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1 Předmluva 
 

Děkujeme Vám za zakoupení našeho testeru impedance smyčky. Tester MZC-310S je moderní, 
vysoce kvalitní měřicí přístroj, jehož ovládání je snadné a bezpečné. Přesto si však přečtěte tento 
návod, abyste zabránili vzniku chyb při měření a zamezili případným problémům, ke kterým by mohlo 
dojít při práci s přístrojem.  
 
 V tomto návodu jsou použity tři druhy varování. Jsou umístěny v rámečku a popisují možná ne-
bezpečí pro uživatele nebo přístroj. Varovné texty označené slovem “VAROVÁNÍ: ” popisují nebez-
pečné situace nebo situace ohrožující život, ke kterým by mohlo dojít při nedodržování pokynů. Va-
rovné texty označené slovem “POZOR!” popisují situace, kde nedodržování pokynů může vést  
k poškození přístroje. Na možnost vzniku problémů poukazují varování uvedená slovem “Upo-
zornění: ”. 
 
 

VAROVÁNÍ: 
Před zahájením práce s p řístrojem si prosím pe člivě přečtěte tento návod, vždy dodržujte 
bezpečnostní pokyny a dbejte na doporu čení daná výrobcem p řístroje. 
 

 
 

VAROVÁNÍ: 
Přístroj MZC-310S je ur čen pro m ěření impedance smy čky a pro m ěření st řídavých nap ětí. 
Použití p řístroje k ú čelům jiným, než je uvedeno v tomto návodu, m ůže vést k úrazu osob 
pracujících s p řístrojem a/nebo k poškození p řístroje. 

 
 

VAROVÁNÍ: 
S přístrojem MZC-310S mohou pracovat pouze kvalifikovan é osoby oprávn ěné pro práci na 
elektrickém za řízení. Používání p řístroje nekvalifikovanými osobami m ůže vést ke vzniku 
nebezpečných situací a/nebo k poškození p řístroje. 

 
 
 

VAROVÁNÍ: 
Přístroj se nesmí používat v instalacích nebo za řízeních, které se nacházejí v nebezpe čném 
prost ředí, nap ř. tam, kde hrozí nebezpe čí požáru nebo výbuchu. 
 

 
 

2 Úvod 
 

Tento návod popisuje práci s testerem impedance smyčky MZC-310S. Doporučujeme, abyste se 
dobře seznámili s obsahem tohoto návodu, aby nedošlo k chybám, které by měly za následek vznik 
nebezpečných situací nebo vedly k nesprávnému vyhodnocení vlastností měřených instalací. Další  
informace týkající se bezpečnosti naleznete v kapitole 3 – Bezpečnost .  Před prvním použitím 
přístroje si pečlivě přečtěte kapitolu 6 – Před zahájením práce s p řístrojem . Pokud při práci s přístro-
jem dojde k problémům, přečtěte si kapitolu 8 – Odstra ňování problém ů. Všechny informace  
potřebné pro ovládání přístroje naleznete v kapitole 7 – Ovládání p řístroje . 
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3 Bezpečnost 
 

Přístroj MZC-310S je určen pro testování ochran proti úrazu elektrickým proudem a pro měření 
uzemnění ve střídavých napájecích sítích. Na základě výsledků získaných měřením se posuzuje  
bezpečnost elektrických instalací. Proto pro zajištění správné činnosti přístroje a spolehlivosti 
získaných měřených hodnot je potřeba dodržovat následující pravidla: 
• Před zahájením práce s přístrojem je nutné si dobře prostudovat tento návod. 
• S přístrojem mohou pracovat pouze osoby s odpovídající kvalifikací, které absolvovaly příslušná 

školení týkající se bezpečnosti práce. 
• Není povoleno: 

o používat přístroj, který je jakkoliv poškozen, 
o používat měřicí kabely s poškozenou izolací, 
o používat přístroj, který byl po dlouhou dobu skladován v nevhodných podmínkách 

(např. v prostředí s vysokou vlhkostí).  
• Před zahájením měření nastavte požadovaný režim měření a ověřte, že měřicí kabely jsou  

připojené ke správným svorkám. 
• Opravy přístroje může provádět pouze pověřené servisní středisko. 
 
Dále je potřeba pamatovat: 
• Symbol BAT!  zobrazený v pravém horním rohu displeje přístroje (místo symbolu baterie)  

oznamuje nedostatečné napájecí napětí a potřebu vyměnit baterie. 
• Měření prováděná s příliš malým napájecím napětím jsou zatížena chybou, jejíž velikost uživatel 

nemůže stanovit, a není proto možné se spolehnout na měřené hodnoty udávající správnou  
ochranu v instalaci. 
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4 Popis p řístroje a jeho vlastností 

4.1 Parametry p řístroje MZC-310S 
 
Přístroj MZC-310S je určen po měření impedance smyčky a střídavých napětí. 
 
Hlavní parametry přístroje MZC-310S. 
• Měření velmi malých impedancí smyčky proudem 150 A při napětí 230 V, maximálně 280 A při 

440 V (Rzw = 1,5 Ω) 
• Měření dotykového napětí a dotykového napětí se simulačním obvodem 
• Možnost měřit proudem 23 A při napětí 230 V, maximálně 42 A při 440 V (Rzw = 10 Ω) 
• Měření v instalacích s jmenovitým napětím od 220/380 V do 230/400 V a frekvencí 45...65 Hz   
• Volba jmenovitého napětí: 220 V/380 V nebo 230 V/400 V  
• Možnost měření ve zkratovaném systému: fáze-fáze, fáze-ochranný vodič, fáze-nulový vodič 
• Automatický výpočet zkratového proudu 
• Rozlišení fázového napětí a sdruženého napětí při výpočtu zkratového proudu 
• Automatická volba měřicího rozsahu 
• Možnost změny délky měřicích kabelů bez nutnosti překalibrování přístroje  
• Měření střídavých napětí 
• Paměť pro uložení 990 výsledků měření a možnost jejich přenosu do PC přes rozhraní RS-232C 
• Velký, dobře čitelný displej s osvětlením 
• Sledování stavu baterie 
• Automatické vypnutí přístroje, pokud není používán (AUTO-OFF) 
• Ergonomické provedení 

4.2 Standardní p říslušenství 
 
Přístroj je součástí soupravy obsahující: 
• Přístroj MZC-310S – WMPLMZC310S 
• Sada měřicích vodičů: 

� Černý vodič 1,2 m se zástrčkami – WAPRZ1X2BLBB  
� Žlutý vodič 1,2 m se zástrčkami – WAPRZ1X2YEBB  
� Černý měřicí hrot se zásuvkou – WASONBLOGB1  
� Žlutý měřicí hrot se zásuvkou – WASONYEOGB1  
� Dvoužilový kabel 3m (2 kusy) – WAPRZ003DZBB  
� Černá krokosvorka K03 (4 kusy) – WAKROBL30K03  
� Krokosvorka “Kelvin” (2 kusy) – WAKROKELK06  

• Brašba L1 pro přístroj a příslušenství – WAFUTL1  
• Sériový přenosový kabel RS-232 – WAPRZRS232 
• Nosný popruh přístroje – WAPOZSZE1 
• Návod k obsluze 
• Záruční list 
• Kalibrační osvědčení – LSWPLMZC310  
• 5 baterií R14 
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Upozorn ění: 

Pro m ěření dotykového nap ětí použijte kabel délky 20 m, který pat ří do p říslušenství. 
 

 

4.3 Volitelné p říslušenství 
 
  Přídavné příslušenství, které není součástí standardní soupravy, lze koupit u výrobce nebo jeho 
prodejců: 
• Adaptér rozhraní USB/RS232 – WAADAUSBRS232  
• Žluté kabely se zástrčkami pro měření impedance smyčky 2-pólovou metodou (2 kusy): 

- Délka:   5 m – WAPRZ005YEBB  
- Délka: 10 m – WAPRZ010YEBB  
- Délka: 20 m – WAPRZ020YEBB  

• Software SONEL “Electric measurements” usnadňující přípravu celkové dokumentace o měření – 
WAPROSONPE3 

• Software SONEL Schematic pro tvorbu výkresů a schémat elektrických instalací – 
WAPROSCHEM 

• Software SONEL PE Calculations pro výpočty – WAPROKALK  

4.4 Rozmíst ění svorek a tla čítek 
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Obr. 1  Čelní panel p řístroje MZC-310S 
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4.4.1 Svorky 
 

 
POZOR! 

