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KEW 6010B pozwala na pe≥ne
sprawdzenie instalacji elektrycz-
nej 230V zgodnie z obowiπzujπ-

cymi normami. Moøe wiÍc znaleüÊ zasto-
sowanie do testÛw odbiorczych instalacji
elektrycznej i badaÒ okresowych. Przyrzπd
umoøliwia wykonanie nastÍpujπcych po-
miarÛw: test ciπg≥oúci, pomiar rezystancji
izolacji, pomiar impedancji pÍtli zwarcia,
pomiar parametrÛw wy≥πcznikÛw rÛønico-
woprπdowych, pomiar napiÍcia dotykowe-
go, pomiar napiÍcia sieci AC. 

KEW 6010B jest wyposaøony dodatko-
wo w pamiÍÊ 300 pomiarÛw i posiada
optycznie izolowany interfejs do transmi-
sji zgromadzonych danych do PC. Opcjo-
nalne oprogramowanie umoøliwia sporzπ-
dzanie protoko≥Ûw z badaÒ, tworzenie ban-
kÛw danych, schematÛw i inne ñ w zaleø-
noúci od wersji.

KEW 6010B jest przy tym miernikiem
kompaktowym ñ jego wymiary wynoszπ
zaledwie 175 x 115 x 86 mm (b x g x h),
a masa ñ 840 g razem z bateriami.

Budowa

Miernik zamkniÍty jest
w obudowie z anty-
udarowego tworzywa
z otwieranπ pokrywπ.
Panel czo≥owy urzπ-
dzenia zawiera w gÛr-
nej skoúnie podnie-
sionej czÍúci (co po-
prawia widocznoúÊ)
duøy czytelny wy-
úwietlacz cyfro-
wy LCD 1999 max.

Na wyúwietlaczu poja-
wiajπ siÍ rÛwnieø ko-

munikaty zwiπzane z wy-
konywanymi pomiarami.

W tej samej czÍúci panelu
znajdujπ siÍ odpowiednio

rozmieszczone diody LED
o duøej jaskrawoúci. Sygnalizu-

jπ one prawid≥owoúÊ pod≥πczenia
miernika do instalacji (diody zielo-

ne) lub nieprawid≥owe pod≥πczenie
miernika i wystÍpowanie napiÍcia

w mierzonym obwodzie w czasie testu re-
zystancji izolacji/testu ciπg≥oúci (diody
czerwone). 

Obrotowy prze≥πcznik wyboru funkcji
pomiarowych usytuowany jest w úrodku
panelu czo≥owego przyrzπdu, zapewniajπc
szybki i wygodny dostÍp do funkcji mierni-
ka. Na prawo znajdujπ siÍ dwufunkcyjne
przyciski taktowe uruchamiane przez her-
metycznπ elastycznπ membranÍ. Przyciski
te s≥uøπ do wyboru: wielkoúci znamiono-
wego prπdu pomiarowego / prze≥πczania
pomiÍdzy komÛrkami pamiÍci, fazy prπdu
pomiarowego / przeglπdania zawartoúci pa-
miÍci, wielkoúci monitorowanego napiÍcia
dotykowego / zatwierdzenia wyboru, auto-
matycznej kompensacji rezystancji prze-
wodÛw pomiarowych / kasowania pamiÍci,
wejúcia w tryb pamiÍci / wyjúcia z trybu pa-
miÍci. Podobny osobny przycisk z lewej
strony s≥uøy do uruchamiania miernika.

W dolnym lewym rogu tradycyjnie usy-
tuowany jest przycisk uruchamiajπcy po-
miar; posiada on funkcjÍ blokady ÑLOCKî,
umoøliwiajπcπ wykonywanie ciπg≥ych po-
miarÛw. 

Rozmieszczenie elementÛw obs≥ugi
w wyrobach firmy Kyoritsu spe≥nia wymo-
gi ergonomii i przyczynia siÍ do wygod-
nej, prawid≥owej i intuicyjnej obs≥ugi. 

