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KÉSZÜLÉKVIZSGÁLATOK
ELLENÔRZÖTT MÛSZAKI BIZTONSÁG SZÜKSÉGESSÉGE ÉS MÛSZAKI
HÁTTERE A VILLAMOS BERENDEZÉSEKNÉL

tályú készüléknél nem értelmezhetô a vé-
dôvezetô folytonossági ellenállásmérése.

Maga a védôvezetô folytonossági ellen-
állásmérés az I. érintésvédelmi osztályú ké-
szülékek védôvezetôje és a megérinthetô fém-
felület között fellépô ellenállás mérésére
szolgál. Ez négyvezetékes, jellemzôen tör-
pefeszültségû, nagyáramú (10 … 25 A) mé-
rés, és ellenálláshatárérték-állítással egy-
szerûsíthetô a kiértékelése.

Fontos mérés a szigetelési ellenállás meg-
határozása, amely a készülék használatakor
esetlegesen bekövetkezô baleseteket és ké-
szülékhibákat elôzheti meg. A mérést általában
500 V (esetenként 1000 V) egyenfeszültséggel
végzik, és a szabványokban rögzített határ-
értékek figyelése segíti a kiértékelést.

Az átütésvizsgálat célja a tervezés során
hagyott túl kis távolságok, légközök felde-
rítése, a nem megfelelô szigetelôanyagok ki-

mutatása és a kábelezés hibáinak megtalá-
lása. A szabványokban rögzített egyen-
vagy váltakozó mérôfeszültséggel történik a

mérés, általában 5 kV-ig, esetenként 12 kV
is elképzelhetô például bizonyos orvosi be-
rendezéseknél.

A szigetelési ellenállás következtében va-
lamekkora szivárgó áram folyik a felhasználón
és a védôföldön vagy más csatlakozón ke-
resztül a föld felé. Ennek mérése szintén fon-
tos feladat. Ráadásul különféle alfajtái van-
nak: különbségi áram, érintési áram, páci-
ensáram (orvosi berendezésnél) stb.

Emellett persze a vizsgálandó berendezés
funkcionális vizsgálata is fontos kiegészítés le-
het. Itt a teljesítmény- vagy áramfelvétel mel-
lett esetleg hômérséklet-, mozgásérzékelés
vagy egyéb jellemzô kimutatása is szükséges.

Vizsgálókészülékek
Nyilvánvalóan a vizsgálókészülékek is iga-
zodnak valamennyire a különféle termék-
szabványokhoz, elsôsorban mérôképessé-
geiket illetôen. Másrészt vannak egyetlen fel-
adatra (például átütésvizsgálat) szakoso-
dott készülékvizsgálók, és léteznek több mé-
rési feladat elvégzésére képes, univerzális be-
rendezések.

Harmadrészt vannak helyek, ahol egyet-
len – általában hordozható – készülékvizs-
gálóval (1. ábra) elvégezhetô az elektromos

Vannak helyek, ahol egyetlen – általában hor-
dozható – készülékvizsgálóval elvégezhetô
az elektromos készülékek ellenôrzése, de egy
korszerû gyártósor végére ma már egy
komplett mérô- és méréskiértékelô rendszer
szükséges. Ebben különféle célmérô eszkö-
zök mellett helyet kapnak a multiméterek,
tápegységek és a számítógépes kiértékelô
rendszerek csakúgy, mint a mérés biztonsá-
gát garantáló kiegészítô elemek.

Miért is használunk készülékvizsgáló
mûszereket? Elôször is azért, mert ezek hasz-
nálatát különféle szabványok, elôírások
megkövetelik. Másrészt a termékfelelôsség
megkívánja ezt egy magára valamit is adó
gyártótól. Harmadrészt pedig az egyre nö-
vekvô minôségi követelmények teszik szük-
ségessé ezeket a méréseket. Ma már azt is el-
lenôrzik, hogy milyen mérési eljárások alap-
ján kaphat egy készülék CE jelölést.

Jellemzôen az ellenôrzés elsôdleges elô-
írt helyszíne a gyártás. Egy magára adó gyár-
tó termékfelelôssége nyilván megkívánja a
rendelettôl függetlenül ezen mérések el-
végzését; hiszen az egyre növekvô minôsé-
gi követelmények ezeket szükségessé teszik.
A szabványi követelményeknek megfelelô-
en vannak egyedi prototípus-vizsgálatok, és
léteznek a gyártás során végzett, minden da-
rabra kiterjedô végellenôrzô mérések. Van-
nak olyan készülékek, amelyeknél rendelet
által megkövetelt periodikus ellenôrzéseket
is el kell végezni, immár a felhasználó te-
lephelyén vagy mérôlaboratóriumban. Új
helyszínként belép még a javítás: a javítást
követôen a mûszer megfelelôségének vizs-
gálatát szintén el kell végezni. Javasolt köl-
csönzéskor is a bérbeadás elôtti és utáni meg-
lévô állapot rögzítése.