Přístroj MZC-310S je ur čen pro jmenovitá fázová nap ětí 220 V a 230 V a sdružená nap ětí 
380 V a 400 V. 
 
V případě přivedení nap ětí vyšších než specifikovaných na kteroukoliv z m ěřicích svorek 
může dojít k poškození p řístroje. 
 

 
 1  Měřicí svorka I 1 (Imax 280 A) 

Svorka určená pro připojení fázového proudového kabelu při 4-pólové metodě měření impedance 
smyčky při proudu max. 280 A. 
 

 2  Měřicí svorka I 1 (Imax 42 A) 
Svorka určená pro připojení fázového proudového kabelu při 2-pólové metodě měření impedance 
smyčky při proudu max. 42 A. 
 

 3  Měřicí svorka I 2 
Svorka (společná pro obě metody) pro připojení nulového kabelu N, ochranného kabelu PE/PEN 
(proudový kabel při 4-pólové metodě) nebo jiného fázového kabelu v případě měření impedance smyčky  
v konfiguraci fáze-fáze. 
 

 4  Měřicí svorka U 1 
Svorka pro připojení napěťového fázového kabelu při 4-pólové metodě měření impedance smyčky nebo 
kabelu při měření střídavého napětí. 
 

 5  Měřicí svorka U 2 
Svorka pro připojení napěťového nulového kabelu N nebo ochranného kabelu PE (PEN) při  4-pólové 
metodě měření impedance smyčky nebo kabelu při měření střídavého napětí.  
 

 6  Měřicí svorka U ST/T (UB) 
Svorka pro připojení ochranného kabelu PE (PEN) v režimu měření dotykového napětí UST nebo  
elektrody (sondy) v režimu měření dotykového napětí UT . 
 

 7  Konektor RS-232C  
Konektor pro připojení sériového komunikačního kabelu (RS-232C). 
 

4.4.2 Tlačítka 
 

 8   Tlačítko  
Zapnutí a vypnutí napájení přístroje.  
 

 9   Otočný p řepínač režimu m ěření 
Volba režimu měření: 
• U∼∼∼∼ - měření střídavého napětí  

• 2p (Imax=42A) – měření impedance smyčky 2-pólovou metodou při proudu max. 42 A (rezistor Rzw = 
10 Ω) 

• 4p (Imax=280A) – měření impedance smyčky 4-pólovou metodou při proudu max. 280 A (rezistor Rzw 
= 1,5 Ω) a měření dotykového napětí  

• MEM – prohlížení hodnot v paměti 
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10  Tlačítko   
Zahájení měření impedance smyčky nebo zkratového proudu. 
 

11  Tlačítka   
Kurzorová tlačítka s opakovací funkcí při držení tlačítka: 

•  ,  - volba ve svislém směru, změna čísla bloku paměti 

•  ,  - volba ve vodorovném směru, změna čísla buňky paměti 

12  Tlačítko   
• Potvrzení volby  
• Po ukončení měření: 

� vyvolání režimu zápisu do paměti 
� v režimu zápisu do paměti: uložení výsledku měření do zvolené buňky 
 

13  Tlačítko   
Volba dalších funkcí: 
• Nastavení kontrastu displeje 
• Vyvolání režimu přenosu dat 
• Nastavení parametrů měření a zobrazení 
• Volba jazyka 
• Pokročilé funkce 
• Informace o výrobci a softwaru 
 

14  Tlačítko   
• Návrat ze zvolené funkce 
• Návrat na předcházející zobrazení 
 

15  Tlačítko   
Zapnutí a vypnutí osvětlení displeje. 
 

4.5  Grafický zobrazovací panel (LCD displej) 
 

16   - Přehřátí přístroje (tento symbol se zobrazí místo symbolu “READY”) 
 

17    - Stav baterie 
 

18    - Příliš nízké napětí baterie – baterii vyměnit. 
 

19               - Zápis výsledků měření do paměti. 
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Obr. 2  Zobrazení v režimu m ěření st řídavého nap ětí 

 

 

Obr. 3  Zobrazení v režimu m ěření impedance smy čky (všechny výsledky) 

 

  

Obr. 4  Zobrazení v režimu m ěření impedance smy čky (pouze hlavní výsledek)   
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Obr. 5  Zobrazení v režimu prohlížení hodnot v pam ěti 

 
 

 

Obr. 6  Zobrazení po zapnutí p řístroje (m ěření impedance smy čky – všechny výsledky) 

4.6 Zvukový signál 
 
Varovné signály: 
 
Nepřerušovaný zvukový signál 
• Napětí přivedené na svorky přístroje je větší než 440 V. 
 

 
POZOR! 

Přivedením nap ětí většího, než je p řípustné, m ůže dojít k poškození p řístroje. 
 

 
Dlouhý zvukový signál (0,5 s) 
• Bylo stisknuto tlačítko, které ve zvoleném režimu není funkční 

• Přehřátí přístroje (po stisknutí tlačítka 10  ) 

Dva dlouhé zvukové signály (po zahájení měření stisknutím tlačítka  10  ) 
• Frekvence sítě je mimo přípustný rozsah (45..65 Hz) 
• Napájecí síťové napětí je příliš nízké U

X
<Umin 

• Měřicí kabely nejsou připojeny správně 
• Výpadek napětí nebo chyba měření 
• Porucha smyčky 
• Překročení měřicího rozsahu 
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Potvrzující a jiné zvukové signály: 
 
Krátký zvukový signál  
• Potvrzení stisknutí tlačítka a provedení funkce přístrojem. 
• Přechod z úvodního zobrazení na zobrazení odpovídající zvolenému režimu. 
• Návrat na výchozí zobrazení po zobrazení chybového hlášení. 
• V režimu MEM – návrat do hlavní nabídky funkcí po vymazání buňky paměti, bloku paměti nebo 

celé paměti. 
• Připravenost k měření (zobrazí se symbol READY) 
 
Dlouhý zvukový signál (0,5 s) 
• Signalizace zapnutí přístroje 
• Signalizace automatického vypnutí přístroje 
 
Tři krátké zvukové signály 
• Uložení výsledku měření do paměti 
• Potvrzení nového nastavení nabídky funkcí (MENU)  
• Potvrzení vymazání buňky paměti, bloku paměti nebo celé paměti 

4.7 Měřicí kabely 
 

Přístroje MZC-310S jsou pro 2-pólové měření impedance smyčky kalibrovány ve výrobním závodě 
tak, aby byl kompenzován odpor dodávaných měřicích kabelů příslušné délky: 
kabel L: 
•  1,2 m 
kabel PE/N: 
•  1,2 m 
•     5 m 
•   10 m 
•   20 m 
 

Kabely používané pro měření 4-pólovou metodou nevyžadují kalibraci. Musí však zaručit  
bezproblémový tok velkých proudů. 

 
 

VAROVÁNÍ: 
Připojením nevhodných nebo vadných kabel ů může dojít k úrazu elektrickým proudem. 

 
 

 
Upozorn ění: 

Výrobce p řístroje zaru čuje správné výsledky m ěření pouze v p řípadě, že jsou použity 
originální m ěřicí kabely dodané s p řístrojem a že je v MENU zadána jejich správná délka  (při 
2-pólové metod ě měření). Prodlužovací kabely nebo kabely jiné než doda né s p řístrojem 
mohou být zdrojem p řídavných chyb m ěření. 

 
 

 
Upozorn ění: 

Symbol “CAT III 1000V” uvedený na p říslušenství je shodný se symbolem “CAT III 600V” 
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5 Skladování 
 
Před uložením přístroje je potřeba: 
• Odpojit od přístroje všechny měřicí kabely  
• Zajistit, aby přístroj a příslušenství byly suché 
• Pokud se přístroj nebude delší dobu používat, vyjmout baterie. 
• Skladování musí odpovídat normě PN-85/T-06500/08. Je potřeba dodržet skladovací teploty  

uvedené v technických specifikacích přístroje.  
 

