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Technika mikroprocesorowa oraz
komputeryzacja procesu wytwarza-
nia znaczπco uproúci≥y procedury

zwiπzane z wdraøaniem nowych rozwiπ-
zaÒ. Na bazie podstawowego urzπdzenia
produkowane sπ ca≥e serie przyrzπdÛw
o rÛønych moøliwoúciach funkcjonalnych.
W ten sposÛb realizowana jest idea mierni-
kÛw szytych na miarÍ, dopasowanych do
indywidualnych potrzeb klienta. 

Przyk≥adem przyrzπdÛw jednofunkcyj-
nych sπ mierniki Iso Test 2010, Rcd Test
2012, Loop Test 2014 firmy HT Italia lub
BM 223 firmy Megger. 

Do sprawdzenia wy≥πcznie parametrÛw
instalacji bÍdπcych pod napiÍciem s≥uøπ

urzπdzenia Speed Test 2018 firmy HT Ita-
lia lub LCB 2500PL firmy Megger. Zaú
mierniki Combi Test 2019, Macro Test
5035 firmy HT Italia lub MFT1502, CM
500PL firmy Megger to przyk≥ady jednego
przyrzπdu z kompletem funkcji do spraw-
dzania bezpieczeÒstwa instalacji elektry-
cznych. 

Inne moøliwoúci dajπ urzπdzenia Genius
5080E, GSC 53 oraz GSC 57. OprÛcz fun-
kcji zwiπzanych ze sprawdzaniem bezpie-
czeÒstwa przyrzπdy te wyposaøono dodat-
kowo m.in. w kompletnπ analizÍ oraz reje-
stracjÍ parametrÛw sieci jedno lub trÛjfa-
zowych oraz pomiar rezystancji duøym
(10 A) prπdem przemiennym.

Pomiar ciπg≥oúci

Pomiar ciπg≥oúci przewodÛw ochron-
nych oraz po≥πczeÒ wyrÛwnawczych wy-
konuje siÍ zgodnie z normπ PN-IEC60364
miernikiem rezystancji wykorzystujπcym
metodÍ technicznπ, prπdem sta≥ym lub
przemiennym o wartoúci co najmniej
200 mA. 

Opisane w artykule przyrzπdy mierzπ
ciπg≥oúÊ prπdem sta≥ym. PoszczegÛlne
urzπdzenia rÛøniπ siÍ miÍdzy sobπ cecha-
mi, ktÛre wp≥ywajπ na komfort pracy ope-
ratora: 
ï niektÛre z nich umoøliwiajπ programo-

wanie czasu trwania pomiaru, pozwala-
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Sprawdzanie bezpieczeñstwa
instalacji elektrycznych
niskiego napiêcia
Tomasz Koczorowicz

Oferta rynkowa przyrzπdÛw do pomiarÛw instalacji elektrycznych niskiego napiÍcia pozwala
dopasowaÊ moøliwoúci funkcjonalne urzπdzenia do indywidualnych potrzeb kaødego uøytko-
wnika. W artykule przedstawiono najbardziej charakterystyczne mierniki z oferty dwÛch eu-
ropejskich producentÛw ñ brytyjskiej firmy Megger oraz w≥oskiej HT Italia. Przyrzπdy dobra-
no w taki sposÛb aby zaakcentowaÊ rÛønorodnoúÊ wyboru ñ od urzπdzeÒ jednofunkcyjnych
do bardzo rozbudowanych ÑkombajnÛwî pomiarowych. Wszystkie opisane mierniki spe≥nia-
jπ wymagania dyrektyw Unii Europejskiej, posiadajπ znak zgodnoúci CE oraz zatwierdzenia ty-
pu G≥Ûwnego UrzÍdu Miar w Warszawie.

