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Standardní vybavení měřicích přístrojů:

PAT-800, PAT-805

Doplňkové funkce měřicího přístroje:

- automatický výběr měřicího rozsahu,

- 990 paměťových buněk výsledků měření s možností jejich zaslání do počítače PC 

  pomocí portu USB nebo s možností tisku.

- profesionální software ke zpracování dat a vytváření zpráv (volitelné),

- spolupráce se čtečkou čárových kódů a s tiskárnou,

- spolupráce s přenosnou pamětí flash,

- velký, čitelný displej s možností podsvícení.

Přístroj umožňuje měření v souladu s:

PN-EN 60745-1: Ruční nástroje s elektrickým pohonem. Bezpečnost používání. Část 1: 
Všeobecné požadavky.
PN-EN 61029: Bezpečnost používání přenosných nástrojů s elektrickým pohonem. Vš. požadavky. 
PN-EN 60335-1: Bezpečnost elektrických přístrojů k domácímu a podobnému použití. Vš. požadavky.
PN-EN 60950: Bezpečnost zařízení informační techniky.
VDE 0707-1: Opravy, výměny a zkoušky elektrických přístrojů. Část 1. Všeobecné požadavky. 
VDE 0702: Opravné zkoušky elektrických přístrojů. 

Standardní vybavení měřicích přístrojů:

napájecí kabel

krokosvorka černá (PAT-800)

krokosvorka černá (PAT-805)

sonda černá

měřicí kabel banánek/banánek, černý 1,2 m (PAT-800)

měřicí kabel banánek/banánek, černý 1,2 m – 2,5 mm2 (PAT-805)

kabel USB

pojistka 0314 015.VXP 15 A 250 VAC 6.3 x 32 mm Littlefuse (2 ks)

brašna – L5

program Sonel Reader

kalibrační list

WAPRZZAS1

 WAKROBL20K01

 WAKROBL30K03

WASONBLOGB3

WAPRZ1X2BLBB

WAPRZ1X2BLBB2X5

WAPRZUSB

WAPOZB15PAT

WAFUTL5

DVA ROKY ZÁRUKA

TEORIE MĚŘENÍ

Zásady a povinnosti týkající se užívání elektrických zařízení různého druhu jak v 

soukromém životě, tak v profesním, vymezuje široká škála předpisů, které kromě toho, že 

ukládají výrobci povinnost vytvářet výrobky v souladu s odpovídajícími předpisy, kladou 

odpovědnost za technický stav těchto zařízení a nástrojů na jejich vlastníky. Tyto 

předpisy dodatečně stanovují příslušným osobám provést pravidelné zkoušky a prohlídky a 

zkontrolovat zařízení po provedení jeho oprav. Je tedy vhodné odpovídajícím způsobem a 

pravidelně kontrolovat technický stav vlastněných elektrických přístrojů. Závadná zařízení, 

často poškozená bez vědomí uživatele, pro něj znamenají velké nebezpečí, ale také rovněž 

mohou být příčinou závažných finančních ztrát, např. způsobením požáru. V takové chvíli, 

pokud bude prokázáno, že přístroj nebyl plně funkční (např. poškozená izolace), přechází 

odpovědnost za události z výrobce na vlastníka, a dodatečně to může být důvodem pro 

odmítnutí vyplacení odškodnění pojišťovatelem.

V Polsku do této doby neexistují jasně stanovené normy, které by určovaly povinnost, 

rozsah nebo časová období pro provádění testů elektronářadí a jiných elektrických zařízení 

(včetně zařízení, které je často v problematice bezpečnosti opomíjeno – prodlužovačky, 

napájecí vodiče, kancelářské zařízení) v průběhu používání. Existuje však povinnost 

postupovat v souladu se zásadami uznaných technických pravidel. V souladu s aktuálním 

právním stavem musí být elektrická zařízení využívána ale i kontrolována v souladu s 

pokyny obsaženými v návodu k použití přiloženém výrobcem. Často však informace 

obsažené v návodech nejsou dostačující a v tom okamžiku se lze přít s jinými zdroji 

informací, pokud nejsou informace v nich obsažené v rozporu s návodem k použití. Téma 

zkoušek se objevuje v mnoha předpisech a nařízeních, jako je zákoník práce, nařízení 

ministra hospodářství, v zákoně o protipožární ochraně, ve stavebním zákoně, energetickém 

zákoně atd. Takové dodatečně normy jako PN-EN 60745-1 stanovují zásady provádění 

takových zkoušek výrobci, obsahují přípustné hodnoty pro měřené parametry. Lze také 

uplatnit evropské normy, včetně nejznámějších VDE 701 a VDE 702.

