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Mierniki rezystancji izolacji serii ir 4000

Równolegle z miernikami serii IR 4000 
są produkowane jednozakresowe mierniki 
serii 3451-XX oraz przedstawiany niedaw-
no na łamach „Elektroinstalatora” trzyza-
kresowy 3490.

Mierniki serii IR 4000 są montowane 
w obudowie zintegrowanej z pojemnikiem 
na przewody pomiarowe i przesuwną po-
krywą przysłaniającą pojemnik i płytę 
czołową miernika. Gniazda pomiarowe są 
umieszczone na górnym boku obudowy są-
siadującym z pojemnikiem. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu nie ma potrzeby wyjmowania 
przewodów pomiarowych z gniazd mier-
nika po zakończonym pomiarze. Skraca 
to znacznie czas potrzebny do przygotowa-
nia miernika do pomiaru.

Funkcje i zakresy pomiarowe
Mierniki serii IR 4000 różnią się przede 

wszystkim napięciem pomiarowym 
i zakresem pomiaru rezystancji izolacji. IR 
4016–20 (rys. 1) mierzy rezystancję izolacji 
napięciem stałym 500 V, przy czym mak-
symalna mierzona rezystancja wynosi 100 
MΩ. Drugi, IR 4017–20 (rys. 2) charakte-
ryzuje się takim samym napięciem pomia-
rowym (500 V), lecz szerszym zakresem 
pomiaru rezystancji (do 1000 MΩ). Trzeci 
z serii IR 4018–20 (rys. 3) wyróżnia się na-
pięciem pomiarowym 1000 V oraz maksy-
malną mierzoną rezystancją izolacji równą 
2000 MΩ.

Oferta mierników rezystancji izolacji ze wskazaniem analogowym japońskiej firmy HIOKI 
wzbogaciła się o trzy jednozakresowe przyrządy IR 4016–20, IR 4017–20 i IR 4018–20. 
Dystrybucją mierników na rynku krajowym zajmuje się firma LABIMED ELECTRONICS.

Oprócz rezystancji izolacji mierniki serii 
IR 4000 mierzą napięcie przemienne w za-
kresie od 0 do 600 V.

Wykonywanie pomiarów
Pomiar wyzwala się naciskając przycisk 

„MEASURE” i trwa on do ponownego na-
ciśnięcia tego przycisku. W razie potrzeby 
można włączyć pomiar ciągły, odchylając 
po prostu przycisk „MEASURE”. Gdy testo-
wany obiekt ma charakter pojemnościowy, 
to gromadzi ładunek, który utrzymuje się 
na nim jeszcze długo po zakończeniu po-
miaru, stanowiąc niebezpieczeństwo dla 
użytkownika i uniemożliwiając wykonanie 
następnego pomiaru. Stąd też przyrząd wy-
posażono w funkcję automatycznego rozła-
dowywania testowanego obiektu po zakoń-
czeniu pomiaru rezystancji izolacji.

Wszystkie mierniki serii IR 4000 pracu-
ją poprawnie w zakresie temperatur od -10 
do 50°C i przy wilgotności względnej nie-
przekraczającej 90%.

Analogowy wskaźnik wyników pomiarów
Element ruchomy wskaźnika jest 

umieszczony na taśmach z naciągiem (taut 
band movement). Dzięki takiej konstrukcji 
miernik pobiera małą moc ze źródła zasi-
lania. Jest też odporny na wstrząsy mecha-
niczne i wibracje. Jak deklaruje producent, 
przyrząd wytrzymuje upadek na betonową 
podłogę z wysokości 1 m.

Wskaźnik zawiera dwie skale analogowe: 
rezystancji izolacji i napięcia przemienne-
go. Wartość rezystancji izolacji wskazywa-
na na środku skali miernika zależy od jego 
typu i wynosi odpowiednio 2, 20 i 50 MΩ.

W dolnej części wskaźnika umieszczono 
diodę LED o dużej intensywności świece-
nia, oświetlającą całe pole wskaźnika. Dzięki 
temu, obie skale miernika są dobrze widocz-
ne w miejscach pomiaru, w których panuje 
słabe oświetlenie zewnętrzne. Podświetlenie 
skali włącza się naciskając przycisk „LIGHT”. 
Wyłącza się ono automatycznie po ok. 3 mi-
nutach, oszczędzając baterię.

Przewody pomiarowe
Producent dostarcza wraz z miernikami 

komplet przewodów pomiarowych 9787 
nowej konstrukcji, jeden zakończony sondą 
szpilkową, a drugi chwytakiem krokodylo-
wym. Oba przewody mają długość 1,2 m. 
Szpilka sondy ma długość 35 mm, przy czym 
na długości 16 mm od zakończenia jest po-
zbawiona izolacji. Pozostała część szpilki jest 
pokryta tworzywem chroniącym testowane 
obwody przed zwarciami. Dzięki stosunkowo 
dużej długości sondy pomiarowej, przewody 
9787 nadają się doskonale do testowania 
większości rozłączników obwodów bez po-
trzeby zdejmowania pokryw wyprowadzeń. 
Ponadto szpilka sondy jest wystarczająco 
cienka, aby umieścić ją np. w elektrycznym 
gnieździe wtyczkowym. Chwytak krokody-
lowy kończący drugi przewód można zsunąć 
i zastąpić go drugą sondą igłową znajdującą 
się w komplecie.

Interesującą propozycją dla przyszłego 
użytkownika miernika serii IR 4000 jest 

Rys. 1. Miernik rezystancji izolacji IR 4016–20 Rys. 2. Miernik rezystancji izolacji IR 4017–20 Rys. 3. Miernik rezystancji izolacji IR 4018–20
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nowej konstrukcji przewód pomiarowy 
9788, zawierający przełącznik zdalnego ste-
rowania, a dostarczany jako wyposażenie 
opcjonalne. Sonda tego przewodu zawiera 
przycisk „MEASURE” służący do wyzwa-
lania i zatrzymywania pomiaru. Przycisk 
o takim samym przeznaczeniu jest umiesz-
czony na płycie czołowej miernika IR 4000. 
Posługując się przewodem 9788, można za-
tem obsługiwać miernik tylko jedną ręką. 
Po naciśnięciu przycisku sondy, przycisk 
podświetla się na czerwono, ostrzegając 
operatora o obecności wysokiego napięcia 
na szpilce sondy. W sondzie umieszczo-
no też czerwoną diodę, która zaświeca się 
po naciśnięciu przycisku „LIGHT” na płycie 
czołowej miernika i oświetlając miejsce po-
miaru, działa jak latarka.

Wskaźniki na płycie czołowej miernika
Na płycie czołowej miernika umiesz-

czono dwie diody świecące. Jedna z nich 
zaświecając się na czerwono informuje 
użytkownika, że między gniazdami pomia-
rowymi panuje napięcie niebezpieczne, tj. 
gdy napięcie przemienne między gniazda-
mi przekracza 20 V lub gdy napięcie stałe 
pozostające na testowanym obiekcie będą-
cego w trakcie rozładowywania jest większe 
od 20 V. Wskaźnik ten jest sprzężony z pod-
świetleniem przycisku znajdującego się 
na sondzie przewodu pomiarowego 9788.

Druga dioda oznaczona symbolem 
„BATT” wskazuje stan baterii zasilającej przy-
rząd. Gdy świeci się na zielono, sygnalizuje, 
że napięcie baterii jest wystarczające do wyko-
nania pomiaru. Gdy natomiast dioda zaświeci 
się na czerwono, użytkownik powinien nie-
zwłocznie wymienić baterie na nowe i to za-
nim wskaźnik przestanie w ogóle świecić.

To rozwiązanie polegające na ciągłym 
monitorowaniu stanu baterii eliminuje 
niedogodność spotykaną w miernikach 
rezystancji izolacji ze wskazaniem analo-
gowym, produkowanych wcześniej, w któ-
rych sprawdzenie stanu baterii w trakcie 
pomiaru było niemożliwe. Napięcie baterii 
odczytywało się na skali analogowej, co wy-
magało przełączenia miernika ze stanu po-
miarowego w stan sprawdzenia baterii.