Rys. 1. Miernik Iso Test 2010 Rys. 2. Miernik Rcd Test 2012 Rys. 3. Miernik Loop Test 2014
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jπc uøytkownikowi przemieszczaÊ siÍ wzd≥uø trasy przewodÛw
ochronnych lub po≥πczeÒ wyrÛwnawczych podczas sprawdzania
ich ciπg≥oúci,

ï majπ moøliwoúÊ wyboru kierunku przep≥ywu prπdu pomiaro-
wego, co znajduje wykorzystanie podczas eliminowania wp≥y-
wu na wynik pomiaru efektu styku sond z uk≥adem pomiaro-
wym,

ï posiadajπ funkcjÍ akustycznej sygnalizacji po≥πczeÒ z rezystan-
cjπ przejúcia mniejszπ od okreúlonej wartoúci progowej,

ï wskazujπ prπd pomiarowy podczas badania lub posiadajπ linij-
kÍ analogowπ, u≥atwiajπcπ obserwacjÍ szybkich zmian wartoúci
mierzonej. 
Wszystkie przyrzπdy wyposaøono w funkcjÍ kompensacji rezy-

stancji przewodÛw pomiarowych oraz automatycznπ blokadÍ po-
miaru w obecnoúci napiÍcia zewnÍtrznego. W niektÛrych z nich
woltomierz uruchamia siÍ automatycznie wskazujπc wartoúÊ na-
piÍcia (tzw. domyúlny woltomierz). 

W mierniku CM 500PL funkcja sygnalizacji akustycznej jest
chroniona szybkim bezpiecznikiem termicznym. 

W wyniku takiego rozwiπzania wyeliminowano koniecznoúÊ
wymiany zabezpieczenia topikowego na nowe w przypadku pod-
≥πczenia do obwodu, w ktÛrym wystÍpuje napiÍcie zewnÍtrzne.

W zakresie pomiaru ciπg≥oúci wszystkie opisane przyrzπdy
spe≥niajπ wymagania normy PN-EN61557-4 dotyczπcej bezpie-
czeÒstwa elektrycznego urzπdzeÒ pomiarowych.

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar rezystancji izolacji jest podstawowym badaniem ochro-
ny przed dotykiem bezpoúrednim instalacji elektrycznej. Wyko-
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nuje siÍ go napiÍciem sta≥ym, po wy≥πcze-
niu zasilania i od≥πczeniu odbiornikÛw.
Zgodnie z normπ PN-IEC60364 dla insta-
lacji 230 V AC napiÍcie prÛby powinno
wynosiÊ 500 V DC, a minimalna dopusz-
czalna wartoúÊ rezystancji izolacji 0,5
MW. Wszystkie opisywane urzπdzenia
spe≥niajπ wymagania normy oferujπc wy-
konanie pomiaru rezystancji izolacji pe≥-
nym zakresem napiÍÊ prÛby (250 V DC -
dla obwodÛw SELV i PELV, 500 V DC -
dla napiÍÊ znamionowych w zakresie 50
V∏ 500 V, 1000 V DC - dla napiÍÊ znamio-
nowych powyøej 500 V). NiektÛre urzπ-
dzenia zosta≥y dodatkowo wyposaøone
w napiÍcia prÛby 50 V do wykorzystania
przy pomiarach np. uk≥adÛw elektronicz-
nych oraz 100 V do zastosowaÒ w teleko-
munikacji. 

PoszczegÛlne mierniki umoøliwiajπ wy-
bÛr trybu pomiaru. W trybie rÍcznym po-
miar trwa tak d≥ugo, jak d≥ugo naciskany
jest przycisk testu. Jest to zalecany tryb ba-
dania ze wzglÍdÛw bezpieczeÒstwa. Ope-
rator sam kontroluje proces pomiaru.
W trybie automatycznym pomiar koÒczy
siÍ w momencie, w ktÛrym napiÍcie prÛby
ustabilizuje siÍ, a wiÍc zakoÒczy siÍ pro-
ces ≥adowania pojemnoúci obwodu. Po-
miar w wyznaczonym czasie wymaga
wstÍpnego zaprogramowania czasu trwa-
nia badania. Ten tryb pracy jest szczegÛl-
nie przydatny do celÛw analizy porÛwnaw-
czej. Parametr czasu powinien byÊ odnoto-

