
INSTRUKCJA OBSWGI

METRISO 5000 A/AK

Wysokonapiqciowy przyrzd do

badania stanu izolacji z zasilaniem

bateryjnym lub z induktorem.

pawa
Schreibmaschinentext
3-348-857-100	

pawa
Schreibmaschinentext



METRISO 5000A/AK Przyrzqd do badania stanu izolacji

1. Przelqcznik wyboru napiqcia  pomiarowego, wylqcznik  zasilania,

pozycja kontroli stanu baterii

2. Przelqcznik wyboru zakresu pomiarowego

3. Q - Wskainik diodowy poprawnohi  pomiaru :

- gdy Swieci na zielono: pomiar poprawny

- nie Swieci sie: pomiar nie prawidlowy, lub bateria za sCaba

4. Dioda wskazujqca, ze aktywny jest zakres lub skala  do ITSZ

5. Dioda wskazujqca, le aktywny jest zakres lub skala do IOOMQ

6. Sruba  umoiliwiajqca ustawienie wskazowki na zero

7. Przelqcznik wyboru rodzaju pomiaru: napiccia  lub rezystancji izolacji

8. Skala przyrzqdu

9. Kohcowka  kabla pomiarowego ,,-,,

10. Kohcowka  kabla pomiarowego ,,+”

11. Gniazdo do podlqczenia  kabla uziemiajqcego
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METRISO 5000A/AK Przyrzqd do badania stanu izolacji

1.  srodki  ostroinoSci

Przyrzqd do pomiarow izolacji METRISO 5000A/AK  jest wytwarzany i

kontrolowany z zachowaniem zgodnosci z nastepujqcymi normami:

IEC 61010-1/EN  61010-1/VDE 0411-1,

IEC 61557/EN  61557/VDE  0413

Aby eksploatowac przyrzad bezusterkowo oraz bezpiecznie, bardzo

waine jest uwaine przeczytanie wszystkich punktow niniejszej instrukcji,

przed przystapieniem  do pomiarow.

Naprawy i wymiana czgSci

Podczas napraw lub wymiany czesci  przyrzqd musi byc odlqczony od

irodel  zasilania. Naprawy przyrzqdu przeprowadzane, gdy jest on zasilany

mogq  byc przeprowadzone wylqcznie przez przeszkolony personel.

Uszkodzenia

Jeieli  z przyrzqdu nie moina korzystac bezpiecznie lub zostal on

uszkodzony, naleiy zaniechac dalszych prob  prowadzenia pomiarow, a

przyrzqd naleiy wyslac wowczas do serwisu - patt-z strona 12 rozdzial9.

Z przyrzqdu nie moina korzystac w sposob bezpieczny, gdy:

- uszkodzone sa kable pomiarowe,

- na przyrzqdzie widoczne sa uszkodzenia lub pekniecia

- wskazowka przyrzqdu nic nie wskazuje,

- uszkodzona jest jedna z diod Swiecqcych,

- przyrzqd nie dziala,
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METRISO 5000A/AK Przyrzqd do badania stanu izolacji

- po dlugim  okresie przechowywania w zlych warunkach.

Naleiy stosowac  nastqpujqce  zasady bezpieczehstwa:

o Przyrzqd moie byC zasilany tylko z baterii lub akumulatorow. Nie

wolno stosowac modulow lub zasilania sieciowego, stosowanie ich

grozi naraieniem iycia.

o Naleiy byc przygotowanym na wystqpienie niespodziewanych napiec

podczas pomiaru. (np. kondensatory naladowane do napiec  o

wartosciach mogacych  zagraiac  iyciu)

o Przed pomiarem naleiy sie upewnic czy kable sa w dobrym  stanie,

tzn. czy nie majq uszkodzer? izolacji, nie sa pozaginane, nie majq

przerw itd.

2 % 1 UWAGA: WYSOKIE NAPIl$IE

Nie dotykaC obiektu badanego i kabli pomiarowych podczas

proby  napieciowej.

Podczas pomiaru wystqpuje  napiqcie  do 5kV !

UWAGA!

