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EuroLink PRO a EuroLink PRO Plus
Počítačové programy EuroLink PRO / PRO Plus sú určené pre spoluprácu s testermi inštalácií Metrel. Program automaticky vyhľadá pripojený prístroj a umožňuje prenos v ňom uložených výsledkov, prezeranie nameraných hodnôt,
ich premiestnenie (ak je potrebné), tlač správy z merania a tlač štruktúry inštalácie pre uloženie v rozvadzači. Niektoré
prístroje Metrel umožňujú prenos štruktúry pripravenej v počítači do prístroja, takže ukladanie výsledkov priamo pri meraní korešponduje so skutočnou štruktúrou inštalácie. Verzia EuroLink PRO Plus navyše ponúka možnosť automatického generovania profesionálneho PRO Plus protokolu z merania.

HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Automatické rozpoznanie prístroja:
prístroj je po pripojení ku počítaču automaticky rozpoznaný.
• Jednoduchá grafická vizualizácia
štruktúry inštalácie: táto vizualizácia uľahčuje orientáciu v testovanej
inštalácii.
• 10-úrovňová štruktúra: v spolupráci
s prístrojmi MI 3105 a MI 3101 tento
program dovoľuje vytvorenie štruktúry
s až 10-mi úrovňami.
• Zmena štruktúry: jednotlivé prvky
štruktúry môžu byť premiestnené a
premenované.
• Tlač štruktúry inštalácie: štruktúra
môže byť vytlačená a uložená napr.
v rozvadzači, čo neskôr uľahčí identifikáciu jednotlivých prvkov.
• Prenos štruktúry do prístroja:
štruktúra inštalácie, ktorá sa maá
testovať, sa môže pripraviť vopred na
PC a preniesť do prístroja (platí len
pre MI 3105, MI 3101, MI 3125B); prípadné odchýlky môžu byť upravené v
prístroji.
• Export výsledkov testu: výsledky
testu možu byť exportované do iných
programov (MS Excel, MS Word).
• Automatické generovanie PRO reportu: umožňuje automatické generovanie PRO reportu z testu (úroveň detailov: nízka, stredná, vysoká).
• Automatické generovanie PRO Plus
reportu (len verzia PRO Plus): správa z testu PRO Plus obsahuje vizuálnu
kontrolu testovaného objektu a výsledky vo forme tabuľky.
PC SW EuroLink PRO / PRO Plus je
kompatibliný s:
• MI 3105 EurotestXA
• MI 3101 EurotestAT
• MI 3102 EurotestXE
• MI 3102H EurotestXE 2,5 kV (len
verzia PRO)
• MI 3002 EurotestLITE
• MI 3125B EurotestCOMBO
• MI 3121 SMARTEC Insulation / Continuity

1. 52

• MI 3121H SMARTEC 2,5 kV Insulation / Continuity
• MI 3122 SMARTEC Z Line-Loop RCD
• MI 3123 SMARTEC Earth Clamp
Hlavné vlastnosti PRO Plus správ z
merania:
• Výsledky prenesené z meracieho
prístroja sú automaticky vložené do
formulára PRO Plus.
• Dovoľuje vyplniť časť formulára o
vizuálnej kontrole.
• Automaticky vyberie najhoršie výsledky pre vyplnenie formulára.
• Jednoduchá tlač reportu a možnosti
prezerania.
Eurolink PRO Plus umožňuje vytvorenie týchto správ:
• PRO Plus Test Report
• NICEIC certificates (UK)
• ZVEH certificates (Germany)
• SiNa certificates (Switzerland)
• UNE – 202008 certificates (Spain)

OCHRANA HESLOM:
PC SW EuroLink PRO je chránený heslom pre tieto prístroje:
• MI 3121
• MI 3121H
• MI 3122
• MI 3123
• MI 3125B
PC SW EuroLink PRO Plus je chránený
heslom pre všetky testery inštalácií Metrel.

OBJEDNÁVACIE ČÍSLA:
• A 1291 PC SW EuroLink PRO s USB a
RS232-PS/2 káblami
• A 1290 PC SW EuroLink PRO Plus s
USB a RS232-PS/2 káblami
• A 1292 Upgrade z verzie EuroLink
PRO na EuroLink PRO Plus
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Stromové zobrazenie štruktúry inštalácie možno jednoducho upravovať.

PRO Test Report.

PRO Plus Test Report.
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