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Inleiding 

Dit document beschrijb de te volgen werkwijze bij gebruik van een installatietester. 

Centix heeb een procedure om meetgegevens uit de installatietester te importeren en te verwerken. 

Deze procedure dient aangehouden te worden om metingen uit de tester te halen en te verwerken 

binnen Centix. 

In dit document wordt is de werking van de Profitest MBase uitgelegd. Echter deze werking is geldig 

voor alle onderstaande modellen : 

• MBase 

• MXtra 

• MTech 

• MTech+ 

• Intro 
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Meetinstrument toevoegen 
In Centix gaan we als eerste een meetinstrument toevoegen. 

Ga n aar Bes tand  on de rho ud e n ins p ectie   me etins tr um ent en. 
 

 
Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte en selecteer vervolgens “Toevoegen”. 
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Vul vervolgens alle verplichte velden in. 

Bij “type” selecteert het meetinstrument. 

Bij “meetinstrumenttype” selecteert u “PROFI-MBASE”. 

Vervolgens na het invullen van de overige velden kan het meetinstrument worden opgeslagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Template aanmaken 
Om een template aan te kunnen maken moeten we eerst het meetinstrument openen. 

Druk één keer op het meetinstrument, er zal een zwarte pijl voor het meetinstrument zichtbaar 

worden. Dubbelklik op het zwarte pijltje om het meetinstrument te openen. 
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Indien onderstaande foutmelding verschijnt dienen er nog systeeminstellingen aangepast te worden. 

Indien dit niet het geval is ga verder naar bladzijde 9. 

 
 
 
 

 
Ga n aar bes t and  on de rho ud  s ys te em tab ellen . 

 

Druk op de “+” bij de groep “Meetinstrument” 

Selecteer het type en druk vervolgens 2 keer op het pijltje om deze te openen. 
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Selecteer de “profi-mbase” en druk vervolgens 2 keer op het pijltje om deze te openen. 
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Klik vervolgens op “Systeeminstellingen”. 
 

 

De velden aan de rechterkant van uw scherm dienen zoals de ajeelding hieronder gevuld te zijn. 
 

Probeer vervolgens opnieuw het meetinstrument te openen. 
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Een template dient de volgende opzet te hebben. 

-Relatie (Customer) 

-Locatie (Building) 

-Verdeler (Distribution Cabinet) 

-Aardlek (Aardlek) 

-Groep (GRP) 

 
 

 
Na het openen van de meetinstrument klikt u met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte en 

selecteren we “Toevoegen”. 
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Als eerste dient een relatie (Customer) te worden toegevoegd. Druk op de groene knop en selecteer: 

“Customer”. 

Daarna vult u het ID en de omschrijving in (aan de rechterkant). U ziet aan de linkerkant dat de 

relatienaam bijgewerkt wordt. 

 
 
 
 
 
 
 

U klikt weer met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte en selecteer “toevoegen”. Selecteer 

vervolgens locatie (Building) bij het veld Data item type (1). Vervolgens klikt u op optie 2 om deze 

onder de relatie toe te voegen (2). 
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Vul het ID en de omschrijving in (aan de rechterkant). U ziet dat aan de linkerkant de locatie naam 

bijgewerkt wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nu gaan we een verdeler onder de locatie toevoegen. Klik weer met de rechtermuisknop op een leeg 

gedeelte en selecteer “toevoegen”. 

 
Selecteer vervolgens Verdeler (Distribution cabinet) bij het veld Data item type (1). 

Vervolgens klikt u op optie 2 om deze onder de locatie toe te voegen (2). 
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Vul het ID en de omschrijving in (aan de rechterkant). U ziet dat aan de linkerkant de naam van de 

verdeler bijgewerkt wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nu gaan we een aardlekschakelaar onder de Verdeler toevoegen. Druk op de rechtermuisknop op 

een leeg gedeelte en selecteer “toevoegen”. 

 
Selecteer vervolgens aardlekschakelaar (RCD) bij het veld Data item type (1). Vervolgens klikken we 

op optie 2 om deze onder de Verdeler toe te voegen (2). 
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Vul het ID en de omschrijving in (aan de rechterkant). U ziet dat aan de linkerkant de naam van de 

aardlekschakelaar bijgewerkt wordt. 
 