KONDENSACJA PARY WODNEJ

Nale iy  zapobiegac  gromadzeniu s ie  pary wodnej  na

przyrzqdzie, kablach pomiarowych lub obiekcie badanym, ze

wzgledu n a  wystepujqce w o w c z a s  prady up@vu.  N a w e t

materialy izolacyjne jeieli sa zawilgocone mogq  przewodzic

PradY upjywu.

WpQw przepif$

Jeieli na bezpieczniku powrotnym (termistor PTC) wystepuje

przepiecie  lub napiecie zewnetrzne, pomiar moie nie zostac

przeprowadzony natychmiast. Naleiy wowczas powtorzyc

pomiar po uprzednim odczekaniu okolo  2 minut, w ktorym
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METRISO 5000AIAK Przyrzad do badania stanu izolacji

termistor ostygnie.

Znaczenie symboli wystepujqcych  na przytzqdzie

;::r>. Pun kty niebezpieczne

(Naleiy najpierw zapoznak sie z dokumentacja)

Uwaga : WYSOKIE NAPIl$IE  !

Na wyjsciach pomiarowych wystepuje napiecie do 5kV

niebezpieczne dla iycia.

2000V CAT II Urzqdzenie klasy przepiec I I

lzolacja  podwojna lub wzmacniana

3 L..“A  5’

&2&&j@ Uszcrelnienie z atestem VDE

Uszczelnienie z atestem CSA

Zatwierdzony do stosowania w EU

2. Zastosowanie

Przyrzqd do badania stanu izolacji METRISO 5000 A/AK powstal

przy wykorzystaniu norm IEC 61557/EN  61 557/VDE 0413 ,, Przyrzady

pomiarowe i kontrolne do badari bezpieczenstwa elektrycznego w systemach

z napieciem nominalnym do IOOOV AC i do 1500V DC” wedlug czesci 2,

mierniki do pomiaru rezystancji izolacji.

Przyrzqd jest przygotowany do przeprowadzania pomiarow rezystancji

izolacji w przyrzqdach i systemach w stanie bez napieciowym, ktore majq
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METRISO 5000A/AK Przyrzad do badania stanu izolacii

napiecia nominalne do 1OOOV. Moina nim przeprowadzac pomiary

rezystancji izolacji do ITn w obwodzie otwartym napieciem  do 5000V.

Dodatkowo przyrzqd jest wyposaiony w zakres pomiarowy napiec  do 2000V

dla napiec AC i DC. Zakres ten jest szczegolnie przydatny do kontrolowania

braku napiecia na obiekcie badanym i rozladowywania obiektow

pomiarowych, w ktorych wystepuje pojemnosc.
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METRISO 5000A/AK Przvrzad do badania stanu izolacji

3. Uruchamianie przyrzqdu

W celu uruchomienia przyrzqdu METRISO 5000AK wyposaionego w

induktor lub METRISO A wyposaionego opcjonalnie w modul induktora,

naleiy zapoznaC  sie z Rozdzialem 8 i Rozdziafem  3.4. W celu uruchomienia

METRISO 5000A z modulem zasilania bateryjnego naleiy zapoznaC  sie z

rozdzialami  3.1 do 3.4.

3.1 Instalacja baterii

UWAGA !

Przed otwarciem pokrywy umoiliwiajacej dostep  do modukr

baterii koniecznie naleiy upewniC  sie czy przelacznik  wyboru

funkcji jest ustawiony w pozycji ,,V”,  przeiqcznik wyboru

zakresu ustawiony w pozycji ,,OFF/V’,  a przyrzqd odlqczony od

zewnetrznych obwodow elektrycznych.

2 OdkreciC  Sruby i zdjq6  pokrywe  zakrywajqcq  miejsce na modul baterii

3 Wyjq6 iqczowke  modulu baterii z gniazda

3 Wyjq6  pojemnik na baterie z przedziaiu

3 DO pojemniku na baterie wloiy6  6 baterii 1.5V typu R20  lub LR20  lub

akumulatory, zwracajqc uwage  na polaryzacje  wedlug narysowanych

symboli

z WloiyC pojemnik na baterie do przedzialu

3 Wioiyr2  Iqczowke modulu baterii do gniazda zwracajqc uwage  na

zachowanie odpowiedniej biegunowosci
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METRISO 5000A/AK Przvrzad do badania stanu izolacii

3 Zaloiyc  pokrywe  zakrywajqcq  przedzial baterii i dokrecic  Sruby

3.2 Sprawdzenie stanu baterii

Po zainstalowaniu baterii lub, gdy podczas pomiaru rezystancji izolacji

nie Swieci sie dioda wskainika R, naleiy przeprowadzic kontrole stanu

baterii. W tymhcelu naleiy ustawic przelqcznik zakresu w poloieniu .

