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Miernik KEW 6011A zapewnia
wykonywanie pomiarÛw insta-
lacji w pe≥ni zgodnie z normπ

IEC / EN 61557, a konstrukcja urzπdzenia
spe≥nia wymogi normy bezpieczeÒstwa
PN-EN61010-1 dla kat III 300 V. Urzπdze-
nie charakteryzuje siÍ duøπ iloúciπ funkcji
pomiarowych, niezawodnoúciπ i prostotπ
obs≥ugi. Przyrzπd posiada zatwierdzenie
typu G≥Ûwnego UrzÍdu Miar w Warszawie.

Opis 
ogÛlny

KEW 6011A to kompaktowy miernik
o wymiarach 183 x 130 x 100 mm i masie
1080 g umieszczony w elastycznej obudo-
wie wytrzyma≥ej na naraøenia mechanicz-

ne (specjalne TS o duøych w≥asnoúciach
absorpcji pe≥ni jednoczeúnie rolÍ holstera).
Zapewnia to ochronÍ przyrzπdu w czasie
transportu i prowadzenia pomiarÛw w trud-
nych warunkach.

Miernik wykonuje piÍÊ podstawowych
pomiarÛw instalacji elektrycznej: 

ï ciπg≥oúci przewodu ochronnego
(I > 200 mA),

ï rezystancji izolacji (trzy napiÍcia prÛby:
250, 500 i 1000 V),

ï rezystancji pÍtli zwarcia (na zakresach:
20 Ω, 200 Ω i 2000 Ω),

ï prπdu zwarciowego (obliczanego na pod-
stawie pomiaru rezystancji pÍtli: 200 A,
2/20 kA),

ï czasu zadzia≥ania wy≥πcznikÛw rÛønico-
woprπdowych.

Ponadto precyzyjnie mierzy napiÍcie
przemienne w sieci jednofazowej.

KEW 6011A posiada mechanicznπ blo-
kadÍ gniazd wejúciowych (wymÛg norm
bezpieczeÒstwa) uniemoøliwiajπcπ jedno-
czesne pod≥πczenie do miernika przewo-
dÛw s≥uøπcych do pomiaru ciπg≥oúci / izo-
lacji i pÍtli / RCD.

G≥Ûwne funkcje pomiarowe wybierane
sπ centralnie po≥oøonym prze≥πcznikiem
obrotowym. Prze≥πcznik po prawej stronie
p≥yty czo≥owej s≥uøy do wyboru prπdu
znamionowego wy≥πcznikÛw rÛønicowo-
prπdowych od 10 mA do 1000 mA. Po
lewej stronie znajduje siÍ przycisk chwilo-
wy TEST uruchamiajπcy pomiar (przycisk
posiada blokadÍ). Obok wyúwietlacza znaj-
dujπ siÍ cztery diody informujπce o obec-
noúci napiÍcia w mierzonym obwodzie
i identyfikujπce przewody P ñ N. 

Dodatkowe trzy przyciski chwilowe
s≥uøπ do wyboru fazy rozpoczÍcia pomiaru
0o / 180o oraz pomiaru napiÍcia dotyko-
wego z wyborem jego wartoúci granicznej
(25/50V) przy pomiarze RCD, polaryzacji
+ / - i zerowania wskazaÒ przy pomiarze
ciπg≥oúci. Wyniki pomiarÛw pokazywane
sπ na czytelnym wyúwietlaczu LCD 3 1/2
cyfry. Rozmieszczenie elementÛw obs≥ugi
wskazuje, iø producent zwraca uwagÍ na
ergonomiÍ swoich konstrukcji. Po≥oøenie
elementÛw i ich wzajemna korelacja pod-
powiada uøytkownikowi intuicyjnie pra-
wid≥owπ obs≥ugÍ.

listopad 2002

m i e r n i k  i n s t a l a c j i  e l e k t r y c z n y c h  K E W  6 0 11 A

Wielofunkcyjny miernik
instalacji elektrycznych
KEW 6011A
JapoÒska firma Kyoritsu wprowadzi≥a w tym roku na rynek nowy model miernika instalacji
elektrycznych KEW 6011A. WyrÛb ten stanowi bardziej rozbudowanπ wersjÍ modelu KEW
6010A. Przy zachowaniu zbliøonych, kompaktowych wymiarÛw i wygody obs≥ugi oferuje
on znacznie bardziej rozszerzone moøliwoúci pomiarowe.

