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Przyrząd produkowany przez japoń-
ską firmę HIOKI mierzy rezystan-

cję izolacji dokładnie i  bezpiecznie 
(bez potrzeby wykonywania zwarć i to 
nawet w trakcie generowania energii 
elektrycznej). Oferuje go w Polsce fir-
ma LABIMED ELECTRONICS.

IR4053-10 (fot.) wyposażono w pięć 
podzakresów stałego napięcia pomiaro-
wego (50/125/250/500/1000 V) do kon-
wencjonalnego pomiaru rezystancji izo-
lacji oraz dwa podzakresy (500/1000 V) 
do pomiarów rezystancji izolacji w in-
stalacjach fotowoltaicznych (tryb PVΩ). 
Przyrząd ma też czterozakresowy wol-
tomierz napięcia stałego (do 1000 V) 
do testów instalacji fotowoltaicznych 
przy braku obciążenia, dwuzakresowy 
woltomierz napięcia przemiennego (do 
750 V) oraz komparator. Wskaźnik na-
pięcia ujemnego sygnalizuje zamienio-
ne ze sobą połączenia w łańcuchu solar-
nym, a inny wskaźnik – przewód pod 
napięciem. Przyrząd samoczynnie roz-
ładowuje ładunek szczątkowy po po-
miarze rezystancji izolacji, co przyda-
je się, gdy obiekt pomiarowy ma cha-
rakter pojemnościowy. Wykrywa typ 
napięcia (stałe, przemienne) oraz wy-
trzymuje upadek z wysokości 1 m na 
betonową podłogę, co z kolei przydaje 
się przy pracy w terenie. Szczegółowe 
dane techniczne przyrządu zamiesz-
czono w tablicy.

metody pomiarowe 
z użyciem przyrządu 
konwencjonalnego

Pomiar rezystancji izolacji przy 
zwartych wyprowadzeniach P  i  N 
łańcucha solarnego

Taki pomiar umożliwia uzyskanie 
wyspecyfikowanej dokładności, lecz 

lacji i ewentualnie między wyjściem 
N łańcucha a uziemieniem. Do po-
miaru rezystancji izolacji między wy-
prowadzeniem wyjściowym skrzynki 
połączeniowej panelu a uziemieniem 
oraz między kondycjonerem zasila-
nia a uziemieniem używa się typo-
wej funkcji pomiarowej przyrządu jak 
w konwencjonalnym mierniku rezy-
stancji izolacji.

procedura testowania 
instalacji fotowoltaicznej

Należy pamiętać, aby do pomiaru 
rezystancji izolacji panelu solarnego 
nie używać metody konwencjonal-
nej, gdyż napięcie cel fotowoltaicz-
nych może zakłócić pomiar, a w efek-
cie uziemienia matrycy fotowoltaicz-
nej może uszkodzić się inny sprzęt 
pracujący w  instalacji. Do testowa-
nia instalacji fotowoltaicznej produ-
cent przyrządu IR4053-10 zaleca uży-
wanie procedury z użyciem funkcji 
PVΩ wykonywanej w pięciu krokach:

1) odłączyć wejście instalacji foto-
woltaicznej ręcznym wyłącznikiem 
znajdującym się zwykle w jej skrzyn-
ce połączeniowej. Jeśli na wejściu 
instalacji znajduje się ogranicznik 
przepięć, to należy odłączyć wypro-
wadzenia masy, a  jeśli w obwodzie 
DC biegun instalacji N jest uziemio-
ny, to połączenie to chwilowo trze-
ba rozłączyć,

2) połączyć gniazdo pomiarowe
E (masa) przyrządu IR4053-10 z wy-
prowadzeniem uziemienia instala-
cji fotowoltaicznej, a  gniazdo L (li-
nia) tego przyrządu z wyprowadze-
niem P łańcucha solarnego instalacji,

3) sprawdzić, czy nie nastąpiło
pogorszenie stanu izolacji instalacji, 

mierząc w trybie PVΩ rezystancję izo-
lacji między wymienionymi wypro-
wadzeniami. Jeśli nie stwierdzi się 
degradacji izolacji, należy następnie 
zmierzyć rezystancję między wypro-
wadzeniem N  instalacji a uziemie-
niem. W przeciwnym wypadku (zły 
stan izolacji) nie dokonywać pomia-
ru między wyprowadzeniem N i uzie-
mieniem. Usiłowanie takiego pomia-
ru może w przypadku zdegradowanej 
izolacji doprowadzić do odwrócenia 
polaryzacji napięcia na diodzie bocz-
nikującej, co z kolei może spowodo-
wać bezpośrednie doprowadzenie na-
pięcia symulacji testera do panelu so-
larnego,

4) po zakończeniu pomiaru należy
przywrócić wyprowadzenia uziemie-
nia ogranicznika przepięć do stanu 
przed pomiarem, bez dotykania tych 
wyprowadzeń bezpośrednio rękami,