Wychylenie wskazowki na skali . . . . wskazuje na stan baterii lub

akumulatorow przy obciqzeniu takim jak podczas pomiaru przy obciqzeniu

napieciem  pomiarowym IOOOV. Pozycja przelqcznika wyboru funkcji nie ma

wpiywu na pomiar. Lewy koniec skali przedstawia minimalne wymagane

napiecie  zasilania, a prawy koniec skali przedstawia maksymalne dostepne

napiecie  zasilania.

Jeieli wskazowka wskazuje minimalne napiecie zasilania, moina

przeprowadzac pomiary PrzY napieciach pomiarowych

mniejszych od IOOOV, poniewai bateria ma takie samo

obciqzenie  jak wystepujace podczas proby napieciowej przy

napieciu  1000V.

3.3 Wlqczanie i wylqczanie przyrzqdu

Przyrzqd  jest wlqczony, gdy przelqcznik wyboru funkcji pozostaje w

potoieniu  R a przelqcznik  wyboru zakresu nie jest ustawiony w pozycji

OFFN. Zaleca sie, aby podczas transportu i konserwacji przyrzqdu,

przeiqcznik wyboru funkcji znajdowal sie w pozycji V a przefqcznik wyboru

zakresu by1 w pozycji OFF/V, takie ustawienie zapobiegnie

niespodziewanemu wlqczeniu przyrzqdu.
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METRISO 5000A/AK Przyrzad do badania stanu izolacji

Wskazowka

Naleiy upewnic sie czy galka  przeiqcznika  funkcji znajduje sie

doktadnie  w pozycji ,,V’ lub ,,Q”. Przelqcznik ten nie ma pozycji

posrednich, a ustawienie go w pozycji pomiedzy dwoma

ustawieniami spowoduje, ie wyniki pomiarow bedq bledne.

Prawidlowa  pozycja przeiqcznika jest szczegolnie waina podczas

rozladowywania urzqdzen posiadajqcych pojemnoSc  podczas

proby napieciowej, poniewai gdy przelqcznik znajduje sie w

poioieniu pomiedzy dwoma pozycjami, nie sa wyswietlane

wartosci  napiecia.

3.4 Skala przyrzqdu

Gorna logarytmiczna skala przyrzqdu umoiliwia szybkie rozpoznanie

zmierzonej wartosci.

A b y  uzyskac p o m i a r  z  okreslonq dokladnosciq,  n a l e i y  skorzystac z

przelqcznika zakresu, zmieniajac jego poloienia  tak by rozszerzyc  dolny

prog zakresu pomiarowego, ktory moina zmieniac  od 1 OOkR... 1 OOMR.

Pomaranczowe diody (4) i (5)  umieszczone w prawym koncu skali na to jaki

jest aktualnie wybrany zakres pomiaru rezystancji..

Dioda R Swieci w kolorze zielonym, gdy pomiar rezystancji przebiegl

poprawnie. Jesli  dioda nie Swieci oznacza to, ie proba  napieciowa nie

zostala przeprowadzona. W takim przypadku naleiy przeprowadzic test

baterii.

Dwie skale  umieszczone poniiej sluiq do pomiarow napiecia i kontroli

baterii, patt-z Rozdzia13.2.
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METRISO 5000A/AK Przyrzqd do badania stanu izolacji

4. Pomiary napi@ staiych i zmiennych

Przyrzqd umoiliwia pomiary napiec  stalych i sinusoidalnie zmiennych

w zakresie czestotliwosci  od 15 do 500Hz.  W przypadku pomiaru napiec

stalych wskazowka zawsze wychyla sie w kierunku dodatnim, niezaleinie od

podlqczenia koncowek  pomiarowych. Przy pomiarach napiecia zmiennego

pokazywana jest wartost  skuteczna.

