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Miernik rezystancji izolacji IR3455
Przenośny miernik rezystancji izolacji 3455 produkowany przez japońską firmę 
HIOKI został poddany zabiegom modernizacyjnym, których efektem jest m.in. 
szerszy zakres pomiaru (aż do 10 TΩ).

Nowy IR3455 (fot.) mierzy re-
zystancję izolacji napięciem sta-
łym od 250 V do 5 kV. Nadaje 
się idealnie do sprawdzania stanu 
izolacji transformatorów, kabli, sil-
ników i innego sprzętu elektrycz-
nego. Wyniki pomiarów wskazuje 
na wielofunkcyjnym wyświetlaczu 
cyfrowym i jednocześnie na ana-
logowym bargrafie. Przyrząd jest 
już dostępny w firmie Labimed 
Electronics.

Pomiar rezystancji 
izolacji
Konfigurując IR3455 do pomia-
ru rezystancji izolacji ustawia się 
przede wszystkim napięcie po-
miarowe. Wybiera się je szybko 
ze zbioru: 250; 500 V; 1; 2,5; 
5 kV lub ustawia dłużej, choć 
dokładniej, ze skokiem rów-
nym 25 V, w zakresie od 250 V 
do 1 kV, lub ze skokiem równym 
100 V w zakresie od 1 do 5 kV. 
Ustawioną wartość napię-
cia (do 5,50 kV) odczytuje się 
na ekranie miernika w sekcji mo-
nitora napięcia.

Prąd, który płynie przez ba-
dany obiekt w trakcie pomia-
ru rezystancji izolacji zależy 
od ustawionego napięcia pomia-
rowego (patrz tablica). Po zwar-
ciu ze sobą gniazd pomiarowych 
płynie prąd zwarciowy nie mniej-
szy niż 2 mA.

Dostępny zakres pomiaru re-
zystancji izolacji jest różny i za-
leży jak w każdym przyrządzie 
tego typu od ustawionego na-
pięcia pomiarowego. Im napię-
cie pomiarowe większe, tym 
też jest większa górna wartość 
graniczna mierzonej rezystancji 
(patrz tablica). Podzakresy po-

miarowe rezystancji, a jest ich 
siedem (patrz tablica), przyrząd 
wybiera automatycznie.

Użytkownik rozpoczyna po-
miar, naciskając przez co naj-
mniej 1 s przycisk „MEASURE 
ON/OFF”. Pomiar kończy się 
po ponownym naciśnięciu tego 
przycisku lub po upływie usta-
wionego czasu, którym steru-
je wewnętrzny układ czasowy 
(timer). Jeśli w trakcie pomia-
ru rezystancji izolacji zostanie 
przekroczony zakres pomiaro-
wy przyrządu, to na wyświet-
laczu zaczyna pulsować ostrze-
gawczy symbol „>”.

Po zakończeniu pomiaru przy-
rząd wyświetla jednocześnie wy-
nik pomiaru rezystancji izolacji, 
bieżące napięcie pomiarowe 
oraz czas, który upłynął od roz-
poczęcia pomiaru. Zapisuje też 

w swojej pamięci dane pomiaro-
we: rezystancji izolacji (wartość 
cyfrową i wskazanie bargrafu), 
napięcia pomiarowego, bieżące-
go napięcia wyjściowego, prą-
du upływowego, czasu, który 
upłynął od początku pomiaru, 
współczynników absorpcji die-
lektrycznej (DAR) oraz indek-
su polaryzacji (DI). Użytkownik 
może te wszystkie dane prze-
glądać na wyświetlaczu przy-
rządu. Znikają one samoistnie 
po wyłączeniu zasilania. W ra-
zie potrzeby korzystania z tych 
danych w przyszłości trzeba za-
pisać je w innej, nieulotnej pa-
mięci przyrządu.