W tylnej czÍúci obudowy znajdujπ siÍ
gniazda wejúciowe do pod≥πczania przewo-
dÛw pomiarowych. Przesuwana os≥ona
(blokada mechaniczna) tych gniazd unie-
moøliwia jednoczesne pod≥πczenie przewo-
dÛw pomiarowych testu ciπg≥oúci / rezy-
stancji izolacji i testu pÍtli zwarcia / wy≥πcz-
nikÛw RCD, zwiÍkszajπc przez to stopieÒ
ochrony miernika i bezpieczeÒstwa pracy. 
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Wielofunkcyjny miernik 
instalacji elektrycznych 
KEW 6010B
Bogusław Kostro

JapoÒska firma Kyoritsu wprowadzi≥a do swojej oferty nowy przyrzπd z grupy wielofunkcyj-
nych miernikÛw instalacji elektrycznych ñ KEW 6010B. Dystrybutorem aparatury pomiarowej
firmy Kyoritsu jest w Polsce firma Biall z GdaÒska.

Rys. 1. KEW 6010B



Funkcje pomiarowe

Miernik zapewnia wykonywanie pomia-
rÛw zgodnie z EN 61557-1, -2, -3, -4, -6 
-10 oraz spe≥nia wymogi bezpieczeÒstwa
zgodnie z PN-EN61010-1 Kat III 300V.
Obudowa spe≥nia stopieÒ szczelnoúci
IP 40, PN-EN60529.

Test ciπg≥oúci 

Test ciπg≥oúci prowadzony jest na zakre-
sach 20 / 200 Ω, z maksymalnπ rozdziel-
czoúciπ 0,01 Ω. Prπd testu wynosi 200 mA.
Rezystancja przewodÛw pomiarowych
moøe byÊ automatycznie kompensowana.
W tym celu po zwarciu przewodÛw pomia-
rowych naleøy nacisnπÊ przycisk ÑNULLî. 

Przy pod≥πczeniu przewodÛw pomiaro-
wych sygnalizowane jest wystÍpowanie
napiÍcia w badanej instalacji za pomocπ
czerwonej diody LED. W tym przypadku
nie wolno przeprowadzaÊ testu.

Rezystancja izolacji

Rezystancja izolacji mierzona jest na za-
kresach 20/2000MΩ z napieciem proby
500 lub 1000V. Po zakonczeniu testu na-
stepuje automatyczne rozladowanie obwo-
du. Przy pod≥πczeniu przewodÛw pomia-
rowych sygnalizowane jest wystÍpowanie
napiÍcia w badanej instalacji za pomocπ
czerwonej diody LED. W przypadku wy-
stÍpowania napiÍcia nie wolno przeprowa-
dzaÊ testu, gdyø wynik pomiaru bÍdzie
obarczony b≥Ídem i grozi to uszkodzeniem
miernika i/lub poraøeniem operatora. 

Impedancja pÍtli zwarcia

Pomiar impedancji pÍtli zwarcia jest
prowadzony na zakresach 20 i 2000 Ω.
Prπd testu na zakresie 20 Ω (rozdziel-
czoúÊ 0,01 Ω) wynosi aø 25 A, co zapew-
nia duøπ wiarygodnoúÊ pomiarÛw. Nato-

miast na zakresie 2000 Ω prπd testu wyno-
si 15 mA, co umoøliwia pomiar pÍtli zwar-
cia obwodÛw zabezpieczonych wy≥πczni-
kami rÛønicowo-prπdowymi o prπdzie no-
minalnym I∆N ≥ 30mA nie powodujπc ich
wyzwalania. 

Pomiary mogπ byÊ prowadzone przy
wyborze fazy poczπtkowej prπdu pomiaro-
wego 0o lub 180o (od dodatniej lub ujem-
nej po≥Ûwki sinusoidy). Pozwala to w pew-
nych sytuacjach na unikniÍcie wyzwolenia
wy≥πcznika RCD, znajdujπcego siÍ w mie-
rzonej pÍtli nawet podczas testÛw prπ-
dem 25 A (na zakresie 20 Ω). 