Pomiary napiecia sa stosowane do kontrolowania braku napiecia na obiekcie

badanym, przed pomiarami rezystancji izolacji, jak rowniei  sluiq do

automatycznego rozladowania podczas pomiaru urzqdzen, w ktorych

wystepuje  pojemnosc.  Spadek wartosci  napiecia jest pokazywany na skali

przyrzqdu.

,,:,,.  i.-< :. .,
:::+y
e.,., ‘- j’ Pomiar napiecia moina przeprowadzic zawsze, gdy przelqcznik

wyboru funkcji jest ustawiony w pozycji ,,V”,  niezaleinie od pozycji

w jakiej znajduje sie przelqcznik  wyboru zakresu ( pomiar moina

przeprowadzic nawet wtedy, gdy w przyrzqdzie nie ma baterii).

3 Naleiy ustawic przelqcznik wyboru funkcji w pozycji ,,V”

3 Sprawdzic  czy wskazowka znajduje sie w poioieniu ,,O” na skali V, gdy

koncowki  pomiarowe nie sa podlqczone do obiektu badanego. Jeieli

wskazowka nie znajduje sie w poloieniu  ,,O” naleiy ja w nim ustawic

poskrgujqc  sie Srubkq  mechanicznego ustawienia zera.

a Przetqcznik wyboru zakresu nie ma wplywu na wyniki pomiaru

napiecia, stad zaleca sie, aby ustawic go w pozycji OFFN

3 PodIqczyC  koncowki  pomiarowe do obiektu badanego

2 Odczytac wartost  pokazywanq na skali V przyrzqdu

Nie wolno przykladac do przyrzqdu napiec  wiekszych nii

2000V. Rezystancja wejsciowa  zakresu napieciowego

pomiarowego wynosi 5MC2.
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METRISO 5000A/AK Przyrzqd do badania stanu izolacji

l

5. Pomiary rezystancji izolacji

Przed przystqpieniem do pomiarQw rezystancji izolacji naleiy byC,

calkowicie pewnym, ie obiekt badany nie znajduje sie pod napiqciem; naleiy

zapoznaC sie z treSciq Rozdzialu 4.

5.1 Procedura pomiaru

* Naleiy ustawiC przelqcznik wyboru funkcji w pozycje 0, celem

uruchomienia pomiaru napiqcia.

=D Przy uiyciu przelqcznika wyboru zakresu naleiy wstepnie wybrati

zakres 1 OD.. ITR lub 1 OOkR.. .l OOOMS2.

3 W zaleinoSci od wartoSci napiqcia nominalnego obiektu badanego,

naleiy ustawi6 wymaganq wart056 napiecia pomiarowego (1OOV,

25OV, 5OOV, 1 OOOV, 15OOV, 2OOOV, 25OOV, 5000V) poslugujqc sie

przelqcznikiem wyboru zakresu. Swiecqca sie dioda (3) wskazuje na

to, ie zostal wybrany g6rny limit zakresu pomiarowego 1 OkC2...ITST.

3 Zetknq.6 koficowki pomiarowe z obiektem badanym i zaczekaC na

ustabilizowanie sie wskazowki na skali. W zaleinogci od rodzaju

obiektu badanego moie to twaC, od kilku do 30 sekund, jeieli np.

mierzone sq duie pojemnoSci (diugie kable), kt6re wymagajq

naladowania.

=B OdczytaC zmierzona wartose z g6rnej skali. Jeieli dioda Q Swieci w

kolorze zielonym, oznacza to, ie pomiar zostal przeprowadzony

poprawnie. JeSli dioda nie Swieci, pomiar napiqcia nie zostal

przeprowadzony. W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie

kontroli stanu baterii, patt-z Rozdziat 3.2.
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METRISO 5000A/AK Przyrzqd do badania stanu izolacji

3 Aby uzyskac odpowiednio dokladny odczyt, nalely wybrac zakres o

wiakszej rozdzielczosci, 1 OOkCI..  . 1 OOMQ,  przy uiyciu przelqcznika

zakresu. Wowczas dioda (4) powinna sie zaswiecic.

s Ponownie zetknqc koncowki  pomiarowe z obiektem badanym.