wany w protokole z pomiarÛw, aby umoø-
liwiÊ rzetelnπ analizÍ w przysz≥oúci. Podo-
bnie jak przy pomiarach ciπg≥oúci, wszys-
tkie przyrzπdy wyposaøono w automatycz-
nπ blokadÍ pomiaru w obecnoúci napiÍcia
zewnÍtrznego, a w niektÛrych urzπdze-
niach woltomierz uruchamiany jest auto-
matycznie wskazujπc wartoúÊ napiÍcia
(tzw. domyúlny woltomierz). 

Mierniki firmy Megger posiadajπ linij-
kÍ analogowπ, ktÛra umoøliwia obserwa-
cjÍ procesu ≥adowania pojemnoúci obiektu
oraz szybkich zmian wartoúci mierzonej.
Wszystkie przyrzπdy wyposaøono w funk-
cjÍ automatycznego roz≥adowania pojem-
noúci obwodu pomiarowego po wykona-
niu badania. 

W zakresie pomiaru rezystancji izolacji
opisane mierniki spe≥niajπ wymagania nor-
my PN-EN61557-2 dotyczπcej bezpie-
czeÒstwa elektrycznego urzπdzeÒ pomia-
rowych.

Pomiar parametrÛw wy≥πcznikÛw
rÛønicowoprπdowych RCD

Przyrzπdy oferujπ komplet moøliwoúci
pomiarowych niezbÍdnych do przeprowa-
dzenia oceny funkcjonowania wszystkich
typÛw wy≥πcznikÛw rÛønicowoprπdo-
wych: standardowych, selektywnych, stan-
dardowych czu≥ych na prπdy wyprostowa-
ne oraz selektywnych czu≥ych na prπdy
wyprostowane. Mierniki mierzπ zarÛwno
czas wyzwolenia jak i rzeczywisty prπd
wyzwolenia wy≥πcznikÛw. Wszystkie
urzπdzenia sprawdzajπ zabezpieczenia 30,
100, 300 i 500 mA, a niektÛre dodatkowo
10, 1000 mA oraz elektroniczne z indywi-
dualnym ustawieniem znamionowego prπ-
du rÛønicowego w zakresie od 10 do 1000
mA (VAR). We wiÍkszoúci miernikÛw
sprawdzanie czasu zadzia≥ania wy≥πczni-
kÛw odbywa siÍ w trybie rÍcznym lub au-

tomatycznym. Przyrzπdy umoøliwiajπ
przeprowadzenie testu przy po≥owie zna-
mionowego prπdu rÛønicowego (wÛwczas
wy≥πcznik nie powinien zadzia≥aÊ), prπ-
dem znamionowym fazπ narastajπcπ i opa-
dajπcπ lub jego piÍciokrotnπ wartoúciπ.
Dodatkowo niektÛre urzπdzenia wyposa-
øono w pomiar dwukrotnπ wartoúciπ zna-
mionowego prπdu rÛønicowego. W trybie
automatycznym mierniki sekwencyjnie
uruchamiajπ kolejne prÛby. Zawsze pod-
czas pomiaru czasu zadzia≥ania wy≥πczni-
ka rÛønicowoprπdowego kontrolowane sπ
rÛwnieø inne parametry uk≥adu. Mierzona
jest impedancja pÍtli utworzonej z przewo-
dÛw fazowego i ochronnego. Na tej pod-
stawie obliczane jest tzw. napiÍcie kontak-
towe bÍdπce iloczynem impedancji pÍtli
(przewÛd fazowy - przewÛd ochronny)
i znamionowej wartoúci prπdu rÛønicowe-
go wy≥πcznika. Jego wartoúÊ jest zawsze
wyøsza od napiÍcia dotykowego. Jeøeli
okaøe siÍ, øe napiÍcie kontaktowe przekra-
cza wymagany poziom napiÍcia dotyko-
wego dopuszczalnego d≥ugotrwale, proce-
dura pomiaru zostaje wstrzymana, a osoba
wykonujπca pomiar o tym poinformowa-
na. W zakresie pomiaru parametrÛw wy≥π-
cznikÛw rÛønicowoprπdowych wszystkie
opisane przyrzπdy spe≥niajπ wymagania
normy PN-EN61557-6 dotyczπcej bezpie-
czeÒstwa elektrycznego urzπdzeÒ pomia-
rowych.