Podczas testu prπdem 25 A wydziela siÍ
na rezystorze pomiarowym moc chwilowa
rzÍdu 6 kW, co powoduje silne nagrzewa-
nie siÍ tego rezystora. W przypadku wyko-
nywania wiÍkszej iloúci kolejno przepro-
wadzanych pomiarÛw moøliwe jest osiπ-
gniÍcie przez rezystor pomiarowy maksy-
malnej dopuszczalnej temperatury. Dalsze
pomiary sπ wtedy automatycznie blokowa-
ne, a na wyúwietlaczu pojawia siÍ odpo-
wiedni symbol sygnalizujπcy przegrzanie.
Przy pod≥πczeniu przyrzπdu do badanej in-
stalacji sygnalizowana jest natychmiast
prawid≥owoúÊ pod≥πczenia co do usytu-
owania przewodÛw fazowego (L) i neu-
tralnego (N). Jeøeli usytuowanie jest pra-
wid≥owe, úwiecπ siÍ dwie zielone diody
LED, a na wyúwietlaczu wyúwietlana jest
wartoúÊ napiÍcia sieciowego. 

Test wy≥πcznikÛw RCD 

Test wy≥πcznikÛw RCD obejmuje po-
miary: czasu wyzwalania z wymuszanym
prπdem testu wynoszπcym x1/2, x1 (I∆N)
dla wy≥πcznikÛw rÛønicowoprπdowych
o prπdzie nominalnym 10, 30, 100, 300
i 500 mA (typu AC i A). Test FAST jest
prowadzony dla RCD o prπdzie nominal-
nym 150 mA, prπdu wyzwalania (test prπ-
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dem narastajπcym ñ RAMP) 10%˜110%
(I∆N) rÛwnieø dla wy≥πcznikÛw rÛønico-
woprπdowych o prπdzie nominalnym 10,
30, 100, 300 i 500 mA (typu AC i A).

Wszystkie pomiary mogπ byÊ prowa-
dzone przy wyborze fazy poczπtkowej prπ-
du pomiarowego 0o lub 180o (od dodatniej
lub ujemnej po≥Ûwki sinusoidy).

Przy pod≥πczeniu przyrzπdu do badanej
instalacji sygnalizowana jest natychmiast
prawid≥owoúÊ pod≥πczenia co do usytu-
owania przewodÛw fazowego (L) i neu-
tralnego (N). Jeøeli usytuowanie jest pra-
wid≥owe úwiecπ siÍ dwie zielone diody
LED, a na wyúwietlaczu wyúwietlana jest
wartoúÊ napiÍcia sieciowego. 

Miernik posiada rÛwnieø na tej funkcji
zabezpieczenie termiczne. Podczas testÛw
monitorowana jest wartoúÊ napiÍcia doty-
kowego. Naleøy wybraÊ poziom tego na-
piÍcia 25 V lub 50 V odpowiednio do wy-
mogÛw sprawdzanej instalacji. Jeøeli war-
toúÊ napiÍcia dotykowego przekroczy war-
toúÊ napiÍcia bezpiecznego (>25V lub
>50V), na wyúwietlaczu pojawi siÍ symbol
Uch v, a pomiar parametrÛw wy≥πcznikÛw
rÛønicowoprπdowych zostanie przerwany.

Pomiar napiÍcia dotykowego

Pomiar napiÍcia dotykowego to dodatko-
wa moøliwoúÊ oceny instalacji co do spe≥-
niania wymogÛw ochrony od poraøeÒ na
skutek dotyku. Jak wiadomo, wystπpienie
doziemnego prπdu up≥ywowego powoduje
spadek napiÍcia na rezystancji obwodu
uziemienia. NapiÍcie to nazywane jest na-
piÍciem dotykowym i moøe doprowadziÊ

do poraøenia osoby dotykajπcej przewo-
dzπcej czÍúci danego uziemionego obiektu
(np. metalowej obudowy), jeøeli wartoúÊ
rezystancji uziemienia przekracza dopusz-
czalny poziom. Pomiar ten jest realizowa-
ny podczas testu wy≥πcznikÛw RCD dla da-
nego nominalnego prπdu wymuszajπce-
go I∆N, a na tej podstawie jest obliczana
wartoúÊ napiÍcia dotykowego. NapiÍcie to
jest mierzone w zakresie Uc 1,0˜100,0 V. 