Funkcja uśredniania
Gdy po zakończeniu pomiaru 
rezystancji izolacji (w tym też 
przy pomiarze prądu upływo-

wego) wskazanie przyrządu nie 
może się ustabilizować, to w ta-
kiej sytuacji należy włączyć funk-
cję uśredniania „AVERAGE”, któ-
ra umożliwi odczytanie wyniku. 
W trybie uśredniania wskaza-
nia wyświetlacza są odświeża-
ne co 4 sekundy.

Automatyczne 
rozładowywanie
Jeśli badany obiekt ma charak-
ter pojemnościowy, to w trak-
cie pomiaru z użyciem wysokie-
go napięcia gromadzi się w nim 
ładunek elektryczny. Wielkość 
zgromadzonego ładunku zale-
ży nie tylko od własności po-
jemnościowych obiektu, lecz 
również od wartości napięcia 
pomiarowego i czasu pomiaru. 
Jest on dla użytkownika bardzo 
niebezpieczny. Stąd też specjal-
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ny układ elektroniczny miernika 
IR3455 zaczyna automatycznie 
rozładowywać ładunek natych-
miast po zakończeniu pomiaru. 
Proces ten trwa tak długo, aż 
napięcie obiektu pomiarowego 
spadnie poniżej 10 V, a użytkow-
nik może obserwować malejące 
wskazanie na wyświetlaczu cy-
frowym przyrządu. Czas rozła-
dowywania jest różny, zależnie 
od własności pojemnościowych 
badanego obiektu.

Przyrząd włącza automatycz-
nie rozładowywanie nie tylko 
po zakończeniu pomiaru, ale 
również, gdy w trakcie pomia-
ru zostanie naciśnięty wyłącznik 
zasilania lub, gdy napięcie baterii 
spadnie poniżej dopuszczalnego 
poziomu. W obu tych przypad-
kach pomiar jest automatycznie 
zatrzymywany, a na wyświet-
laczu pojawia się komunikat 
ostrzegawczy.

Pomiar skokowy 
rezystancji izolacji
W trybie pomiaru skokowego 
przyrząd zwiększa napięcie po-
miarowe co określony czas, mie-
rząc pod koniec każdego skoku 
rezystancję izolacji. Jeśli w trak-
cie tego testu rezystancja izola-
cji maleje wraz ze wzrostem na-
pięcia pomiarowego oznacza to, 
że obiekt pomiarowy jest na przy-
kład zawilgocony i wymaga szcze-
gólnych zabiegów. Po dokonaniu 
ostatniego pomiaru sekwencji 
(przy napięciu maksymalnym) 
przyrząd kończy test, po czym 
wyświetla i zamraża na wyświet-
laczu wynik pomiaru dla tego 
ostatniego skoku. Dane pomia-
rowe dotyczące wszystkich sko-
ków sekwencji pozostają zapisane 
w pamięci przyrządu i użytkow-
nik może je przeglądać.

Użytkownik przed pomia-
rem skokowym wybiera sek-
wencję pomiarową oraz czas 
trwania skoku. Do wyboru są 
dwie sekwencje napięcia po-
miarowego zapisane w pamięci 
miernika na stałe: 500 V; 1; 1,5; 
2 i 2,5 kV oraz 1; 2; 3; 4 i 5 kV. 

Do wyboru też są cztery war-
tości czasu trwania skoku: 30 s, 
1 min, 2 min i 5 min, przy czym 
wartością domyślną jest 1 minu-
ta. Należy zaznaczyć, że war-
tość czasu trwania skoku musi 
być w całej sekwencji pomiaro-
wej taka sama, czyli nie można 
jej regulować.

Kompensacja 
temperaturowa
Funkcja kompensacji tempe-
raturowej (TC) przelicza wy-
nik pomiaru rezystancji izolacji 
uzyskany w danej temperaturze 
otoczenia na wartość rezystan-
cji w temperaturze odniesienia. 
Do przeliczenia wykorzystuje 
wzór matematyczny zapisany 
w pamięci miernika. Producent 
zapisał w niej 10 tablic z dany-
mi potrzebnymi do przelicze-
nia i oznaczył je numerami od 0 
do 9. Poszczególne tablice za-
wierają dane dla różnego typu 
obiektów pomiarowych i norm. 
Użytkownik wybierając daną 
tablicę powinien jeszcze wybrać 
wartość temperatury odniesie-
nia. Funkcja kompensacji nie dzia-
ła w trybie skokowego pomiaru 
rezystancji izolacji.

