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Zadaniem miernika 3490 (rys. 1) jest wy-
pełnienie niszy istniejącej na rynku przyrządów 
pomiarowych opanowanym przez wszechobec-
ną technikę cyfrową. Wprawny użytkownik 

przyrządu z odczytem analogowym jest w sta-
nie uzyskać z ruchu wskazówki często więcej 
informacji o stanie izolacji, niż posługując się 
przyrządem cyfrowym. Stąd też bierze się duże 
zapotrzebowanie na przyrządy tego typu.

Funkcje pomiarowe
Przyrząd mierzy rezystancję izolacji przy 

stałych napięciach pomiarowych 250, 500  

i 1000 V. Napięcie pomiarowe wytwarza we-
wnętrzna przetwornica tranzystorowa wyko-
rzystująca do tego napięcie (6 V) z czterech 
baterii LR6 zasilających przyrząd. Potrzebne 
napięcie pomiarowe wybiera się przełącznikiem 
obrotowym.

Maksymalna mierzona rezystancja izolacji 
zależy od wybranego napięcia pomiarowego 

i przy napięciu pomiarowym 1000 V wynosi  
4 GΩ, a przy napięciach 250 i 500 V nie przekra-
cza 100 MΩ.

HIOKI 3490 mierzy też małe rezystancje na 
podzakresach 3 i 30 Ω. Aby zwiększyć dokład-
ność pomiaru, można skompensować negatyw-
ny wpływ na nią rezystancji przewodów pomia-
rowych. Służy do tego pokrętło „0 Adj.”.

Miernik rezystancji izolacji Hioki 3490 
ze wskazanieM analogowyM
Oferta mierników rezystancji izolacji 
produkowanych przez japońską firmę HIOKI 
wzbogaciła się o miernik 3490. Nowy przyrząd 
charakteryzujący się analogowym wskazaniem 
wyników pomiarów zastępuje produkowany 
dotąd miernik 3452-13, również ze wskazaniem 
analogowym. Producent dołożył starań, aby 
maksymalnie zwiększyć komfort wykonywania 
pomiarów, w tym skrócić czas przygotowania 
do pomiaru.

Tablica. Dane techniczne miernika rezystancji izolacji 3490

Napięcia pomiarowe rezystancji izolacji 250, 500, 1000 V (stałe)

Zakres pomiaru rezystancji izolacji 100 MΩ (przy 250, 500 V), 4000 MΩ  
(przy 1000 V)

Dokładność pomiaru ±5% wartości wskazywanej

Znamionowy prąd pomiarowy 1 mA

Maksymalny prąd zwarciowy 1,2 mA
Podzakresy pomiarowe małych 
rezystancji 3, 30 Ω

Dokładność pomiaru ±0,09 Ω (podzakres 3 Ω), ±0,9% (podzakres  
30 Ω)

Ochrona przed przeciążeniem 1200 V a.c. (przez 10 s)

Zakres pomiaru napięcia przemiennego 0 – 600 V

Dokładność pomiaru ±5% wartości pełnozakresowej

Ochrona przed przeciążeniem 720 V a.c. (przez 10 s, bezpiecznik)

Zasilanie 6 V, cztery baterie LR6

Sygnalizacja stanu baterii Optyczna - dwustanowa dioda LED
Sygnalizacja obecności napięcia  
między gniazdami pomiarowymi  
„LINE” i „EARTH”

Wskaźnik – dioda LED

Zakres temperatur i wilgotności 
względnych pracy

Od 0 do 40°C, 90% lub mniej (brak kondensacji).
Od 40 do 50°C, przy 50°C i poniżej przy 
liniowym spadku wilgotności względnej do 50%.

Maksymalne napięcie znamionowe  
w stosunku do ziemi

600 V przemienne, kategoria przepięciowa III, 
przewidywane przepięcie przejściowe 6000 V.

Czas pracy ciągłej Ok. 20 h (przy napięciu pomiarowym 500 V,  
bez obciążenia).

Rys. 1 Miernik rezystancji izolacji HIOKi 3490 
ze wskazaniem analogowym
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Test ciągłości obwodu jest wykonywany na 
podzakresie 3 Ω funkcji pomiarowej małych 
rezystancji. Umożliwia on sprawdzanie rezy-
stancji połączeń uziemiających i przewodów 
wyrównawczych zgodnie z międzynarodo-
wymi normami IEC60364-6-61 i IEC61557. 
Gdy przyrząd wykryje stan ciągłości, włącza się 
sygnalizator dźwiękowy. Prąd pomiarowy wy-
nosi zgodnie ze stosowną normą co najmniej  
200 mA.

Zestaw funkcji pomiarowych dostępnych  
w mierniku 3490 uzupełnia pomiar napięcia 
przemiennego w zakresie od 0 do 600 V.