2 Odczytac zmierzonq wartost  z dolnej skali.

UWAGA !

Nie dotykac przewodzqcych czasci  koncowek pomiarowych,

gdy przyrzqd jest wtqczony i stawiony w tryb pomiaru

rezystancji izolacji.

Dotkniqcie  koncowek moie spowodowac przeplyw prqdu

przez cialo  czfowieka  i  wywolac Smiertelne  po ra ien ie

pradem.

W przypadku pomiarow obiektow  o duiej pojemnoSci,  np.

kabli, w zaleinoGci od wybranego zakresu pomiarowego,

obiekt badany moie byc ladowany nawet do 5000V.

Dotkniqcie  do obiektu badanego podczas pomiaru moie

spowodowa6  poraienie prqdem!

Z powyiszych powodow  obiekt badany musi zostac

rozladowany w sposob  kontrolowany, poprzez przelaczenie

przyrzqdu na pomiar napiecia,  przyloienie  koncowek

pomiarowych do obiektu i odczekanie do momentu, gdy

wskazowka na skali Pokale OV. Nie naleiy podczas

rozladowywania obiektu zmieniac biegunowosci  koncowek

pomiarowych ze wzgledu na mozliwoSc  uszkodzenia

wewnqtrznego zabezpieczenia od przepigc. Jeieli

rozladowywana pojemnoSS  jest wiqksza od 3pF,  w iadnym

wypadku nie moina zamieniac biegunowosci  koncowek -

grozi to natychmiastowym zniszczeniem przyrzqdu.
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METRISO 5000A/AK Przvrzad do badania stanu izolacii

Ws kazdwka

Wplyw  przepiqi:

Jeieli na bezpieczniku powrotnym (termistor PTC) wystepuje

przepiecie lub napiecie  zewnetrzne, pomiar moie nie zostac

przeprowadzony natychmiast. Naleiy wowczas powtorzyc

pomiar po uprzednim odczekaniu okoio 2 minut, w ktorym

termistor ostygnie.

5.2 Przetwarzanie wynikbw  pomiardw

Aby byc pewnym, czy rzeczywiste wartosci rezystancji izolacji spelniaja

wymagania stawiane im przez normy DIN VDE, naleiy brac  pod uwage

wplyw bledow pomiaru i odchy!ek  pomiarowych wnoszonych przez przyrzqd.

Poniisza tabela pokazuje minimalne wskazywane wartosci, przy ktorych

wystqpuje maksymalna odchylka wskazan przyrzqdu. Sa to minimalne

wartosci, ktore  muszq  byc wyswietlone, aby miec  pewnosc,  ie rzeczywiste

wartosci sa zgodne z normami. Wartosci  Srednie moina uzyskac poprzez

interpolacje podanych wartosci.

Tabela jest odpowiednia dla napiec  pomiarowych z zakresu od 1OOV do

1 ooov

Skala, 100kSZ...100M~

200 I 260

300 400
I

400 550
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METRISO 5000A/AK Przyrzqd do badania stanu izolacji

5.3 Pomiary z kablem uziemiajqcym (opcjonalnie)

Pomiary bardzo duiych rezystancji izolacji odbywajq sie przy bardzo

majych prqdach  pomiarowych, a ich wykonanie moie byc bardzo trudne ze

wzgledu na wplywy takich  czynnikow jak: pola elektromagnetyczne, prady

zwiqzane z zawilgoceniem i powierzchniowe. Z tych wzgledow w niektorych

przypadkach wymagane jest odpowiednie przygotowanie pomiaru.

Przy pomiarach w zakresie 1 OOGa (1 OGQ)...l TR, naleiy zastosowac kabel

ochronny aby zapobiec znieksztalceniu wynikow na skutek wystepowania

prqdu  powierzchniowego. Pierscienie  ochronne zapobiegajq przeplywowi

prqdu  powierzchniowego po izolacji badanego materiaiu od kabla

pomiarowego ,,+” do kabla pomiarowego ,,-,,, zamiast wewnqtrz  materialu

izolacyjnego.
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METRISO 5000A/AK Przyrzad do badania stanu izolacji

3 Naleiy wloiyc koncowke kabla ochronnego do odpowiedniego

gniazda w przyrzqdzie.