6 Před zahájením práce s p řístrojem 
 
Po koupení přístroje: 
• Zkontrolujte úplnost dodávky 
• Vložte do přístroje baterie 
• Ověřte a případně nastavte konfiguraci přístroje (způsob zobrazování výsledků měření, jmenovité 

napětí sítě, měření dotykového napětí, délku kabelů pro 2-pólovou metodu měření) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

7  Ovládání p řístroje 
 

S touto kapitolou je potřeba se dobře seznámit, protože obsahuje schémata, popis měřicích  
metod a základní pravidla pro vyhodnocení získaných výsledků měření. 

7.1 Příprava p řístroje k m ěření 
 
Před zahájením měření: 
• Ověřte, zda stav baterií umožňuje provést požadovanou úlohu 
• Zkontrolujte, zda pouzdro přístroje nebo měřicí kabely nejsou poškozené 
 

 
VAROVÁNÍ: 

Používání m ěřicích kabel ů s poškozenou izolací m ůže vést ke smrtelnému úrazu  
elektrickým proudem. 

 
 

 
VAROVÁNÍ: 

Nepoužívejte p řístroj, který byl dlouhou dobu uložen v nep říznivých podmínkách (nap ř. ve 
vlhkém prost ředí). 

 
 

 
VAROVÁNÍ: 

Je zakázáno používat p řístroj s otev řeným nebo částečně uzavřeným prostorem pro 
baterie a pro napájení p řístroje se m ůže používat pouze napájecí zdroj specifikovaný  
v tomto návodu. 

 
 

 
VAROVÁNÍ: 

Je zakázáno nechat n ěkteré m ěřicí kabely nep řipojené, zatímco jiné budou p řipojené  
k testované instalaci. 
Je zakázáno ponechat p řístroj bez dozoru v dob ě, když je p řipojen k testované instalaci. 
Je zakázáno dotýkat se za řízení připojených k testované instalaci. 

 
 

 
VAROVÁNÍ: 

Nesmí se používat p řístroj, v n ěmž se uvolnily n ěkteré části (byly by slyšet p ři zatřepání 
přístrojem).  
Do přístroje nestrkejte ventila ční m řížkou žádné p ředměty a p řístroj nepoužívejte  
v případě, že by se do n ěj dostal n ějaký p ředmět. 

 
 

 
Upozorn ění: 

Je-li displej zcela ne čitelný, stiskn ěte tlačítka  13  a 12  a tlačítky  a  
nastavte kontrast displeje. 
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7.2 Kontrola napájecího nap ětí 
 

Velikost napětí baterie ukazuje indikátor umístěný v pravém horním rohu displeje, viz obr. 7. 
 
  

 
Obr.7  Indikátor nap ětí baterie  

7.3 Výměna baterií 
 

Přístroj MZC-310S je napájen pěti bateriemi typu R14 (jsou doporučeny alkalické baterie), které je 
potřeba vložit do prostoru pro baterie umístěného v dolní části pouzdra přístroje. 
 

 
VAROVÁNÍ: 

Nenechávejte m ěřicí kabely p řipojené k p řístroji. Mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu 
elektrickým proudem. 
 

 
 

POZOR! 
Pokud dojde v p řístroji k úniku elektrolytu z baterií, je pot řeba poslat p řístroj na opravu 
do pov ěřeného servisního st řediska. 
 

 

Jestliže se zobrazí symbol 18   , baterie jsou vybité. Je potřeba vložit nové baterie. 
Postup je následující: 
• Od svorek přístroje odpojte všechny kabely. 
• Sejměte kryt prostoru pro baterie 
• Vyměňte všechny baterie. Baterie (5 kusů typu R14) je potřeba vložit tak, jak ukazuje obrázek 

uvnitř prostoru pro baterie. Při nesprávném vložení baterií nedojde k poškození přístroje ani 
baterií, ale přístroj nebude funkční.  

• Nasaďte kryt a upevněte jej šrouby. 
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Obr. 8   Otev ření prostoru pro baterie 

 

7.4 Podmínky pro provád ění test ů a dosažení správných výsledk ů 
Pro spuštění testů musí být splněna řada podmínek. Přístroj automaticky zabrání spuštění testů 

(kromě měření napětí) v případě, že některá z níže uvedených podmínek není splněna:  
 

Situace Zobrazené symboly  
a varovné signály Poznámky 

Napětí přivedené na svorky 
přístroje je větší než 440 V.  

Text: U > 440V! a nepřerušovaný 
zvukový signál. 

Přístroj ihned odpojit od testované 
instalace! 

Frekvence napětí v testované  
instalaci je mimo rozsah 45..65 Hz. 

Texty: Error! a:  
f<45Hz nebo 
f>65Hz 
Dva dlouhé zvukové signály 

Text se zobrazí a zvukový signál se 

ozve po stisknutí tlačítka 10   

 

Napětí přivedené na svorky 
přístroje je příliš malé pro měření  
impedance.  

Texty: Error!  a:  
UΞΞΞΞ<180V nebo 
UΞΞΞΞ<190V 
Dva dlouhé zvukové signály 

Text se zobrazí a zvukový signál se 

ozve po stisknutí tlačítka 10  

 

Nesprávně připojený kabel I1:  
při 4-pólové metodě do zásuvky 
I1(42 A) nebo při 2-pólové metodě 
do zásuvky I1(280 A) 

Texty: Cables connected improp-
erly! (Nesprávn ě připojené 
kabely!) a: 
Terminal I1(42A)! nebo 
Terminal I1(280A)!  
Dva dlouhé zvukové signály 

Text se zobrazí a zvukový signál se 

ozve po stisknutí tlačítka 10   

 

Kabel I1 nebo I2 není připojen (při  
4-pólové metodě) 

Text: No voltage on terminals I1, 
I2! (Není nap ětí na svorkách I1,I2)  
Dva dlouhé zvukové signály 

Text se zobrazí a zvukový signál se 

ozve po stisknutí tlačítka 10 .  

Při 4-pólové metodě jsou  
zaměněné kabely U nebo I nebo 
jsou připojené k různým fázím 

Text: Different voltage phases on 
terminals U and I! (R ůzné fáze 
napětí na svorkách U a I!) 
Dva dlouhé zvukové signály 

Text se zobrazí a zvukový signál se 

ozve po stisknutí tlačítka 10   

Nesprávně připojený kabel UB při 
měření dotykového napětí  

Texty: Incorrectly connected ca-
ble! (Nesprávn ě připojený kabel!) 
a: Terminal U B!  (Svorka U B!) 
Dva dlouhé zvukové signály 

Text se zobrazí a zvukový signál se 

ozve po stisknutí tlačítka 10   

Během měření impedance smyčky 
pokleslo napětí pod hodnotu Umin   

Text: Voltage failure while meas-
uring! (Porucha nap ětí při  
měření!) 
Dva dlouhé zvukové signály 

 

Během měření impedance smyčky 
došlo k situaci zabraňující  
dokončení měření 

Text: Error while measuring! 
(Chyba p ři měření!) 
Dva dlouhé zvukové signály 
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Situace Zobrazené symboly  
a varovné signály 

Poznámky 

Během měření impedance smyčky 
došlo k přepálení pojistky nebo  
k jiné havarijní situaci v proudovém 
obvodu 

Text: Short circuit loop faulty! 
(Porucha ve smy čce!) 
Dva dlouhé zvukové signály 

 

Měření je zablokováno teplotní  
ochranou 

Zobrazen symbol 16 . 

Dlouhý zvukový signál 

Zvukový signál se ozve po stisknutí 

tlačítka 10  

Překročení měřicího rozsahu Nápis: OFL 
Dva dlouhé zvukové signály 

 

Vybité baterie Zobrazen symbol 18   Měření je stále možné, ale je  
potřeba počítat s přídavnými  
chybami. 

