
NEN3140 apparatentester SigmaGT (MI3310)

MI3310 (25A) SigmaGT apparatentester  Datablad

De SigmaGT (MI3310/MI3310 25A) is het neusje van de zalm onder de NEN 3140 appara-
tentesters. Gebouwd in een degelijke behuizing is het instrument uitstekend geschikt voor 
mobiele inzet. Uitgevoerd met voeding via zowel het net als via de standaard ingebouwde 
accu's, kan de Sigma GT dus ook in voor keuringen in het veld worden ingezet.
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Metingen van de SigmaGT
• Isolatieweerstanden met 250V en 500V DC
• Weerstand beschermingsleiding (PE) met 200mA (MI3310 25A ook 10/25A)
• Vervangende lekstroom
• Werkelijke lekstroom (optioneel met stroomtang)
• Aanraakstroom
• Aardlekschakelaartest 10mA, 15mA en 30mA
• 1-fase verlengkabeltest
• Functietest 230V

Kenmerken
• Automatisch testverloop
• Ingebouwde database
• QWERTY toetsenbord
• Bluetooth communicatie (MI3310 25A)
• IEC kabeltest
• Standaard of apparaat specifi eke testprocedures
• Aansluiting RFID/barcodelezer, barcodeprinter
• PATLink Pro software
• Uitbreidbaar met A1322 3-fasen adapter 16A /32A met RCD test tot 300 mA
• Uitbreidbaar met A1422 3-fasen testkoff er actief tot 40A volgens lasnorm

Android App beschikbaar.



Het grote en duidelijke display toont de verschillende functies overzichtelijk. Bedienen 
is eenvoudig via overzichtelijke toetsen en het geïntegreerde QWERTY toetsenbord.
Standaardtestprocedures of maatwerktestprocedures, de SigmaGT is flexibel inzetbaar. 
Standaard geschikt voor identificatie met een eigen nummersysteem, barcodes of met RFID's.

De Sigma GT is voorzien van een eigen apparatendatabase, van waaruit de NEN 3140 
keuringen kunnen worden gestart en beheerd. Een zoekfilter is daarbij behulpzaam. Apparaat 
gegevens kunnen vanuit de software naar de tester worden gezonden. Net als bij de Alpha, 
Gamma en Delta modellen, kunnen meetprocedures worden aangepast en onder een eigen 
naam worden opgeslagen. Specifieke testprocedures voor bouwkasten of apparaten met 
een nulspanningsspoel kunnen zo worden aangemaakt.

Een uniek kenmerk van de SigmaGT is de ingebouwde test van 10/15/30mA aardlekschakelaars, 
ideaal om bouwkasten of mobiele aardlekbeveiligingen ook als toestel te kunnen testen en 
niet als installatieonderdeel.In combinatie met de testadapter A1322 kunnen ook 100/300mA 
aardlekbeveiligingen worden getest, evenals 3-fasen apparaten en verlengkabels.

Beschermingsleiding en isolatieweerstand Met teststromen voor de beschermingsleiding 
van 200 mA (MI3310) en 10/25A (MI3310 25A). De NEN 3140 uitgave van maart 2011 schrijft 
geen teststroom meer voor, maar laat de het vakmanschap van de keurmeester spreken. 
Een teststroom van 200mA is voldoende.

Ook voor gevoelige apparatuur zoals computers, lasinverters, heeft de SigmaGT meerdere 
oplossingen. Zo kan gekozen worden om, in plaats van met 500Vdc, de meting van de 
isolatieweerstand uit te voeren met een meetspanning van 250Vdc. Daarnaast kan ook 
gekozen worden voor meting van de werkelijke lekstroom of aanraakstroom.

Zelfs vast aangesloten apparatuur kan hiermee worden getest, eventueel met behulp van 
een optionele (lek)stroomtang.

Aardlekschakelaars
Uniek van de SigmaGT is het testen van ingebouwde of verplaatsbare aardlekschakelaars. 
Als onderdeel van een test procedure kan de aardlekschakelaar automatisch worden getest, 
maar ook een aparte test is mogelijk. In een vastomlijnde testprocedure kunnen dus eerst 
de beschermingsleiding, de isolatieweerstand worden getest en daarna aangevuld met 
de specifieke aardlekschakelaartest. Een dergelijke testprocedure is bijzonder handig om 
bouwkasten/zwerfkasten te testen conform de NEN 3140.