3 Zaloiyc  koricowke pomiarowq na kable ochronny.

2 Podlqczyc koncowke kabla ochronnego do pierScieni ochronnych,

umieszczonych pomiedzy dwoma punktami pomiarowymi,

mierzonego materialu izolacyjnego.

3 Patrz RozdziaI5.1 Procedura pomiaru

Wskazbwka
iz ,:;,:Js>;‘:iy,,. *:r Nastepujqcych materialow m o i n a  uiyc j a k o  pierScieni

ochronnych: folia aluminiowa, folia miedziana lub zaciski

metalowe.
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METRISO 5000A/AK Przvrzad do badania stanu izolacji

6. Typowe  wmfoSci

Rezystancja izolacji

Za kres

pomiarowy

1okQ...1m

Stosowany

zakres

100kn...lOMR

1 OOki2...1 OOGfI

Napiqcia stale i zmienne

l

Napiqcie

Tominalne/obwodu

otwartego UN/&

1 oov

250v

5oov

1 ooov

1 00/1500v

25012OOOV

500/25OOV

1000/5000v

I

Prqd

iominalny

IN

1mA

0.7mA

0.5mA

0.4mA

0.1mA

s- c
Prqd

IK

1.3mA

1.3mA

BIqd

Q.5%

+5%

Za kres CzestotliwoSC OpornoSC Maks. BIqd

pomiarowy wewngtrzna Dostqpne

napiqcie

o...2ooov 15...500Hz 5MQ 2200 v +5%

AC/DC AC/DC max.

10s
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METRISO 5000A/AK Przvrzqd do badania stanu izolacji

Elementy ochronne

Cz@6

- käbla

pomiarowego

+ kor?&wka  kabla

pomiarowego

przy pomiarze

rez. izolacji

Kabel ochronny

bateria

Rezystancja

wewnqtrzna

Pomiqdzy  kablem Na kablu

ochronnym a pomiarowym ,,-,,

pomiarowym 2 0 0 0 V  AC/DC

9oki-l max. 10s

Max. dostqpne

napiqcie

Pomiqdzy kablem

pomiarowym ,,-,$ a

ochronnym 2 0 0 0 V

AC/DC

10V

Elementy

ochronne

Poprzez diody

uziemiajqce

Diody po@zone

kaskadowo,

termistor PTC,

rezystory

polqczone

szeregowo

Termistor PTC i

rezystory

po@zone

szeregowo

Ochrona poprzez

diody

ograniczajqce

napiqcie  w

prostowni ku
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METRISO 5000A/AK Przvrzad do badania stanu izolacii

Skala

Ustrbj  pomiarowy

DiugoSC skali

Warunki wzorcowe

Temperatura Otoczenia

Wilgotnosc wzgledna

Czestotliwosc pomiarowa

Ksztalt napiecia  zasilajacego

Napiecie  baterii

Pozycja pracy

Zasilanie

Baterie lub akumulatorki

Zakres pracy

Czas iycia baterii

Warun ki pracy

Temperatura pracy

Temperatura

przechowyuvania

Kategoria klimatu

Wilgotnosc wzgledna

WysokoSC  pracy

Cewka z ruchomym rdzeniem magnetycznym

111.5mm  (najdluisza skala)

+23”C  + 2K

45...55%

50Hz + 1 OHz  (dotyczy pomiaru napiqcia)

S i n u s o i d a l n e ,  rbinica  miedzy  wartoSciq

skutecznq a wyprostowanym <1%

8V+l%

Pozioma

6 sztuk, 1.5V typ IEC R20

6V.. . 1 OV

7500 pomiarow  przy napieciu  pomiaru 1000V

i rezystancji bocznika 1 MQ;

15000 pomiarow przy napieciu  pomiaru 500V

i rezystancji bocznika 500Q przy czasie

pomiaru 5s i przerwie miqdzy pomiarami 25s

0°C. ..+4O”C

-20°C...+60°C  (bez baterii)

