
MIERNIKI WIELOFUNKCYJNE
DANE TECHNICZNE: 

• SPRAWDZANIE CIĄGŁOŚCI OBWODU 
Podzakresy pomiarowe: 
Dokładność pomiaru: 
Napięcie pom. rozwartego obwodu: 
Prąd pomiarowy zwartego obwodu: 
• POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI 
Podzakresy pomiarowe: 
Dokładność pomiaru: 
Napięcie pomiarowe: 

0...20-200 Ω 
0-2 Ω: +(3,0% + 4 c); 2-200 Ω +(3,0% + 3 c) 
6 V 
200 mA 

Miernik KEW6010B jest wielofunkcyjnym miernikiem parametrów instalacji 
elektrycznych wyposażonym w pamięć wewnętrzną oraz interfejs RS-232, 
który umożliwia przesłanie danych pomiarowych komputera PC. 
Funkcje pomiarowe miernika umożliwiają wykonanie 6 podstawowych pomiarów. 
Pomiar parametrów instalacji elektrycznej jest zgodny z normą PN-EN 61557. 

20, 200 MΩ(wybót automatyczny) 
+(3,0% + 3 c) 
500 V/1000 V 

• POMIAR IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIOWEJ 
Podzkresy pomiarowe: 
Dokładność pomiaru: 
Znamionowy prąd pomiarowy:
Czas pomiaru: 

20, 2000 Ω 
+(3,0% + 8 c) 
25 A (20 Ω), 15 mA (2000 Ω) 
10 ms (20 Ω), 350 ms (2000 Ω) 

• POMIAR PARAMETRÓW WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH 
Nastawy prądu znamionowego IN:    10-30-100-300-500 mA 
• POMIAR CZASU WYŁĄCZANIA WYŁĄCZNIKÓW TYPU AC 
Prąd pomiarowy: % x IN, 1 x IN, FAST 
Maks. czas zadawania prądu pom.: 2000 ms (% x IN, 1 x IN); 50 ms (FAST)
Dokładność zadawania prądu pom.:  -8%: -2% (% x IN) 

+2%: +8% (1 x IN),FAST 
Dokładność pom. czasu wyzwalania: +(1,0% + 3 c) 
• POMIAR PRĄDU WYZWALANIA WYŁĄCZNIKÓW TYPU AC (AUTO-RAMP)
Prąd pomiarowy: 0,2IN: 1,1IN ze skokiem 0,1IN 

(IN: od 10 mA do 500 mA) 
Dokładność zadawania prądu pom.:  +4% 
• POMIAR CZASU WYZWALANIA WYŁĄCZNIKÓW TYPU A (DC)
Prąd pomiarowy: 
Maks. czas zadawania prądu IN: 

IN (jednokierunkowy, pulsujący)
2000 ms (10 - 300 mA) 
200 ms (500 mA) 
+10% Dokładność zadawania prądu IN:

Dokładność pom. czasu wyzwalania: +(1,0%+3c) 
• POMIAR NAPIĘCIA DOTYKOWEGO 
Zakres pomiaru: 
Dokładność pomiaru: 

0 - 100 V 
+(5% - 15%) + 8 c 

• POMIAR NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO 
Zakres pomiaru: 
Dokładność pomiaru: 

100 - 300 V (50 Hz) 
+3% 

POZOSTAŁE DANE: 
Wyświetlacz..............................................................ciekłokrystaliczny, 3½ cyfry(1999)
Napięcie pracy.....................................................................230 V +10% -15% (50 Hz)
Pomiary zgodne z normą...............................................IEC61557-1, 2, -3, -4, -6, -10 
Bezpieczeństwo..............................................................PN-EN 61010-1 kat. III 300 V 
Ochrona przeciwprzepięciowa............................................................................4000 V 
Stopień szczelności obudowy.................................................................................IP40
Zakres temperatur i wilgotności względnych pracy.......................0°C - 40°C, < 80%
Zakres temperatur i wilgotności względnych przechowywania -20°C - 60°C, < 75%
Zasilanie...................................................................12 V, 8 baterii 1,5 V (R6 lub LR6)
Wymiary / masa............................................175 x 115 x 86 [mm] / 840 g (z bateriami)

• 
• 
• 
• 

Sprawdzanie ciągłości obwodu 
Pomiar rezystancji izolacji 
Pomiar impedancji pętli zwarciowej 
Pomiar parametrów wyłączników 
różnicowoprądowych 
Przybliżony pomiar rezystancji uziemienia
Pomiar napięcia dotykowego 
Pomiar napięcia przemiennego 

Wyposażenie: 
KEW 7133A - przewód pomiarowy z sondami i chwytakami krokodylowymi, PP7025 –
przewód do pomiaru rezystancji zolacji i testu połączeń, KAMP10 - przewód 
pomiarowy z wtykiem do gniazda  sieciowego do pomiarów impedancji pętli 
zwarciowej, wyłączników różnicowoprądowych oraz napięcia dotykowego wraz z 
adapterem umożliwiającym pomiar przy zamienionych miejscami dołączeniach 
przewodów P-N w gnieździe sieciowym, komplet baterii, pasek naramienny z 
ochraniaczem ramienia, etui na przewody, torba na miernik i wyposażenie, instrukcja 
obsługi w języku polskim. 

• 
• 
• 

CECHY KONSTRUKCYJNE I UŻYTKOWE: 
• Pomiar ciągłości obwodu prądem 200 mA 
• Automatyczna kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych podczas 

testów ciągłości obwodu 
• Pomiar rezystancji izolacji napięciem pomiarowym 500 V lub 1000 V 
• Automatyczne rozładowanie obwodu po pomiarze rezystancji izolacji 
• Sygnalizacja optyczna (LED) obwodu będącego pod napięciem 
• Sygnalizacja poprawności połączeń L-E, L-N oraz połączeń L-N 

zamienionych miejscami 
• Pomiar impedancji pętli zwarciowej bez włączenia wyłącznika 

różnicowoprądowego (prądem 15 mA, na podzakresie 2000 Ω) 
• Zabezpieczenie termiczne podczas pomiaru impedancji pętli zwarciowej 
• Bardzo szybki pomiar parametrów wyłączników różnicowoprądowych 
• Przełącznik fazy prądu pomiarowego 0°/180° 
• Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego napięcia dotykowego 25 V 

lub 50 V z blokadą pomiaru 
• Precyzyjny pomiar napięcia sieciowego 
• Pamięć wewnętrzna o maksymalnej pojemności 300 wyników pomiarów 
• Łącze RS-232 z izolacją optyczną (do połączenia z komputerem PC) 
• Opcjonalne oprogramowanie w wersji polskiej i przewód do połączenia 

z komputerem PC 
• Mechaniczna blokada uniemożliwiająca jednoczesne dołączenie 

przewodów do testów pętli/wyłączników różnicowoprądowych 
i ciągłości obwodu/ izolacji 

• Małogabartyowa obudowa dporna na udary, ergonomiczna konstrukcja 
zapewniająca wysoki komfort wykonywania pomiarów w różnych warunkach 

• Pełna zgodność z normą PN-EN 61557 

Wyposażenie opcjonalne: 
KEW8212 – przewód do połączenia z komputerem PC przez łącze RS-232 
i podstawowe oprogramowanie do tworzenia raportów pomiarowych. 

  

KEW 6010B rezystancja izolacji, impedancja pętli 
zwarciowej, test wyłączników różnicowoprądowych, ciągłość 

 

 

 


