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Przenośne mierniki rezystancji 
izolacji HIOKI
Dwa nowe przyrządy IR4057-20 i IR4056-20 wyprodukowane przez japońską 
firmę HIOKI mierzą rezystancję izolacji napięciem stałym do 1000 V, wskazując 
wynik pomiaru na wyświetlaczu cyfrowym. Mierniki te zastępują dwa 
produkowane dotąd przez HIOKI pod oznaczeniami 3454-11 i 3454-10.

Pierwszy z nowych mierników 
wyróżnia się dużą szybkością 
pomiaru i krótkim czasem od-
powiedzi w trybie oceny otrzy-
mywanych wyników. Ma też 
analogowy bargraf. Drugi z przy-
rządów jest „ekonomiczną” wer-
sją pierwszego. W porównaniu 
z nim charakteryzuje się wolniej-
szym pomiarem i dłuższym cza-
sem odpowiedzi komparatora, 
nie ma też bargrafu i funkcji z nim 
związanych. Oprócz rezystancji 
izolacji oba przyrządy mierzą na-
pięcie stałe i przemienne, małe 
rezystancje oraz sprawdzają cią-
głość obwodu. Dystrybutorem 
mierników IR4057-20 i IR4056-
20 na terenie Polski jest firma 
LABIMED ELECTRONICS.

Pomiar rezystancji 
izolacji
IR4057-20 (fot. 1) i IR4056-20 
(fot. 2) mierzą rezystancję izolacji 
testowanego obiektu, przykłada-
jąc do niego napięcie stałe wy-
bierane ze zbioru wartości 50, 
125, 250, 500 i 1000 V, zależnie 
od wymagań aplikacji pomiaro-
wej. Wybrane napięcie ustawia 
się przełącznikiem obrotowym. 
Pomiar rozpoczyna się, naciska-
jąc przycisk „MEASURE”, a koń-
czy się, zwalniając go. Oznacza 
to, że pomiar trwa tak długo, 
jak długo jest przyciśnięty przy-
cisk. W trakcie pomiaru świeci 
się czerwony LED umieszczo-
ny pod wyświetlaczem, sygnali-
zując użytkownikowi obecność 
napięcia na wyjściu pomiarowym 

przyrządu. Pulsuje też na wy-
świetlaczu wskaźnik ostrzegaw-
czy. Po zakończeniu pomiaru 
wskazanie pozostaje na wyświet-
laczu „zamrożone”. Jest to tzw. 
stan zatrzymania („HOLD”).

W trakcie pomiaru w testowa-
nym obiekcie gromadzi się ładu-
nek elektryczny, który jest tym 
większy, im w większym stopniu 
testowany obiekt ma charakter 
pojemnościowy, przy czym wiel-
kość tego ładunku jest wprost 
proporcjonalna do napięcia uży-
tego do pomiaru. Ładunek po-
zostały po pomiarze stanowi 
poważne zagrożenie dla użyt-
kownika przyrządu, stąd też po-
winien być niezwłocznie roz-

ładowany. Rozładowywanie 
ładunku rozpoczyna się w obu 
wersjach przyrządu automatycz-
nie, i to natychmiast po zakoń-
czeniu pomiaru rezystancji izola-
cji, przy czym użytkownik może 
obserwować przebieg tego pro-
cesu na analogowym bargrafie. 
Funkcja wskazywania stanu roz-
ładowania jest dostępna tylko 
w wersji IR4057-20, gdyż tylko 
w tym przyrządzie wyświetlacz 
ma wbudowany bargraf.

W niektórych aplikacjach 
pomiarowych może pojawić 
się potrzeba pomiaru ciągłe-
go. W miernikach IR4057-20 
i IR4056-20 wystarczy do tego 
celu odchylić pokrywkę prze-

łącznika „MEASURE” o kąt 90°, 
a proces pomiaru będzie konty-
nuowany aż do momentu opusz-
czenia pokrywki.

Wyświetlacz w mierniku 
IR4057-20 ma oprócz bargrafu 
dodatkowe pole cyfrowe. Służy 
ono m.in. do wyświetlenia i „za-
mrożenia” na wyświetlaczu po-
mocniczym wyniku pomiaru 
rezystancji izolacji otrzymane-
go po upływie minuty od roz-
poczęcia pomiaru. Gdy pomiar 
trwa krócej, pole wyświetlacza 
pomocniczego pozostaje puste. 
Z funkcji tej zaleca się korzy-
stać podczas testowania obiek-
tów o charakterze pojemnoś-
ciowym.
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Cęgowy miernik mocy z funkcją 
rejestracji PW3360-20

Miernik rezystancji 
izolacji IR4056-20
Napięcia pomiarowe: 
50/125/250/500/1000 V