Verlengkabeltest
Voor het testen van verlengkabels heeft de SigmaGT aparte testprocedures en een aparte 
IEC aansluiting voor de meetsonde . Naast de noodzakelijke veiligheidstesten worden 1-fase 
verlengkabels ook functioneel getest op onderbrekingen en kortsluitingen.
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Leveringsomvang
De SigmaGT wordt compleet geleverd met 
meetsonde, accu's, netadapter, meetsnoeren, 
krokodilklemmen en de Nederlands talige 
software PATLink PRO. De uitgebreide versie 
van deze software, PATLink PRO Plus, is 
optioneel leverbaar. De SigmaGT is ook te 
koppelen met de bekende modulaire Centix 
4 facility software.



De A1322 3-fasen actieve uitbreidingskoffer voor het keuren volgens de NEN 3140.Te gebruiken 
met de SigmaGT tester. Uitermate geschikt voor het keuren van 3-fasen toestellen met een 
nulspanning relais en het keuren van zwerfkasten met aardlekschakelaars tot 300mA.

Universele testadapter voor aansluiten op de MI3310 25A of de MI3321 t.b.v. het periodiek 
keuren (NEN3140) van 3-fasen apparatuur.
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Metingen
• Isolatieweerstand  met 250V en 500V DC
• Weerstand beschermingsleiding (PE) met 200mA (MI3310 25A ook 10/25A)
• Vervangende lekstroom
• Stroomverschil meting aan 3 fase toestellen tot 40A
• Aanraakstroom
• Stroommeting via optionele stroomtang 
• Aardlekschakelaartest 10, 30, 100 en 300 mA
• 1 en 3 fase verlengkabeltest
• 3fase functie test tot 40A 

Kenmerken
• Automatische herkenning van de aangesloten tester
• Directe 3-fasen functietest CEE-Form 32A (max. 40A)
• Testen van CEE-Form 16/32A verlengkabels
• Testen van aardlekbeveiligingen 10/30/100/300 mA
• Compleet in IP65 behuizing met meettoebehoren

3-fasen actieve uitbreidingskoffer (A1322)
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Accessoires  Bestelnummer

Stroomtang 
 A1283

Meten van (lek)stromen van 0,5mA tot 50A.

RFID-chiplezer/schrijver  
 A1107

Programmeren en identificeren van RFID transponders.

Set a 50 st. RFID-chips 
 A1108

Identificatie m.b.v. RIFD-chips.

Barcodelezer 
 A1105

Barcode-identificatie.

BT-barcodescanner  
 A1321

Barcodescanner met Bluetooth communicatie voor SigmaGT Plus

Barcodeprinter 
 A1276

Meetprotocol op locatie.

Rol met 320 barcode stickers 
 A1328

Geschikt voor de A1276 printer. Barcode identificatie.

PC-software Centix 4 
 Centix 4

Materieelbeheer.

3 fase adapter snoer CEE 16A  
A1316

Passief testen van 3 fasen toestellen op elektrische veiligheid.

3 fase adapter snoer CEE 32A  
A1317

Passief testen van 3 fasen toestellen op elektrische veiligheid.

Meetadapter voor 3-fasen toestellen (16/32A) 
 A1207

Passief testen van 3-fasen toestellen op elektrische veiligheid.

3 fase testkoffer actief tot 40A volgens lasnorm  
A1422

16/32A met RCD test tot 300mA.

3 fase testkoffer 
 A1322

16A /32A met RCD test tot 300 mA.

Etiketprinter 
 S2062

Etiket uitprinten op locatie.

NEN3140 stickers 
 Z3222

250 stuks NEN3140 goedkeuringsstickers. 

Conducteurstang t.b.v. Z3222  
Z3223

Voor het aangeven van de  herkeuringsdatum op de NEN3140 stickers.
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TIP NEN3140 Gebruikersdagen
Het periodiek controleren van elektrische handgereedschappen (arbeidsmiddelen) blijkt 
veel praktische vragen op te leveren. Hoe test je een bouwkast? Hoe test je 3-fasen 
meetapparatuur met nulspanningsbeveiliging? Wat te doen met lasapparatuur? Hoe keur 
je efficiënt en welke software/rapportagemogelijkheden zijn er? Een (korte) opfrisser van 
de meettheorie ontbreekt niet. De gebruiker kan met eigen óf KWx  installatietesters zijn 
eigen vaardigheden toetsen. De ervaren instructeurs zorgen voor deskundige begeleiding 
op de aanwezige testobjecten. 

Neem voor meer informatie over de NEN3140 Gebruikersdagen contact op met de 
verkoopgroep Meetinstrumenten via 0186-633603 of kijk op onze website, www.kwx.nl.