2z/O/40/-20/75%  wg. Norm VDINDE 3540

Maksymalnie 75%,  bez kondensacji

DO 2000m
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METRISO 5000A/AK Przyrzqd do badania stanu izolacji

Bezpieczefistwo

elektryczne

Klasa bezpieczenstwa

Napiecie kontrolne

Kategoria przepiec

Poziom zanieczyszczen

Klasa bezpieczenstwa

II

8.5kV ~

II

2

IP 52

KompatybilnoSC elektromagnetyczna

EMC

Emisja zaklocen EN 50081-1: 1992

OdpornoSc na zaklocenia EN 50082-1 : 1992

Dane o przyrzqdzie

Wymiary

Masa

Szer. x G1eb.x Wysok.: 290mm x 250mm x

140mm

3.4 kg z bateriami

7. Konserwacja

UWAGA!

Przed wymiana baterii naleiy od@zyC urzqdzenie od

wszystkich obwodow zewnetrznych.

PEY czynnosciach zwiqzanych z transportem lub

konserwacjq zaleca sie ustawic ptzelqcznik zakresu w pozycji

OFF/V, celem zapobiezenia przypadkowemu wlqczeniu

przyrzadu.

20 GOSSEN-METRAWATT GMBH



METRISO 5000A/AK Przyrzad do badania stanu izolacji

7.1 Baterie

Kontrole stanu baterii naleiy przeprowadzac okresowo. Baterie, ktore

sa wyladowane lub skorodowane nalezy wyrzucic. Gdy baterie cieknq naleiy

je natychmiast wyrzucic, a komore baterii dokladnie oczyscic z elektrolitu.

Baterie naleiy wymieniac, gdy:

l Podczas kontroli stanu baterii wskazowka nie znajduje sie w zakresie

skali kontroli baterii

l Dioda wskazujqca wybrany zakres napiecia nie Swieci sie na zielono.

Baterie naleiy wymieniac w sposob opisany w Rozdziale 3.1. Zawsze naleiy

wymieniac komplet baterii.

7.2 Przechowywanie

Nie sa wymagane specjalne czynnosci zwiqzane z konserwacjq

przechowywanego przyrzqdu. Powierzchnie zewnetrzne powinny byc czyste i

suche. DO czyszczenia uiywac miekkich szmatek. Nie stosowac do

czyszczenia substancji sciernych i rozpuszczalnikow.

7.3 Kable pomiarowe

W iadnym wypadku nie wolno stosowac kabli, uszkodzonych lub pogietych,

poniewai mogq one powodowac oslabienie wytrzymalosci izolacji. Kable

podlaczone na stale majq izolacje podwojnq. Kable pomiarowe naleiy

kontrolowac w regularnych odstepach czasu. Zaleca sie przeprowadzanie

kontroli, CO kaide 6 do 12 miesiecy.
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METRISO 5000A/AK Przyrzqd do badania stanu izolacji. : % . , UWAGA !

Jeieli kable pomiarowe squszkodzone nawet tylko nie

znaczenie, zaleca sie aby przeslac przyrzqd i kable do

Wydzialu Napraw i Wymiany Czesci GOSSEN-METRAWATT

GMBH.

7.4 Naprawy, Wymiana cz@ci i Kalibracja

Podczas naprawy lub wymiany czesci elementu przyrzqdu naraione sa na

uszkodzenie. Podczas takich czynnosci przyrzqd musi byc odlqczony od

obwodu pomiarowego. Naprawy przyrzqdu przy wiqczonym zasilaniu sa

zabronione, mogq one byc przeprowadzane wylqcznie przez specjalnie

przygotowany personel.

8,Za#qcznik  - Z58OA  Modul induktora

8.1 Instalowanie modu+u induktora w przyrzqdzie

3 Naleiy ustawic przelqcznik zakresu przyrzqdu METRISO 5000 AK w

poloienie OFF/V a przelqcznik wyboru funkcji w pozycje V.

3 Odlqczyc kable pomiarowe od obiektu badanego !

3 Odkrecic Srubki i wyjqc modui baterii.

3 Zdjqc Iqczowke z modulu baterii, a modul odloiyc na miejsc

przechowywania.