5) zmierzyć przyrządem IR4053-10
napięcie stałe panujące między wy-
prowadzeniem P łańcucha solarnego 
i gniazdem E tego przyrządu oraz mię-
dzy N łańcucha i E przyrządu, a na-
stępnie sprawdzić, czy każde z tych 
napięć jest nie większe niż napięcie 
między wyprowadzeniami P i N łań-
cucha. Następnie ręcznym przełącz-
nikiem przywrócić pracę instalacji fo-
towoltaicznej.

jest skomplikowany i niebezpieczny. 
Wymaga zainstalowania w układzie 
pomiarowym przełącznika zwierają-
cego ze sobą wyprowadzenia P i N łań-
cucha solarnego. W momentach zwie-
rania może występować wyładowa-
nie łukowe grożące użytkownikowi 
przyrządu porażeniem prądem elek-
trycznym. Stąd, aby zmniejszyć nie-
bezpieczeństwo porażenia, zaleca się 
prowadzić pomiary z użyciem tej me-
tody w nocy. Istnieje też ryzyko wy-
wołania pożaru i uszkodzenia pane-
lu fotowoltaicznego.
Pomiar rezystancji izolacji przy roz-
wartych wyprowadzeniach P i N łań-
cucha solarnego

Test prowadzony tą metodą nie jest 
niebezpieczny dla użytkownika przy-
rządu, lecz energia generowana przez 
panel fotowoltaiczny wpływa nega-
tywnie na pomiar, w efekcie wska-
zanie rezystancji izolacji może różnić 
się od otrzymanego za pomocą mier-
nika konwencjonalnego. Jeśli ponad-
to uziemienie instalacji fotowoltaicz-
nej ma upływność, a do pomiaru uży-
je się przyrządu konwencjonalnego, 
to prąd generowany przez panel bę-
dzie negatywnie wpływać na układ 
pomiarowy takiego przyrządu, powo-
dując błędne wskazania.

funkcja PVΩ

Pomiar wykonywany z  użyciem 
funkcji PVΩ bezpieczny, dokładny, 
a  ponadto nieskomplikowany. Nie 
wymaga dokonywania zwarć, a ener-
gia generowana przez panel solarny 
nie ma wpływu na pomiar. Z funkcji 
PVΩ korzysta się, mierząc rezystan-
cję izolacji między wyjściem P łańcu-
cha solarnego a uziemieniem insta-
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Fot.   Miernik rezystancji izolacji 
IR4053-10

Przenośny, cyfrowy przyrząd IR4053-10 mierzy rezystancję izolacji nie tylko konwen-
cjonalnych obiektów, lecz również instalacji fotowoltaicznych, a test trwa zaledwie 4 s.
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inne funkcje i własności

Gdy zmierzone napięcie wyjścio-
we łańcucha solarnego jest nie więk-
sze niż – 1 V, to ekran przyrządu pod-
świetla się na przemian na czerwono 
i biało. Funkcja ta ułatwia wykrycie 
w  łańcuchu solarnym połączeń za-
mienionych miejscami.

Komparator po zaprogramowaniu 
porównuje na bieżąco wynik pomia-
ru z wartością odniesienia. Jeśli dana 
wartość jest większa lub równa warto-
ści odniesienia, to przyrząd wyświetla 

komunikat PASS (dobry). W przeciw-
nym wypadku wyświetla komunikat 
FAIL (zły), włącza sygnał dźwiękowy 
oraz podświetla ekran na czerwono. 
Funkcja komparatora jest dostępna wy-
łącznie w trybach PVΩ i konwencjonal-
nego pomiaru rezystancji izolacji. Je-
śli do pomiarów użyje się opcjonalne-
go kompletu przewodów pomiarowych 
L9788-11, to LED wbudowany w sondę 
tych przewodów będzie sygnalizować 
wynik porównania, zaświecając się na 
zielono, gdy wynik będzie PASS (dobry), 
lub na czerwono, gdy FAIL (zły).

wyświetlanie

Podświetlany ekran typu LCD-
-FSTN ma maksymalne wskazanie 
4199. Przy konwencjonalnym pomia-
rze rezystancji izolacji wynik pomia-
ru wyświetla po 1 s, a w trybie PVΩ 
– po 4 s, po czym kolejne wskazania
już z odstępem jednosekundowym. 
Domyślnym kolorem podświetlenia 
jest biały. Ekran podświetla się na 
czerwono przy negatywnej ocenie 
komparatora, a na zmianę na biało 
i  na czerwono przy niewłaściwym 

sygnale wejściowym. Podświetlenie 
wyłącza się automatycznie po 3 mi-
nutach od ostatniej operacji.

wyposażenie standardowe 
i opcjonalne

W  zestawie fabrycznym przy-
rządu IR4053-10 jest komplet prze-
wodów pomiarowych L9787, bate-
rie, pasek na szyję i  instrukcja ob-
sługi. Przewody pomiarowe mieści 
pojemnik zintegrowany z  przyrzą-
dem. Jako wyposażenie opcjonal-
ne warto zamówić komplet przewo-
dów pomiarowych L9788-11. Jedna 
z sond tych przewodów ma wbudo-
wany przycisk  MEASURE, do zdalne-
go sterowania pomiarem, połączony 
w przyrządzie IR4053-10 ze wskaźni-
kiem układu pod napięciem. W mo-
mencie naciśnięcia tego przycisku 
przy dołączonych sondach do obiek-
tu pomiarowego przyrząd doprowa-
dza do tego obiektu napięcie pomia-
rowe, a sam przycisk podświetla się 
na czerwono. Jednocześnie dwukolo-
rowy LED wbudowany w sondę z wy-
mienionym przyciskiem sygnalizu-
je wynik porównania komparatora. 
Ponadto inny, biały LED połączony 
z podświetleniem ekranu przyrządu 
oświetla miejsce pomiaru.

