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Niektóre przyrządy pomiarowe tego typu za-

projektowano z myślą o sprawdzaniu sprzętu 

pod kątem spełniania określonych norm takich jak:

• PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie 

elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. 

Część 1: Wymagania ogólne,

• PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania 

narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. 

Wymagania ogólne,

• PN-EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych 

przyrządów do użytku domowego i podobnego. 

Wymagania ogólne,

• PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki 

informatycznej,

• PN-EN 61557-6 Bezpieczeństwo elektryczne w ni-

skonapięciowych sieciach elektroenergetycznych 

o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 

1500 V – Urządzenia przeznaczone do spraw-

dzania, pomiarów lub monitorowania środków 

ochronnych – Część 6: Urządzenia różnicowo-prą-

dowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT.

Funkcje i zakresy pomiarowe
Typowy miernik bezpieczeństwa sprzętu pomiaro-

wego jest w stanie przeprowadzić pomiar ciągłości 

przewodu ochronnego prądem o określonej wartości 

(np. 200 mA DC), rezystancji izolacji określonym na-

pięciem (np. 50 V – 500 V), a także prądu upływowego 

przewodu PE – metodą bezpośrednią, zastępczą i róż-

nicową. Można również wykonać pomiar ciągłości 

przewodu zewnętrznego. Do dyspozycji użytkownika 

jest możliwość pomiaru prądu upływowego oraz 

testy funkcjonalne – napięcie, moc czynna, moc 

pozorna. Można mierzyć wartość zarówno napięcia 

stałego jak i przemiennego.

W odniesieniu do pomiaru rezystancji przewodu 

ochronnego przykładowy zakres pomiaru wynosi 

0,1 – 30 Ω przy rozdzielczości 0,001 Ω. Z kolei do-

kładność pomiaru jest różna w zależności od wersji 

urządzenia np. ±10% ±5 cyfr. Napięcie pomiarowe 

wynosi najczęściej 12 V DC a prąd pomiarowy to 200 

mA –0% ~ +25%. 

W przypadku pomiaru rezystancji izolacji przy-

kładowy zakres pomiarowy wynosi 0,1–100 MΩ przy 

rozdzielczości 0,01 MΩ i dokładności pomiaru ±15%. 

Napięcie pomiarowe to 50–500 V a prąd pomiarowy 

osiąga wartość >1 mA, <15 mA.

Ważny jest pomiar zastępczego prądu upływowe-

go przewodu ochronnego, urządzenia lub stosowanej 
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części urządzenia – np. w zakresie pomiarowym 

0,05–25 mA i rozdzielczości 0,001 mA przy dokładno-

ści pomiaru ±15%. Oprócz tego przyrządy są w stanie 

mierzyć różnicowy prąd upływowy przewodu 

ochronnego urządzenia lub jego części np. w zakre-

sie 0,05–25 mA z rozdzielczością 0,001 mA i dokład-

nością ±15 % (powyżej 100 µA).

Ważna jest możliwość pomiaru prądu upływowe-

go przewodu ochronnego, urządzenia czy stosowanej 

części wraz z testem funkcjonalnym np. w zakresie 

pomiarowym 0–360 V AC 50 Hz (rozdzielczość 0,1 V, 

dokładność pomiarowa ±15%), 0,1–20 A AC 50 Hz, 

(rozdzielczość 0,01 A, dokładność pomiarowa ±15%), 

0–4000 W (rozdzielczość 1 W, dokładność pomiarowa 

± 15 %) oraz 0-4000 VA (rozdzielczość 1 VA, dokład-

ność pomiarowa ± 15 %). Wykonywany jest również 

pomiar napięcia przemiennego (sieci PELV, SELV) np. 

w zakresie pomiarowym 0,1–360 V przy rozdzielczo-

ści 0,1 V i dokładności pomiaru ±15%.

