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Вимірювач MIC-15k1UA - це сучасний, високоякісний вимірювальний прилад, простий і безпеч-
ний у використанні за умови застосування його за правилами, представленими в цьому керів-
ництві. Проте, ознайомившись з ним, можна буде уникнути помилок при вимірюваннях і за-
побігти можливим проблемами при використанні вимірювача. 
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1 Безпека 
 Вимірювач MIC-15k1UA, призначений для контрольних випробувань захисту від ураження 
струмом в електричних мережах, використовується для виконання вимірювань, результати яких 
визначають стан безпеки електроустановок. У зв'язку з цим, щоб забезпечити нормальну роботу 
і достовірність отриманих результатів, слід дотримуватися наступних рекомендацій: 
• Перед початком експлуатації вимірювача слід уважно ознайомитися з цим керівництвом і 

дотримуватися правил техніки безпеки та рекомендації виробника. 
• Інше застосування вимірювача, ніж вказано в цьому керівництві, може призвести до його 

руйнування і стати джерелом серйозної небезпеки для користувача. 
• Вимірювач MIC-15k1UA можуть експлуатувати тільки особи відповідної кваліфікації, які ма-

ють необхідні допуски для роботи в електричних мережах. Використання вимірювача сто-
ронніми особами може призвести до його руйнування і стати джерелом серйозної небезпеки 
для користувача і сторонніх людей. 

• Під час вимірювання опору ізоляції, на щупах вимірювальних проводів вимірювача присутня 
небезпечна напруга до 16,5 кВ (15 кВ + (0 ... 10%)). 

• Перед вимірюванням опору ізоляції, слід переконатися, що досліджуваний об'єкт був 
відключений від напруги.  

• Під час вимірювання опору ізоляції не можна від'єднувати проводи від досліджуваного об'єк-
та до тих пір, поки вимірювання не буде завершено (дивись главу 4.1). В іншому випадку 
ємність об'єкта не буде розряджена, що загрожує ураженням електричним струмом. 

• Під час вимірювання опору ізоляції кабелю необхідно подбати, щоб інший його кінець був 
захищений від випадкового дотику. 

• Застосування цього керівництва не виключає необхідності дотримання правил ТБ, гігієни 
праці та інших відповідних правил пожежної безпеки, необхідних при виконанні робіт даного 
виду. До початку роботи з вимірювачем в особливих умовах - наприклад, вибухо- і пожежо-
небезпечної атмосфері - необхідне проведення консультацій з особою, відповідальною за 
безпеку і гігієну праці. 

• Неприпустимо використання: 
⇒ вимірювача, який був пошкоджений і повністю або частково несправний, 
⇒ проводів з пошкодженою ізоляцією, 
⇒ вимірювача, що занадто довго зберігався в поганих умовах (наприклад, при високій во-

логості). Після переміщення вимірювача з холодної середовища в тепле приміщення з 
великою вологістю, не можна виконувати вимірювання, поки пристрій не зігріється до 
температури навколишнього повітря (близько 30 хвилин). 

• Зверніть увагу, що якщо висвічується на дисплеї напис , це означає занадто низьку 
напругу живлення і сигналізує про необхідність заряджання акумуляторів. 

• Написи на дисплеї ErrX, де X це число від 0 до 9, означають несправність приладу. Якщо 
після перезапуску ситуація повторюється - це свідчить про пошкодження вимірювача. 

• Перед початком вимірювання необхідно вибрати потрібну функцію вимірювання і перекона-
тися, що проводи підключені до відповідних вимірювальним гнізд. 

• Забороняється живити вимірювач від інших джерел, крім згаданих в цьому керівництві. 
• Входи RISO мають електронний захист від перевантаження (наприклад, при випадковому 

підключенні до ланцюга під напругою) до 660 В протягом 60 секунд. 
• Ремонт може бути виконаний тільки в авторизованому сервісному центрі. 
 
