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Miernik rezystancji izolacji 
HIOKI ST5520
Laboratoryjny miernik rezystancji izolacji ST5520 wyróżnia się bardzo dużą 
szybkością działania, szczególnie ważną w zastosowaniach przemysłowych. 
Japońska fi rma HIOKI będąca producentem nowego miernika zapewnia, że czas 
testu tym przyrządem wynosi zaledwie 50 ms i jest najkrótszy w porównaniu 
z innymi przyrządami tego typu dostępnymi obecnie na rynku.

ST5520 wyróżnia się też in-
nymi przydatnymi własnościami 
takimi jak szybkie rozładowy-
wanie po pomiarze, spraw-
dzanie styku pomiarowego, 
sprawdzanie na okoliczność 
występowania mikrozwarć, 
a przede wszystkim możli-
wością dowolnego ustawia-
nia napięcia pomiarowego sta-
łego, co 1 V, w zakresie od 25 
do 1000 V. HIOKI oferuje też 
wersję tego przyrządu o ozna-
czeniu ST5520-01 z wyjściem 
BCD (fot.).

Napięcie pomiarowe
Producenci baterii litowo-jo-
nowych i innych stosują przy 
sprawdzaniu ich izolacji napięcia 
pomiarowe o różnych wartoś-
ciach. Poprzednie laboratoryjne 
mierniki rezystancji izolacji fi rmy 
HIOKI umożliwiały ich użytkow-
nikowi wybór napięcia ze stosun-
kowo niewielkiego zbioru war-
tości, np. 25/50/100/250/500/
1000 V uniemożliwiając tym sa-
mym sprostanie rosnącym wy-
maganiom producentów bate-
rii. Stąd też pojawiła się potrzeba 
wprowadzenia na rynek przy-
rządu umożliwiającego usta-
wianie napięcia pomiarowego 
ze znacznie większą precyzją. 
Nowy przyrząd umożliwiają-
cy użytkownikowi ustawianie 
napięcia pomiarowego z roz-
dzielczością równą 1 V pozwa-
la spełnić wymagania produ-

centów baterii. Przewiduje się 
ponadto, że w najbliższej przy-
szłości zostaną zmienione normy 
przemysłowe dla podzespołów 
elektronicznych takich jak prze-
kaźniki czy złącza wymagające 
sprawdzania tych podzespołów 
przy innych napięciach pomia-
rowych niż dotąd.

Użytkownik miernika ST5520 
może z łatwością skorygować 
wyjściowe napięcie pomiaro-
we za pomocą odpowiednich 
przycisków na płycie przed-
niej miernika i weryfi kując do-
konaną zmianę przez odczy-
tanie nowej wartości napięcia 
na ekranie.

Miernik może pracować 
w dwóch trybach próbkowa-

nia, szybkim i wolnym. W try-
bie szybkim czas próbkowania 
wynosi 30 ms na czas pomiaru, 
a trybie wolnym 500 ms. Tryb 
próbkowania wybiera użytkow-
nik miernika, zależnie od po-
trzeby.

Tryby pomiarowe
Zależnie od wyboru użytkowni-
ka miernik ST5520 może praco-
wać (mierzyć) w trybie: ciągłym, 
zatrzymania pomiaru przy po-
zytywnej decyzji komparatora 
(PASS STOP), zatrzymania po-
miaru przy negatywnej decy-
zji komparatora (FAIL STOP), 
oceny z możliwością wymu-
szonego anulowania przez użyt-
kownika.

Funkcje sprawdzania 
styku pomiarowego
Z funkcji tych korzysta się 
przed wykonaniem testu. Jeśli 
jakość styku nie jest zadawala-
jąca, to pomiar nie jest wyko-
nywany. Chroni to producenta 
sprawdzającego swój produkt 
przed wypuszczeniem wadli-
wych egzemplarzy tego pro-
duktu do sprzedaży.

Użytkownik miernika ST5520 
ma do wyboru dwie funkcje 
sprawdzania kontaktu z testo-
wanym obiektem, czteroprze-
wodowe sprawdzanie styku po-
miarowego i komparatorowe 
sprawdzanie styku.

Pierwsza z metod pole-
ga na sprawdzaniu styku mię-
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dzy dwoma wyprowadzeniami  
− dolnego potencjału sprawdza-
nia i dolnego potencjału napięcia 
wyjściowego oraz między dwo-
ma wyprowadzeniami – górnego 
potencjału sprawdzania i górnego 
potencjału napięcia wyjściowego. 
Aby skorzystać z tej funkcji trzeba 
przed pomiarem połączyć czte-
rema przewodami wymienione 
wyprowadzenia z testowanym 
obiektem. Służą do tego cztery 
gniazda umieszczone na płycie 
tylnej miernika, przy czym dwa 
z nich są bezpośrednio połączo-
ne z gniazdami pomiarowymi 
na płycie przedniej.