Pomiar impedancji 
pÍtli zwarciowej

Przyrzπdy mierzπ impedancjÍ pÍtli
zwarciowej metodπ spadku napiÍcia, zgo-
dnie z normπ PN-IEC60364. Metoda ta po-
lega na wprowadzeniu okreúlonej rezys-
tancji w badany obwÛd obejmujπcy np.
przewÛd fazowy i przewÛd ochronny. W
wyniku wykonanego zwarcia powstaje
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Rys. 8. Miernik Megger MFT 1502

Rys. 9. Miernik Megger CM 500PL
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spadek napiÍcia na oporach pÍtli. Na podstawie wartoúci tego spa-
dku oraz prπdu pomiarowego wyznaczana jest wartoúÊ impedan-
cji pÍtli. Opisane w artykule przyrzπdy umoøliwiajπ pomiar impe-
dancji zarÛwno duøym jak i ma≥ym prπdem w obecnoúci wy≥πcz-
nikÛw rÛønicowoprπdowych. 

Jeøeli prπd pomiarowy jest duøy, wÛwczas odpowiedü uk≥adu
zasilania jest na tyle duøa, øe przyrzπd bez problemu wyodrÍbnia
w≥aúciwy sygna≥ napiÍciowy. Amplituda tego sygna≥u znacznie
przewyøsza poziom szumu i w konsekwencji osiπgamy wysokπ
dok≥adnoúÊ pomiaru w szerokim zakresie impedancji. Z zupe≥nie
innπ sytuacjπ mamy do czynienia wÛwczas, kiedy uk≥ad pomia-
rowy nak≥ada dodatkowe ograniczenia, np. podczas sprawdzania
impedancji pÍtli przewÛd fazowy - przewÛd ochronny w instala-
cji chronionej wy≥πcznikami rÛønicowoprπdowymi. Wprowadza-
na rezystancja nie moøe wÛwczas powodowaÊ wyzwolenia za-
bezpieczenia. 

Dla wy≥πcznika rÛønicowoprπdowego o prπdzie znamionowym
30 mA oznacza to ograniczenie maksymalnej wartoúci prπdu po-
miarowego do 15 mA (sprawny wy≥πcznik RCD nie powinien za-
dzia≥aÊ przy po≥owie prπdu znamionowego). Odpowiedü ze stro-
ny Ñsztywnejî sieci, obciπøonej tak ma≥ym prπdem jest bardzo
ma≥a. WartoúÊ spadku napiÍcia (bÍdπca wynikiem wprowadzo-
nej rezystancji) jest zbliøona do amplitudy obecnych w instalacji
zak≥ÛceÒ. Ca≥a trudnoúÊ polega na zastosowaniu takiej technologii
pomiaru, ktÛra wyodrÍbni w≥aúciwy sygna≥ z szumu i zapewni
powtarzalnoúÊ, a przede wszystkim dok≥adnoúÊ pomiaru w szerokim
zakresie impedancji. 

W tym przypadku najlepszπ rozdzielczoúÊ badania oferujπ przy-
rzπdy firmy Megger, a rozwiπzanie zastosowane w przyrzπdach
LCB 2500PL oraz MFT 1502 gwarantuje rozdzielczoúÊ i zakres
pomiarowy zbliøone do badania wykonanego duøym prπdem. 