 
 

Upozorn ění: 
Varování z ůstanou zobrazena po dobu 3 sekund.  

 

7.5 Připojení p řístroje 
 

 
POZOR! 

Přístroj se k testované instalaci p řipojuje podle obr. 9 až 19. Je pot řeba věnovat pozornost 
správné volb ě měřicích svorek, protože p řesnost provád ěného m ěření závisí na kvalit ě  
připojení. P řipojení musí mít dobrý kontakt a musí zajiš ťovat bezproblémový pr ůtok 
velkého m ěřicího proudu. Není nap říklad p řípustné p řipojit krokosvorku do zoxidovaného 
nebo zkorodovaného místa. Taková místa je pot řeba předem očistit nebo se pro m ěření 
musí použít m ěřicí hrotová sonda.  

 
 
Přístroj je potřeba k měřené instalaci nebo zařízení připojit podle obrázku 9 až 19. 

 
 

L1

PE
N
L3
L2

U1

U2

 

Obr. 9   Měření st řídavého nap ětí 
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Obr. 10   Měření impedance pracovního obvodu (L-N) 2-pólovou met odou 
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Obr. 11   Měření impedance ochranného obvodu (L-PE) 2-pólovou me todou 

L1

PE
N
L3
L2

I  max42A1

I2

 

Obr. 12   Měření impedance pracovního obvodu (L-L) 2-pólovou met odou 
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Obr. 13   Měření impedance pracovního obvodu (L-N) 4-pólovou met odou 
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Obr. 14   Měření impedance ochranného obvodu (L-PE) 4-pólovou me todou 
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Obr. 15   Měření impedance pracovního obvodu (L-L) 4-pólovou met odou 
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Obr. 16  Ověření spolehlivosti ochrany proti úrazu elektrickým p roudem krytu za řízení 
 2-pólovou metodou : a) v sítích TN  b) v sítích TT  
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Obr. 17   Ověření spolehlivosti ochrany proti úrazu elektrickým p roudem krytu za řízení  
4-pólovou metodou : a) v sítích TN b) v sítích TT 
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Obr. 18   Měření dotykového nap ětí UST 
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Obr. 19   Měření dotykového nap ětí UT 

7.6 Měření st řídavého nap ětí 
 
 

POZOR! 
Přivedením nap ětí většího než 440 V na kteroukoliv z m ěřicích svorek m ůže dojít k poškození 

přístroje. 
 
 
Postup měření střídavého napětí: 
• Měřicí kabely připojte do zásuvek :  4  U1 a  5  U2 (obr. 9) 
• Otočný přepínač  9  nastavte do polohy U∼∼∼∼ 

Výsledek měření se zobrazí podle obr. 2. 
Přístroj měří střídavé napětí s frekvencí mezi 45 Hz a 65 Hz jako skutečnou efektivní hodnotu bez 

oddělení případné stejnosměrné složky. Napětí s frekvencí menší než 45 Hz se měří jako 
stejnosměrné napětí. Pokud frekvence prováděného měření neleží ve specifikovaných mezích, místo 
měřené hodnoty se zobrazí hlášení: f<45Hz nebo f>65Hz. 

7.7 Měření smy čky  
 

 
VAROVÁNÍ: 

Je zakázáno nechat n ěkteré m ěřicí kabely nep řipojené, zatímco jiné budou p řipojené  
k testované instalaci. 
Je zakázáno ponechat p řístroj bez dozoru v dob ě, když je p řipojen k testované instalaci. 
Je zakázáno dotýkat se za řízení připojených k testované instalaci. 
 
 
 
 
 
 

Sonda 
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POZOR! 
Jestliže jsou v testované instalaci zapojeny proudo vé chráni če, je pot řeba je po dobu trvání 
testu p řemostit. Musíte však vzít v úvahu, že se tím zm ění testovaný obvod a následkem toho 
se také výsledky mohou pon ěkud lišit od o čekávaných hodnot. Po ukon čení měření  
nezapome ňte všechny úpravy vrátit do p ůvodního stavu a p řekontrolujte funkci proudových 
chráni čů.  
 
 

 
Upozorn ění: 

Při provád ění velkého množství m ěření v krátkých časových intervalech se m ůže na rezistoru 
omezujícím proud za řízením vytvo řit velké množství tepla, kterým se zah řeje pouzdro p řístroje. 
Jedná se o normální jev. V p řístroji je vestav ěna ochrana proti p řehřátí. 
Během m ěření s proudem o velikosti 280 A se v p řístroji m ůže zapnout ventilátor, který 
urychluje ochlazování p řístroje. 
 
 

 
Upozorn ění: 

Minimální časový interval mezi po sob ě jdoucími m ěřeními je 5 sekund. Hlášení „START”  
zobrazené na displeji informuje uživatele, že p řístroj je p řipraven k m ěření.  
 

7.7.1 Měření nap ětí a frekvence sít ě 
 

V režimu měření parametrů smyčky (2-pólovou nebo 4-pólovou metodou) přístroj neustále měří 
napětí a frekvenci sítě způsobem popsaným v kapitole 7.6. Změřené hodnoty se zobrazují v dolní části 
displeje. Index u symbolu napětí U ukazuje, zda se měří fázové napětí ULN nebo sdružené napětí ULL 
nebo zda hodnota napětí překročila rozsah zobrazený na obr. 19. - UΞ. Stejná pravidla pro stanovení 
napětí platí také pro napětí měřená při měření impedance smyčky. 

7.7.2 Změna jmenovitého nap ětí sít ě 
 

Jmenovité napětí se používá pro výpočet hodnoty napětí smyčky. Nastavení jmenovité hodnoty 
napětí se provádí takto: 

• Stiskněte tlačítko 13  
• Zvolte Loop measurement settings (Nastavení m ěření smy čky)  
• V položce Un[V]  zvolte a uložte hodnotu jmenovitého napětí (viz kapitola 7.10.3 MENU) 

7.7.3 Zobrazení všech výsledk ů měření nebo pouze hlavního výsledku   
 

Rozhodnutí, zda se mají zobrazovat všechny výsledky měření nebo pouze hlavní výsledek (ZS 
nebo IK) se provádí takto: 

• Stiskněte tlačítko 13  
• Zvolte Display settings (Nastavení zobrazení)  
• V položce Results (Výsledky)  zvolte a uložte požadovanou možnost (viz kapitola 7.10.3 MENU) 
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7.7.4 Zobrazovaným výsledkem m ěření je impedance nebo zkratový proud 
 

Zobrazovaným výsledkem měření může být impedance smyčky nebo zkratový proud. Pokud je 
zvolena impedance, prvním pomocným výsledkem bude proud, jinak to bude impedance (obr. 3). 
Požadovaná veličina pro zobrazení se nastavuje takto: 

• Stiskněte tlačítko 13  
• Zvolte Display settings (Nastavení zobrazení)  
• V položce Main result (Hlavní výsledek)  zvolte a uložte veličinu, která se má zobrazovat (im-

pedanci nebo proud) (viz kapitola 7.10.4 MENU) 
Přístroj vždy měří impedanci a zkratový proud se vypočítává ze vztahu: 

     

S

n
k Z

U
I =

 

kde: Un – jmenovité napětí testované sítě, Zs – změřená impedance. 
Přístroj automaticky rozpozná měření sdruženého napětí (380 V nebo 400 V) a zohlední je ve 

výpočtech. 
Jestliže je napětí instalace mimo toleranci, přístroj nemůže stanovit jmenovité napětí pro výpočet 

zkratového proudu. V takovém případě se na displeji místo hodnoty zkratového proudu zobrazí 
vodorovné čárky. Na obr. 7 jsou znázorněny rozsahy napětí, pro které se vypočítává zkratový proud. 
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Obr. 20  Vztah mezi sí ťovým nap ětím a schopností p řístroje vypo čítat zkratový proud 

Dále v tomto návodu se výraz „měření impedance” bude týkat měření a zobrazení výsledného 
proudu nebo impedance.  