 

 

У зв'язку з постійним вдосконаленням програмного забезпечення приладу, зоб-
раження на дисплеї для деяких функцій може трохи відрізнятися від представ-
леного в даному керівництві. 
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2 Загальний опис і функції приладу 
 
Цифровий вимірювач MIC-15k1UA призначений для вимірювання опору ізоляції. Найбільш важ-
ливі особливості приладу: 
 
 Вимірювання опору ізоляції 

• Вимірювальна напруга: 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В, 10 000 В и 15 000 В або регу-
льоване в діапазоні 50…15 000 В 

• Вимірювання опору ізоляції до 40 ТОм 
• вимірювання напругою, наростаючою плавно (RT) або ступінчато (SV) 
• вимірювання коефіцієнта діелектричного розряду DD 
• функція допалення   
• індикація струму витоку 
• безпосереднє вимірювання одного або двох коефіцієнтів абсорбції 
• звукове позначення п'ятисекундних інтервалів часу, що полегшує зняття часових ха-

рактеристик при вимірюванні опору ізоляції 
• вимірювання ємності досліджуваного об'єкта 
• визначення довжини кабелю 
• автоматичний розряд ємності вимірюваного об'єкта після закінчення вимірювання опо-

ру ізоляції 
• прилад дозволяє виконувати вимірювання в середовищі з сильними перешкодами 
 

 Інші 
• автоматичний вибір діапазону вимірювання 
• пам'ять результатів вимірювань з можливістю передачі на комп'ютер по з'єднанню 

Bluetooth, USB або RS-232 (опція) 
• великий дисплей, що легко читається з опцією підсвічування 
• контроль стану зарядки акумулятора 
• автоматичне вимикання невикористаного приладу (функція АВТО-вимикання) 
• ергономічна робота 
• сумісність з мобільним додатком, що дозволяє управляти вимірювачем, зчитувати дані 

і представляти їх в графічному вигляді в реальному часі 
• сумісність зі спеціальною програмою для збору і аналізу даних, що зберігаються в 

пам'яті вимірювача. 
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3 Конфігурація вимірювача 
 

 

 
 
 

• Включити вимірювач. 
• Утримуючи кнопку МЕНЮ, короткочасно натисніть кнопку 

ВКЛ/ВЫКЛ. Кнопку МЕНЮ утримуйте до тих пір, поки не 
з'явиться значок . 

 

 

Клавішами   можна перейти до наступного параметру.  
Клавішами   можна встановити значення параметра. 
 
• Під час налаштування параметра, тривале утримання клавіш , 

прискорює зміну його значення.  
• Після досягнення приблизного цільового значення, коротким натискан-

ням клавіші  можна встановити значення на потрібному рівні. 
 
Послідовність настройки наступна: 
 

 
 

 

 
 
 

Номінальна частота мережі (50 Гц або 60 Гц). 

 

 
 
 

Час до автоматичного вимкнення (300 с, 600 с, 
900 с) або його відсутність (- - - -). 
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PIN для з'єднання з Bluetooth. Блимає цифра коду 
що вводиться. Перехід до наступних цифр за до-
помогою клавіш F3 і F4. 
 
Код служить для захисту від несанкціонованого 
бездротового підключення до вимірювача третіх 
осіб (сторонніх). 
 
Такий самий пароль потрібно ввести: 
• в комп'ютерну програму для бездротової пере-

дачі (SonelReader, Sonel PE5), 
• в мобільний додаток Sonel MIC Mobile для вста-

новлення з'єднання. 
 
 

 

 
 
 
 

Коефіцієнти абсорбції для RISO:  
⇒ Ab1, Ab2 ( ) 
або 
⇒ PI, DAR ( ).  
 
Кожна зміна приводить до установки інтервалів ча-
су t1, t2 і t3 на значення за замовчуванням. 
• Для коеф. Ab1/Ab2 t1=15 с, t2 = 60 с, t3 = 0. 
• Для індексів PI/DAR t1 = 30 с, t2 = 60 с, t3 = 0). 

 

 
 
 
 

Установка лімітів: включення ( ) і вимкнення( ). 
 
Для стану  з'являються нові параметри для 
налаштування. 
⇒ В режимі вимірювання опору ізоляції: ліміт опо-

ру RISO (глава Ошибка! Источник ссылки не 
найден. пункт ). 

⇒ В функції RT: кінцева напруга вимірювання UISO, 
ліміт струму витоку IL (глава 4.4 пункт ). 

 

 
 
 

Оновлення програмного забезпечення. Обгово-
рення цієї теми знаходиться в розділі 7. 
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Звукові сигнали: включення ( ) і вимкнення ( ). 