Analizator jakości
zasilania PW3198

Zgodność z IEC 61000-4-30, 
klasa A

Rejestrator MR8880-20
4 kanały analogowe

i 8 logicznych

Analizator 
mocy 3390

4 kanały U i I

Cęgowe mierniki 
rezystancji uziemienia 

FT6380 i FT6381
Bezprzewodowy interfejs 

Bluetooth (FT6381)

Pirometry
FT3700-20 –60,0÷550,0°C/12:1
FT3701-20 –60,0÷760,0°C/30:1

Multimetry cęgowe
3280-10 (ACA 1000 A)
3280-20 (ACA 1000 A True RMS)
3287 (AC/DCA 10/100 A True RMS)
3288 (AC/DCA 1000 A)
3288-20 (AC/DCA 1000 A True RMS)

Laboratoryjny miernik mocy 
AC/DC 3334

Pomiar do 9 kW (VA)

Analizator jakości
zasilania 3197

Rejestrator 8870-20
2 kanały

16/32 kanały, 20 MSa/s

Rejestratory
8860-50 i 8861-50
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Reklama

Test rezystancji izolacji z uży-
ciem napięć pomiarowych 500 
i 1000 V stanowi potencjalne za-
grożenie dla użytkownika przy-
rządu ze względu na niebezpie-
czeństwo porażenia prądem 
elektrycznym. Stąd też produ-
cent przyrządu umieścił w nim 
specjalne zabezpieczenie – blo-
kadę pomiaru. Po przekręceniu 
przełącznika obrotowego w po-
zycję „500V” lub „1000V” i na-
ciśnięciu przycisku „MEASURE”, 
napięcie pomiarowe nie jest 

doprowadzane automatycznie 
do gniazd pomiarowych mierni-
ka, jak to ma miejsce przy napię-
ciach mniejszych. Już po ustawie-
niu przełącznika w jedną z tych 
pozycji podświetla się na żółto 
i zaczyna pulsować niewielki przy-
cisk blokady oznaczony napisem 
„500V/1000V RELEASE”. Na dole 
wyświetlacza pojawia się też sto-
sowny komunikat. Jednocześnie 
miejsce przeznaczone na wy-
świetlaczu na główne pole cyfro-
we pozostaje puste (w IR4057-20 

jest widoczny tylko bargraf i ko-
munikat). Doprowadzenie napię-
cia pomiarowego staje się moż-
liwe dopiero po jednoczesnym 
naciśnięciu przycisków blokady 
i „MEASURE”, po czym przy-
cisk blokady można już zwolnić. 
W trybie tym funkcja pomiaru 
ciągłego jest też dostępna.

Efektywna, maksymalna war-
tość wskazywana rezystancji 
izolacji zależy od napięcia po-
miarowego wybranego przez 
użytkownika (tablica 1) i jest naj-

większa (4 GΩ) przy napięciu 
1000 V. Dokładność pomia-
ru zależy natomiast od efek-
tywnego podzakresu pomia-
rowego. W załączonej tablicy 
zamieszczono dokładności po-
miaru dla wskazań mieszczących 
się w jednym z dwóch podza-
kresów efektywnych oraz bę-
dących poza tymi podzakresa-
mi. Gdy wartość mierzona jest 
większa od wyświetlanej efek-
tywnej wartości maksymalnej, 
to jest wyświetlany znak „>”. 

Fot. 1. Miernik rezystancji izolacji IR4057-20 Fot. 2. Miernik rezystancji izolacji IR4056-20
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Własność ta dotyczy wszystkich 
funkcji pomiarowych realizowa-
nych przez mierniki IR4057-20 
i IR4056-20.

Pomiar napięcia
Oba przyrządy mierzą napięcie 
stałe i przemienne (tablica 2).
Przy pomiarze napięcia stałego 
są dostępne cztery podzakresy 
(4,2; 42; 420 i 600 V), a prze-
miennego – tylko dwa (420 
i 600 V), przy czym poszcze-
gólne podzakresy są zmieniane 
wyłącznie automatycznie.

Ważną własnością tego try-
bu jest funkcja automatyczne-
go wykrywania typu napięcia 
tzn., czy napięcie doprowadza-
ne w danym momencie do wej-
ścia pomiarowego miernika jest 
stałe, czy przemienne. W ostat-
nim przypadku wykrywanie jest 
skuteczne dla napięć o wartoś-
ciach nie mniejszych niż 30 V. 
Jak ocenia producent przyrzą-
dów, dzięki funkcji pomiaru na-
pięcia, można będzie ich używać 
w zastępstwie innych testerów 
z tą funkcją w aplikacjach pomia-
rowych, takich jak testowanie ba-
terii słonecznych lub pojazdów 
z napędem elektrycznym.