KEW 6011A to kompaktowy miernik umieszczony w elastycznej obudowie wytrzyma≥ej na naraøenia
mechaniczne

Krzysztof Krauze



Niezaleønie od ochrony na przeciπøenia
miernik posiada czytelny i niezawodny
system ostrzegawczy w postaci intensyw-
nie úwiecπcych diod LE, ktÛry w≥πcza siÍ,
jeøeli na gniazdach wejúciowych pojawia
siÍ napiÍcie powyøej 20 V. W trybie po-
miaru pÍtli zwarcia i wy≥πcznikÛw RCD
dodatkowo mikroprocesor kontroluje obec-
noúÊ i podaje wartoúÊ napiÍcia na gniaz-
dach wejúciowych lub jego brak (komu-
nikat ÑLoî na wyúwietlaczu).

Miernik posiada funkcjÍ pomiaru rezys-
tancji pÍtli bez wyzwalania wy≥πcznikÛw
RCD. Jest to system D-LOK III generacji
oparty na obrÛbce mikroprocesorowej serii
pomiarÛw wykonywanych w ciπgu zaled-
wie sekundy prπdem 15 mA. DziÍki temu
nie jest wymagane bocznikowanie wy≥πcz-
nikÛw rÛønicowoprπdowych przed pomia-
rem, a uzyskany wynik ñ w przeciwieÒst-
wie do miernikÛw ze standardowymi me-
todami pomiaru bez wyzwalania RCD ñ
jest dok≥adny i wiarygodny.

KEW 6011A zasilany jest z 8 sztuk ba-
terii 1,5V, a ich wyczerpanie jest sygnali-
zowane przy spadku napiÍcia zasilania
poniøej 8 V. Typowe baterie pozwalajπ na
wykonanie oko≥o 300 testÛw ciπg≥oúci lub
500 testÛw izolacji. Miernik wyposaøony
jest teø w automatyczne zabezpieczenie
termiczne przed przegrzaniem rezystora
pomiarowego podczas pomiarÛw pÍtli
zwarcia z odpowiednim komunikatem na
wyúwietlaczu.

Naleøy dodaÊ, øe KEW6011A zaprojek-
towano i wyprodukowano zgodnie z wy-
mogami miÍdzynarodowego systemu jako-
úci ISO 9001.

Przeznaczenie miernika

Miernik jest przeznaczony do sprawdza-
nia przede wszystkim instalacji elektrycz-
nych jednofazowych 230V/50 Hz w budyn-
kach mieszkalnych, biurach, budynkach
uøytecznoúci publicznej itp. Moøe byÊ teø
wykorzystany w energetyce i przemyúle,
jako niedrogi i efektywny pomocniczy
sprzÍt pomiarowy uniwersalnego zastoso-
wania. £atwoúÊ obs≥ugi powoduje, øe
moøe byÊ wykorzystywany do przeprowa-
dzania pomiarÛw nawet przez osoby dys-
ponujπce jedynie podstawowymi wiado-
moúciami z zakresu elektrotechniki i tech-
niki pomiarÛw instalacji.

Miernik moøe teø byÊ stosowany do ba-
dania pÍtli zwarciowej obwodÛw trÛjfazo-
wych 380 V/50 Hz z wykluczeniem po-
miarÛw miÍdzyfazowych.

Pomiar ciπg≥oúci 
przewodu ochronnego

Test ten jest przeprowadzany zgodnie
z normπ IEC / EN 61557-4 prπdem pomia-
rowym 200 mA, przy napiÍciu testu > 6 V.
Pomiar moøe byÊ prowadzony jedynie
w obwodzie od≥πczonym od napiÍcia. Po-
miar prowadzony jest z automatycznπ zmia-
nπ zakresÛw pomiarowych 20 Ω/200 Ω/
2000 Ω z rozdzielczoúciπ odpowiednio
0,01Ω, 0,1 Ω i 1 Ω. Jeøeli wartoúÊ rezys-
tancji obwodu jest wiÍksza niø 2000 Ω zo-
stanie wyúwietlony symbol przekroczenia
zakresu pomiarowego ÑOLî. Dodatkowo
podczas testu sygna≥ akustyczny potwier-
dza, øe w obwodzie p≥ynie prπd > 200mA.
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Za pomocπ przycisku POLARITY +/-
moøna w kaødej chwili odwrÛciÊ bieguny
sond pomiarowych.