 

 
 
 

Точність завдання вимірювальної напруги: 
⇒ Hi – 0…5%,  
⇒ Lo – 0…10%. 
 
Наприклад, для налаштування Hi і верхнього зна-
чення напруги 1000 В, вимірювач генерує напругу, 
приблизно 1050 В. 

 

 
 

Бездротовий зв'язок по Bluetooth: 
⇒ –вимкнено,  
⇒  – включено. 
 
Коли зв'язок включено, світлодіод HV блимає бла-
китним кольором. 
 

 

 
 

 

 
 

Поточний час. 
Клавішами   можна перейти від установки го-
дин до хвилин і навпаки. 
Клавішами   встановлюють значення. 
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Поточна дата (ГГ-ММ-ДД). 
Клавішами   можна перейти від установки ро-
ку до місяця і дня. 
Клавішами   встановлюють значення. 
 

 
 lub  

• а допомогою клавіші ENTER переходять до 
вимірювального екрану з твердженням змін. 

• За допомогою клавіші ESC переходять до 
вимірювального екрану без затвердження змін. 
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4 Вимірювання 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 
• Під час вимірювання не можна перемикати діапазони поворотним пере-

микачем, так як це може призвести до його руйнування і бути небезпеч-
ним для користувача. 

• Вимірюваний об'єкт не повинен знаходитися під напругою. 
• Під час вимірювання кабелів необхідно зберігати особливу обережність. 

Небезпека ураження електрикою зберігається навіть після розрядки 
вимірювачем їх ємності, так як напруга може мимоволі відновитися. 

 

 

• Результат останнього вимірювання зберігається до тих пір, поки не буде пере-
записан в зв'язку із заповненням поточної пам'яті вимірювача (розділ 5). 

• Результат залишається на дисплеї протягом 20 с. Після цього часу вимірювач 
переходить в стан готовності до наступного вимірювання. 

• Останній результат можна знову повернути на екран натисканням клавіші 
ENTER - також після вимкнення і повторного включення вимірювача. Інші, не 
записані результати, можна викликати згідно з описом в розділі Ошибка! Ис-
точник ссылки не найден.. 

• Під час вимірювання - особливо великого опору - необхідно стежити, щоб 
вимірювальні проводи і затискачі «крокодил» не торкалися одне одного, 
тому що через протікання поверхневих струмів, результат вимірювання може 
отримати додаткову похибку. 

• Натискаючи клавішу F2, можна викликати по черзі час і дату. Третє натискання 
клавіші повертає до екрану вимірювання. 

 

Вихідний струм перетворювача ISC обмежений до рівня 1,2 мА, 3 мА, 5 мА, 7 мА або 10 мА 
(10 мА доступний тільки для функції  Дожигание). Включення обмеження струму сиг-
налізується безперервним звуковим сигналом. Результат вимірювання є правильним, але на 
вимірювальних гніздах присутня напруга менше, ніж встановлена. Обмеження струму відбу-
вається на першому етапі вимірювання в результаті зарядки ємності тестованого об'єкта. 

 

Графік 4.1. Фактична напруга вимірювання UISO в функції вимірювання опору ізоляції RISO 
(для максимальної вимірювальної напруги) 
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4.1 Двопровідне вимірювання 

 

 
 

Встановити поворотний перемикач вибору 
функцій в одне з положень RISO, вибираючи тим 
самим напругу вимірювання. 
У положенні 50 ... 15000 В можна додатково виб-
рати будь-яку напругу з цього діапазону (пункт 

)  з кроком 10 В. 

 

 
 

 

Вимірювач знаходиться в режимі вимірювання 
напруги. 

 

 

Натискаючи клавішу МЕНЮ можна перейти до: 
⇒ Вибору верхнього значення напруги Un (для 

положення перемикача 50 ... 15000 В доступна 
додаткова опція вибору напруги вимірювання), 

⇒ Вибору інтервалів часу для розрахунку 
коефіцієнтів абсорбції (t1, t2, t3), 

⇒ Вибору загального часу вимірювання t, зна-
ченням струму вимірювача ISC і лімітів. 

 
 

 

  

Клавішами  встановлюють значення. 
Клавішами   можна перейти до наступного 
параметру. 
 