2 Zaloiyc Iqczowke na modul induktora
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2 Wloiyc  modul  induktora do przyrzqdu, trzymajqc  korbke w pozycji

pionowej. Upewnic sie czy gumowa oslonka nie odlqczyla sie od

induktora.

=D Zabezpieczyc  modul induktora przykrecajq4  Srubki.

8.2 Stosowanie modulu induktora

3 Wyjqc korbke induktora i ustawic w odpowiedniej pozycji

UWAGA !

Krecic  korbkq wylqcznie  w kierunku pokazywanym przez

strzalke. Korbke  jest trudno przesuwac w innym kierunku,

elementy ochronne znajdujqce sie w induktorze i w przyrzqdzie

mogq  ulec uszkodzeniu po za ledwie k i lku ruchach w

niewlasciwym kierunku.

Przed transportem przyrzqdu korbke induktora naleiy zioiyc.

Pomiar rezystancji izolacji induktorem

= Najpierw  naleiy pod@zyC obiekt badany, przy uiyciu zlqczek

dostarczonych razem z przyrzqdem, jeieli nie jest to moiliwe naleiy

zastosowac koncowki  pomiarowe, ale wowczas do pomiaru bedzie

potrzebna druga osoba, ktora  przytrzyma koncowki  przy obiekcie

badanym.

=D Wybrac badanie napieciowe przelqcznikiem zakresu.

= Przestawic  przelqcznik  funkcji w pozycje SZ

* KreciC korbkq w kierunku pokazywanym przez strzalke, z szybkosciq

wywokrjqcq nie przerywane Swiecenie sie diody Q.
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Jeieli dioda Q nie Swieci sie lub migocze podczas pomiaru,

oznacza to, ie napiqcie  pomiaru jest za niskie, tzn. moc

dostarczana z induktora jest za maia.

Zmierzone wartoSci  sq wlaSciwe  tylko wtedy, gdy dioda l-2

Swieci w spos6b  ciqgty  podczas pomiaru.

W przypadku obiektow  badanych o duiej pojemnoSci  ( kable, duie maszyny

lub transformatory),  naleZy  krqciC korbkq tak dlugo,  ai ruchy wskazowki sie

ustabilizujq w jednym miejscu. D i o d a  SZ  m u s i  SwieciC  siq w  spos6b

nieprzerwany  podczas pracy przyrzqdu. Pomiar w takich  przypadkach moie

trwaC nawet do kilku minut. Zaleca sie stosowanie wowczas baterii.

8.3 Rozladowywanie obiektu badanego

Aby rozladowaS  obiekt badany naleiy przelqcznik  wyboru funkcji prze@czyC.

z pozycji R do pozycji V. Przelqcznik wyboru zakresu wyboru zakresu moina

pozostawi6  w dowolnym poloieniu. Podczas rozladowywania obiektu

badanego nie naleiy krqciC korbkq induktora.

8.4 Pomiar napiqcia, gdy zainstalowany jest modul induktora

Podczas pomiaru napiqcia  nie naleiy krqci6  korbkq induktora. Napiecie

wystqpujqce na obiekcie badanym jest pokazywane zawsze, gdy przelqcznik

wyboru funkcji (V/C!) jest ustawiony w pozycji V.
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8.5 WartoSci  charakterystyczne

Napiecie

znamionowe

Mac  znamionowa

7.5V  ( przy okolo  2.5 obr./min)

4W ( przy okdo 2.5 obr./min)

Warunki pracy
Takie same jak dla przyrzqdu METRISO 5000A (M580A)

Bezpieczerbtwo  Elektryczne

Kategoria przepi@ 2000V CAT II

Poziom 2

zanieczyszczeh

Klasa IP 52

bezpieczehstwa

Informacje:

GOSSEN METRAWATT CAMILLE BAUER
ul. Czerwonego Krzyia  6/10
00 - 377 WARSZAWA
Fax: (22) 622 92 30, tel.: (22)  625 27 1 8
hsc@hscons.com.pl

Import:

ccc Sp. z O.O.
ul. Czerwonego Krzyia  6/10
00 - 377 WARSZAWA
Fax: (22)622  92 30, tel.: (22)625 2 7 18
ccc@cccsp.com.pl
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