Inne funkcje pomiarowe
Oprócz rezystancji izolacji i prą-
du upływowego przyrząd mie-
rzy napięcie stałe (od ±50 V 
do ±1 kV), napięcie przemienne 
(od 50 do 750 V), temperaturę 
(od -10,0 do 70,0°C, za pomo-
cą opcjonalnej sondy termistoro-
wej 9631-01 lub 9631-05) oraz 
wilgotność względną (od 0,0% 
do 99,9%, za pomocą opcjonal-
nego czujnika zewnętrznego). 
Prąd upływowy mierzy na sześ-
ciu podzakresach, od 10 nA do  
1 mA. Wyświetlanie prądu moż-
na włączyć zarówno w trakcie 
pomiaru rezystancji izolacji, jak 
i po jego zakończeniu.

Na podstawie wyników po-
miaru rezystancji izolacji mie-
rzonej dwukrotnie można 
sprawdzić, czy po przyłożeniu 
napięcia pomiarowego rezystan-

Napięcie pomiarowe Zakres pomiaru

250 V Od 0,00 MΩ do 500 GΩ
500 V Od 0,00 MΩ do 1,00 TΩ
1 kV Od 0,00 MΩ do 2,00 TΩ

2,5 kV Od 0,00 MΩ do 5,00 TΩ
5 kV Od 0,00 do 10,0 TΩ

Podzakres pomiarowy
rezystancji

Zakres pomiaru (automatyczna 
zmiana podzakresu)

10 MΩ Od 0,00 MΩ do 9,99 MΩ

100 MΩ Od 9,0 MΩ do 99,9 MΩ

1000 MΩ Od 90 MΩ do 999 MΩ

10 GΩ Od 0,90 GΩ do 9,99 GΩ

100 GΩ Od 9,0 GΩ do 99,9 GΩ

1000 GΩ Od 90 GΩ do 999 GΩ

10 TΩ Od 0,90 TΩ do 9,99 TΩ
Napięcie pomiarowe Prąd pomiarowy
Od 250 V do 1,00 kV 1 mA

Od 1,10 kV do 2,50 kV 0,5 mA
Od 2,60 kV do 5,00 kV 0,25 mA

Tablica. Parametry pomiarowe rezystancji izolacji

cja ta rośnie wraz z upływem 
czasu. IR3455 oblicza w tym celu 
wartości dwóch parametrów, 
tj. indeksu polaryzacji (PI) i sto-
sunków absorpcji dielektrycznej 
(DAR). Do obliczenia indeksu 
polaryzacji używa się warto-
ści rezystancji izolacji zmierzo-
nych po 1 minucie i po 10 mi-
nutach od przyłożenia napięcia 
pomiarowego. Z kolei do obli-
czenia dwóch wartości stosun-
ków absorpcji używa się wartości 
rezystancji izolacji zmierzonych 
po 15 sekundach i po 1 minucie 
oraz po 30 sekundach i 1 minu-
cie. Gdy wartość któregokolwiek 
z wymienionych wskaźników jest 
bliska 1, oznacza to zły stan ma-
teriału izolacyjnego.

Układ czasowy (timer)
Funkcji tej używa się do auto-
matycznego kończenia pomia-
ru o wyspecyfikowanym czasie. 
Zakres ustawiania układu czaso-
wego rozciąga się od 30 s do  
30 min. Przy włączonej funk-
cji układu czasowego nie działa 
automatyczne wyłączanie zasi-
lania. Jeśli w trakcie pomiaru ste-
rowanego układem czasowym 
naciśnie się przycisk „MEASU-
RE ON/OFF”, to pomiar koń-

czy się natychmiast, niezależnie 
od tego, ile czasu jeszcze po-
zostało, a w dolnej części wy-
świetlacza pojawia się cyfrowe 
wskazanie czasu, który upłynął 
od początku pomiaru.