Pomiar napiÍcia sieciowego

NapiÍcie sieci jest mierzone w zakre-
sie 100-300 V. Pomiar jest wykonywany

bezpoúrednio po przy≥πczeniu miernika do
instalacji przy wybranej funkcji pomiaru
pÍtli zwarcia lub testu wy≥πcznikÛw rÛøni-
cowo-prπdowych.

PamiÍÊ pomiarÛw

Wyniki pomiarÛw kaødej z funkcji po-
miarowych miernika mogπ byÊ zapisane
w nieulotnej pamiÍci wewnÍtrznej
(max. 300). Zapisywanie, odczytywanie
i usuwanie wynikÛw pomiarÛw jest wy-
godne i jednoznaczne. Aby zapisaÊ wynik
wykonanego pomiaru naleøy wcisnπÊ
przycisk znajdujπcy siÍ w prawym dolnym
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Tabela 1. Funkcje pomiarowe

Funkcja Zakresy, dok≥adnoúci Uwagi

CI•G£Oå∆ 0,01..20/200Ω ±3% +3c autozakresy
prπd zwarcia >200mA
napiÍcie ja≥owe >6V

IZOLACJA
500V +0%,+20% 20 /200 MΩ auto  

±(3% ww + 3c)

I>1mA (R>500kΩ)

1000V +0%,+20% I>1mA (R>1MΩ)

P TLA ZWARCIA
25A/10ms 20Ω

±(3% + 8c)
test w instalacji 230V

50Hz15mA/350ms 2000Ω

Test RCD

x1/2 I∆N=10/ 30/ 100/ 300/ 500mA

test w instalacji 230V
50Hz

x1 I∆N=10/ 30/ 100/ 300/ 500mA

FAST I∆N=150mA

DC I∆N=10/ 30/ 100/ 300/500mA

prπd narastajπcy
(RAMP)

10% ˜ 110% I∆N
I∆N=10/ 30/ 100/ 300/ 500mA

czas testu x1/2, x1DC ñ 2000ms, FAST ñ 50ms, prπd narastajπcy
(RAMP) 10 stopni w okresie 300ms

NapiÍcie dotykowe Uc 1,0 ˜ 100,0V +5%,+15% ww ±8 cyfr
napiÍcie w instalacji

230V 50Hz

NapiÍcie sieci 100 ˜ 300V AC 50Hz ±3% ww

R E K L A M A
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rogu. WÛwczas uøytkownik wchodzi
w tryb pamiÍci, na wyúwietlaczu pojawia
siÍ odpowiedni symbol (rys. 3.). Za pomo-
cπ przyciskÛw wybiera numer komÛrki,
w ktÛrej ma byÊ przechowywany pomiar,
a nastÍpnie przyciskiem zatwierdza wybÛr.
PÛüniej wybiera lokalizacjÍ pomiaru od
P. 00˜P. 99 i zatwierdza. 

Aby odczytaÊ wyniki pomiarÛw naleøy
wejúÊ w tryb pamiÍci i za pomocπ przyci-
sku wybraÊ tryb przeglπdania pamiÍci.
W nastÍpnej kolejnoúci wybiera siÍ ko-
mÛrki do odczytu 0˜299 i zatwierdza wy-
bÛr. Na wyúwietlaczu pojawia siÍ wynik,
lokalizacja pomiaru oraz ñ co jest bardzo
istotne ñ numer funkcji pomiarowej. 

Podczas usuwania wynikÛw pomiarÛw
do wyboru jest wykasowanie wybranej ko-
mÛrki pamiÍci lub wyczyszczenie wszyst-
kich komÛrek.

Oprogramowanie

Wyniki pomiarÛw mogπ byÊ zapisane
w nieulotnej pamiÍci wewnÍtrznej mierni-
ka, a nastÍpnie przeglπdane bezpoúrednio
w mierniku lub przes≥ane do komputera za
pomocπ optycznego z≥πcza komunikacji
RS-232 i oprogramowania KEW Report
oraz WinElectric dla PC lub PDA. 