Jako wyposażenie opcjonalne 
można też zamówić szpilki przebi-
jaka L9787-91 (do przewodów 9787) 
i L9788-92 (do przewodów L9788-11), 
końcówkę szpilkową L9788-90 i sam 
przewód z przyciskiem zdalnego ste-
rowania L9788-10 (do przewodów 
L9788-11), adapter magnetyczny 
9804-02 i inne akcesoria.
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Pomiar rezystancji izolacji
Napięcie pomiarowe (stałe) 50 V 125 V 250 V 500 V 1000 V
Maksymalna, efektywna wartość 
wskazywana 100 MΩ 250 MΩ 500 MΩ 2000 MΩ 4000 MΩ

Pierwszy, efektywny zakres pomiaru, 
w [MΩ]

Od 0,200 
do 10,00

Od 0,200 
do 25,0

Od 0,200 
do 50,0

Od 0,200 
do 500

Od 0,200 
do 1000

Dokładność pomiaru ±4% w.w.

Drugi, efektywny zakres pomiaru, w [MΩ] Od 10,1 
do 100,0 Od 25,1 do 250 Od 50,1 do 500 Od 501 do 2000 Od 1010 

do 4000
Dokładność pomiaru ±8% w.w.
Pozostały zakres pomiaru, w [MΩ] Od 0 do 0,199

Dokładność pomiaru ±2% w.w. ± 6 cyfr

Dolna rezystancja graniczna* 0,05 MΩ 0,125 MΩ 0,25 MΩ 0,5 MΩ 1 MΩ

Funkcja pomiarowa PVΩ
Napięcie pomiarowe (stałe) 500 V 1000 V
Maksymalna wartość wskazywana 2000 MΩ 4000 MΩ
Zakres pomiaru, w [MΩ] Od 0,200 do 500 Od 501 do 2000 Od 0,200 do 1000 Od 1010 do 4000
Dokładność pomiaru ±4% w.w. ±8% w.w. ±4% w.w. ±8% w.w.
Pozostały zakres pomiaru, w [MΩ] Od 0 do 0,199
Dokładność pomiaru ±2% w.w. ± 6 cyfr

Pomiar napięcia stałego
Podzakresy pomiarowe 4,2 V 42 V 420 V 1000 V
Maks. wartość wskazywana 4,200 V 42,00 V 420,0 V 1100 V
Dokładność pomiaru ±1,3% w.w. ± 4 cyfry**

Pomiar napięcia przemiennego
Podzakresy pomiarowe 420 V 600 V
Maks. wartość wskazywana 420,0 V 750 V
Dokładność pomiaru ±2,3% w.w. ± 8 cyfr***

Inne funkcje i własności
Zakres temperatur i wilgotności 
względnych otoczenia pracy Od 0°C do +40°C, ≤ 90% (przy braku kondensacji)

Zakres temperatur i wilgotności 
względnych otoczenia składowania Od – 10°C do +50°C, ≤ 90% (przy braku kondensacji)

Maksymalne napięcie znamionowe do ziemi 600 V AC/DC, kategoria pomiarowa III, przewidywane przepięcia zakłócające pomiar 6000 V
Wytrzymałość izolacji 7060 V AC, 50/60 Hz, między gniazdami pomiarowymi a obudową, przez 1 minutę
Stopień ochrony IP40 (EN60529)
Normy EN61557-1/-2, EN61326 (kompatybilność elektromagnetyczna)
Zasilanie, czas pracy ciągłej, pobór mocy, 
oszczędzanie baterii

4 x baterie LR6, ok. 20 h (przy wyłączonym podświetleniu, na podzakresie 500 V i braku 
obciążenia), 3 VA, automatyczne wyłączanie po 10 minutach

Wymiary, masa 159 (długość) x 177 (szerokość) x 53 (wysokość) [mm],  
ok. 600 g (z bateriami, bez przewodów pomiarowych)

Uwagi: w.w. – wartość wskazywana, * dolna, graniczna wartość rezystancji zapewniająca utrzymanie znamionowego napięcia 
wyjściowego, ** na podzakresach powyżej 1000 V DC dokładności się nie gwarantuje, *** na podzakresach powyżej 600 V AC do-
kładności się nie gwarantuje

Tab. Dane techniczne miernika rezystancji izolacji IR4053-10