Pomiar małych 
rezystancji
Po wyborze tej funkcji użytkownik 
miernika ma do dyspozycji trzy 
podzakresy (10, 100 i 1000 Ω)
zmieniane automatycznie (tab-
lica 3).

Dolnego podzakresu (10 Ω)
można używać do sprawdza-
nia stanu ciągłości obwodów 
np. przewodów uziemiają-
cych wyrównawczych. W tym 
przypadku prąd pomiarowy jest 
(zgodnie z normą IEC 60364) 
nie mniejszy niż 200 mA (przy 
spełnieniu warunku, aby rezy-
stancja testowanego obwodu 
była nie większa niż 6 Ω).

Przy pomiarze bardzo małych 
rezystancji z użyciem dolnego 
podzakresu pomiarowego wy-
specyfi kowaną dokładność po-
miaru można uzyskać dopiero 

po przeprowadzeniu zerowania. 
Operację tę zaleca się wykony-
wać, gdy mierzona rezystancja 
jest nie większa niż 3 Ω.

Komparator
Funkcja komparatora jest po-
mocna przy potrzebie przepro-
wadzenia serii pomiarów wy-
konywanych kolejno, z krótkim 
odstępem, w aplikacji pomia-
rowej, w której nie jest waż-
na dokładna znajomość warto-
ści rezystancji, lecz czy jest ona 
większa lub mniejsza od założo-
nej wartości granicznej. Funkcja 
ta jest dostępna wyłącznie w try-

bach pomiarowych rezystan-
cji izolacji i rezystancji małych. 
Gdy bieżący wynik pomiaru 
rezystancji izolacji jest większy 
od ustawionej wcześniej warto-
ści granicznej, to na wyświetla-
czu zaświeca się symbol „PASS” 
i rozlega się krótki sygnał dźwię-
kowy. W przeciwnym wypad-
ku zaświeca się symbol „FAIL”, 
cały wyświetlacz podświetla się 
na czerwono i włącza się ciągły 
sygnał dźwiękowy. Przy pomia-
rze małych rezystancji sposób 
sygnalizacji wyniku oceny kom-
paratora jest odwrotny. Czas 
odpowiedzi wyniku oceny kom-

paratora wynosi w wersji IR4057 
ok. 0,3 s, a w wersji IR4056 – 
ok. 0,8 s.

Konfi gurując komparator, wy-
biera się wartość graniczną oraz 
decyduje się, czy wynik oceny 
ma być potwierdzany sygnałem 
dźwiękowym. Wartości granicz-
ne wybiera się z tablicy zapisa-
nej na stałe (fabrycznie) w we-
wnętrznej pamięci przyrządu.

Wyposażając przyrząd w op-
cjonalny przewód pomiarowy 
z przyciskiem zdalnego stero-
wania, można dokonywać oce-
ny bez patrzenia na wyświetlacz, 
obserwując tylko w momencie 

Tablica 1. Pomiar rezystancji izolacji

Tablica 2. Pomiar napięcia

Znamionowe napięcie
pomiarowe [V] 50 125 250 500 1000

Maksymalna wskazywana 
wartość efektywna [MΩ] 100 250 500 2000 4000

Efektywna wartość
średnia [MΩ] 2 5 10 50 100

Pierwszy efektywny pod-
zakres pomiarowy [MΩ] 0,200 ÷ 10,00 0,200 ÷ 25,0 0,200 ÷ 50,0 0,200 ÷ 500 200 ÷ 1000

Dokładność pomiaru ±2% w.w. ± 2 cyfry
Drugi efektywny podza-
kres pomiarowy [MΩ] 10,1 ÷ 100,00 25,1 ÷ 250 50,1 ÷ 500 501 ÷ 2000 1010 ÷ 4000

Dokładność pomiaru ±8% w.w.
Pozostały zakres

pomiaru [MΩ] 0 ÷ 0,199

Dokładność pomiaru ±5% w.w. 
Dolna wartość granicz-

na rezystancji, przy której 
jest utrzymane znamio-
nowe napięcie pomiaro-

we [MΩ]

0,05 0,125 0,25 0,5 1

Ochrona
przed przeciążeniem 600 V AC (przez 10 s) 660 V AC 

(przez 10 s)
w.w. – wartość wskazywana

Napięcie 
stałe

Podzakres wyświetlania [V] 4,2 42 420 600
Maksymalna wartość

wskazywana [V] 4,200 42,00 420,0 750

Rozdzielczość wskazania [V] 0,001 0,01 0,1 1
Dokładność pomiaru ±1,3% w.w. ±4 cyfry*

Napięcie 
przemienne

Podzakres wyświetlania [V]** 420** 600
Maksymalna wartość

wskazywana [V] 420,0 750

Rozdzielczość wskazania [V] 0,1 1
Dokładność pomiaru ±2,3% w.w. ±8 cyfr*

Zasada pomiaru Pomiar wartości średniej
Częstotliwość mierzonego 

sygnału 50/60 Hz

w.w. – wartość wskazywana
* – zakres pomiaru powyżej 600 V jest poza zakresem dokładności gwarantowanej
** – minimalna wartość wskazywana: 30,0 V
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pomiaru kolor podświetlenia 
przycisku, zielony – przy po-
zytywnej decyzji komparato-
ra lub czerwony – przy decyzji 
negatywnej.