Druga metoda wykorzystuje 
do sprawdzenia styku pomiaro-
wego komparator. Jeśli w trakcie 
normalnego połączenia (z wyko-
rzystaniem gniazd pomiarowych 
na płycie przedniej) wynik te-
stu komparatorowego przekro-
czy ustawioną wcześniej górną 
wartość graniczną, to przyrząd 
wyświetla stosowny komuni-
kat sygnalizujący użytkowniko-
wi błąd styku.

Czas testu
Czas trwania testu w mierniku 
ST5520 jest sumą czasu odpo-
wiedzi i czasu pomiaru. Użyt-
kownik może przed pomiarem 
ustawić wartość czasu trwania 
testu od momentu przyłożenia 
napięcia pomiarowego (do testo-
wanego obiektu) do momentu 
wydania decyzji przez kompara-
tor (dobry/zły). Zakres ustawiania 
wynosi od 0,045 s do 999,999 s, 
z rozdzielczością 0,001 s.

Czas odpowiedzi jest czasem, 
w trakcie którego praca kompa-
ratora jest zabroniona. W trakcie 
czasu odpowiedzi nie jest wy-
świetlana żadna wartość pomia-
rowa. Użytkownik może przed 
pomiarem ustawić wartość cza-
su trwania odpowiedzi. Zakres 
ustawiania wynosi od 0,045 s 
do 999,999 s, z rozdzielczoś-
cią 0,001 s.

Posługując się miernikiem 
ST5520 można uzyskać ukoń-
czenie testu rezystancji izola-

cji już po 50 ms, tj. po czasie 
o 700 ms krótszym niż testu-
jąc izolację przyrządem tego 
typu wcześniej produkowanym 
przez HIOKI.

Czas rozładowania
Licząc czas taktowania sygnału 
wyjściowego z miernika, gdy 
przyrząd ten ma pracować na li-
nii produkcyjnej, trzeba do cza-
su testu dodać czas rozładowa-
nia, który zależy od charakteru 
testowanego obiektu. Czas roz-
ładowania ładunku szczątkowe-
go pozostającego w testowanym 
obiekcie po poprzednim pomia-
rze jest tym dłuższy, im więk-
sza jest pojemność testowane-
go obiektu.

Zastosowana w mierniku 
ST5520 funkcja automatyczne-
go, bardzo szybkiego rozłado-
wywania ładunku szczątkowego 
pozwala na znaczne skrócenie 
czasu rozładowania. W efekcie 
czas taktowania w niektórych 
warunkach można skrócić nawet 
o 990 ms w porównaniu z mier-
nikami produkowanymi wcześ-
niej przez firmę HIOKI.

Funkcja sprawdzania 
mikrozwarć
Jednym z zastosowań tej funk-
cji jest sprawdzanie płytek dru-
kowanych, zanim przeprowadzi 
się właściwy test izolacji wyso-
kim napięciem. Po włączeniu tej 
funkcji między punkty pomiaro-
we na miedzianych ścieżkach 
płytki drukowanej jest przykład-
ne stosunkowo niewielkie na-
pięcie stałe od 2 do 4 V. W ra-
zie stwierdzenia przez przyrząd 
obecności mikrozwarć między 
ścieżkami dalsze wykonywanie 
testu jest blokowane, chroniąc 
producenta płytki drukowanej 
przed wypuszczeniem wadli-
wego produktu na rynek.

Funkcja komparatora
Komparator miernika ST5520 
zależnie od wyboru jego użyt-
kownika może porównywać 
bieżący wynik pomiaru rezy-

stancji izolacji z wartością gra-
niczną górną, z wartością gra-
niczną dolną lub jednocześnie 
z obu tymi wartościami. Warto-
ści graniczne wprowadza użyt-
kownik do pamięci komparato-
ra przed jego użyciem. Może 
też opóźnić moment dokona-
nia porównania (oceny), spe-
cyfikując wartość wymagane-
go czasu opóźnienia.

Komparator sygnalizuje wynik 
oceny wyświetleniem na ekranie 
miernika stosownego komunika-
tu sygnałem dźwiękowym i przy 
odpowiednim skonfigurowaniu 
wysłaniem sygnałów przez inter-
fejsy EXT I/O i RS-232C. Syg-
nalizuje też fakt braku możliwo-
ści dokonania oceny.