Przyrzπd LCB 2500PL charakteryzuje siÍ rÛwnieø innymi wy-
jπtkowymi moøliwoúciami. Pozwala wyodrÍbniÊ impedancje po-
szczegÛlnych przewodÛw ñ fazowego L, neutralnego N oraz
ochronnego PE. W ten sposÛb uøytkownik, w przypadku niew≥a-
úciwej impedancji pÍtli, dysponuje narzÍdziem umoøliwiajπcym
bardziej precyzyjnπ lokalizacjÍ miejsca uszkodzenia. Ponadto
przyrzπd LCB 2500PL umoøliwia pomiar pÍtli przewÛd fazowy
ñ przewÛd ochronny na odcinku od tablicy rozdzielczej. 

DziÍki temu podczas pomiaru impedancji pÍtli zwarciowej je-
dnoczeúnie sprawdzana jest ciπg≥oúÊ przewodu ochronnego w da-
nej instalacji. W zakresie pomiaru impedancji pÍtli zwarciowej
wszystkie opisane przyrzπdy spe≥niajπ wymagania normy PN-
EN61557-3 dotyczπcej bezpieczeÒstwa elektrycznego urzπdzeÒ
pomiarowych.
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Pomiar rezystancji uziemienia 
i rezystywnoúci gruntu 

Przyrzπdy mierzπ rezystancjÍ uziemie-
nia prπdem przemiennym, metodπ techni-
cznπ, zgodnie z normπ PN-IEC60364.
Urzπdzenia firmy HT Italia mierzπ zarÛw-
no rezystancjÍ uziemienia jak i rezystyw-
noúÊ gruntu korzystajπc z zasilania bate-
ryjnego. Przyrzπd firmy Megger mierzy
wy≥πcznie rezystancjÍ uziemienia, ale ener-
giÍ podczas wykonywania pomiaru czer-
pie z sieci. 

Z rodzajem ürÛd≥a zasilania zwiπzane sπ
wartoúci prπdÛw pomiarowych. Podobnie
jak przy pomiarach pÍtli zwarciowej, lep-
szπ dok≥adnoúÊ pomiaru uzyskuje siÍ przy
wiÍkszym prπdzie prÛby. W przypadku
miernikÛw korzystajπcych z w≥asnego ürÛ-
d≥a zasilania sygna≥ pomiarowy ma czÍs-
totliwoúÊ odleg≥π od harmonicznych sieci
po to, aby maksymalnie ograniczyÊ wp≥yw
prπdÛw b≥πdzπcych w gruncie na wynik
badania. 

Wszystkie przyrzπdy wyposaøono w au-
tomatycznπ blokadÍ pomiaru w obecnoúci
takiego poziomu napiÍcia zewnÍtrznego,
przy ktÛrym podane w instrukcji obs≥ugi
dok≥adnoúci pomiaru nie mogπ byÊ spe≥-

nione. NiektÛre urzπdzenia wy-
konujπ badanie metodπ wielo-
krotnπ, podczas ktÛrej automaty-
cznie obliczana jest wartoúÊ úre-
dnia z serii pomiarÛw. Na wy-
úwietlaczu oprÛcz wyniku ostat-
niego badania pojawia siÍ wÛw-
czas wskazanie wartoúci úredniej
oraz liczba pomiarÛw, na podsta-
wie ktÛrych zosta≥a obliczona
wartoúÊ úrednia. 

