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W przeciwieństwie do innych przy-
rządów tego typu produkowanych przez 
HIOKI tester 3174 używa do generacji 
napięcia pomiarowego techniki modu-
lacji szerokości impulsu (PWM), dzięki 
której uzyskuje się większą dokładność 
wytwarzanego napięcia. W porównaniu 
z dużo droższym testerem 3153 maksy-
malna moc zastosowanego transforma-
tora sieciowego (podstawowy parametr w 
dziedzinie sprawdzania wytrzymałości) 
jest pięciokrotnie mniejsza (100 VA), lecz 
wystarczająca do wielu zastosowań.

Test wytrzymałości a pomiar 
rezystancji izolacji

Sposób korzystania z obu tych funkcji 
jest inny. Testując wytrzymałość izolacji 
użytkownik ustawia wcześniej napięcie 
pomiarowe (najczęściej przemienne), gra-
niczną wartość prądu upływowego (prą-
du odcięcia) i czasu trwania testu. Test 
jest wykonywany automatycznie i polega 
na pomiarze prądu upływowego, a wy-
nik tego testu (dobry, zły) zależy od tego, 
czy mierzony prąd upływowy przekroczy  
w ustawionym czasie wybraną wartość 
graniczną, czy też nie. Wynikiem testu 
nie jest, zatem wartość liczbowa, a komu-
nikat dobry lub zły, zależnie od wyniku 
testu. Niektóre przyrządy (np. HIOKI 

3153) sprawdzają wytrzymałość nie tylko 
napięciem przemiennym, ale też i stałym.

Przy sprawdzaniu rezystancji izola-
cji wybiera się tylko napięcie pomiaro-
we i to wyłącznie stałe. Przyrząd mierzy 
rezystancję i wyświetla wynik pomiaru 
na wyświetlaczu cyfrowym (w postaci 
liczbowej) lub wskazuje go na mierniku 
analogowym (wskazówkowym). Proces 
pomiarowy też jest zautomatyzowany,  
a procedura zawiera m.in. wstępne spraw-
dzenie testowanego obiektu pod wzglę-
dem obecności na nim napięcia oraz po 
pomiarze rozładowywanie zgromadzone-
go ładunku elektrycznego.

Parametry pomiarowe testera 3174
Użytkownik testera 3174 (rys. 1) usta-

wia przed pomiarem sinusoidalne napię-
cie pomiarowe w zakresie od 0,2 do 5 kV 
(z rozdzielczością 0,01 kV), graniczną 
wartość prądu upływowego (od 0,01 mA 
do 20 mA) i czas trwania testu (od 0,3 do 
999 s). Test jest wykonywany automatycz-
nie po naciśnięciu przycisku START. Może 
zakończyć się przed terminem, jeśli prąd 
upływowy przekroczy ustawioną wartość 
graniczną lub przez naciśnięcie przycisku 

STOP. Możliwość automatycznej zmiany 
napięcia pomiarowego przydaje się przy 
wykorzystywaniu przyrządu na zautoma-
tyzowanych liniach produkcyjnych lub 
testujących.

Rezystancję izolacji mierzy się przy dwóch 
stałych napięciach pomiarowych 500 V  
i 1000 V (do wyboru). Zakres pomiaru wy-
nosi od 0,5 do 999 MΩ (przy 500 V) i od  
1 do 999 (przy 1000 V), przy czym dokładność 
pomiaru jest równa ± 4%. Jest też dostępny 
podzakres do 1 do 2 GΩ charakteryzujący się 
dwukrotnie gorszą dokładnością pomiaru (do 
± 8%). Znamionowy prąd pomiarowy wynosi 
od 1 do 1,2 mA, a prąd zwarciowy jest równy 
od 4 do 5 mA (przy napięciu pomiarowym 
500 V) i od 2 do 3 mA (przy 1000 V).

Napięcie pomiarowe (dla obu funkcji) 
jest ustawiane cyfrowo przyciskami na płycie 
czołowej. W razie potrzeby można przywo-
łać zestaw ustawień zapisany w wewnętrznej 
pamięci testera. Przy ocenie otrzymywanych 
wyników testów i pomiarów jest wykorzy-
stywany komparator okienkowy.

Sprawdzanie styków
Ważną własnością nowego testera, 

którą docenią z pewnością producenci 

AutomAtyczny tester wytrzymAłości 
izolAcji HioKi 3174
Japońska firma HIOKI rozszerzyła swoją ofertę 
przyrządów przeznaczonych do sprawdzania 
stanu izolacji o automatyczny tester 
wytrzymałości izolacji 3174 łączący funkcję 
testu wytrzymałości z pomiarem rezystancji 
izolacji. Przyrząd jest uproszczoną wersją 
produkowanego równolegle testera 3153. 

