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up≥ywu

Mierniki up≥ywu
serii KEW
Lokalizacja przyczyn problemÛw wystÍpujπcych w instalacjach elektrycznych w trakcie
ich normalnej eksploatacji, np. uciπøliwego wyzwalania wy≥πcznikÛw rÛønicowoprπdowych, nie zawsze jest sprawπ prostπ. K≥opoty z dostÍpem do przewodÛw i izolacjπ znacznie zwiÍkszajπ koszty takiej operacji. Warto wiÍc przyjrzeÊ siÍ bliøej miernikom up≥ywu
japoÒskiego producenta ñ firmy Kyoritsu, umoøliwiajπcym przeprowadzenie ≥atwych
i szybkich pomiarÛw w instalacjach elektrycznych pod napiÍciem.

yobraümy sobie instalatora,
ktÛry zostaje wezwany, aby poradziÊ sobie z uszkodzeniem,
ktÛre spowodowa≥o wy≥πczenie ca≥ej instalacji lub jej czÍúci. Okazuje siÍ, øe przyczynπ braku zasilania jest zadzia≥anie wy≥πcznika rÛønicowoprπdowego o prπdzie
nominalnym I∆n = 30 mA zabezpieczajπcego odciÍty obwÛd. Instalator w≥πcza zabezpieczenie i okazuje siÍ, øe nastÍpuje
ponowne jego wyzwolenie.

W

Lokalizacja
uszkodzenia
Poniewaø ñ jak sama nazwa wskazuje
wy≥πcznik rÛønicowoprπdowy wykrywa
rÛønicÍ pomiÍdzy wartoúciπ prπdÛw w przewodach fazowym i neutralnym, instalator
staje przed problemem lokalizacji miejsca
i przyczyny up≥ywnoúci i powodujπcej
wyzwalanie zabezpieczenia.
Jednπ z moøliwych przyczyn jest wystπpienie ma≥ej rezystancji izolacji pomiÍdzy
przewodami P-E i dlatego decyduje siÍ on
na przeprowadzenie pomiarÛw rezystancji
izolacji. Jednak, aby przeprowadziÊ test
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rezystancji izolacji naleøy wy≥πczyÊ zasilanie obwodu, odseparowaÊ poszczegÛlne
linie i od≥πczyÊ zasilane urzπdzenia. Jest to
bardzo czasoch≥onne, a klient zwykle nalega, aby przerwa w zasilaniu by≥a jak najkrÛtsza. Na dodatek do badanego obwodu
mogπ byÊ pod≥πczone delikatne systemy
elektroniczne, ≥atwe do zniszczenia przez
wysokie napiÍcie generowane przez testery
izolacji.

Mierniki up≥ywu
serii KEW24xx
DziÍki unikalnym cechom cÍgowych
miernikÛw up≥ywu opracowanym przez
firmÍ Kyoritsu instalator moøe nie tylko
dok≥adnie zmierzyÊ wartoúÊ prπdu up≥ywu,
ale natychmiast okreúliÊ miejsce powstania up≥ywnoúci bez koniecznoúci wy≥πczania napiÍcia badanej instalacji.
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mostkowaÊ. NastÍpnie instalator po prostu
zaciska szczÍki miernika up≥ywnoúci KEW
wokÛ≥ przewodÛw fazowego i neutralnego
≥πcznie (w uk≥adzie trÛjfazowym obejmuje
siÍ razem trzy przewody fazowe i neutralny). Wyúwietlacz miernika pokaøe precyzyjnie wartoúÊ prπdu up≥ywu, np. 43,5 mA.
Idπc dalej wzd≥uø instalacji za zmierzonym
prπdem up≥ywu zlokalizujemy miejsce
usterki. Rysunek zmieszczony obok przedstawia przyk≥ad lokalizacji miejsca uszkodzenia.
Zwykle zastosowanie tej metody prowadzi do wykrycia miejsca uszkodzenia, ale
czasami up≥ywnoúÊ nie jest wy≥πcznie wynikiem ma≥ej rezystancji izolacji.
W praktyce zdarza siÍ, øe podczas testu
izolacji wartoúÊ jej rezystancji jest w normie, a wy≥πcznik nadal ulega wyzwoleniu.