Funkcja pamięci nastaw
Miernik ST5520 wyposażo-
no w pamięć ustawień wa-
runków pomiaru. Użytkownik 
może wprowadzić do pamięci 
nastaw miernika maksymalnie 
10 zestawów warunków, któ-
re pozostają w pamięci nawet 
po wyłączeniu zasilania przy-
rządu. Zapisane w pamięci na-
stawy można w razie potrzeby 
przywołać za pomocą opera-
cji przyciskami. Nastawy moż-
na też załadować do przyrządu 
z zewnątrz przez łącze inter-
fejsu RS-232C lub gniazdo ze-
wnętrznego sterowania EXT 
I/O. Zapisywane elementy to: 
znamionowe napięcie pomia-
rowe, wartości graniczne kom-
paratora (górna i dolna), tryb 
pomiarowy, dźwięk sygnalizacji 
(ułatwiający odróżnienie statu-
su otrzymanego wyniku pomia-
ru), czas testu, czas odpowiedzi, 
podzakres pomiarowy rezystan-
cji izolacji i szybkość pomiaru 
(czas próbkowania).

Sonda pomiarowa
Producent miernika ST5520 ofe-
ruje do współpracy z nim opcjo-
nalną sondę 9299. W rękojeści 
sondy znajduje się przełącznik. 
Użytkownik trzymając sondę 
w ręku może naciskając prze-

łącznik jednocześnie obsługiwać 
miernik. Sonda 9299 oprócz 
przewodu „roboczego” zawiera 
dodatkowy przewód – „sterują-
cy”, który dołącza się do gniaz-
da „EXT. SW” na płycie przed-
niej miernika.

Wyjście analogowe
W trakcie testu, gdy przez po-
miarowe gniazda miernika jest 
wyprowadzane wysokie napięcie 
pomiarowe, to na wyjściu ana-
logowym na tylnej płycie mier-
nika pojawia się niewielkie na-
pięcie stałe o wartości wprost 
proporcjonalnej do wyniku po-
miaru, tj. zmierzonej rezystancji 
izolacji i pozostaje na tym wyj-
ściu, aż do rozpoczęcia nowego 
pomiaru. Napięcie to mieści się 
w zakresie od 0 do 4 V. Łącząc 
wyjście analogowe z wejściem 
rejestratora można rejestro-
wać na nim zmiany rezystan-
cji izolacji.

Interfejs RS-232C
Łącząc wyjście interfejsu RS-
232C miernika ST5520 z kom-
puterem można przesyłać 
do komputera wyniki pomia-
rów i oceny komparatorowej. 
ST5520 został ponadto wypo-
sażony w funkcję „wyprowadza-
nia danych” polegającą na auto-
matycznym wysyłaniu wyników 
pomiaru i oceny po zakończe-
niu każdego testu. Należy za-
znaczyć, że interfejs zamonto-
wany w mierniku ST5520 jest 
kompatybilny z urządzeniami 
pracującymi z szybkością trans-
misji 38400 bit/s.

Interfejs EXT I/O
Interfejs ten jest przeznaczony 
do zastosowań miernika ST5520 
przede wszystkim na liniach 
produkcyjnych. Przez gniaz-
do interfejsu są doprowadzane 
i wyprowadzane różne sygnały 
sterujące na przykład rozpoczę-
ciem i zakończeniem pomiaru, 
wyborem numeru zestawu na-
staw konfiguracyjnych, pobiera-
niem sygnału z wynikiem oceny 
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komparatorowej oraz urządze-
niami zewnętrznymi. Wypro-
wadzany sygnał można włączać 
i wyłączać ręcznie, a stan takie-
go sygnału oglądać na ekranie 
miernika. Można też sprawdzać 
napięcie i sterować nim w cza-
sie stanu rozładowywania, okre-
ślając zależności czasowe (dwie 
możliwości) powrotu napięcia 
sygnału TEST na wyjściu inter-
fejsu EXT I/O ze stanu niskie-
go do wysokiego po zakoń-
czeniu testu.

Wszystkie wyprowadzenia syg-
nałowe interfejsu EXT I/O są izo-
lowane optycznie. Użytkownik 
może skonfi gurować tranzysto-
rowe wyjścia sygnałowe, zależnie 
od potrzeby, na typu pnp lub npn. 
W wersji ST5520-01 na wypro-
wadzeniach gniazda interfejsu EXT 
I/O będących wyjściami są ponadto 
dostępne sygnały w kodzie BCD.