Vizsgálati módok
Alapvetôen ötféle mérést végezhetnek el egy
készülék ellenôrzése során. Természetesen bi-
zonyos esetekben ennél kevesebb vizsgálat
is elegendô; például II. érintésvédelmi osz-

Akár a háztartásunkat, akár a munkahelyünket nézzük, mindenütt villamos berendezések
vesznek körül bennünket. Annak érdekében, hogy biztonságosan használhassuk ôket, szük-
ség van az ellenôrzésükre, a különbözô készülékek gyártás és javítás során elvégzendô
esetenkénti vizsgálatára is

1. ábra. 
Hordozható univerzális 

készülékvizsgáló 
a mérôlaborban
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2. ábra. Összeállított komplex mérôrendszer 
háztartási készülékek vizsgálatához

készülékek teljes körû ellenôrzése, de egy kor-
szerû gyártósor végére ma már egy komp-
lett mérô- és méréskiértékelô rendszer szük-
séges (2. ábra). Ez utóbbiban a különféle cél-
mérô eszközök mellett helyet kaphatnak a
multiméterek, tápegységek és a számítógé-
pes kiértékelô rendszerek csakúgy, mint a mé-
rés biztonságát garantáló kiegészítô elemek.

Tekintsük át mindezen mérési elvek
megvalósítását a mûszerkínálat alapján!

Léteznek olyan szigetelésvizsgálók is,
amelyek olyan elven mérnek, hogy a mérés
eredményébôl nem csupán a megfelelô szi-
getelésre, de a készülék megfelelôen behu-
zalozott állapotára is lehet következtetni (mé-
rési eredményként a végtelen szigetelési el-
lenállás csak a rosszul bekötött készüléknél
jelentkezik).

A nagyfeszültségû átütésiszilárdság-vizs-
gálatokhoz készült vizsgálómodulok szinte
mindegyike mûködhet egyen- és váltakozó
feszültséggel egyaránt. Egyes típusok „át-
égetés” üzemmóddal is rendelkeznek, amely-
nek használatával a hiba helye a vizsgált
mûszerben megjelölhetô. A legnagyobb
tudású változatoknál többszintû rámpafe-
szültségû mérés is programozható (3. ábra).
A nagyfeszültségû vizsgálatok biztonságát
növeli a két mérôpisztolyos, indítópedálos,
lezárt mérôdobozban végzett, esetleg két
gomb egyidejû megnyomásával indítható
mérések (így a mérô személy nem érhet a
vizsgált készülékhez).

A védôvezetô-folytonossági ellenállás-
mérésnél például maga az alapmûszer ki-
egészíthetô olyan, rugós fejû tapintócsúcsos
mérôfejjel, amelynek a készülékhez nyomása
indítja a mérést. 

Manapság már természetes a számítógé-
pes vezérelhetôség és méréskiértékelés meg-
léte a készülékvizsgálók esetében is, hiszen nél-
küle elképzelhetetlen egy korszerû mérô-

rendszer. Ennek megfelelôen ipari PC-modul
(4. ábra) is beépíthetô a mérôrendszerbe, akár
kihúzható teljes billentyûzettel, vagy anélkül
(például vonalkódos vezérléssel).

Mindezen eszközök azt a célt szolgálják,
hogy a felhasználó igényeinek maradéktalan
és biztonsági szempontból kifogástalan kielé-
gítése biztosítható legyen. A teljességhez hoz-
zátartozik, hogy mivel a vizsgálatok joghatással
járó mérésnek számítanak, ezért ezen készü-
lékvizsgálók mérôképességének kalibrálás ál-
tali folyamatos ellenôrzésével lehet biztosíta-
ni a megfelelô mérési eredmények helyességét.

4. ábra. Mérôtoronyba szerelt ipari számítógép
modul TFT-kijelzôvel

3. ábra. Beállítható rámpafeszültségû érintôképernyôs 
átütésvizsgáló indítópedállal és mérôpisztolyokkal

Fôbb mérési funkciók
� szigetelési ellenállás mérése
� hurok és vonali impedancia

mérése
� védôvezetô folytonosság 

vizsgálata  
� RCD teljes analízise 
� fázissorrend vizsgálata
� fajlagos talajellenállás mérése
� túlfeszültség védelem 

vizsgálata
� földelési ellenállás mérése

� egy-, és kétoldalú
világítófejjel

� integrált akkumulátorral
� akár 12 órás folyamatos

munkavégzés (egy oldal
használata esetén)

� fényerô: akár 2 x 1030
lumen

� IP65 védettség
� robbanásbiztos kivitelben is,

IECEx minôsítéssel

Kiegészítô funkciók:
� kábelkeresés, bekötésellenôrzés
� megvilágításmérés
� valódi RMS árammérés, csúcsáram mérés
� fogyasztás- és teljesítménymérés

(valós, látszólagos, meddô, cos φ)
� feszültség- és áramfelharmonikusok 

vizsgálata

ÉRINTÉSVÉDELMI 
MULTIMÉTER
Érintésvédelmi és villámvédelmi
felülvizsgálatokra üzemviteli 
mérési lehetôségekkel 
EUROTEST 61557

Akció, részletek 
a honlapon

LEGYEN VILÁGOSSÁG: 
ÁRAMSZÜNET ESETÉN IS, 
HA SZEREL!

KALIBRÁLT, TÖBBFUNKCIÓS
HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKVIZSGÁLÓK
CE MEGFELELÔSÉG IGAZOLÁSÁRA
Ellenôrzés – Mérés 
– Adatrögzítés – Analizálás

Mérôképességek:
� Feszültségállóság vizsgálat

(max. 5 kV)
� Szigetelési ellenállás mérése

(500 V)
� Szivárgó áramok mérése

(helyettesítô, különbségi,
érintési)

� Védôvezetôk folytonosság
vizsgálata (max. 25 A)

� Funkcionális vizsgálatok (teljesítmény, 
látszólagos teljesítmény, cos fi, 
feszültség, áram, frekvencia)


