
Villamos érintésvédelmi mérőműszerek 

Az elektromos berendezéseket/készülékeket időszaki ellenőrzés, vagy javítás céljából érintésvédelmi méréseknek kell 

alávetni. Erre a célra az érintésvédelmi műszerek szolgálnak, melyek lehetnek univerzális, vagy csak egy, esetleg né-

hány paraméter mérésére alkalmas készülékek. Az olasz HTItalia cég műszercsaládja kompakt kivitelével és egyszerű 

kezelhetőségével új utakat teremt az érintésvédelmi mérésekben. Készülékeik nem csak könnyen kezelhetőek, hanem 

kialakításuk folytán, egy műszer kezelésének ismeretében az összes többit is rutinszerűen használhatjuk.  

A MACROTEST 5035 kiváló ár/érték aránnyal rendelkező (229 000 Ft- +Áfa akciós ár!) univerzális érintésvédelmi mérőmű-

szerrel VDE 0100-as szabvány szerinti biztonságtechnikai mérések végezhetőek. A nagyméretű, 

könnyen leolvasható, háttérvilágítással rendelkező LCD az adott vizsgálat összes paraméterét egy-

szerre jelzi ki. A biztonságos mérés érdekében a csatlakozások biztonsági banándugós kábelekkel 

történnek, és galvanikus elválasztású opto-elektronikai kapcsolat biztosítja a számítógéphez USB 

porton keresztül történő csatlakozást. 

A műszerrel szigetelésvizsgálat 50, 100, 250, 500, ill. 1000V-os mérőfeszültséggel végezhető, azaz 

a készülék alkalmas 230 és 400 V-os hálózatok szigetelésvizsgálatára. Ez a vizsgálat időbeállítással 

is végezhető, így 10 s, 1 perc ill. 10 perc vizsgálati idő állítható be.  

A készülékkel komplett vizsgálat végezhető „A”, normál és szelektív RCD-k paramétereinek meg-

határozására. A mérést a névleges árammal, vagy annak felével, kétszeresével, ill. ötszörösével 

végezhetjük el, és meghatározható az érintési feszültség és érintési áram értéke is. A leoldási idő 

méréséhez természetesen a Fi-relét működtetni kell.  

Fontos funkciója a készüléknek a földelési-ellenállás mérése. A műszerhez szállított tartozékkészletben megtalálhatók a mé-

réshez szükséges szondák és kábelek, melyekkel 2, 3, ill. 4-vezetékes elrendezésben mérhetünk földelési ellenállást. Ehhez a 

méréshez nincs szükség segédfeszültségre, mert a műszer a saját telepeit használja, így a vizsgálat bárhol elvégezhető. Városi 

környezetben, ahol a szondák leverése nehézségekbe ütközne, a készülék kétvezetékes földelési ellenállásmérő funkcióját 

használhatjuk. Természetesen a fajlagos földelési ellenállás is meghatározható a készülékkel, melynek földelések kialakítása-

kor van jelentős szerepe. 

A hurokellenállás mérését Schuko-csatlakozóval ellátott mérőkábel segíti. A hurokellenállás mérését két módon végezhetjük 

el. Az egyik funkció nagyáramú mérést biztosít, de ebben az esetben, ha a mért hálózat RCD-ket tartalmaz, azok le fognak 

oldani, ill. azokat a mérés időtartamára azokat át kell hidalni. A másik funkció 15 mA mérőárammal méri a hurokellenállást, 

amely biztosítja, hogy még egy 30 mA-es, jól működő RCD sem fog leoldania a mérőáram hatására.  

További mérőfunkciók: AC feszültségmérés 460 V-ig, fázissorrend meghatározás, frekvenciamérés a 45… 63,6 Hz tartomány-

ban. A készülék jegyzőkönyvkészítő szoftverrel, hordtáskával, valamint a szükséges mérőkábelekkel és tartozékokkal kerül 

forgalomba. 

A készülék új változatai a Combi419/420 típusjelű készülékek. Ezek az új készülékek 

lényegében hasonló paraméterekkel rendelkeznek, mint a Macrotest5035 a következő el-

térésekkel. Egyik új készülék sem rendelkezik hagyományos, szondás földelési ellenállás-

mérő funkcióval, ezt a kétvezetékes földelési ellenállásmérés funkció helyettesíti.  Mind-

két új fejlesztésű készülék alkalmas lakatfogóval történő szivárgó áram mérésére, a Com-

bi420 ezeken felül környezeti paraméterek (hőmérséklet, stb.) feszültség, áram és ezek 

felharmonikusai (49. felharmonikusig), teljesítménytényező és hatásos, meddő és látszóla-

gos teljesítmény mérésére is alkalmas. a készülékek AUTO üzemmódja lehetővé teszi a 

szigetelési ellenállás, RCD teszt és globális földelési ellenállás mérésének automatikus 

végrehajtását, jelentősen rövidítve a méréshez szükséges időt és előkészületeket. Mindkét 

készülék galvanikusan leválasztott USB porton keresztül csatlakoztatható PC-hez a mért 

adatok letöltése és mérési jegyzőkönyv készítése céljából 

Természetesen nem szükséges minden méréshez egy komplett érintésvédelmi mérőműszer, ezért az egyes funkciók különálló 

műszerekben is megtalálhatók.  