 
 
 

7.7.5 Měření dotykového nap ětí UST a UT 
 
 

Upozorn ění: 
Dotykové nap ětí UT měřené přístrojem se vztahuje k jmenovitému nap ětí sítě, se kterým se 
provádí m ěření. Pro jiná jmenovitá nap ětí je pot řeba zobrazený výsledek p řepočítat. 
 

 
Pro měření dotykového napětí UST nebo dotykového napětí UT je potřeba: 

• Stiskněte tlačítko 13  
• Zvolte Loop parameters settings (Nastavení parametr ů smyčky)  
• V položce Measurement (4p), zvolte  UST nebo UT a volbu uložte (viz kapitola 7.10.4 MENU) 
• Připojte měřicí kabely podle obr. 18 pro UST nebo podle obr. 19 pro UT. 
 
 

Rozsahy napětí, ve kterých se měří impedance 

Rozsahy napětí, ve kterých se vypočítává zkratový proud 
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Upozorn ění: 

Pokud se dotykové nap ětí nem ěří, uživatel musí v MENU v položce „Measurement (4p) ” 
zvolit a uložit možnost „– –”. Jinak zobrazované ho dnoty nebudou správné, protože  
v nep řipojených zásuvkách U ST/T (UB) se budou indukovat rušivá nap ětí. 
 

 
 Hodnota dotykového napětí UST (nebo dotykového napětí UT), která se vztahuje  
k předpokládanému zkratovému proudu vypočítanému ze vztahu podle kapitoly 7.7.4, se zobrazí  
v poli pomocných výsledků místo frekvence (obr. 21). 
 Měření dotykového napětí UT se provádí zařazením přídavného rezistoru (umístěného uvnitř 
přístroje) o velikosti 1 kΩ mezi svorky U2 a UST/T (UB). Rezistor simuluje odpor lidského těla, zatímco 
na svorku UST/T (UB) je připojena sonda simulující nohy člověka stojícího na zemi (obr. 19),  
jejíž vlastnosti a zatížení jsou definovány příslušnými normami.  

7.7.6 Volba délky m ěřicích kabel ů (pro m ěření 2-pólovou metodou) 
 
Před zahájením měření je potřeba zvolit správnou délku měřicích kabelů.  
 

 
POZOR! 

Při použití vhodných m ěřicích kabel ů a správné volb ě jejich délky bude zaru čena  
definovaná p řesnost m ěření.   
 

 
 

Upozorn ění: 
Předpokládá se, že v MENU se volí délka pouze jednoho  měřicího kabelu. Druhý kabel má 
vždy délku 1,2 m. 
Nesoulad s tímto p ředpokladem má za následek vznik p řídavných chyb m ěření (v p řístroji 
se vždy zohled ňuje odpor m ěřicích kabel ů). 
 

 
 Pro volbu délky kabelů je potřeba: 

• Stiskněte tlačítko 13  
• Zvolte Loop measurement parameters (Parametry m ěření smy čky)  
• V položce Cable  2p [m]  zvolte a uložte požadovanou hodnotu (viz kapitola 7.10.4 MENU) 

7.7.7 Zobrazení výsledk ů 
 

Pokud bylo zvoleno zobrazování všech výsledků, jako hlavní výsledek se zobrazuje impedance 
smyčky ZS nebo očekávaný zkratový proud IK. Na pravé straně displeje se zobrazují další měřené 
veličiny: 
• Zkratový proud IK nebo impedance smyčky ZS  
• Odpor R 
• Reaktance XL 
A dále také: 
• Síťové napětí v okamžiku měření (ULN, ULL, ULPE nebo U~) 
• Frekvence v okamžiku měření dotykového napětí (dotykového napětí se simulačním obvodem) 
 
Na obrázku 21 je příklad zobrazení výsledků měření smyčky. 
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Obr. 21  Zobrazení výsledk ů měření parametr ů smyčky 
 

Je-li zvoleno pouze zobrazování hlavního výsledku, bude zobrazení vypadat podle obr. 4. 

7.7.8 Měření parametr ů smyčky 2-pólovou metodou 
 
Při tomto měření se používá proud o velikosti až 42 A (zkratový rezistor 10 Ω, měřicí rozsah 200 

Ω). Pro provedení měření je potřeba: 
• Měřicí kabely připojte do zásuvek:  2  I1 (Imax 42A) a  3  I2 (obr.10-12) 
• Nastavte otočný přepínač 9  do polohy 2p (Imax = 42A) 

• Stiskněte tlačítko 10   
 

7.7.9 Měření parametr ů smyčky 4-pólovou metodou 
 

 
VAROVÁNÍ: 

Pozor p ři práci s p řístrojem, protože vestav ěný ventilátor m ůže vyfukovat horký vzduch. 
 

 
Při tomto měření se používá proud o velikosti až 280 A (zkratový rezistor 1,5 Ω, měřicí rozsah 2 

Ω). Měření je určeno zvláště pro instalace s velmi malou impedancí smyčky. Pro provedení měření je 
potřeba: 
• Měřicí kabely připojte následujícím způsobem (obr.13-15): 

- Proudové kabely do zásuvek:  1  I1 (Imax 280A) a  3  I2  
- Napěťové kabely do zásuvek:  4  U1 a  5  U2  

• Nastavte otočný přepínač  9  do polohy 4p (Imax = 280A) 

• Stiskněte tlačítko 10   
 

7.8 Měření odporu uzemn ění  
 

Přístroj MZC-310S lze použít pro přibližná měření odporu a impedance uzemnění. K tomu je  
potřeba použít fázový kabel instalace jako pomocný zdroj napětí  – viz obr. 22. 
 Výsledek měření je součtem odporu uzemňovací elektrody, provozního uzemnění, zdroje  
a fázového kabelu a je proto zatížen kladnou chybou. Pokud však výsledná hodnota nepřekročí  
povolenou hodnotu odporu uzemnění, uživatel bude vědět, že uzemnění je v pořádku a že není  
potřeba použít přesnější metodu měření.  
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Obr. 22  Způsob p řipojení p řístroje MZC-310S pro m ěření odporu uzemn ění v sítích TN-C, TN-S 
a TT : a) 2-pólovou metodou b) 4-pólovou metodou 

 
Při měření odporu uzemnění je potřeba se seznámit se zapojením uzemňovacích systémů. Pro 

získání správných výsledků je potřeba uzemňovací systém odpojit od sítě (kabely N a PE). Pro měření 
uzemňovacího systému v sítích TN-C-S a současné použití fáze jako zdroje proudu je potřeba odpojit 
kabel N a PE od měřeného uzemňovacího systému. Při nesprávných výsledcích (testovací proud 
nepoteče pouze přes uzemňovací systém). 
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Obr. 23  Způsob připojení přístroje MZC-310S pro měření odporu uzemnění v sítích TN-C-S 
a) 2-pólovou metodou b) 4-pólovou metodou 

 
 

VAROVÁNÍ: 
Odpojení nulového a ochranného vodiče (N a PE) je nebezpečné pro osoby provádějící měření  
a pro ostatní osoby. Nulový a ochranný vodič je nezbytné opět připojit ihned po ukončení měření! 

 
 
Jestliže odpojení není možné, je potřeba použít přístroj řady MRU. 

7.9 Uložení výsledk ů měření 
 
 Přístroje MZC-310S obsahují paměť pro uložení až 990 výsledků měření parametrů smyčky. Místo 
pro uložení jednoho výsledku se nazývá paměťová buňka. Celá paměť je rozdělena do 10 bloků,  
z nichž každý obsahuje 99 buněk. Každý výsledek lze uložit do buňky s určitou adresou a do  
zvoleného bloku. Tímto způsobem si uživatel může přiřadit čísla buněk ke konkrétním měřicím místům 
a čísla bloků ke konkrétním objektům, provést měření v jakémkoliv pořadí a měření opakovat bez 
ztráty jiných dat. 
 Uložené výsledky měření se po vypnutí přístroje nevymažou. Data lze proto později opět použít 
nebo přenést do počítače. Adresa aktuální buňky nebo bloku se nemění. 
 Doporučujeme paměť vymazat po přečtení dat nebo před zahájením nové série měření, jejíž 
výsledky se budou ukládat do dříve použitých buněk. 