Každý vykonavatel měření používající přístroj pro měření bezpečnosti elektrických 

zařízení, spolu s rozhodnutím o povolení nebo nepovolení zkoumaných zařízení k užívání, 

na sebe přebírá velkou odpovědnost jak za zdraví a životy uživatelů, tak za jejich majetky. 

Taková osoba musí disponovat profesionálním měřicím přístrojem, který zaručuje vysokou 

přesnost a správnost výsledků.

Funkčnost a technické parametry testerů elektrického zařízení musí plně umožňovat 

kontrolu technického stavu zařízení a elektrického nářadí, včetně kontroly základních 

parametrů trojfázových zařízení. Dodatečně, pro zajištění bezpečnosti práce uživatele a pro 

správné výsledky měření musí přístroje ihned po zapnutí zkontrolovat parametry napájecí 

sítě (tj. napětí, kmitočet, kontinuitu a napětí na ochranném vodiči). Velmi výhodná je 

možnost provedení testů v automatickém režimu, s možností nastavení vlastních měřicích 

sekvencí, se zvolenými parametry, a v manuálním režimu – vzhledem k různorodosti testů 

pro různá zařízení a normy:

 Vstupní test, prohlídka zkoumaného zařízení – měřicí přístroj předběžně kontroluje 

kontinuitu obvodu L-N a umožňuje kontrolu pojistky, následně určuje na obrazovce 

okamžik, kdy je nutné provést optickou kontrolu zkoumaného zařízení – ze zřejmých 

důvodů, prohlídku musí uživatel provést sám před provedením následujících měření. Po 

ukončení uživatel uvádí hodnocení, pozitivní nebo negativní. Součástí optického testu musí 

být:
  kontrola krytu (bez mechanických poškození),
  kontrola činnosti síťového spínače (zda ho lze zapnout a vypnout),
  kontrola napájecího kabelu a síťové zástrčky (bez prasklin, přehřátí),
  kontrola pojistky (zda je hodnota v souladu se specifikací).

Měření odporu zemnícího vodiče (PE) proudem 200 mA, 10 A nebo 25 A – různé 

normy vyžadují měření s použitím proudu s jednou s výše uvedených hodnot, dodatečně 

musí existovat možnost provést automatické vynulování měřicích vodičů za účelem 

eliminace dodatečné chyby v měření (nebo je použita čtyřvodičová metoda). Regulátor 

proudu musí mít vysokou kapacitu pro zajištění stejnosměrného proudu pro celý měřicí 

rozsah. Měření kontinuity musí být realizováno dvojím způsobem, s použitím měřicí 

zásuvky nebo samotnými kabely, což umožňuje otestovat kabely nebo zařízení, která nemají 

síťovou zástrčku.

Zkoušky izolačního odporu. Je vyžadováno napětí 500 V, avšak zařízení může mít také 

jiná měřicí napětí, která se mohou hodit, pokud se zkoušení bude zakládat na zvláštních 

předpisech. Dostupné musí být dvě možnosti provedení měření, s použitím měřicí zásuvky 

nebo samotnými kabely.

Měření únikového proudu – možnost měření náhradního únikového proudu, 

reziduálního únikového proudu, dotykového únikového proudu či únikového proudu PE. 

Přístroj musí umožnit měření v širokém pásmu kmitočtu.

BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Ve všech měřicích funkcích, kde to je nutné, musí být možné nastavit doby trvání 
měření a limity pro výsledky, umožňující porovnání daného výsledku s nastaveným limitem 
a provedení automatického hodnocení „správný“ nebo „nesprávný“.

Velmi příhodným usnadněním pro měřicí zařízení je možnost zápisů výsledků do 
paměti nebo vytisknutí výsledků bezprostředně po měření. Uložení musí být možné pro 
sérii měření, ale také pro jednotlivá měření (provedená v manuálním režimu) Vzhledem k 
druhu měřených zařízení musí být možné přidání čárových kódů (např. načtených 
dodatečnou čtečkou).

Pomocným příslušenstvím může být software, který umožňuje vést databázi údajů 
zkoušených zařízení (včetně informování o nutnosti provedení dalších zkoušek), umožňuje 
vytvářet a tisknout zkrácené i rozsáhlé zprávy o měření, vytváření zápisů v souladu s 
odpovídajícími normami (VDE 0701:1, VDE 0701:200, VDE 0701:240, VDE 0701:240, DIN 
VDE 0702, EN 61010, EN 60335, EN 60950, IEC 601.1).