Az ISO410 típusjelű készülék egy 1000 V-os szigetelésvizsgáló és folytonosságmérő, mellyel védő és potenciál kiegyenlítő 

vezetők folytonossága ellenőrizhető 0-99.9 Ohm között 200mA-nél nagyobb mérőárammal mérve.  A szigetelési ellenállás 

mérőfeszültsége 50, 100, 250, 500 és 1000 V között választható.  

A SPEED418 típusjelű készülék lényegében RCD-k teljes körű mérésére, továbbá érintési feszültség, vonali impedancia és 

hurokimpedancia mérésére alkalmas készülék 

A GEO416 földelési ellenállásmérő egy új fejlesztés eredménye, amit kifejezetten ipari mérésekre 

terveztek. A készülék a 3 szondával történő mérés mellett alkalmas 2-vezetékes mérésekre is, ami 

igen fontos lakó környezetben történő méréseknél, ahol egyébként a 3-szondás mérés nem való-

sítható meg. A készülék széles méréstartománnyal rendelkezik (50 kOhm), a nagyfrekvenciás 

mérőáram pedig nagymértékben csökkenti a zavaró jelek hatását. A készülékekkel 4-szondás 

elrendezésben talaj vezetőképesség-mérés is végezhető, ami különösen fontos új földelések kiala-

kításának meghatározásában.  

A képernyőn megjeleníthető HELP nagymértékben segítségére lehet a mérést végző személynek. 

A készülék a mért értékeket a belső memóriájában tudja tárolni, a készülékhez tartozó Windows-

alapú szoftver, és az optikailag leválasztott USB-kábel segítségével az adatok áttölthetők PC-re. 

.  



A GSC53N típusú készülékkel két kombinált műszer méréseit lehet elvégezni. A fő 

egység magában foglalja a fentebb említett MACROTEST5035 kombinált ÉVÉ műszer 

minden mérési funkcióját, a másik egység pedig egy 3-fázisú hálózati analizátor, mellyel 

1- és 3-fázisú rendszerek paraméterei mérhetők (feszültség, áram, teljesítmény, harmoni-

kus tartalom, teljesítménytényező, stb.).  

Az áramméréshez nagy segítség a flexibilis (hajlékony) lakatfogó, amivel nehezen meg-

közelíthető helyeken is könnyen mérhetünk akár nagyobb áramsíneken is. Ez a speciális 

lakatfogó alkalmassá teszi a műszert 5A-től egészen 3000A-ig történő mérésekre. De 

más lakatfogókkal rendelve kisebb méréshatárban, akár mA-es tartományban is mérhe-

tünk áramot a készülékkel. 

Váltakozó feszültséget, mint ahogy áramot is, valódi effektív értékben (TRMS) mér a 

készülék, így erősen torz jelek mérésekor is pontos értékeket kapunk, ugyanis a műszer 

pontossága ebben a mérési funkcióban 1% alatt van. 

Teljesítmény mérése esetén (valódi, meddő, látszólagos) a kijelzőn mindhárom fázis 

értéke egyszerre, vagy eredő értékként jelenik meg. A készülék alkalmas a cos és a harmonikus összetevők mérésére DC-től a  

49. harmonikusig. Mindezek mellett opcióként szivárgó-árammérő lakatfogó, hőmérsékletmérő, vagy luxmérő is csatlakoztat-

ható a készülékhez. A belső memória 999 mért adat tárolására alkalmas, mely RS232 porton keresztül tölthető át PC-re.  

Ha a GSC53N az életvédelmi mérésekre szolgáló funkcióira nincs szükségünk, csak a hálózati analizá-

tort önálló készülékként is megkaphatjuk VEGA78 típusjellel. A mérés kiértékelését a helyszínen a 

háttérmegvilágításos grafikus LCD kijelző, az irodában pedig magyar nyelvű szoftver teszi lehetővé. A 

készülék funkciói: csillag- és delta-feszültség mérése, fázisáram mérése, hatásos, meddő és látszólagos 

teljesítmény, valódi fogyasztás (2-es osztály EN61036), meddő fogyasztás (3-s osztály IEC1268), telje-

sítménytényező és cosφ (külön a fázisokra és összesen), harmonikustartalom mérése (49. harmoniku-

sig), feszültség rendellenességek (kimaradások és tüskék). Az áramméréshez szintén használhatók a 

már említett flexibilis (hajlékony) lakatfogók.  
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