      Rozpojit 

      Rozpojit 



30 

7.9.1 Ukládání výsledk ů měření do pam ěti 
 

Do paměti lze uložit pouze výsledky měření získané měřením s otočným přepínačem v poloze 2p 
nebo 4p. K tomu je potřeba provést: 

• Stiskněte tlačítko 12 . Na displeji se zobrazí číslo aktuálně používaného bloku paměti  
a adresa aktuální buňky (obr. 24). Rámeček kolem čísla bloku znamená, že nejméně jedna 
buňka tohoto bloku je obsazená. Rámeček kolem čísla buňky znamená, že buňka je obsazená. 

 

a)

b)

 
 

Obr. 24  Zobrazení v režimu ukládání do pam ěti: a) prázdná bu ňka b) bu ňka obsahující  
výsledek m ěření (hlavní výsledek je zobrazen šed ě) 

 

• Tlačítky  a   zvolte číslo bloku a tlačítky  a  zvolte číslo buňky nebo ponechejte 
aktuální čísla (doporučeno, pokud před měřením byl obsah bloku vymazán). 

• Stiskněte znovu tlačítko 12  . 
 
Hlavní výsledek a jeho složky a také hodnoty napětí sítě, frekvence v okamžiku měření a jmeno-

vité napětí sítě se uloží do paměti.  
Při pokusu o zápis do obsazené buňky se ozve varovný signál a místo hlavního výsledku se na 

displeji zobrazí: Cell occupied! Overwrite? (Bu ňka je obsazena! P řepsat?) . Stisknutím tlačítka 12 

 se původní uložená hodnota přepíše hodnotou novou. Pokud chce uživatel zrušit zápis do této 

obsazené buňky a vybrat jinou volnou buňku, musí stisknout tlačítko 14 . 

Úspěšný zápis do paměti je signalizován zobrazením symbolu  19   a třemi krátkými 
zvukovými signály. 

Při zápisu do poslední buňky daného bloku se místo zobrazení symbolu 19   zobrazí text: Last 
cell in the bank! (Poslední bu ňka bloku!)  

7.9.2 Prohlížení obsahu pam ěti 
 

Před prohlížením výsledků měření uložených do paměti je potřeba nastavit otočný přepínač  9  do 
polohy MEM. V nabídce funkcí zvolte funkci Review (Prohlížení) . Na displeji se zobrazí obsah buňky, 

do které se naposled ukládalo (obr. 5). Tlačítky  a  lze zvolit číslo bloku, který se má prohlížet, 

a tlačítky   a  zvolit číslo buňky. Pokud je buňka prázdná, místo obsahu buňky se zobrazí 
vodorovné čárky. 
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7.9.3 Mazání pam ěti 
 
Je možné vymazat celou paměť, jednotlivé bloky paměti nebo jednotlivé buňky. Pro vymazání 

buňky je potřeba: 
• Nastavte otočný přepínač  9  do polohy MEM 
• Zvolte funkci Delete cell (Vymazání bu ňky)  

• Tlačítky  a  zvolte číslo bloku paměti a tlačítky  a  číslo buňky, kterou chcete 
vymazat (obr. 25) 

 

 
 

Obr. 25  Mazání bu ňky pam ěti: 1 – číslo bloku, 8 – číslo bu ňky,   1  – blok, ve kterém je  
obsazena alespo ň jedna bu ňka,   8  – obsazená bu ňka 

 

• Stiskněte tlačítko 12 . Na displeji se zobrazí dotaz, zda se má buňka vymazat. 

• Po volbě YES (Ano) stiskněte tlačítko 12 ; na displeji se zobrazí hlášení: Deletion of the  
selected cell (Mazání zvolené bu ňky) a lišta ukazující průběh mazání. Po ukončení mazání se 
zobrazí hlášení: Cell deleted! (Bu ňka je vymazána!) a ozvou se tři krátké zvukové signály. 

 
Pro vymazání celého bloku paměti je potřeba: 
• Nastavte otočný přepínač  9  do polohy MEM  
• Zvolte funkci Bank deletion (Vymazání bloku)  

• Tlačítky  a  zvolte číslo bloku 

• Stiskněte tlačítko 12 . Na displeji se zobrazí dotaz, zda se má blok vymazat. 

• Po volbě YES (Ano) stiskněte tlačítko 12 ; na displeji se zobrazí hlášení: Deletion of the 
whole bank (Mazání celého bloku) a lišta ukazující průběh mazání. Po ukončení mazání se  
zobrazí hlášení: Bank deleted! (Blok je vymazán!)  a ozvou se tři krátké zvukové signály . 

 
Pro vymazání celé paměti je potřeba: 
• Nastavte otočný přepínač  9  do polohy MEM 
• Zvolte funkci Memory deletion (Vymazání pam ěti)   

• Stiskněte tlačítko 12 . Na displeji se zobrazí dotaz, zda se má celá paměť vymazat. 

Po volbě YES (Ano) stiskněte tlačítko 12 ; na displeji se zobrazí hlášení: Deletion of the 
whole memory (Mazání celé pam ěti) a lišta ukazující průběh mazání. Po ukončení mazání se  
zobrazí hlášení: Whole memory deleted! (Celá pam ěť je vymazána!)  a ozvou se tři krátké 
zvukové signály. 

Funkce mazání se zruší stisknutím tlačítka 14 . 
 
 
 
 



32 

7.10 Nabídka funkcí (Menu) 
 

Nabídka funkcí je dostupná ve všech polohách otočného přepínače s výjimkou polohy MEM. 
Nabídku funkcí lze vyvolat stisknutím tlačítka MENU. Tím se zpřístupní následující funkce: 

 
• Nastavení kontrastu displeje (0...100 %) 
• Přenos dat přes rozhraní RS232 
• Volba parametrů pro zobrazení 
• Nastavení parametrů měření impedance smyčky  
• Volba jazyka 
• Kontrola stability sítě a aktualizace softwaru – pokročilé funkce 
• Získání základních informací o výrobci přístroje a verzi softwaru 
 

 
Upozorn ění: 

Po stisknutí tla čítka  13  se automaticky zvolí funkce „Kontrast displeje”.  
 
 

7.10.1   Nastavení kontrastu displeje 

• Stiskněte tlačítko  13 . 

• Tlačítky  a  nastavte požadovaný kontrast displeje. 

• Stisknutím tlačítka  14  se tato funkce ukončí. 
 

7.10.2   Přenos dat 
Pro přenesení dat mezi přístrojem a počítačem (PC) je potřeba:  
• Připojte přístroj k počítači (viz kapitola 7.11.2) 
• V nabídce funkcí (MENU) zvolte funkci Data transmission (RS-232) (P řenos dat)  
• V počítači spusťte příslušný program 
 

7.10.3 Nastavení zobrazení 
 
V této podnabídce (obr. 26) lze zvolit zobrazování následujících parametrů: 
• zobrazování výsledků: všech nebo pouze ZS (IK) 
• zobrazování hlavního výsledku jako ZS nebo IK 
 

Pro volbu parametrů použijte tlačítka  a  . Pro volbu hodnot použijte tlačítka  a . 

Změna nastavení se uloží funkcí Save? (Uložit?) , volbou YES (Ano)  a stisknutím tlačítka 12 . 
 

 
 

Obr. 26   Nabídka funkcí pro nastavení zobrazení  
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7.10.4   Nastavení m ěření smy čky 
 
V této podnabídce (obr. 27) lze nastavit následující parametry: 
• jmenovité napětí sítě Un (220 V nebo 230 V) 
• délku kabelů pro měření parametrů smyčky 2-pólovou metodou (2p) 
• měření dotykového napětí UST nebo dotykového napětí UT (a jejich zobrazování místo frekvence 

ve sloupci pomocných výsledků). 
 
Volba se provádí postupem uvedeným v kapitole 7.10.3. 
 

 
 

Obr. 27  Nabídka funkcí pro nastavení m ěření smy čky 
 

7.10.5   Volba jazyka 
 
Podnabídka Language (Jazyk)  umožňuje zvolit jazyk, ve kterém se na displeji zobrazují textová 

hlášení. 
 