Rys. 1.  
Tester wytrzymałości 
izolacji / miernik 
rezystancji izolacji 
HIOKI 3174
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urządzeń elektrycznych, jest wbudowa-
na funkcja sprawdzania stanu styków  
i połączeń eliminująca fałszywe wyniki 
testów w sytuacjach, gdy przewody po-
miarowe łączące tester z badanym obiek-
tem są przerwane, są uszkodzone złącza 
(zły styk) itd. Taki pozytywny, ale jedno-
cześnie fałszywy wynik testu może spo-
wodować ryzyko wysłania do odbiorcy 
uszkodzonego wyrobu.

Funkcja sprawdzania stanu zestyków 
jest aktywna zarówno w trakcie testu 
wytrzymałości, jak i pomiaru rezystancji 
izolacji. Warto zaznaczyć, że do spraw-
dzenia stanu zestyków za pomocą innych 
testerów wytrzymałości HIOKI trzeba 
użyć osobnego urządzenia zewnętrznego 
3931 (contact checker) oferowanego jako 
opcja, a ponadto odłączać je każdorazowo 
przed pomiarem rezystancji izolacji, gdyż 
tej funkcji 3931 nie obsługuje.

Układ czasowy (timer)
Układ czasowy służy głównie do usta-

wiania czasu pomiaru w zakresie od 0,3 
do 999 s. Dokładność ustawiania wyno-
si ± 50 ms (w zakresie od 0,3 do 99,9 s)  
i ± 0,5 s (od 100 do 999 s). Dodatkową 
funkcją spełnianą przez układ czasowy 
jest opóźnienie, które można ustawiać 
od 0,1 do 99,9 s z dokładnością ± 50 ms. 
Układ czasowy wykorzystuje się też przy 
realizacji funkcji ramp, która polega na 
stopniowym zwiększaniu napięcia po-
miarowego.

Inne funkcje
Z innych funkcji testera 3174 warto 

wymienić: 8 pamięci nastaw konfigura-
cyjnych testu, pełne zdalne sterowanie 
(za pomocą opcjonalnego sterownika 
jedno- lub dwukanałowego), sygnaliza-
cję ostrzegawczą dźwiękową i optyczną, 
blokadę przycisków na płycie czołowej 
(używaną np. przy zdalnym sterowaniu) 
oraz montowany standardowo interfejs 
RS-232C. Przyrząd jest też oferowany  
w wersji 3174-01 z interfejsem GPIB.

Wyświetlacz
Mocną stroną testera 3174 jest duży, 

wielofunkcyjny wyświetlacz fluorescen-
cyjny. W trakcie testu wytrzymałości izo-
lacji wskazuje on jednocześnie: ustawione 
napięcie pomiarowe, graniczną wartość 
prądu upływowego (prądu odcięcia), czas 
testu, częstotliwość napięcia pomiarowe-
go, w trakcie pomiaru wyświetla komu-
nikat TEST. Wskazywane napięcie prze-

mienne oraz prąd upływowy są typu True 
RMS (rzeczywista wartość skuteczna).

Przy pomiarze rezystancji izolacji w 
miejscu prądu odcięcia jest wyświetlany 
wynik pomiaru.

Zasilanie
Tester 3174 jest zasilany z sieci, przy 

czym napięcie zasilające (od 100 do 240 V) 
jest wybierane automatycznie. Pobór mocy 
ze źródła zasilania nie przekracza 200 VA. 
Wbudowany zasilacz impulsowy jest od-
porny na wpływ zmian napięcia sieci, któ-
re w konwencjonalnych konstrukcjach są 
odpowiedzialne za niewystarczającą war-
tość napięcia pomiarowego.

Wymiary i masa
Tester wytrzymałości 3174 ma wymia-

ry 320x155x395 i masę 15 kg.

Wyposażenie standardowe  
i opcjonalne

W komplecie z testerem 3174 jest do-
starczany zestaw wysokonapięciowych 
przewodów pomiarowych 9615 oraz 
przewód zasilania sieciowego. Złącza po-
miarowe powtórzone też na tylnej płycie 
testera (rys. 2) są takiego samego typu 
jak w innych testerach wytrzymałości  
HIOKI.

Jako wyposażenie opcjonalne (za do-
datkową opłatą) producent oferuje zdalne 
sterowanie jednokanałowe 9613, zdalne 
sterowanie dwukanałowe 9614, skaner 
wysokonapięciowy 3930, program użyt-
kowy 9267, oraz przewody połączeniowe 
interfejsów.
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Rys. 2. Złącze pomiarowe testera HIOKI 3174