Wewnętrzna pamięć 
danych pomiarowych
Przyrząd zapisuje w osobnej pa-
mięci wewnętrznej wyniki po-
miarów, wartości ustawień kon-
figuracyjnych, datę i czas. Pamięć 
ta nie jest ulotna, stąd zapisane 
w niej dane nie znikają po wy-
łączeniu zasilania. Są dostępne 
dwa sposoby zapisu w tej pa-
mięci. Użytkownik przyrządu 
wprowadza dane ręcznie, zapi-
sując je pod określonym nume-
rem pamięci lub korzysta z try-
bu loggera, w którym przyrząd 
rejestruje dane automatycznie, 
z określonym odstępem czasu. 
Wpisy do pamięci sporządzone 
ręcznie przegląda na wyświetla-
czu przyrządu lub na kompute-
rze po przesłaniu ich przy użyciu 
dedykowanego oprogramowa-
nia. Z wpisów zarejestrowanych 
automatycznie (w trybie logge-
ra) jest dostępna na wyświetlaczu 
tylko wartość ostatnia. Wszystkie 
dane można przeglądać dopie-
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ro po przesłaniu zapisu do kom-
putera również przy użyciu de-
dykowanego oprogramowania. 
Wpisując dane w trybie ręcz-
nym, przyporządkowuje się im 
numery, które służą następnie 
jako adresy. Dostępne numery 
pamięci podzielono na 10 grup. 
W ramach każdej grupy można 
zapisać 10 danych, stąd w trybie 
ręcznym ma się do dyspozycji 100 
numerów. Z kolei przy rejestra-
cji automatycznej (w trybie log-
gera) ma się do wyboru 10 nu-
merów, przy czym pod każdym 
z nich przyrząd może zarejestro-
wać 360 wyników operacji reje-
stracji. Maksymalny czas rejestracji 
(w trybie loggera) oraz maksy-
malna liczba wykonanych ope-
racji w ramach jednej rejestracji 
zależą od wybranego odstępu 
czasowego rejestracji. Do wy-
boru są wartości odstępu: 15; 
30 s; 1, 2; 5 min.

Wyświetlanie
Wielofunkcyjny, ciekłokrystalicz-
ny ekran miernika IR3455 ma 6 
pól cyfrowych i zakrzywiony bar-
graf analogowy. Bargraf wskazu-
je wyłącznie wynik pomiaru re-
zystancji izolacji w zakresie od 0 
do 1 TΩ i jest odświeżany dwa 
razy na sekundę. Główne pole 
cyfrowe zajmuje centralne miej-

sce ekranu i jest przeznaczone 
przede wszystkim do wyświet-
lania wyniku pomiaru rezystan-
cji izolacji lub prądu upływowe-
go. Ma maksymalne wskazanie 
999, które jest odświeżane raz 
na sekundę. W górnym, lewym 
rogu ekranu znajduje się pole cy-
frowe monitora napięcia (rów-
nież o maksymalnym wskazaniu 
999), a na dole cztery pola cy-
frowe wskazujące kolejno: tem-
peraturę lub czas, temperaturę 
odniesienia, nr tablicy kompen-
sacji temperaturowej oraz nu-
mer (adres) pamięci.

Aby ułatwić odczyt wskazań 
przy słabym oświetleniu ze-
wnętrznym wyposażono mier-
nik w białe podświetlenie ekra-
nu włączane przyciskiem.

