowadzenia sekwencji  
użytkownika



GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15    90449 Nürnberg    Germany
Fon: +49 911 8602-111    Fax: +49 911 8602-777

www.gossenmetrawatt.com    info@gossenmetrawatt.com
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