Opcjonalnie z miernikiem moøe wspÛ≥-
pracowaÊ program KEW Report (polska
wersja oprogramowania producenta) lub
zaawansowany profesjonalny program do
tworzenia dokumentacji na podstawie po-
miarÛw elektrycznych WinElectric dla PC.
Jeøeli uøytkownik pracuje w terenie, wy-
konuje duøπ iloúÊ pomiarÛw i posiada
komputer kieszonkowy (typu palmtop/PDA),
niezbÍdnym moøe siÍ okazaÊ WinElectric
PDA. Proces tworzenia dokumentacji roz-
poczyna siÍ w tym przypadku juø podczas
wykonywania pomiarÛw. 

WinElectric PDA automatycznie anali-
zuje wpisane dane sprawdzajπc czy miesz-
czπ siÍ w granicy tolerancji. Dane mogπ
byÊ nastÍpnie w prosty sposÛb przeniesio-
ne do komputera PC i wydrukowane.
W przypadku pomiarÛw o charakterze cy-
klicznym, wczeúniej wykonany protokÛ≥
moøe byÊ przes≥any do PDA, a w trakcie
pomiarÛw wystarczy nanieúÊ aktualne wy-

niki. W ten sposÛb do minimum ogranicza
siÍ czas dokumentowania pomiarÛw elek-
trycznych. 

Natomiast WinElectric dla PC posiada
kilka wyrÛøniajπcych go od innych pomia-
rÛw ciekawych cech, np.: Ñprzypominaczî
o kolejnych terminach badaÒ, eksport pro-
toko≥Ûw do plikÛw PDF, eksport protoko-
≥Ûw do innych arkuszy kalkulacyjnych,
dziÍki czemu moøna przeprowadzaÊ w≥a-
sne analizy. Program pozwala na wykony-
wanie protoko≥Ûw z: badania skutecznoúci
samoczynnego wy≥πczenia TT, TN-CS,
badania parametrÛw wy≥πcznikÛw RCD,
badania stanu izolacji obwodÛw, badania
stanu izolacji kabli, badanie stanu instala-
cji odgromowej, badania ciπg≥oúci przewo-
dÛw, badania oúwietlenia, badania elektro-
narzÍdzi. Dodatkowπ zaletπ sπ inne uøy-
teczne funkcje jak np. automatyczne obli-
czanie wartoúci, automatyczne wype≥nia-
nie kolumn, dynamiczne biblioteki punk-
tÛw pomiarowych i zabezpieczeÒ.

Wyposaøenie

Wyposaøenie miernika stanowi:
ï KAMP 10: przewÛd pomiarowy z wty-

kiem sieciowym do pomiarÛw impedan-
cji pÍtli zwarcia, parametrÛw wy≥πczni-
kÛw rÛønicowoprπdowych oraz napiÍcia
dotykowego,

ï KEW 7025: przewÛd pomiarowy z sondπ
i krokodylkiem do testu ciπg≥oúci i po-
miaru rezystancji izolacji,

ï pasek wraz z ochraniaczem ramienia,
ï pokrowiec do przechowywania/transpor-

tu przewodÛw pomiarowych,
ï KEW 7133: przewÛd pomiarowy do po-

miaru impedancji pÍtli zwarcia, parame-
trÛw wy≥πcznikÛw rÛønicowoprπdowych
lub napiÍcia dotykowego w szafach roz-
dzielczych lub obwodach instalacji elek-
trycznych. PrzewÛd zakoÒczony jest
trzema sondami z nak≥adanymi kroko-
dylkami (wyposaøenie opcjonalne).

mgr inø. Bogus≥aw Kostro

Autor jest pracownikiem

firmy Biall
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Rys. 3. Tryb pamiÍci

BIALL Sp. z o.o.

Otomin, ul. S≥oneczna 43, 
80-174 GdaÒsk

tel. (58) 322 11 91..93
e-mail: biall@biall.com.pl
www.biall.com.pl
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