 

 
Nu gaan we groepen onder de aardlekschakelaar toevoegen. Druk op de rechtermuisknop op een 

leeg gedeelte en selecteer “toevoegen”. 

Selecteer vervolgens Groep (Circuit) bij het veld Data item type (1). Vul hier het totaal aantal groepen 

onder de groep (2). Vervolgens klikken we op optie 2 om deze onder de aardlekschakelaar toe te 

voegen (3). 
 

 
 

De template is nu compleet. De template dient nu alleen nog geüpload worden naar de Profitester. 
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Template uploaden 
Om de template te uploaden moeten we als eerste de juiste COM poort selecteren (1). 

Wanneer er geen COM poorten beschikbaar zijn, neem dan contact op met uw systeembeheerder om 

het juiste stuurprogramma te installeren. 

 
Klik vervolgens op “uploaden” om de template naar de meetinstrument te versturen (2). 

 
 
 
 
 

Als alles goed gaat laat Centix het volgende scherm zien: 

 
 

De Profitester laat dit zien: 

 

 
 
 

 
Na het uploaden geeb het meetinstrument de in Centix ingevoerde template weer: 
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Meetgegevens inlezen 
Na het uitvoeren van de inspecties kunnen de meetresultaten naar Centix verzonden worden. 

Dat gaat als volgt: 

1. Selecteer de juiste COM poort waar het meetinstrument op gekoppeld staat. 

Wanner er geen COM poorten beschikbaar zijn, neem dan contact op met uw 

systeembeheerder om het juiste stuurprogramma te installeren. 
 

2. Vervolgens drukt u op het knop “downloaden”. 

 
 
 
 
 
 

 
3. In het pop up venster kunt u kiezen voor “Nieuw” en de meetgegevens worden zichtbaar in 

Centix. 
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Op de meetinstrument zal het volgende getoond worden: 
 

Na het importeren zal het volgende getoond worden in Centix: 
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Metingen controleren en aanvullen 
In de onderstaande ajeelding ziet u de structuur van de template. Als u de groep open klikt ziet de 

dat er een meting eronder hangt. 
 

 
 

Selecteer de relatienaam (1) en sleep deze naar de rechterkant (2) . U ziet dan de desbetreffende 
metingen in de velden verschijnen. 
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Hieronder ziet u de metingen voor de desbetreffende verdeler. De metingen zijn uit het 

meetinstrument gehaald en kunnen in Centix gewijzigd en / of aangevuld worden. 

 
 
 
 
 

Hieronder ziet u de metingen voor de desbetreffende groepen. De metingen zijn uit het 

meetinstrument gehaald en kunnen in Centix gewijzigd en / of aangevuld worden. 
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Meetresultaten afdrukken en verwerken 
Druk op het print knop om de meetwaardes af te drukken. 

 

 
Bij het verwerken van de metingen moeten we ervoor zorgen dat alle informatie ingevuld is. 

Vul alle onderstaande velden in en selecteer of de inspectie goedgekeurd is: 

 
 
 
 

 
Selecteer bij het tabblad inspecteur het juiste inspectiebedrijf en de juiste inspecteur. 

Bij het tabblad inspectie dient er een inspectieplan gekoppeld te worden. 
 

 

 
Na het aanvullen van de gegevens kunnen we de inspectie opslaan en op de verwerkknop drukken. 

Bij het verwerken van de metingen wordt de vorige en volgende inspectiedatum aangepast van het 

object. Mocht het object niet aanwezig zijn in de database dan wordt deze automatisch aangemaakt. 

Als de metingen verdwenen zijn, zijn ze verwerkt in de database. 
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Meetstaat reproduceren 
Ook al zijn de meetstaten voorzien van de meldingen verwerkt, u kunt altijd deze nogmaals 

uitdraaien. 

 
 

Dat gaat als volgt: 

Ga n aar bes t and  obj ecte n  O b ject en. 

Selecteer de verdeler (de onlangs verwerkte verdeler) middels de rechtermuisknop en klik op OI 

afdruk wizard. 
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Vink de laatste inspectie aan in de wizard en klik vervolgens op “volgende”. 

Selecteer het rapport “Meetstaat” en vervolgens kunt u de meetstaat tonen op het scherm (middels 

voorbeeld) of afdrukken op de printer (middels “Volgende/Printen”). 
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Voorbeeld: Meetstaat 