Przydatną funkcjonalnością jest test ciągłości 

przewodów np. bębnów kablowych i przedłużaczy. 

W odniesieniu do tej funkcjonalności przykładowy 

zakres pomiarowy wynosi 0,1–30 Ω przy rozdzielczo-

ści 0,1 Ω a dokładność pomiaru to ±15%. Z kolei prąd 

pomiarowy wynosi 200 mA –0% ~ +25%.

Trzeba podkreślić, że parametry i dokładności 

pomiarowe są podane dla określonych warunków 

środowiskowych. Zazwyczaj chodzi tutaj o tempe-

raturę otoczenia (np. 23±5°C) oraz wilgotność (np. 

poniżej 80%.).

Wyposażenie
Wyposażenie standardowe mierników parame-

trów bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego zależy 

od konkretnego modelu urządzenia. Podstawowe 

wyposażenie najczęściej obejmuje krokodylki, sondy 

i przewody pomiarowe, a także przewód zasilający, 

przewód USB przeznaczony do konfiguracji mierni-

ka, bezpiecznik, futerał oraz płytę ze sterownikami 

i oprogramowaniem.

Z kolei jako wyposażenie dodatkowe najczęściej 

przewiduje się bardziej zaawansowane oprogramo-

wanie do obróbki danych, a także adaptery gniazd 

trójfazowych i przemysłowych oraz drukarki rapor-

tów.

Niektóre przyrządy jako wyposażenie dodatkowe 

mogą mieć skaner kodów kreskowych, czytniki RFID 

oraz kompaktowe klawiatury przemysłowe.

Automatyczne pomiary
Nowoczesne przyrządy pomiarowe są w stanie prze-

prowadzać pomiary samoczynnie. Funkcja w tym 

zakresie może być wykonywana całkowicie auto-

matycznie, gdzie każdy kolejny pomiar w sekwencji 

będzie wykonywany bez ingerencji użytkownika, 

przy założeniu że wynik poprzedzający był pozy-

tywny. Oprócz tego pomiary mogą być wykonywane 

półautomatycznie. Wraz z zakończeniem każdego 

składowego pomiaru przyrząd zatrzyma się na 

ekranie gotowości do kolejnego pomiaru ustawio-

nej sekwencji. Konieczne jest przy tym rozpoczęcie 

wykonania pomiaru za pomocą odpowiedniego 

przycisku.

Budowa zewnętrzna
Na obudowie typowego przyrządu do pomiaru 

bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych można 

wyróżnić kilka stałych elementów. Przede wszyst-

kim istotne jest gniazdo testowe przeznaczone do 

podłączenia badanego urządzenia oraz gniazdo do 
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JA tykowe nie są nowością to jednak osiągają one coraz 

większe rozdzielczości po to aby zapewnić wygodną 

obsługę interfejsu przy wyższym poziomie odpor-

ności na działanie warunków środowiskowych. Na 

intuicyjność obsługi wpływa również wielodotyk.

Nie mniej ważne są również bezprzewodowe 

interfejsy obsługi danych, dzięki którym odbywa się 

nie tylko wymiana danych pomiędzy przyrządem 

pomiarowym a komputerem ale również pomiędzy 

różnymi przyrządami. Tym sposobem powstają roz-

budowane systemy pomiarowe.

Istotnym trendem jest dążenie do zapewnienia 

łatwej obsługi mierników. W efekcie jest tu pole do 

popisu dla przyrządów uniwersalnych, dzięki którym 

za pomocą jednego miernika można przeprowadzić 

kompleksowe pomiary łącznie z wykonaniem profe-

sjonalnego raportu.

Trzeba mieć na uwadze zaawansowane funkcje 

w zakresie pamięci łącznie z możliwością wstępnego 

opisu urządzeń poddanych badaniu oraz lokalizacją 

pomiarów i informacji o kliencie. W komórce pamię-

ci można zapisać również numer seryjny badanego 

urządzenia i indeks. W razie potrzeby wprowadza się 

uwagi do badanego urządzenia.

