
Metrel MI3125 EuroTest Combo är en installationstestare som inte bara utför de vanligaste mätningarna men som också 
automatisk godkänner eller rapporterar fel som finns i anläggningen som testas. Alla mätningar som finns som krav 
enligt den svenska standarden kan detta instrument utföra, den kan även göra mätningar på JFB typ B.
Metrel MI3125 EuroTest COMBO sätter en ny standard för vad som 
gäller för installationstestare framöver. Nu slipper man sätta sig ner och 
gå igenom alla mätningar för att se om de är godkända eller inte enligt 
standard. Instrument har en inbyggd säkringstabell som automatiskt 
jämför kortslutningsmätningen med den valda säkringens 
kortslutningsnivå för att sedan godkänna mätningen eller inte.

Med sin kompakta storlek och stora display är Metrel MI3125 EuroTest 
COMBO enkel och bekväm att använda. Man kan göra flera mätningar 
på kortare tid och instrumentet är praktiskt och ergonomiskt utformat så 
att upprepade mätningar kan utföras på ett enkelt sätt. 

På den stora upplysta displayen så visas alla mätningar och det anges 
tydligt om mätningen är godkänd enligt de valda gränsvärderna både 
med röd eller grön färg men även i grafiskform i displayen. Metrel 
MI3125 EuroTest COMBO erbjuder många spännande möjligheter 
inklusive en mycket användarvänlig hjälpmeny med smarta 
anslutningsscheman direkt i displayen. 

Magnethållare för att fästa en kraftig magnet (tillbehör) som underlättar 
2-handsmätningar. 

Isolationsprovar upp till 1 GΩ.
Testspänning 50, 100, 250, 500 eller 1000 V. 
Testström min. 1 mA. Automatisk urladdning av mätobjektet.

Kontinuitetsmäter med ±200 mADC, 0,16 (0,01) -1999 Ω på skydds- 
och potentialutjämningsledare. Automatisk polvändning för att klara 
galvaniska övergångar. 
Nollkompensering <5 Ω. Testspänning 6,5-9 VDC.

Mäter impedans 0,25 (0,01) Ω -9,99 kΩ : Nätimpedans (Line) mellan L-N eller L-L (30-500 V) 
och jordslutningsimpedans (Fault loop) L-PE (30-500 V) samt visar beräknad kortslutningsström 
<200 kA. Testar utan att lösa ut JFB.

Testar och mäter jordfelsbrytare 10, 30, 100, 300, 500 och 1000 mA (50-264 V). 0,5 / 1 / 5 ggr. 
nom. ström. Testar AC, A (och B för MI3125B). JFB typ G och S.

Trappstegstest (RCD I) som visar både tid och ström samtidigt. Autotest som utförs med 
automatik i 8 steg (avslutas med trappstegsrest). Dessutom separata funktioner för att mäta 
beröringsspänning, utlösningstid och utlösningsström på normala (G) och tidsfördröjda (S) JFB. 

Frekvens och spänningsmäter 14-500 Hz / 1-550 V Trms. 
Aktuell spänning visas alltid i "terminal votage monitor" till höger i teckenrutan (LCD).
Spänningsfall 0,0-99,9 %.
Fasföljdsvisning 100-550 V / 14-500 Hz. Visar 1.2.3 eller 3.2.1. 
PE-elektrod-test som känner av farlig spänning i jordledaren/PE.

MI3125B mäter dessutom jordresistans 0,01 - 9999 Ω med spett och sladdar (3-ledarmetoden). Testar jordfelsbrytare 
typ B. Den kan kontinuitetsmäta även med 7 mA. Den har minne i 3 nivåer som sparar mätvärden och gränsvärden på 
199 platser. Både USB och RS232. Den kan använda mjukvaran Eurolink PRO.
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