Wyświetlacz
Ciekłokrystaliczny wyświetlacz 
typu FSTN zapewnia dobrą wi-
doczność wskazania, niezależnie 
od kąta obserwacji. W porów-
naniu z wcześniej produkowany-
mi miernikami 3454-11 i 3454-10 
ma dość duże rozmiary. Wska-
zanie wyświetlacza jest odświe-
żane w wersji IR4057 co 0,6 s, 
a w wersji IR4056 – co 1 s.

W stanie normalnym wy-
świetlacz jest podświetlany 
na biało, ułatwiając użytkow-
nikowi obserwację wyników 

pomiarów przy niewystarcza-
jącym oświetleniu zewnętrz-
nym. Podświetlenie wyłącza się 
automatycznie po 3 sekundach 
od wykonania ostatniej opera-
cji, oszczędzając baterie. W ra-
zie potrzeby można je wyłą-
czyć. Podświetlenie zmienia się 
na czerwone przy negatywnym 
wyniku oceny komparatora, 
a przy błędnym sygnale wejścio-
wym zmienia się na przemian 
z białego na czerwone.

Zasilanie
Do zasilania służą cztery baterie 
alkaliczne typu LR6. Bieżący ich 
stan wskazuje na wyświetlaczu 
trójstanowy wskaźnik. Baterie al-
kaliczne wystarczają na 20 godzin 
pracy ciągłej (przy wybranym 

napięciu pomiarowym 500 V,
wyłączonym komparatorze 
i podświetleniu oraz braku ob-
ciążenia gniazd pomiarowych 
miernika). Po upływie 10 minut 
od wykonania ostatniej opera-
cji zasilanie miernika wyłącza się 
automatycznie, oszczędzając ba-
terie. W razie potrzeby funkcję 
tę można wyłączyć.

Inne własności
Mierniki IR4057-20 i IR4056-
20 mają specjalną konstrukcję, 
dzięki której, jak deklaruje pro-
ducent, wytrzymują upadek 
na betonową podłogę z wy-
sokości 1 m. Z miernikiem jest 
zintegrowany pojemnik na ak-
cesoria pomiarowe. Płytę czo-
łową miernika i pojemnik przy-

krywa przesuwana pokrywa 
– rozwiązanie zastosowane 
już wcześniej w miernikach 
3454-11 i 3454-10.

Akcesoria pomiarowe
Producent dostarcza wraz z przy-
rządem zestaw pomiarowy 
L9787 zawierający dwa prze-
wody pomiarowe, dwie na-
suwane sondy szpilkowe oraz 
jeden chwytak krokodylowy. 
W komplecie fabrycznym jest 
też pasek do zawieszenia przy-
rządu na szyi, instrukcja obsługi 
i cztery baterie alkaliczne. Jako 
wyposażenie opcjonalne moż-
na zmówić zestaw pomiarowy 
L9788-11 zawierający m.in. prze-
wód pomiarowy z przełącznikiem 
zdalnego sterowania. Zarówno 
przewód (czerwony) z przełącz-
nikiem L9788-10 jak i sondę szpil-
kową (czerwoną) L9788-90 moż-
na również zamówić osobno. 
W ofercie akcesoriów opcjonal-
nych są też igły przebĳ aka (L9787-
91 i L9788-92) oraz adapter mag-
netyczny (9804-02).  ■

mgr inż. Leszek Halicki
LABIMED ELECTRONICS

Podzakres wyświetlania [Ω] 10 100 1000
Maksymalna wartość

wskazywana [Ω] 10,00 100,0 1000

Rozdzielczość wskazania [Ω] 0,01 0,1 1
Dokładność pomiaru

(po przeprowadzeniu zerowania)
0 ÷ 0,19 Ω: ±3 cyfry,

0,20 ÷ 10,00 Ω: ±3% w.w. ±2 cyfry ±3% w.w. ±2 cyfry

Prąd pomiarowy ≥ 200 mA (przy ≤ 6 Ω)
Ochrona przed przeciążeniem 600 V AC (przez 10 s, za pomocą bezpiecznika)

w.w. – wartość wskazywana

Tablica 3. Pomiar małych rezystancji
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