Jak wybrać
Na etapie wyboru odpowiedniego przyrządu oprócz 

właściwości funkcjonalnych bierze się pod uwagę 

szereg innych dodatkowych cech. Ważny jest np. 

rodzaj izolacji (np. podwójna, wg PN-EN 61010-

1 i IEC 61557). Ponadto trzeba mieć na uwadze 

kategorię pomiarową (np. 300V wg PN-EN 61010-1) 

oraz stopień ochrony wg PN-EN 60529 (np. IP40 oraz 

IP67 po zamknięciu walizki). Istotną rolę odgrywa 

zasilanie przyrządu (np. 195–265 V, 50 Hz) oraz prąd 

obciążenia (np. maks. 16 A, 230 V). Zwraca się uwagę 

na wymiary, masę urządzenia, temperaturę pracy 

(np. –10°C – 50°C), rodzaj wyświetlacza (np. TFT 7” 

800x480) oraz pamięć wyników pomiarów (np. min 

4 GB).

Podsumowanie
Dzięki nowoczesnym miernikom można mierzyć 

parametry w zakresie bezpieczeństwa urządzeń 

elektrycznych takich jak chociażby elektronarzędzia 

czy sprzęt AGD. Stąd też przyrządy tego typu są nie-

odzownym elementem wyposażenia działów utrzy-

mania ruchu. Wykorzystuje się je również w innych 

aplikacjach związanych z kontrolowaniem stanu 

bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych zwłaszcza 

w odniesieniu do ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym.

Zaawansowane mierniki pozwalają komplek-

sowo ocenić stan elektronarzędzi pod względem 

bezpieczeństwa. Dzięki odpowiednim funkcjom jest 

możliwe ewidencjonowanie dużych ilości danych 

pomiarowych. Przydatne rozwiązanie stanowi skaner 

kodów QR oraz możliwość podłączenia drukarki 

i współpraca z PC. 

pomiaru RPE w układzie czteroprzewodowym oraz 

pomiaru Riso. Ponadto istotną rolę odgrywa gniazdo 

do podłączenia przewodu pomiarowego, które jest 

wykorzystywane w większości pomiarów. Na obu-

dowie przyrządu dostępne jest również gniazdo do 

podłączenia badanego przewodu IEC oraz do pomia-

ru napięcia w funkcji wyznaczania mocy badanego 

urządzenia z wykorzystaniem cęgowego pomiaru 

prądu. Użytkownik ma również do dyspozycji gniaz-

do do pomiaru cęgami oraz bezpieczniki.

Ważny jest przycisk wyzwolenia i zakończenia 

pomiaru oraz styki przeznaczone do sprawdzania 

bezpieczników. Obsługa urządzenia może odbywać 

się poprzez ekran dotykowy. Do komunikacji z kom-

puterem służy gniazdo USB.

Ustawienia ogólne
Zaawansowane menu przyrządów pozwala przepro-

wadzić pomiary automatyczne i ręczne oraz prze-

glądać zawartość pamięci. Jest możliwe skonfiguro-

wanie miernika w zakresie daty i godziny, interfejsu 

(włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych), 

wyboru języka i pomiarów (ustawianie napięcia no-

minalnego sieci) oraz dodatkowych opcji pomiarów. 

Z poziomu menu można zainicjować drukowanie, 

odczytać dane techniczne przyrządu i informacje 

o producencie. W menu wykonuje się również aktu-

alizację oprogramowania. Ponadto można urucho-

mić tryb serwisowy oraz skonfigurować parametry 

połączenia sieciowego. Do dyspozycji jest również 

lista użytkowników przyrządu.

Trendy rynkowe
W nowoczesnych przyrządach pomiarowych stawia 

się na ekrany dotykowe, które znacznie upraszczają 

obsługę urządzenia. Co prawda obecnie ekrany do-
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