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Profesionální multifunkční tester instalací C.A 6116
Pro experty i méně zkušené uživatele

Profesionální provedení v kompakt-
ním odolném pouzdru, snadné intuitivní 
ovládání, rychlé a efektivní měření, pří-
stroj vhodný pro experty i méně zkušené 
uživatele. V porovnání s předchozí verzí 
je na první pohled nápadná moderní ergo-
nometrie. Přístroj umožňuje nejen selek-
tivní měření uzemnění pomocí kleští bez 
rozpojení obvodu, ale také měření uzem-

nění pomocí sond, měření izolačních odpo-
rů do hodnoty 2 GΩ s testovacím napětím 
od 50 do 1 000 V a zobrazování induktivní 
složky při měření impedance smyčky. Im-
pedanci smyčky lze měřit proudy 6, 9 nebo 
12 mA bez vybavení proudového chrániče. 
Jako přídavná hodnota se objevuje také mě-
ření výkonu a harmonických a zobrazení 
průběhu na grafické obrazovce přístroje. 
Přístroj je již v základní verzi vybaven son-
dou pro ovládání jednou rukou, což usnad-
ňuje obsluhu přístroje. Velká přehledná gra-
fická obrazovka nabízí také snadné intuitivní 
ovládání a zobrazování naměřených hodnot 
a symbolů pro interpretaci výsledků. Novin-
kou je rozhraní USB pro přenos dat a nasta-
vování přístroje. Základní programové vy-
bavení pro přenos dat je již v ceně přístroje. 
Práci s přístrojem a přístup k funkcím usnad-
ňuje také navigační kolíbka s kurzory. Pří-
stroj C.A 6115 je zkonstruován v kategorii 
CAT III/ 600 V, a je proto vhodný pro pou-
žití i v náročnějších provozech.

Na obr. 1 je tester při měření impedan-
ce smyčky – na předposledním řádku je 
vidět naměřená induktivní část impedan-
ce smyčky 0,2 mH. Naměřené hodnoty: 
testovací proud 206,6 A, impedance smyč-

ky 1,24 Ω, reálný odpor smyčky 1,04 Ω 
a indukčnost 0,2 mH. Měření impedance 
smyčky lze provádět bez vybavení prou-
dového chrániče 30 mA testovacím 
proudem 12 mA.

Obr. 1. C.A 6115 při měření impedance smyčky

Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading, spol. s r. o.

Obr. 2. Ukázka displeje při testování napětí 
v obvodu

Obr. 3. Zobrazované informace při měření 
malých odporů

Obr. 4. Klávesnice na displeji

Obr. 5. Zobrazení správného zapojení na gra
fickém displeji

tlačítko test pro spouštění 
měření nebo testů

nastavení parametrů 
měření, limitů apod.

přímý přístup do všech 
měřicích funkcí

navigace pomocí kurzorů
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Základní měřicí funkce přístroje:

o měření odporu a kontinuity (propojení),
o měření izolace napětími 50, 100, 250, 500 

a 1 000 V do hodnoty 2 GΩ,
o měření uzemnění – metoda měření pomo-

cí tří sond,
o měření uzemnění – selektivní měření kleš-

těmi bez rozpojení obvodu (s jednou son-
dou),

o měření celkové hodnoty zemního odporu 
soustavy,

o měření impedance smyčky Zs, vnitřního 
odporu sítě Ri se zobrazením reálné a in-
duktivní složky,

o měření chrániče nabíhajícím proudem,
o měření chrániče impulzním proudem,
o měření fázových proudů proudu pomocí 

kleští typu C nebo MN,
o detekce sledu fází,
o měření výkonu,
o měření harmonických,
o zobrazení měřeného průběhu na displeji – 

osciloskop.
Na obr. 2 je ukázka displeje před měře-

ním impedance smyčky – při testování na-
pětí v obvodu. Přístroj zobrazuje automatic-
ky napětí mezi vodiči a umístění fáze – pra-
vý horní roh. Obr. 3 ukazuje zobrazované 
informace při měření malých odporů: odpor 

Obr. 6. C.A 6115 s dodávaným příslušenstvím

0,83 Ω, testovací proud 207,4 mA, odpor 
v kladném směru 0,59 Ω a odpor v zápor-
ném směru 1,08 Ω. Zatrhnutý čtverec ozna-
čuje „projití“ testu vzhledem k nastaveným 
podmínkám, šipka dole uprostřed naznačuje 
další informace na další straně. Na obr. 4 je 
klávesnice na displeji, která umožňuje edi-
taci zákaznických informací, např. označe-
ní měřeného objektu apod. Zobrazení správ-
ného zapojení na grafickém displeji (obr. 5) 
velmi usnadňuje měření.

Přístroj se dodává s přenosnou brašnou, na-
pájecím adaptérem, měřicími vodiči – třípra-

menným a se zástrčkou, krokosvorkami, měři-
cími hroty, sondou dálkového ovládání, kabe-
lem USB, software a českým návodem (obr. 6).

Zájemcům o přístroj bude poskytnuto pro-
fesionální poradenství a záruční a pozáruční 
servis v autorizované firmě. Navštivte společ-
nost GHV Trading ve stánku 1A11 na vele-
trhu Amper 2010, kde se dozvíte podrobněj-
ší informace, nebo se obraťte na pracovníky 
GHV Trading – viz inzerát na této straně nebo 
internetové stránky firmy:
http://www.ghvtrading.cz
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