7.10.6   Pokro čilé funkce 

7.10.6.1  Očekávané zhoršení výsledk ů měření 

Jestliže výsledky měření impedance smyčky neodpovídají očekávaným hodnotám nebo při více 
opakovaných měřeních nejsou výsledky shodné, může se použít funkce Expected Declension 
(Očekávané zhoršení) . Tuto funkci lze použít pro stanovení chyb měření impedance smyčky, které 
jsou způsobené nestabilitou napětí v daném měřicím místě (nejsou závislé na parametrech přístroje). 
Přístroj (připojený k síti a nastavený na měření impedance smyčky 2-pólovou nebo 4-pólovou  
metodou) provádí analýzu a na jejím základě vypočítává velikost chyb, kterými může být zatíženo 
měření impedance smyčky.  

 
 

Upozorn ění: 
Funkce se vztahuje pouze na poslední výsledek m ěření. 

 
 

Po vyvolání této volby se zobrazí krátké hlášení popisující funkci a doporučení k seznámení  

s touto funkcí. Po volbě YES (Ano)  a stisknutí tlačítka 12  se zobrazí údaje podle obr. 28 (pro  
4-pólovou metodu měření). 
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Obr. 28  Očekávané zhoršení výsledk ů měření 
 
V horní části displeje jsou zobrazeny aktuální změřené hodnoty napětí a frekvence sítě. Pod nimi 

je zobrazena vypočítaná chyba měřicí metody, kterou přístroj právě používá pro měření.  

Pro spuštění měření je potřeba nastavit volbu Measurement (M ěření) a stisknout tlačítko 12 . 
Zobrazí se hlášení Wait, the measurement is going on ( Čekejte, m ěření probíhá)  a lišta ukazující 
průběh měření. Po ukončení měření se zobrazí výsledek (obr. 28 – místo vodorovných čárek). Dalším 

stisknutím tlačítka  12  se spustí nové měření. 

Funkce se ukončí nastavením volby Exit (Návrat)  a stisknutím tlačítka 12 . Je možné také 

použít tlačítko 14 .   

7.10.6.2 Aktualizace softwaru 

 
Je možné aktualizovat software vestavěný v přístroji, aniž by se přístroj musel posílat do  

servisního střediska. 
 

 
POZOR! 

Tato funkce je ur čena pouze pro uživatele s dobrými znalostmi výpo četní techniky. 
Záruka se nevztahuje na závady p řístroje zp ůsobené nesprávným použitím této funkce. 
 
 
Pro aktualizaci softwaru je potřeba: 
 
• Software si stáhněte z webové stránky výrobce přístroje (www.sonel.pl).  
• Přístroj připojte k počítači (PC). 
• V nabídce funkcí přístroje zvolte funkci „Software upgrade (Aktualizace softwaru) ” a potvrďte, 

že jste si přečetli zobrazené informace. 
• Software nainstalujte do počítače a spusťte jej. 
• V softwaru nastavte port, aktivujte funkci „Connection test (Test připojení)” a potom spusťte 

funkci „Programming (Programování)”. 
• Postupujte podle pokynů zobrazovaných softwarem. 
 

 
POZOR! 

Před zahájením aktualizace softwaru vložte do p řístroje nové baterie. 
Během aktualizování softwaru uživatel nesmí vypnout p řístroj ani odpojit komunika ční kabely.    
 
 

 
Upozorn ění: 

V průběhu programování nejsou tla čítka p řístroje funk ční (s výjimkou tla čítka 8   ). 
Při provád ění této funkce se p řístroj automaticky nevypne. 
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7.10.7   Informace o výrobci p řístroje a o softwaru 
 

 Vyvoláním této podnabídky získá uživatel základní informace o výrobci přístroje a o verzi 
softwaru. 

7.11 Přenos dat do po čítače 

7.11.1  Komunika ční sada  
  
 Pro spojení přístroje s počítačem je potřeba volitelná komunikační sada: sériový kabel a příslušný 
software. Pokud software nebyl objednán společně s přístrojem, lze jej koupit u výrobce nebo  
u pověřeného prodejce. 
 Software je možné použít pro komunikaci přístrojů firmy SONEL S.A., které jsou vybavené  
komunikačním rozhraním RS232. 

Podrobné informace o softwaru poskytne výrobce a prodejci. 

7.11.2 Připojení p řístroje k po čítači 
 
• Komunikační kabel zapojte do sériového portu (RS-232) počítače a do konektoru   7   přístroje. 
• V nabídce funkcí přístroje zvolte režim přenosu dat (viz kapitola 7.10.2).  
• Spusťte software. 
• Postupujte podle pokynů zobrazovaných softwarem. 
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8 Odstra ňování problém ů 

8.1 Varování a informace zobrazované p řístrojem 
 

Přístroj MZC-310S zobrazuje varování týkající se jeho funkce nebo vnějších podmínek  
ovlivňujících měření. 

8.1.1 Překro čení měřicího rozsahu 
 

Zobrazený text Zvukový signál P říčina Činnost 

U > 440V! Nepřerušovaný Měřené napětí je větší 
než 440 V 

Přístroj ihned odpojit 
od sít ě! 

OFL Dva dlouhé zvukové 
signály  

Odpor smyčky je větší 
než 2 Ω (4p) 

 

OFL Dva dlouhé zvukové 
signály  

Odpor smyčky je větší 
než 200 Ω (2p) 

 

 

8.1.2 Zobrazení stavu baterie 
 

Zobrazený text P říčina Činnost 

 Baterie jsou vybité  Vložit nové baterie 

8.2 Chybová hlášení vlastního testu p řístroje  
 
Jestliže přístroj při vlastním testu zjistí chybu, přeruší svoji normální funkci a zobrazí chybové 

hlášení. Mohou se zobrazit následující hlášení: 
 - Internal error (Vnit řní chyba) 
 - Damaged FLASH kernel! (Porucha pam ěti FLASH!) 
 - Damaged calibration data (Chybná kalibra ční data) 
 Hlášení se může zobrazit i vlivem okamžitého rušení nebo mít vnější příčinu. Je proto potřeba 
přístroj vypnout a potom opět zapnout, aby se ověřilo, zda se nejedná o takovou poruchu. Pokud 
problém trvá, pošlete přístroj na opravu.  
 

8.3 Před odesláním p řístroje na opravu 
 

Před odesláním přístroje na opravu je potřeba kontaktovat technickou podporu a ujistit se, že 
problém je opravdu způsoben poruchou přístroje a ne nějakými jinými vlivy. 
 
Opravu přístroje může provádět pouze servisní středisko pověřené výrobcem přístroje. 
 
Následující tabulka obsahuje postupy, které je potřeba provést v případě chybné funkce přístroje. 
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Příznak Příčina Činnost 

Přístroj nelze tlačítkem   8   
zapnout. 
Během měření je zobrazen symbol 

18   . 

Baterie jsou vybité nebo 
nejsou vložené správně. 

Ověřte správnost vložení baterií. 
Baterie vyměňte. Pokud problém 
trvá, pošlete přístroj do  
servisního střediska. 

Chybné připojení do 
měřené instalace. 

Chybné připojení nalezněte  
a odstraňte. 

Výsledky po sobě prováděných 
měření v daném měřicím bodě se 
značně liší. 

V instalaci je silné rušení 
nebo nestabilní napětí. 

Proveďte více měření. Výsledky 
průměrujte. 
Použijte funkci: „Expected dec-
lension (Očekávané zhoršení 
výsledků)” (viz kapitola 7.9.5.1). 

Chyby měření při přemístění přístr-
oje z chladného do teplého  
a vlhkého prostředí. 

Přístroj vyžaduje teplotní 
ustálení. 

Přístroj nepoužívejte, dokud se 
nezahřeje na teplotu okolí (asi 30 
minut) a neoschne. 

Přístroj měří hodnoty blízké nule 
nebo hodnoty nulové bez ohledu na 
místo měření a měřené hodnoty se 
značně liší od očekávaných hodnot.  