Współpraca 
z komputerem
Miernik IR3455 wyposażono 
w interfejs komputerowy USB 
w wersji 2.0. W wyposażeniu 
standardowym miernika jest 
CD-R z oprogramowaniem 
do analizy danych pomiarowych. 
Oprogramowanie to umożli-
wia: przesyłanie danych pomia-
rowych z pamięci przyrządu 
do komputera (zapisanych za-
równo w trybie ręcznym jak 
i automatycznym), wyświetlanie 

odebranych danych i tworzenie 
wykresów dla pomiaru skoko-
wego rezystancji izolacji, spo-
rządzanie i drukowanie rapor-
tów pomiarowych, edytowanie 
na komputerze ustawień kon-
figuracyjnych, zapisywanie da-
nych (w formacie CSV), kopio-
wanie i wklejanie wykresów oraz 
zapisywanie raportów w for-
macie RTF. Ustawienia, które 
można edytować na kompute-
rze to: data i czas, odstęp cza-
sowy dla pomiaru indeksu po-
laryzacji oraz czas przyłożenia 
napięcia pomiarowego w try-
bie pomiaru skokowego rezy-
stancji izolacji.

Zasilanie
IR3455 jest zasilany napięciem 
stałym z 6 baterii LR6 wystarcza-
jących na ok. 5 h nieprzerwanej 
pracy. Zamiast baterii można też 
użyć opcjonalnego pakietu aku-
mulatorów NiMH 9459 (o mak-
symalnym czasie pracy 9 h) lub 
przy długotrwałych pomiarach 
− zewnętrznego zasilacza sie-
ciowego 9753.

Inne własności
Miernik IR3455 ma wymiary 260 
x 250,6 x 119,5 mm (bez rączki 
i elementów wystających) i masę 
ok. 2,8 kg (z bateriami, przewo-

dami pomiarowymi i chwytaka-
mi krokodylowymi). Może pra-
cować w zakresie temperatur 
od -10 do 40°C. Przyrząd speł-
nia wymagania normy bezpie-
czeństwa EN 61010 na III kate-
gorię pomiarową 1000 V i IV 
kategorię pomiarową 600 V. 
Obudowa przyrządu ma sto-
pień ochrony IP40.

Wyposażenie 
standardowe 
i opcjonalne
W komplecie akcesoriów stan-
dardowych miernika jest ze-
staw przewodów pomiarowych 
9750-01/-02/-03 i zakładanych 
na nie chwytaków krokodylo-
wych 9751-01/-02/-03, prze-
wód USB, CD-R z oprogra-
mowaniem do analizy danych 
oraz baterie. Akcesoria stan-
dardowe mieszczą się w kie-
szeni neseseru zintegrowane-
go z miernikiem.

Jako wyposażenie opcjonalne 
można zamówić termistorowe 
sondy temperaturowe 9631-01 
(długość przewodu 1 m) i 9631-
05 (długość przewodu 5 cm), pa-
kiet akumulatorów 9459 i zasi-
lacz sieciowy 9753.  ■

mgr inż. Leszek Halicki, 
Labimed Electronics

War to Wiedzieć

Miernik rezystancji uziemienia Ft3151

Analogowy przyrząd FT3151 wyprodukowany przez japońską firmę HIOKI mie-
rzy rezystancję uziemienia metodami: trójprzewodową i uproszczoną – dwuprzewo-
dową na trzech podzakresach pomiarowych: 10; 100 i 1000 Ω. Bezpieczeństwo pomia-
ru i rzetelność otrzymywanych wyników zapewniają funkcje sprawdzania napięcia ziemi 
(w zakresie od 0 do 30 V) i uziomu pomocniczego oraz wyboru częstotliwości pomiarowej  
(575/600 Hz). Przyrząd wyposażono w dwa na nowo zaprojektowane uziomy pomocnicze (cien-
kie, stąd łatwe do umieszczenia w gruncie) i dwie nawijarki przewodów połączeniowych uzio-
mów zapobiegające ich skręcaniu i poplątaniu. FT3151 może być używany zarówno w pomiesz-
czeniach zamkniętych, jak i w terenie. Ma wymiary 164 x 119 x 88 mm i masę 760 g. Jest zasilany 
z 6 baterii LR6 wystarczających na ok. 1100 pomiarów. Pracuje niezawodnie w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. W komple-
cie fabrycznym oprócz uziomów i nawijarek z przewodami (długości 10 i 20 m) jest też obszerny neseser. Przyrząd oferuje w Pol-
sce firma Labimed Electronics.

(Labimed Electronics)