Wskazywanie wyników pomiarów
Duży wskaźnik analogowy (wskazówko-

wy) z naniesionymi skalami rezystancji izolacji 
(dwie skale), małych rezystancji i napięcia prze-
miennego zajmuje większość płyty czołowej 
przyrządu. Użytkownik korzysta ze wspólnej 
skali przy pomiarze rezystancji izolacji dla na-
pięć pomiarowych 250 i 500 V i osobnej dla 
napięcia 1000 V.

Dioda LED o dużej jaskrawości umieszczona 
w prawym dolnym rogu wskaźnika podświetla 
całe pole wskaźnika, zapewniając jakość odczy-
tu wyników pomiarów wykonywanych w trud-

nych warunkach oświetleniowych porównywal-
ną z uzyskiwaną przy oświetleniu dziennym.

Funkcje ochronne
Kolejny wskaźnik typu LED sygnalizu-

je obecność napięcia zewnętrznego między 
wyprowadzeniami pomiarowymi miernika 
„LINE” i „EARTH”. Zaświeca się on na czerwo-
no w momencie wykrycia napięcia, ostrzegając 
użytkownika o grożącym niebezpieczeństwie 
uszkodzenia miernika lub porażeniem prądem 
elektrycznym.

Gdy obiekt pomiarowy ma charakter pojem-
nościowy, w trakcie pomiaru rezystancji izolacji 
gromadzi się na nim ładunek i pozostaje przez 
długi czas po zakończeniu pomiaru, grożąc 
porażeniem. Stąd też miernik 3490 ma wbu-
dowany układ elektroniczny rozładowujący ten 
ładunek. Czas rozładowania zależy od wielkości 

zgromadzonego ładunku, a stopień rozładowa-
nia można określić obserwując ruch wskazówki 
miernika.

Przewody pomiarowe
Wraz z miernikiem producent dostarcza 

komplet dwóch przewodów pomiarowych 
9787, z których jeden zakończony sondą igłową, 
drugi zaś chwytakiem krokodylowym. Jako jed-
ną z opcji można zamówić przewód 9788 nowej 
konstrukcji. Przewód jest zakończony sondą 
igłową z wbudowanym przyciskiem włączania 
pomiaru. Czerwony LED umieszczony na rę-
kojeści sondy sygnalizuje naciśnięcie przycisku; 
drugi, biały oświetla miejsce pomiaru. Cienkie 
zakończenie pomiarowe sondy ma całkowitą 
długość 35 mm, przy czym nieizolowany frag-
ment ma długość 16 mm, a pozostały jest po-
kryty materiałem izolacyjnym ABS.

Zasilanie
Do zasilania miernika 3490 służą cztery bate-

rie LR6 o napięciu znamionowym 1,5 V każda. 
Baterie wystarczają na ok. 20 h nieprzerwanej 
pracy. Jeśli w czasie 15 minut, nie naciśnie się 
przycisku wyzwalającego pomiar, to przyrząd 
wyłącza się automatycznie. Własność ta ma za 
zadanie przedłużenie 
czasu pracy baterii.

Stan baterii jest 
nieustannie monito-
rowany. Sygnalizuje 
go dwustanowa dio-
da LED. Świecenie 
się diody na zielono 
oznacza, że poziom 
napięcia baterii jest 
wystarczający do po-
prawnej pracy mier-
nika, a świecenie 
się na czerwono, że 
baterie są już zużyte 
i trzeba niezwłocznie 
wymienić je na nowe. 
Wymianę baterii 
sygnalizuje też brak 
świecenia się diody. 
Funkcja stałego mo-
nitorowania stanu 
baterii nie była dotąd 
stosowana w analo-
gowych miernikach 
rezystancji izolacji 
HIOKI. Użytkownik 
mógł jedynie odczy-
tać napięcie baterii 
włączając funkcję 
testu baterii, co wy-
magało przerwania 

wykonywania pomiarów. Funkcja stałego mo-
nitorowania stanu baterii zwalnia użytkownika 
z okresowego sprawdzania stanu baterii w trak-
cie testów, chroni go też przed nieoczekiwanym 
przerwaniem testu w wyniku pogorszenia się ich 
stanu.

Obudowa
Obudowa miernika 3490 ma konstrukcję 

sprawdzoną już wcześniej w miernikach rezy-
stancji izolacji serii 3454. Obszerny pojemnik 
na przewody pomiarowe jest zintegrowany  
z przyrządem, a przewodów pomiarowych nie 
trzeba wyjmować z gniazd, każdorazowo po 
zakończeniu pomiarów. Przesuwana pokrywa 
chroni zarówno pojemnik jak i płytę czołową 
miernika tj. wskaźnik analogowy, przełącznik  
i przyciski. Mechaniczną konstrukcję pokrywy 
poprawiono w stosunku do wersji 3454 tak, aby 
otwierała się i zamykała bardziej płynie. Według 
zapewnień producenta przyrząd, w tym i obu-
dowa powinna wytrzymać upadek na betonowe 
podłoże z wysokości 1 m.
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Rys. 2. Pomiar miernikiem 3490