Laboratorní přístroje

Měřicí a 

kontrolní přístroje

Zařízení vytvářející napětí

Elektrické nástroje

Topná zařízení

Zařízení s elektrickým 

pohonem

Svítidla

Multimediální a  

telekomunikační zařízení

Kabelové cívky, prodlužovací  

kabely, spojovací kabely

Zařízení ke zpracování  

dat a kancelářské vybavení

Elektrická zařízení pro  

medicínu, části aplikací
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Měření výkonu – kontrola, zda zařízení přijímá data výkonem předpokládaným 

výrobcem, spolu se současně měřeným napětím a proudem.

Test kabelů IEC a prodlužovacích kabelů – automatická kontrola základních parametrů 

kabelů IEC a dodatečně po použití odpovídajícího adaptéru, prodlužovacích kabelů a kabelů 

zakončených zástrčkou IEC-60320-C5, zvanou „Mickey mouse“. Série měření musí být 

prováděna automaticky, jejími součástmi jsou
 měření izolačního odporu žíly PE,
 měření odporu (kontinuity) žíly PE,
 test kontinuity žil L a N a kontrola, zda mezi nimi nedochází ke zkratu,
 kontrola polarizace.

Index: WMGBPAT800 (PAT-800)
WMGBPAT805 (PAT-805)

IP 40

CAT II
300V

Měřicí přístroj bezpečnosti elektrických přístrojů 
a svařovacích zařízení 

PAT-806
Index: WMGBPAT806

Parametry a specifikace stejné jako PAT-805, navíc:

 měření parametrů zařízení pro obloukové svařování (PN-EN 60974-4):
- měření jmenovitého napětí svařovacích zařízení ve stavu bez zatížení,

- měření únikového proudu svařovacího obvodu IL,

- měření primárního únikového proudu.

PAT-806 navíc umožňuje měření v souladu s:

EN 60974-4: Arc welding equipment - Part 4: Periodic inspection and testing.
V DE 0404-1: Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen 
Geräten. Teil 1: Allgemeine Anforderungen.
VDE 0404-2: Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen
Geräten. Teil 2: Prüfeinrichtungen für Prüfungen nach Instandsetzung, Änderung oder für 
Wiederholungsprüfungen.

Měření napětí U  (r.m.s.)R

Měření napětí U  (peak)P

Měření únikového proudu svařovacího obvodu I :L

·  nastavitelný horní limit v rozsahu: 5,0...170,0 V rozlišení 1 V

·  nastavitelný horní limit v rozsahu: 5,0...240,0 V rozlišení 1 V

· pásmo měření proudu vyplývá z použitého měřicího systému, který je v souladu 
  s PN-EN 60974-4
· nastavitelný horní limit v rozsahu: 0,10 mA...14,90 mA rozlišení 0,1 mA
· nastavitelná doba měření v rozsahu: 3 s...60 s, s rozlišením 1 s
· byl použit systém podle normy PN-EN 60974-4

5,0...170,0 V

5,0...240,0 V

0,00...14,99 mAV

0,1 V

0,1 V

0,01 mA

±(2,5% m.h. + 5 digitů)

±(2,5% m.h. + 5 digitů)

±(5% m.h. + 5 digitů)

Měření jmenovitého napětí svařovacích zařízení ve stavu bez zatížení:

Přesnost

Přesnost

Přesnost

Rozlišení

Rozlišení

Rozlišení

Rozsah zobrazení 

Rozsah zobrazení 

Rozsah zobrazení 

Ostatní parametry - viz PAT-805

Další parametry na straně 62, 63

- měření odporu ochranného vodiče proudem: 
  200 mA, 10 A (PAT-805), 25 A (PAT-805) - I. bezpečnostní třída,
- měření izolačního odporu – měřicí napětí: 
  100 V (PAT-805), 250 V (PAT-805) a 500 V,
- měření náhradního únikového proudu,
- měření únikového proudu PE,
- měření reziduálního únikového proudu,
- měření dotykového únikového proudu,
- měření výkonu,
- měření odběru proudu,
- test kabelu IEC,
- kontrola pojistky
- kontrola odporu obvodu L-N,
- měření napětí a kmitočtu sítě,
- automatické, programovatelné testovací postupy.

WMGBPWMGBPWMGBPAAAT805 (PT805 (PT805 (PAAAT805 (PT805 (PT805 (PT805 (PT805 (PAT805 (PT805 (PAT805 (PA AAATTTAAATTTTTATTATA -805)-805)-805)

IP 40

CAT II
300V

Základní funkce přístroje:


