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Oba przyrządy zastępują wycofa-
ny już z produkcji miernik 3156, 

który był przeznaczony do pomiaru 
prądu upływowego zarówno w urzą-
dzeniach powszechnego użytku, jak 
i urządzeniach medycznych. Pełnym 
odpowiednikiem miernika 3156 jest 
ST5540, testujący ponadto urządzenia 
medyczne na zgodność z normą IEC 
60601-1 (3. edycja, 2005 rok). Miernik 
ST5541 nie ma funkcji medycznych, 
dlatego jest tańszy niż ST5540. Jest 
przeznaczony dla odbiorców, którzy 
testują sprzęt gospodarstwa domowe-
go, elektronarzędzia lub pojazdy elek-
tryczne. Niezależnie od tych zmian 
oba nowe mierniki wyposażono w nowe 
funkcje skracające czas pomiaru (nie-
przerywane przełączanie polaryzacji) 
i ułatwiające obsługę otrzymywanych 
wyników (interfejs USB).

W artykule ograniczono się do do-
kładnego przedstawienia własności 
miernika ST5541 (fot. 1.). Od produ-
kowanego wcześniej 3156 różni się 
on przede wszystkim funkcją płyn-
nego przełączania polaryzacji napię-
cia, którym zasila testowane urzą-
dzenie, bez potrzeby przerywania za-
silania testera (jak to miało miejsce 
w 3156). Takie rozwiązanie pozwoli-
ło skrócić znacznie czas potrzebny do 
wykonania testu. Zwiększono mak-
symalną wartość prądu znamiono-
wego testowanego obiektu z 16 do 
20 A, dzięki czemu przyrząd może 
być używany do testowania na zgod-
ność z nowymi normami. Zwiększo-
no też maksymalny mierzony prąd 
upływowy z 25 do 50 mA i wprowa-
dzono nowe zakresy wartości gra-

nicznych konfigurowania kompara-
tora, górnej i dolnej. Ustawiając dol-
ną wartość graniczną prądu upły-
wowego można za pomocą funkcji 
sprawdzenia styku wykryć natych-
miast po włączeniu zasilania teste-
ra ST5541, że sonda pomiarowa nie 
jest dołączona do testowanego obiek-
tu lub jest dołączona niedokładnie. 
Można też stwierdzić, że testowany 
obiekt jest odłączony, co może być 
efektem przepalenia bezpieczni-
ka sieciowego tego obiektu. Tester 
ST5541, podobnie jak 3156, jest do-
starczany z szeregiem wewnętrznych 
obwodów pomiarowych, w tym też 
z filtrami wykorzystywanymi do te-
stowania na zgodność z różnymi nor-
mami (IEC60999, UL i JIS).

funkcje i podzakresy 
pomiarowe

ST5541 mierzy napięcie między 
„punktami rezystancyjnymi symulu-
jącymi ciało”, po czym oblicza i wy-
świetla wynik pomiaru prądu upły-
wowego jako rzeczywistą wartość 
skuteczną (True RMS). Użytkownik 
testera ma do wyboru: pomiar prądu 
upływowego do ziemi, 3 rodzaje po-
miaru prądu upływowego obudowy, 
3 rodzaje pomiaru prądu styku i „wol-
ny” (ang. free) pomiar prądu.

Testując prąd upływowy można wy-
brać pomiar prądu stałego, przemien-
nego (True RMS, w paśmie od 15 Hz 
do 1 MHz), przemiennego z nałożoną 
składową stałą (True RMS, od 15 Hz do 
1 MHz) i przemiennego prądu szczyto-
wego (od 15 Hz do 1 MHz). W trzech 

pierwszych trybach są dostępne pod-
zakresy: 50 µA, 500 µA, 5 mA i 50 mA, 
w czwartym zaś: 500 µA, 1 mA, 10 mA 
i 75 mA. Dokładność pomiaru wyno-
si ±2% wartości wskazywanej. Osob-
ną funkcją jest pomiar prądu przewo-
du ochronnego, który prowadzi się 
zgodnie z normami IEC 60990 i IEC 
60950-01. Są wtedy dostępne podza-
kresy 10 i 50 mA (tryby dc, ac, ac+dc) 
lub 10 i 75 mA (tryb pomiarowy prze-
miennego prądu szczytowego). Wśród 
funkcji pomiarowych testera jest też 
funkcja monitora, która polega na po-
miarze napięcia (do 300,0 V) i prądu 
(do 20 A).

