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Artikelnummer: 626000763

PATS-W V3

Aanvullingen en updates
Artikel nummer: 626000683 (update PATS-W Vx   PATS-W V3)

Apparatentesters

PATS-W V3

PATS-W V3 is een basis softwarepakket om gegevens  

van periodieke keuringen te verwerken op de computer. 

Hiermee is het mogelijk om een lijst aan te leggen van alle 

bedrijfsmiddelen die periodiek gekeurd dienen te worden. 

Na uitvoering van de controles met de PAT3140S,  

MultiPAT, MultiPAT 3140 of MultiPAT XE zijn de meet-

resultaten vanuit het testapparaat rechtstreeks in te lezen 

op de PC. Vervolgens kan van elk geregistreerd apparaat of 

van elk geregistreerde machine een testcerti!caat geprint 

worden na het handmatig invullen van de verwante  

gegevens (merk, type etc.)

Mogelijkheiden 

• Registratie van al uw testresultaten

• Uitdraaien van certi!caten die geheel naar wens kunnen  

 worden opgemaakt

• Ondersteuning van de PAT3140S, MultiPAT,   

 MultiPAT 3140 en MultiPAT XE

• Netwerk ondersteuning. De database kan op een  

 netwerkschijf worden geplaatst

• Sorteer- en selectiemogelijkheden voor zowel 

 hoofdscherm en testlijsten (afzonderlijk in te stellen)

• Mogelijkheid tot het uitdraaien van een testlijst van te  

 keuren apparaten die in een bepaalde periode moeten  

 worden gekeurd

• Mogelijkheid om verlopen keuringsdata te printen

Inclusief

Minimum systeemeisen

• Handleiding

Speci!caties

Besturing software Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Processor snelheid Pentium 200 of hoger

Geheugen 16 Mb RAM

Vrije schrijfruimte 50 Mb

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is getest volgens NEN-EN50110/NEN3140,

met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen.

Datum van test:

Code:

Merk:

Type:

Testinstrument:

Serienummer:

Getest door:

Testnummer:

Testmode:

Apparaat:

Serienummer:
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Teststroom beschermingsleiding:

Visuele controle:

Lekstroom door aanraking:

Isolatieweerstand:

Handtekening:

Opgenomen vermogen:

Vervangende lekstroom:

Weerstand beschermingsleiding:
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>99.99 MEG    Goed

0.028 kVA    Goed
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< 0.15 mA    GoedReële lekstroom:

< 0.20 mA    Goed