Mierniki przed wykonaniem
badania sprawdzajπ parametry w
uk≥adzie pomiarowym. Kontro-

lowana jest rezystancja zarÛwno pÍtli prπ-
dowej jak i w obwodzie pomiaru napiÍcia.
Jeøeli wartoúÊ rezystancji jednego z obwo-
dÛw przewyøsza wartoúÊ dopuszczalnπ na
wyúwietlaczu urzπdzeÒ pojawia siÍ stoso-
wna informacja. W zakresie pomiaru rezy-
stancji uziemienia wszystkie opisane przy-
rzπdy spe≥niajπ wymagania normy PN-
EN61557-5 dotyczπcej bezpieczeÒstwa
elektrycznego urzπdzeÒ pomiarowych.

Dodatkowe moøliwoúci 
pomiarowe

W szerokiej ofercie sprzÍtu pomiarowe-
go znajdujπ siÍ rÛwnieø takie mierniki,
ktÛrych moøliwoúci funkcjonalne znacznie
wykraczajπ poza potrzeby zwiπzane ze
sprawdzaniem bezpieczeÒstwa instalacji
elektrycznych niskiego napiÍcia. Tego ty-
pu urzπdzenia, wspÛ≥pracujπc z odpowied-
nimi przestawkami, umoøliwiajπ pomiar
oraz rejestracjÍ w czasie rzeczywistym
temperatury, wilgotnoúci wzglÍdnej, natÍ-
øenia oúwietlenia, natÍøenia düwiÍku, prÍ-
dkoúci przep≥ywu powietrza oraz prπdu
up≥ywowego. ZnajomoúÊ prπdu up≥ywo-
wego jest szczegÛlnie istotna podczas po-
miaru impedancji pÍtli przewÛd fazowy-

przewÛd ochronny instalacji elektrycznej
ma≥ym (15 mA) prπdem. Operator zawsze
bezpoúrednio przed tym pomiarem powi-
nien upewniÊ siÍ, øe up≥ywnoúÊ w instala-
cji jest bliska zeru, gdyø prπd p≥ynπcy
w przewodzie ochronnym sumujπc siÍ
z prπdem pomiarowym moøe powodowaÊ
wyzwolenie 30 mA wy≥πcznika rÛønico-
woprπdowego. Wszystkie opisane w arty-
kule kombajny pomiarowe, a wiÍc GSC 57,
GSC 53 oraz Genius 5080E spe≥niajπ po-
nadto wymagania normy PN-EN50160
w zakresie pomiaru i metody rejestracji
wszystkich tych parametrÛw, ktÛre wymie-
niono w obowiπzujπcych przepisach doty-
czπcych jakoúci przesy≥anej energii. 

Mierniki jednoczeúnie rejestrujπ do 64
parametrÛw sieci trÛjfazowej (GSC 57,
GSC 53) lub jednofazowej (GSC 57, GSC 53,
Genius 5080E), w tym m.in. wartoúci sku-
teczne napiÍÊ i prπdÛw przemiennych
o przebiegach odkszta≥conych (tzw. true
rms), moce i energie pozorne, czynne, bier-
ne o charakterze pojemnoúciowym i indu-
kcyjnym, cos�, wspÛ≥czynniki mocy, ca≥-
kowite wspÛ≥czynniki zniekszta≥ceÒ har-
monicznych napiÍcia i prπdu, procentowe
zawartoúci poszczegÛlnych harmonicz-
nych w sygnale (do 50 w≥πcznie). Urzπdze-
nia mogπ pracowaÊ w jednym z trzech try-
bÛw: miernik, oscyloskop oraz analizator
harmonicznych. 

W trybie pracy Ñmiernikî w czasie rze-
czywistym wyúwietlane sπ podstawowe
parametry elektryczne systemu (do wyboru
napiÍcie, prπd, moc czynna, bierna i pozor-
na, wspÛ≥czynnik ca≥kowitych zniekszta≥-
ceÒ harmonicznych, zawartoúÊ poszcze-
gÛlnych harmonicznych, czÍstotliwoúÊ)
oraz jednoczeúnie rejestrowane sπ wybrane
przez operatora parametry systemu. 