Porucha ve zkratové 
smyčce přístroje. 

Přístroj pošlete do servisního 
střediska. 

 
 

9 Čištění a údržba  
 

Pouzdro přístroje je potřeba čistit jemnou tkaninou navlhčenou běžným saponátem.  
Nepoužívejte ředidla ani brusné čisticí prostředky.  
 
 Elektronický systém přístroje nevyžaduje žádnou údržbu. 
 

10 Vyřazení z provozu a recyklace 
 
Vyřazené elektrické a elektronické přístroje je potřeba likvidovat odděleně od ostatního odpadu.  
Vyřazené elektrické a elektronické přístroje musí být předány do recyklačního střediska v souladu  
s předpisy o likvidaci odpadu. 
Před předáním elektronických přístrojů do sběrného střediska z nich nedemontujte žádné části.  
Je potřeba dodržovat místní zákony a předpisy upravující likvidaci obalů a baterií. 
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11 Přílohy 

11.1 Technické specifikace 
⇒ Zkratka „z.h.” uvedená v definicích základní chyby znamená zobrazenou hodnotu. 
 
Měření napětí (skute čná efektivní hodnota) 

Rozsah Rozlišení Základní chyba 
0...440 V   1 V ±(2 % z.h. + 2 digity) 

• Rozsah frekvence: DC, 45...65 Hz 
• Vstupní impedance voltmetru: ≥200 kΩ 
 
Měření frekvence (pro nap ětí v rozsahu 50...440 V) 

Rozsah Rozlišení Základní chyba  
45,0...65,0 Hz 0,1 Hz ±(0,1 % z.h. + 1 digit) 

 
Měření parametr ů smyčky velkým proudem (4-pólová metoda, I max=280 A) 
 
Měření impedance Z S smyčky  
Měřicí rozsah podle normy IEC61557...........................................7,2 ÷1999 mΩ 
Rozsah zobrazení Z S 

Rozsah Rozlišení Základní chyba 
0,0...199,9 mΩ 0,1 mΩ 
200...1999 mΩ 1 mΩ 

±(2 % z.h. + 2 mΩ) 

 
Rozsah zobrazení zkratového odporu R S a reaktance X S  

Rozsah Rozlišení Základní chyba 
0,0...199,9 mΩ 0,1 mΩ 
200...1999 mΩ 1 mΩ 

±(2 % + 2 mΩ) měřené hodnoty  
impedance daného měření  

 
Měření zkratového proudu I K  
Měřicí rozsah podle normy IEC 61557: pro Un = 230 V..............115,0 A ÷ 32,0 kA 
                                                              pro Un = 400 V.................200 A ÷ 55,7 kA 
Rozsah zobrazení I K 

Rozsah Rozlišení Základní chyba 
115,0...199,9 A 0,1 A 
 200 A...1999 A 1 A 

 2,00 kA...19,99 kA 0,01 kA 
 20,0 kA...199,9 kA 0,1 kA 

 200 kA...* 1 kA 

Vypočítává se z chyby měření  
smyčky 

* 230 kA pro ULN 
  400 kA pro ULL 
 
Měření dotykového nap ětí UST  (napětí UT) 
 

Rozsah Rozlišení Základní chyba 
0...100 V 1 V ±(10 % z.h. + 2 digity) 

• Pro UT – rezistor simulující elektrický odpor lidského těla – 1kΩ 
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Měření parametr ů smyčky standardním proudem (2-pólová metoda, I max=42A) 
 
Měření impedance Z S smyčky  
Měřicí rozsah podle normy IEC 61557 

Měřicí kabely M ěřicí rozsah Z S 
1,2 m 0,13…199,9 Ω 
5 m 0,15…199,9 Ω 

10 m 0,19…199,9 Ω 
20 m 0,25…199,9 Ω 

 
Rozsah zobrazení Z S 

Rozsah Rozlišení Základní chyba 
0,00...19,99 Ω 0,01 Ω ±(2 % z.h. + 3 digity) 
20,0...199,9 Ω 0,1 Ω ±(3 % z.h. + 3 digity) 

 
Rozsah zobrazení zkratového odporu R S a reaktance X S  

Rozsah Rozlišení Základní chyba 

0,00...19,99 Ω 0,01 Ω ±(2 % + 3 digity) měřené hodnoty  
impedance daného měření 

20,0...199,9 Ω 0,1 Ω 
±(3 % + 3 digity) měřené hodnoty  

impedance daného měření 
 
Měření zkratového proudu I K 
Měřicí rozsahy podle normy IEC 61557 

Měřicí kabely  Měřicí rozsah IK pro 
Un = 230 V 

Měřicí rozsah IK pro 
Un = 400 V 

1,2 m 1,150 A…1849 A 2,00 A …3,21 kA 
5 m 1,150 A…1539 A 2,00 A …2,67 kA 
10 m 1,150 A…1262 A 2,00 A …2,19 kA 
20 m 1,150 A…924 A 2,00 A …1607 A 

 
Rozsahy zobrazení 

Rozsah zobrazení Rozlišení Základní chyba 
1,150 A...1,999 A 0,001 A 
2,00 A…19,99 A 0,01 A 
 20,0 A...199,9 A   0,1 A 
 200 A...1999 A 1 A 

 2,00 kA...19,99 kA 0,01 kA 
20,0 kA…40,0 kA 0,1 kA 

Vypočítává se z chyby 
měření smyčky 

 
Provozní podmínky 
• Jmenovité napětí Un měřených obvodů: 

Fázové napětí …………………....................................….………...….....….....….. 220 V nebo 230 V  
Napětí mezi fázemi …………………....................................……..………..........… 380 V nebo 400 V 

• Rozsah napětí pro měření smyčky .............................…............................................…. 180...440 V 
• Jmenovitá frekvence měřených obvodů .....…....................................… 50 Hz a 60 Hz (45...65 Hz) 
 
Maximální m ěřicí proud (2-pólová metoda) 
• pro 230 V +5 % …...……………………………........................................…………....... 24 A (10 ms) 
• pro 400 V +5 % ……………………..………...................................…………………...… 42 A (10 ms) 
 
Maximální m ěřicí proud (4-pólová metoda) 
• pro 230 V +5 % ………..……………...……………....................................…………..... 160 A (30 ms) 
• pro 400 V +5 % ……..………...……………...................................….………………..... 280 A (30 ms) 
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Další technické údaje 
 
a) Třída izolace ...........................................dvojitá izolace podle normy PN-EN 61010-1 a IEC 61557 
b) Bezpečnostní kategorie ..........................…..........................IV 300 V podle normy PN-EN 61010-1 
c) Krytí zajištěné pouzdrem přístroje podle PN-EN 60529 ............................................................ IP20 
d) Napájení přístroje ...............................................................................alkalické baterie R14 (5 kusů) 
e) Rozměry ..............................................................................................................295 x 222 x 95 mm 
f) Hmotnost ……............................................................................................................ přibližně 2,2 kg 
g) Skladovací teplota .................................................................................................. -20 °C až +60 °C 
h) Provozní teplota ........................................................................................................ 0 °C až +40 °C 
i) Referenční teplota ................................................................................................. +20 °C až +25 °C 
j) Teplotní koeficient ................................................................................ ±0,1 % měřené hodnoty / °C 
k) Doba před automatickým vypnutím .................................................................................120 sekund 
l) Počet měření smyčky ………...............………….................................. min. 4000 (2 měření/minutu) 
m) Displej ...................................................................................................grafický LCD, 192 x 64 bodů 
n) Norma kvality ..................................................... vývoj, konstrukce a výroba podle normy ISO 9001 
o) Přístroj splňuje požadavky normy IEC 61557. 

11.2 Výrobce 
Výrobce přístroje zajišťuje všechny záruční a pozáruční opravy: 
 

SONEL SA 
Wokulskiego 11, St. 

58-100  Swidnica 
Polsko 

e-mail:  export@sonel.pl 
Domovská stránka: www.sonel.pl 

 
 

Upozorn ění:  
Záruční opravy je oprávn ěn provád ět pouze výrobce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