Ta funkcja pomiarowa moøe byÊ wyko-
rzystywana rÛwnieø do pomiaru ma≥ych
rezystancji. 

Pojawienie siÍ napiÍcia na gniazdach
wejúciowych przy pod≥πczeniu do obwodu
mierzonego sygnalizowane jest úwiece-
niem diody LED i sygna≥em akustycznym.
Oczywiúcie wykonanie pomiaru ciπg≥oúci
jest w tym przypadku zabronione.

Pomiar rezystancji izolacji

KEW 6011A umoøliwia pomiar rezys-
tancji izolacji napiÍciem 250 V, 500 V lub
1000 V DC przy czym prπd pomiarowy
wynosi > 1mA zgodnie z normπ IEC / EN
61557-2. Pomiar moøe byÊ prowadzony
jedynie w obwodzie od≥πczonym od napiÍ-
cia. Pomiar prowadzony jest z automatycz-
nπ zmianπ zakresÛw pomiarowych 20 MΩ
lub 200 MΩ z rozdzielczoúciπ odpowied-
nio 0,01 MΩ i 0, 1 MΩ (zakresy pomiaro-
we zgodne z IEC 61557) Jeøeli wartoúÊ re-
zystancji izolacji obwodu jest wiÍksza niø
200 MΩ zostanie wyúwietlony symbol prze-
kroczenia zakresu pomiarowego ÑOLî. Po
zwolnieniu przycisku testu nastÍpuje auto-
matyczne roz≥adowanie uk≥adu z ≥adunku
elektrostatycznego zgromadzonego przez
pojemnoúci obwodu mierzonego.

Pojawienie siÍ napiÍcia na gniazdach
wejúciowych przy pod≥πczeniu do obwodu
mierzonego sygnalizowane jest úwiece-
niem diody LED i sygna≥em akustycznym.
Oczywiúcie wykonanie pomiaru rezystan-
cji izolacji jest w tym przypadku zabronione.

Pomiar rezystancji 
pÍtli zwarciowej

Pomiary rezystancji pÍtli zwarcia sπ wy-
konywane zgodnie z IEC / EN 61557-3
i mogπ byÊ prowadzone w instalacjach TN
i TT pomiÍdzy przewodami L i PE. Moøe
teø byÊ mierzona wewnÍtrznπ rezystancja
sieci pomiÍdzy przewodami L i N pod wa-
runkiem, øe napiÍcie to nie przekracza
230 V/50 Hz.

Przy pod≥πczeniu miernika do sieci dio-
dy úwiecπce sygnalizujπ prawid≥owoúÊ po-
≥oøenia przewodu fazowego oraz automa-
tycznie dokonywany jest pomiar napiÍcia

z odúwieøaniem 5x/s (brak napiÍcia sygna-
lizuje komunikat ÑLoî). Pomiar rezystancji
pÍtli zwarciowej prowadzony jest oczy-
wiúcie w sieci z w≥πczonym zasilaniem.
Przy pomiarze pÍtli zwarciowej na podsta-
wowym zakresie 20 Ω (rozdzielczoúÊ
pomiaru 0,01 Ω ) w obwodzie p≥ynie prπd
testu 3 A w czasie 10 ms (1/2 cyklu sinu-
soidy 50 Hz). Przez ten krÛtki czas w mier-
niku wydziela siÍ znaczna iloúÊ energii.
Stπd konieczne sta≥o siÍ wyposaøenie
miernika w automatyczne zabezpieczenie
przed przegrzaniem i sygnalizacjÍ prze-
grzania. Podczas tego pomiaru na ogÛ≥
zostanie wyzwolony wy≥πcznik rÛønico-
wo-prπdowy, dlatego podczas pomiarÛw
naleøy zastπpiÊ go zworπ.