W trybie pracy Ñoscyloskopî operator
obserwuje w czasie rzeczywistym kszta≥t
przebiegu napiÍcia i/lub prπdu w wybranej
fazie rejestrujπc jednoczeúnie wybrane pa-
rametry elektryczne systemu. Funkcja ta
pozwala w sposÛb zgrubny, na bieøπco,
analizowaÊ zmiany w kszta≥cie sygna≥u
oraz obserwowaÊ przesuniÍcie fazowe.
W trybie pracy Ñanalizator harmonicznychî
wyúwietlana jest zawartoúÊ poszczegÛl-
nych harmonicznych w sygnale podczas po-
miaru napiÍcia lub prπdu oraz rejestrowa-
ne wybrane parametry elektryczne systemu.

Mierniki przeprowadzajπ szybkπ anali-
zÍ Fouriera (FFT), a na ekranie w czasie
rzeczywistym wyúwietlany jest histogram
(wykres s≥upkowy) informujπcy o procen-
towej zawartoúci poszczegÛlnych harmo-
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nicznych w sygnale. Jeøeli jednoczeúnie do wejúÊ przyrzπdÛw do-
prowadzone jest napiÍcie i prπd wÛwczas na ekranie mogπ poja-
wiÊ siÍ ujemne wartoúci harmonicznych. Oznacza to, øe napiÍcie
zawiera sk≥adowe generowane przez obciπøenie.

Jednπ z funkcji rejestratora parametrÛw systemÛw elektrycz-
nych, spotykanπ w samodzielnych urzπdzeniach, jest rejestracja
anomalii napiÍciowych. Uøytkownik uruchamia tÍ funkcjÍ rejes-
trujπc rÛwnoczeúnie wybrane parametry elektryczne systemu.
W pierwszej kolejnoúci ustalane sπ wartoúci progowe napiÍcia.
Przyrzπdy jako anomalia rozpoznajπ wszystkie te zjawiska, pod-
czas ktÛrych wartoúÊ skuteczna napiÍcia wykracza poza ustalone
wartoúci progowe przez okres d≥uøszy niø 10 ms. Dla kaødego
zdarzenia mierniki podajπ informacjÍ o kierunku zmiany (przepiÍ-
cie lub spadek), datÍ, czas rozpoczÍcia, czas trwania zjawiska
z rozdzielczoúciπ do jednej setnej sekundy oraz minimalnπ lub
maksymalnπ wartoúÊ napiÍcia. Przyrzπd GSC 57 moøe rÛwnieø
sprawdzaÊ ciπg≥oúÊ po≥πczeÒ wyrÛwnawczych i przewodÛw
ochronnych urzπdzeÒ elektrycznych wszÍdzie tam, gdzie wyma-
gana jest duøa (10 A) wartoúÊ prπdu pomiarowego. 

Miernik wykonuje pomiar w jednym z dwÛch trybÛw pracy.
W pierwszym trybie pracy mierzona jest rezystancja przewodu
ochronnego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN60439-1
ÑRozdzielnice i sterownice niskonapiÍcioweî, w drugim mierzo-
ny jest spadek napiÍcia i rezystancja przewodu ochronnego zgo-
dnie z wymaganiami normy PN-EN60204-1 ÑBezpieczeÒstwo
maszyn ñ wyposaøenie elektryczne maszynî. Pomiar przeprowa-
dzany jest metodπ technicznπ, czteroprzewodowπ.

WiÍkszoúÊ przyrzπdÛw zosta≥a wyposaøona w nieulotnπ pamiÍÊ
pomiarÛw, interfejs optyczny RS232 oraz oprogramowanie w jÍ-
zyku polskim obs≥ugujπce transmisjÍ do PC. Kaødy miernik stan-
dardowo wyposaøony jest w indywidualne úwiadectwo sprawdze-
nia producenta, wykonane przez laboratorium pracujπce w syste-
mie ISO9001.

Tomasz Koczorowicz

Autor jest.........
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