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PRM-5-EUR
Tester kolejności faz
PRM-6-EUR
Tester silników i kolejności faz
Badaj układy trójfazowe
Przy instalowaniu i podłączaniu silników lub układów 3-fazowych 
uświadamiasz sobie, jak ważne jest określenie prawidłowości 
kierunku obrotów silnika i kolejności faz. Nieprawidłowe 
połączenia mogą spowodować obrót silnika w przeciwnym 
kierunku, potencjalnie uszkadzając silnik i napędzane nim 
urządzenie. 

Prosty i niezawodny tester PRM-5-EUR do określania prawidłowej 
kolejności faz w 3-fazowych kablach i gniazdach sieciowych nie 
wymaga zasilania baterią. 

Oprócz funkcjonalności charakterystycznej dla modelu PRM-
5-EUR, tester PRM-6-EUR cechuje wyraźny, podświetlany 
wyświetlacz LCD i możliwość sprawdzania kierunku obrotów 
odłączonych silników z wykorzystaniem przewodów 

pomiarowych. Zaawansowaną cechą testera PRM-6 jest 
bezstykowa detekcja obrotów silnika, dzięki której można 
określić kierunek obrotów silnika bez użycia przewodów 
pomiarowych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku silników 
szybkoobrotowych, przy braku możliwości określenia obrotów 
wizualnie lub braku widoczności wału napędowego. 

Testery PRM-5-EUR i PRM-6-EUR mają wytrzymałą konstrukcję  
z gumową osłoną zewnętrzną, należą do kat. IV 600 V i spełniają 
normy EN 61010 i EN 61557, dzięki czemu stanowią niezbędne 
przyrządy do sprawdzania kolejności obrotów silnika i kolejności 
faz dla celów komercyjnych i przemysłowych w przypadku 
układów elektrycznych do 700 V.

PRM-5-EUR
Tester kolejności faz

Wskaźnik obrotów 
prawoskrętnych

Wskaźnik błędnego 
napięcia wejściowego

Przewody 
pomiarowe 

(czarny / L1,
czerwony / L2,

żółty / L3)

Wskaźnik dla 
L1 (A), L2 (B), L3 (C)

Wskaźnik obrotów 
lewoskrętnych

PRM-6-EUR
Tester silników i kolejności faz

Symbol 
prawoskrętnych 
obrotów silnika

Symbol 
ostrzegawczy 
błędnego napięcia 
wejściowego

Złącza wejściowe
L1 (A), L2 (B), L3 (C)

Symbol bezstykowego 
wykrywania obrotów 

silnika i wskaźnik czujnika 

Symbol dla 
wejść L1, L2, L3 

Symbol dla 
obroty silnika 

lewoskrętne

Przycisk włączania ON / 
podświetlenie

Cechy wspólne obejmują wytrzymałą gumową osłonę, obsługę układów 3-fazowych z napięciem międzyfazowym do 700 V, odporność na upadek z wysokości  
1 metra i kat. IV 600 V.

Funkcje PRM-5-EUR PRM-6-EUR
Wskaźnik kolejności faz w układzie 3-fazowym ⚫ ⚫

Kierunek obrotów silnika synchronicznego lub asynchronicznego ⚫

Wyświetlanie błędów (brakująca faza, podłączenie jednego wejścia do przewodu neutralnego lub ochronnego albo 
różnica napięcia międzyfazowego przekraczająca 30% między fazami lub 65% między fazą a zerem) 

⚫ ⚫

Bezstykowa, bezprzewodowa detekcja obrotu silnika w przypadku pracujących silników ⚫

Wyraźny, podświetlany wyświetlacz LCD z czytelnymi symbolami ⚫
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Weryfikacja okablowania gniazd
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•	 Test kolejności faz umożliwia weryfikację 
poprawności połączeń i wykrywanie 
wadliwego okablowania 3-fazowego  
w przypadku niewłaściwego napięcia 
na którejś z faz lub przy nieprawidłowo 
podłączonych gniazdach sieciowych (testery 
PRM-5-EUR i PRM-6-EUR)

•	 Test obrotów silnika umożliwia 
sprawdzenie prawidłowości obrotów 
silnika przed podłączeniem go. Wystarczy 
użyć przewodów testowych i obrócić wał 
ręcznie lub w inny sposób (tester PRM-6-EUR).

•	 Bezstykowy test obrotów silnika pozwala 
określić obroty pracującego silnika 
poprzez umieszczenie miernika na obudowie 
silnika (tester PRM-6-EUR) 

•	 Łatwe i dokładne sprawdzanie gniazd 
CEE 16 A i CEE 32A za pomocą opcjonalnego 
zestawu akcesoriów 1324 Unidreh

Zastosowania testerów PRM-5-EUR i PRM-6-EUR 

Funkcja PRM-5-EUR PRM-6-EUR 
Wskaźnik 3-fazowy i sprawdzanie fazy 
otwartej LED LCD

Wskazanie kolejności faz 
Zakres napięcia (częstotliwość): 

100–700 V (16–400 Hz)
Testowy prąd nominalny: < 3,5 mA

Zakres napięcia (częstotliwość) 
40–700 V (16–60 Hz)

50–700 V (60–400 Hz)
Testowy prąd nominalny: < 3,5 mA

Bezstykowa, bezprzewodowa detekcja 
obrotów silnika Zakres częstotliwości: 16–400 Hz

Test obrotów silnika (obracanie ręczne)
Zakres napięć: ≥ 1–700 V

Zakres częstotliwości: 2–400 Hz
Testowy prąd nominalny: < 3,5 mA

Parametry ogólne
Temperatura pracy od 0°C do 40°C

Wysokość eksploatacji n.p.m. do 2000 m

Zasilanie Z testowanego urządzenia Bateria AAA (2)

Wymiary 137 × 65 × 33 mm 

Masa PRM-5-EUR: 253 g z przewodami pomiarowymi
PRM-6-EUR: 170 g (z baterią)

Norma produktu EN 61557 -1/-7

Bezpieczeństwo pomiarów elektrycznych Urządzenie zgodne z normami EN 61010-1, EN 61010-031, EN 61557-1, EN 61557-7 , EN 61326-1

Kategorie bezpieczeństwa KAT. IV 600 V

Certyfikaty

Parametry techniczne produktu 

PRM-5-EUR 
Tester kolejności faz 
Dołączone akcesoria: 3 przewody pomiarowe 
(zamocowane na stałe), 3 sondy pomiarowe, 1 zacisk 
krokodylkowy, instrukcja obsługi, pokrowiec. 

PRM-6-EUR 
Tester silników i kolejności faz 
Dołączone akcesoria: 3 przewody pomiarowe,  
3 sondy pomiarowe, 3 zaciski krokodylkowe, instrukcja 
obsługi, pokrowiec, 2 baterie AAA.

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalny zestaw 
akcesoriów 1324 Unidreh 
umożliwia łatwe i niezawodne 
podłączenie do gniazd CEE  
16 A i CEE 32 A, 
KAT. II 1000V

Zestaw przewodów 
pomiarowych TL-
PRM-6

Bezprzewodowa detekcja obrotów silnika Sprawdzanie obrotów silnika 
przed podłączeniem