Miernik rejestruje prπd up≥ywu

Miernik nie rejestruje prπdu up≥ywu

Tymczasowe
mostkowanie

Do PE

Kabel
z uszkodzonπ
izolacjπ

Up≥yw o charakterze
pojemnoúciowym

Lokalizacja miejsca uszkodzenia

Do wyboru sπ cztery modele tej serii:
KEW 2431, KEW 2413F, KEW 2432
i KEW 2433.
Na pierwszy rzut oka cÍgowe mierniki
up≥ywu serii KEW 24xx wydajπ siÍ byÊ
zwyk≥ymi miernikami cÍgowymi prπdu
przemiennego. Jednak wyrÛønia je najwyøszy stopieÒ ekranowania szczÍk miernika, pozwalajπcy na pomiar niewielkich

wartoúci prπdu rÛønicowego pomiÍdzy
przewodami zamkniÍtymi wewnπtrz szczÍk
miernika.

SposÛb uøycia miernikÛw
serii KEW 24xx
W przypadku wyzwalania wy≥πcznika
rÛønicowoprπdowego naleøy go czasowo
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W rzeczywistoúci wystÍpuje rÛwnieø
up≥yw na elementach instalacji o charakterze pojemnoúciowym, szczegÛlnie w obwodach rozleg≥ych albo z duøπ iloúciπ maszyn biurowych i komputerÛw. Przy czÍstotliwoúci sieci (50 lub 60Hz) zjawisko to
ma pomijalnie ma≥e znaczenie, jednak
w przypadku wyøszych czÍstotliwoúci, np.
w systemach zasilania sieci komputerowych lub urzπdzeÒ mikrofalowych, elementy pojemnoúciowe instalacji mogπ byÊ
przyczynπ znacznego up≥ywu.
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Prπd pierwotny

up≥ywu

Prπd wtÛrny

Pozycja ÑWIDEî, odczyt: 56mA

Pozycja Ñ50/60Hzî, odczyt: 3mA
Up≥yw o charakterze
pojemnoúciowym
Up≥yw

Pomiar up≥ywu
wyøszych czÍstotliwoúci

na mierniku i uzyskuje bezpoúredni odczyt
obu tych wielkoúci. Przyk≥ad obok przedstawia wyniki pomiarÛw prπdu zmiennego
w przewodzie ochronnym rozdzielni
z pod≥πczonym klimatyzatorem.
Jeøeli miernik wykaøe obecnoúÊ prπdu
up≥ywu o wyøszych czÍstotliwoúciach instalator moøe wnioskowaÊ, øe wyzwalanie
wy≥πcznika rÛønicowoprπdowego nie jest
skutkiem z≥ego stanu izolacji, ale up≥ywem,

Mierniki up≥ywnoúci KEW posiadajπ
rzadko spotykanπ funkcjÍ pomiaru up≥ywu
z wyborem pasma czÍstotliwoúci: sk≥adowej podstawowej (50/60 Hz) lub ≥πcznie
z up≥ywem o wyøszych czÍstotliwoúciach
(pozycja WIDE ñ pasmo do 1 kHz). Operator po prostu naciska przycisk umieszczony

Pomiar prπdu up≥ywu w obwodach jednofazowych

W uk≥adzie trÛjkπta

W uk≥adzie gwiazdy
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Pomiar
prπdu
up≥ywu
w obwodach
trÛjfazowych

A

Wyniki pomiarÛw prπdu zmiennego w przewodzie
ochronnym rozdzielni z pod≥πczonym klimatyzatorem

ktÛrego prawdopodobnym ürÛd≥em sπ np.
filtry sieciowe urzπdzeÒ elektronicznych.

Funkcje przyrzπdÛw
CÍgowe mierniki up≥ywu firmy Kyoritsu umoøliwiajπ:
ï Pomiar prπdÛw up≥ywu zarÛwno w systemach jednofazowych jak i trÛjfazowych.
ï Okreúlenie przyczyny wystπpienia up≥ywu.
ï Szybkπ lokalizacjÍ miejsca wystπpienia
problemu bez potrzeby wy≥πczania obwodu.
ï Oszacowanie stanu izolacji pracujπcych
obwodÛw (pod napiÍciem) bez koniecznoúci przeprowadzania testu izolacji.
ï Pomiar prπdu przemiennego, tak jak
zwyk≥ym miernikiem cÍgowym nawet
do 1000 A (KEW 2413F).
Na rysunku obok podano podstawowe
przyk≥ady wykorzystania cÍgowych miernikÛw up≥ywu serii KEW24xx do pomiarÛw w obwodach jednofazowych i trÛjfazowych.
Opracowano na podstawie
materia≥Ûw firmy Biall

P.H. Biall
80-180 GdaÒsk Otomin
ul. S≥oneczna 43
tel./fax (58) 322 11 91, 92, 93
www.biall.com.pl
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