Zasilanie
Mierniki serii IR 4000 są zasilanie na-

pięciem stałym 6 V z czterech baterii alka-
licznych LR6. Czas pracy ciągłej z jednego 
kompletu baterii wynosi ok. 20 h (w wersji 
IR 4018–20 – ok. 15 h). Czas pracy baterii 
przedłużają funkcje automatycznego wyłą-
czania zasilania (po ok. 15 minutach braku 
aktywności operatora) i automatycznego 
wyłączania podświetlenia wyświetlacza 
(po 3 minutach).

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Wraz z miernikami serii IR 4000 produ-

cent dostarcza komplet przewodów pomia-
rowych 9787 o długości 1,2 m oraz pasek 
do zawieszenia przyrządu na ramieniu lub 
szyi. Jako wyposażenie opcjonalne można 
dokupić przewód pomiarowy z przełącz-

Tablica. Dane techniczne mierników rezystancji izolacji serii IR 4000

Typ IR 4016–20 IR 4017–20 IR 4018–20

Pomiar
rezystancji
izolacji

Znamionowe napięcie 
wyjściowe 500 V, stałe 500 V, stałe 1000 V, stałe

Maksymalna wartość 
wskazywana 100 MΩ 1000 MΩ 2000 MΩ

Wartość środka skali 2 MΩ 20 MΩ 50 MΩ
Pierwszy, efektywny zakres 
pomiarowy

od 0,1 do 50 MΩ od 1 do 500 MΩ od 2 do 1000 MΩ
±5% wskazywanej wartości

Drugi, efektywny zakres 
pomiarowy

od 0,01 do 0,1 MΩ
od 50 do 100 MΩ

od 0,5 do 0,1 MΩ
od 500 do 1000 MΩ

od 1 do 2 MΩ
od 1000 do 2000 MΩ

10% wskazywanej wartości
Napięcie między 
nieobciążonymi gniazdami 
pomiarowymi

od 1 do 1,2 x znamionowe napięcie wyjściowe

Dolna wartość graniczna 
rezystancji izolacji* 0,5 MΩ 0,5 MΩ 1 MΩ

Prąd znamionowy 1 mA (tolerancja od 1 do 1,2 x wartość znamionowa)

Pomiar
napięcia 
przemiennego

Ochrona przed 
przeciążeniem 600 V, przemienne (przez 10 s) 1200 V, przemienne 

(przez 10 s)
Zakres pomiaru od 0 do 600 V (50/60 Hz)
Dokładność pomiaru ±5% wartości pełnozakresowej
Rezystancja wejściowa ≥ 500 kΩ (50/60 Hz)
Ochrona przed 
przeciążeniem 600 V, przemienne (przez 10 s) 1200 V, przemienne 

(przez 10 s)

Normy

Bezpieczeństwo EN 61010
Kompatybilność 
elektromagnetyczna EN 61326

Inne EN 61557 -1/ -2
Wymiary 159 x 177 x 53 mm
Masa ok. 610 g (włącznie z baterią, lecz bez przewodów pomiarowych)
* Dolna wartość graniczna rezystancji izolacji, która może być utrzymana przy znamionowym napięciu pomiarowym.

nikiem zdalnego sterowania 9788 (długość 
przewodu 1 m), zestaw 9788–01 zawierający 
oprócz kompletu 9787 przewód 9788, a po-
nadto komplet przewodów 9294 (długość 
przewodu 1,2 m, zakończenie jednego prze-
wodu typową sondą szpilkową z krótkim 
zakończeniem pomiarowym, a drugiego 
– chwytakiem krokodylowym połączonym 
z tym przewodem na stałe), igłę przebijaka 
9288 (do kompletu 9294), igłę wymien-
ną 9788–90 (do kompletu 9788) i komplet 
przewodów pomiarowych 9257 o długości 
przewodów 1,3 m, przy czym oba przewody 
są zakończone chwytakami krokodylowymi 
połączonymi z nimi na stałe.
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