Wymiary i masa
Miernik rezystancji izolacji ST5520 
ma wymiary 215 x 80 x 166 mm 

(bez elementów wystających) 
i masę równą ok. 1,1 kg.

Wyposażenie 
standardowe i opcjonalne
W komplecie z miernikiem rezy-
stancji izolacji ST5520 (ST5520-
01) producent dostarcza tylko 
instrukcję obsługi, przewód 
zasilający, wtyk do gniazda in-
terfejsu EXT I/O i pokrywkę 
na to gniazdo.

Jako wyposażenie opcjonalne 
można dokupić: przewód połą-

czeniowy 9257 (długość 1,2 m, 
nasuwane chwytaki krokodylo-
we), przewód pomiarowy L2200 
(długość 70 cm, nasuwane chwy-
taki krokodylowe i sondy igłowe), 
sondę pomiarową 9299 z prze-
łącznikiem (długość przewodu 
80 cm), przewód połączeniowy 
9094 do wyjścia analogowego 
(długość 1,5 m) i przejściówkę 
9199 (z gniazda BNC na dwa izo-
lowane wtyki banankowe).  ■

mgr inż. Leszek Halicki

Znamionowe napięcie po-
miarowe U [V]

Podzakres re-
zystancji

[MΩ]

Maks. wartość
wyświetlana

[MΩ]

Rozdzielczość
wskazania [MΩ]

Zakres gwarantowanej do-
kładności [MΩ]

Dokładność pomiaru

Tryb SZYBKI/WOLNY

25 ≤ U ≤ 100
2 4,000 0,001 od 0,000 do 2,000

±2% w.w. ± 5 cyfr
20 40,00 0,01 od 1,90 do 20,00

200 400,0 0,1 od 19,0 do 200,0 ±5% w.w.

100 ≤ U ≤ 500

2 4,000 0,001 od 0,000 do 2,000
±2% w.w. ± 5 cyfr

20 40,00 0,01 od 1,90 do 20,00
200 400,0 0,1 od 19,0 do 200,0

±5% w.w.
2000 4000 1* od 19,0 do 2000

500 ≤ U ≤ 1000

2 4,000 0,001 od 0,000 do 2,000
±2% w.w. ± 5 cyfr20 40, 00 0,01 od 1,90 do 20,00

200 400,0 0,1 od 19,0 do 200,0

400 9990 1*
od 19,0 do 4000 ±5% w.w.
od 4010 do 9990 ±25% w.w.

Uwagi: w.w. – wartość wskazywana, * − gdy jest wyświetlana wartość 1000 MΩ lub większa, to rozdzielczość wynosi 10 MΩ.

Tablica: Wartości dokładności pomiaru, rozdzielczości i maksymalnego wskazania w zależności od podzakresów napięcia pomiarowego 
i pomiaru rezystancji izolacji

WAR TO WIEDZIEĆ

Multimetr cęgowy HIOKI CM4371

Japońska firma HIOKI wpro-
wadziła do produkcji multi-
metr cęgowy CM4371. Cęgi 
przyrządu mają średnicę we-
wnętrzną 33 mm i wytrzymują 
30000 cykli otwarcia-zamknię-
cia. Multimetr mierzy prądy 
zarówno przemienne jak i sta-
łe, w tym rozruchowe (funk-
cja INRUSH) na podzakresach 
20,00 i 600,0 A, a ponadto 
napięcie, rezystancję, pojem-
ność, częstotliwość i tempe-

raturę. Sprawdza też diodę 
i ciągłość obwodu. Pomiar 
napięcia i prądu przemien-
nego jest dokładny zarówno 
przy sygnale odkształconym 
(True RMS), jak i na tle skła-
dowej stałej (AC+DC). Pomiar 
napięć stałych jest możliwy 
aż do 1700 V. Miernik auto-
matycznie wykrywa typ mie-
rzonego sygnału (stały, prze-
mienny) oraz przewód będący 
pod napięciem. Ponadto moż-

na nim mierzyć jednocześ-
nie napięcie i prąd stały przy 
wskazaniu obu tych parame-
trów na wyświetlaczu, uzy-
skując w ten sposób informa-
cję odnośnie mocy. Przyrząd 
ma kategorię IV 600 V i jest 
odporny na wnikanie kurzu 
oraz bryzgów wody. Multi-
metr oferuje firma LABIMED 
ELECTRONICS.

(LABIMED ELECTRONICS)