Do dyspozycji sπ ponadto dwa zakresy
pomiarowe 200 Ω i 2000 Ω (rozdzielczoúÊ
pomiaru odpowiednio 0,1 Ω i 1 Ω). Przy po-
miarze na tych zakresach prπd pomiarowy
jest specjalnie ograniczony do 15 mA.
Zakres ten umoøliwia przeprowadzanie
pomiarÛw pÍtli zwarciowej nie powodujπc
zadzia≥ania wy≥πcznikÛw rÛønicowoprπdo-
wych. Jak juø wspominaliúmy wyøej zasto-
sowana technika mikroprocesorowa wielo-
krotnego pomiaru pÍtli i uúredniania wy-
niku pomiaru zapewnia uzyskanie wiary-
godnych wynikÛw rezystancji przy pomia-
rze prπdem o wartoúci 15 mA. Zakres
200 W wykorzystywany jest rÛwnieø w
przypadku przekroczenia zakresu pomia-
rowego podczas pomiaru pÍtli na zakresie
20 Ω. Badanie pÍtli zwarciowej moøe byÊ
prowadzone takøe w stosunku do uziomu
lub innego punktu po≥πczonego z uziemie-
niem przy wykorzystaniu dodatkowego
przewodu pomiarowego pod≥πczanego do
gniazda EARTH.

Pomiar spodziewanego 
prπdu zwarciowego

Spodziewany prπd zwarciowy wylicza-
ny jest na podstawie pomiaru rezystancji
pÍtli zwarcia i napiÍcia zasilania. Przy pod-
≥πczeniu miernika do sieci diody úwiecπce
sygnalizujπ prawid≥owoúÊ po≥oøenia prze-
wodu fazowego oraz automatycznie doko-
nywany jest pomiar napiÍcia z odúwieøa-
niem 5x/s (brak napiÍcia sygnalizuje ko-
munikat ÑLoî). WartoúÊ napiÍcia zasilania
dzielona jest przez zmierzonπ rezystancjÍ
pÍtli zwarcia, a wynik dzia≥ania wyúwiet-

lany jest bezpoúrednio w A lub kA (20kA).
Do dyspozycji sπ trzy zakresy pomiarowe:
200 A, 2000 A i 20 kA.

Test wy≥acznikÛw
rÛønicowoprπdowych

Miernik przeprowadza podstawowe
testy wy≥πcznikÛw typu ogÛlnego zgodnie
z IEC / EN 61557-6 polegajπce na zbada-
niu poprawnoúci zadzia≥ania i pomiarze
czasu zadzia≥ania wy≥πcznikÛw. Przy pod-
≥πczeniu miernika do sieci diody LED syg-
nalizujπ prawid≥owoúÊ po≥oøenia przewo-
du fazowego i automatycznie dokonywany
jest pomiar napiÍcia z odúwieøaniem 5x/s
(brak napiÍcia sygnalizuje komunikat ÑLoî).

KEW6011A umoøliwia przeprowadze-
nie testÛw wy≥πcznikÛw rÛønicowoprπdo-
wych typu AC znamionowymi prπdami
IDN 10, 30, 100, 300 i 500 mA  raz DC
dla prπdu 30 mA. Testy prowadzone sπ
przy wymuszonym prπdzie up≥ywu rÛw-
nym 1/2 x IDN (wy≥πcznik nie powinien
zadzia≥aÊ), prπdem rÛwnym znamionowe-
mu IDN (wy≥πcznik powinien zadzia≥aÊ)
oraz prπdem 5 x IDN (test szybkiego
zadzia≥ania przy nag≥ym przeciπøeniu wy-
≥πcznika). Czas zadzia≥ania mierzony jest
w ms z dok≥adnoúciπ 1,0 %. Czas maksy-
malny pomiaru to 2000 ms (200 ms dla
1000 mA i 50 ms przy funkci FAST).

Kaødy z powyøszych testÛw moøe byÊ
przeprowadzany przy rozpoczÍciu zarÛw-
no od dodatniej jak i ujemnej po≥Ûwki
sinusoidy (faza 0o lub 180o). Po pod≥πcze-
niu do instalacji w trybie testu wy≥πczni-
kÛw monitorowana jest wartoúÊ napiÍcia
dotykowego, a miernik automatycznie prze-
rywa pomiary, jeøeli jego wartoúÊ przekra-
cza 25 lub 50 V. Dodatkowo miernik mie-
rzy wartoúÊ napiÍcia dotykowego (po prze-
≥πczaniu przycisku Uc).

Krzysztof Krauze

Autor jest pracownikiem

firmy Biall
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