sposoby połączenia 
z testowanym obiektem

Na płycie przedniej testera, po le-
wej stronie, umieszczono trzy wy-
prowadzenia zasilania sieciowego 
G, N, L, a obok nich gniazda pomia-
rowe T1 i T2, przy czym wyprowa-
dzenia G, N i L odseparowano gal-
wanicznie od sieci zasilającej tester. 
Do gniazd tych dołącza się wtyk ka-

bla zasilania testowanego obiektu. 
W takim połączeniu mierzy się prąd 
upływowy testowanego obiektu do 
ziemi. Przy pomiarze prądu upływo-
wego między obudową a ziemią lub 
obudową a siecią łączy się dodatko-
wo gniazdo T2 z obudową testowa-
nego obiektu, a przy pomiarze prądu 
upływowego między obudową a obu-
dową używa się dodatkowo dwóch 
przewodów połączonych z gniazda-
mi T1 i T2.

pomiar automatyczny

Jest to wygodny i szybki tryb te-
stowy wymagający od użytkownika 
tylko włączenia potrzebnej polary-
zacji napięcia zasilającego testowany 
obiekt, po czym test jest już wyko-
nywany automatycznie. Testowany 
obiekt powinien być w stanie normal-
nego użytkowania lub pojedynczego 
uszkodzenia. Na zakończenie jest wy-
świetlana wartość szczytowa prądu 
upływowego. W razie potrzeby moż-
na wcześniej ustawić czas trwania po-
miaru i czas oczekiwania.

Fot. 1.   Miernik prądu upływowego HIOKI ST5541
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Na rynku przyrządów pomiarowych pojawiły się dwa nowe przyrządy ST5541 i ST5540 
wyprodukowane przez japońską firmę HIOKI i przeznaczone do pomiaru prądu upły-
wowego w ramach testów produkcyjnych urządzeń na zgodność z normą bezpieczeń-
stwa. Przyrządy oferuje firma Labimed Electronics.
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wyświetlanie

ST5541 ma interaktywny, dotyko-
wy ekran ciekłokrystaliczny (fot. 2.) 
o rozdzielczości 320 na 240 punk-

tów, z podświetleniem. Korzystając 
z własności dotykowej konfiguruje 
się wstępnie parametry pracy teste-
ra, wybierając potrzebną opcję w od-
powiedzi na wyświetlaną informa-

cję. W ten sposób ustawia się warto-
ści graniczne komparatora, zapisuje 
i przywołuje warunki pomiaru (pa-
mięć maksymalnie 30 zestawów) oraz 
zapisuje i odczytuje dane pomiarowe, 

tj. wartości szczytowe prądu upływo-
wego (pamięć dla 100 testowanych 
obiektów, maksymalnie 2000 punk-
tów danych wartości szczytowych 
prądu upływowego).

interfejsy

Producent montuje w mierni-
ku ST5541 standardowo interfejsy 
RS-232C, USB 1.1 oraz EXT I/O (inter-
fejs zewnętrznego sterowania). In-
terfejs USB służy tylko do przesyła-
nia danych pomiarowych. Do obsłu-
gi interfejsów używa się opcjonalne-
go oprogramowania 9267.

wymiary, masa, 
wyposażenie

Miernik ST5541 ma wymiary 
(320×110×253 mm) i masę 4,5 kg. 
W wyposażeniu fabrycznym mierni-
ka ST5541 jest m.in. komplet dwóch 
przewodów pomiarowych 9170-10, 
sonda obudowy 9195, dwa chwytaki 
krokodylowe i 3 przewody sieciowe.

Fot. 2.   Ekran dotykowy miernika HIOKI ST5541
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