• Під час встановлення параметра, тривале ут-

римання клавіш  прискорює зміну його 
значення.  

• Після досягнення приблизного цільового зна-
чення, коротким натисканням клавіші  
можна встановити значення на потрібному 
рівні. 

 
Порядок налаштування наступний: 
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Напруга вимірювання Un (тільки в положенні 
50…15000 В). 

 
По черзі інтервали часу: 
⇒ t1 (1 с…600 с),  
⇒ t2 (1 с…600 с, але >t1),  
⇒ t3 (1 сs…600 с, але >t2), 
⇒ t (незалежно від t1, t2 і t3: 1 с…99 хв 59 с). 
 
 

 

 
 

Встановлення інтервалів часу t1…t3. 

 

 
 

Встановлення загального часу вимірювання t. 

 

 
 

Максимальний струм ISC що видається вимірюва-
чем:  
⇒ 1,2 мА, 
⇒ 3 мА,  
⇒ 5 мА, 
⇒ 7 мА. 
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Лимит. Ця опція доступна, якщо в розділі 3 
пункт  увімкнено налаштування лімітів. 
 
Для RISO ліміт - це мінімальне значення. Діапазон 
установки ліміту відповідає діапазону функції: від 
1 кОм до 40 ТОм. 
 
Значення ліміту встановлюється клавішами  і 

.  
 
• Під час встановлення параметра, тривале ут-

римання клавіш  прискорює зміну його 
значення.  

• Після досягнення приблизного цільового зна-
чення, коротким натисканням клавіші  
можна встановити значення на потрібному 
рівні. 

 
Встановлення лімітів йде по колу. Роздільна 
здатність ліміту відповідає даним піддіапазону. 
 
Щоб відключити ліміт, необхідно встановити в 
якості його значення - - -, тобто: 
• в положенні 1 кОм натиснути  або 
• в положенні 40 ТОм натиснути . 
 

 
 або  

• Клавішею ENTER затвердити налаштування 
(підтверджується звуковим сигналом). 

• Натискаючи клавішу ESC, можна вийти без 
зміни налаштувань. 

 
 

 
Підключити вимірювальні проводи згідно з малюнком. 
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Вимірювач готовий до вимірювання. 
 

 

 

Натисніть і утримуйте СТАРТ протягом 5 секунд. 
Це викличе 5-секундний відлік, після якого 
вимірювання буде розпочато. 
Вимірювання триває до моменту досягнення за-
програмованого часу (пункт ) або натискан-
ня клавіші ESC. 
 

 

 

Швидкий старт без затримки 5 секунд, можна ви-
конати, натискаючи клавішу ENTER, утримуючи 
клавішу СТАРТ. Зупинка вимірювання відбу-
вається після досягнення заданого часу або після 
натискання ESC. 
 

 

 
 

Вигляд екрану під час вимірювання.  
 
Під час вимірювання за допомогою клавіш   
можна змінити відображення поточної прикладе-
ної вимірювальної напруги UISO на значення 
струму витоку IL. 
 

 

 

Вимірювач має продвинутий цифровий фільтр, 
що дозволяє стабілізувати результати, особливо 
в важких і нестабільних умовах вимірювання. 
Якщо натиснути клавішу F1 перед або під час 
вимірювання, то вимірювач виконує обчислення, 
направлені на стабілізацію коливань результату. 
Вимірювач відображає відфільтроване значення 
результатів вимірювань з вибраного відрізка часу.  
Вибір фільтра здійснюється натисканням кнопки 
F1. Установка йде по колу. Чергове натискання 
представляє відфільтрований результат з остан-
ніх: 
⇒ 10 с (F 10),  
⇒ 30 с (F 30),  
⇒ 60 с (F 60),  
⇒ 100 с (F 100), 
⇒ 200 с (F 200),  
⇒ фільтр відключено (F - -). 
Налаштування фільтрів автоматично обнуля-

 5 с 



MIC-15k1UA – КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 15 

ються після виключення і повторного включення 
вимірювача або при зміні функції вимірювання за 
допомогою поворотного перемикача. 
 
Можливість установки фільтра залежить від вста-
новленого часу вимірювання. Наприклад, задаю-
чи час t = 20 с, можна встановити тільки 10 с 
фільтр. 
 

 

 
 

Після закінчення вимірювання, зчитати результат. 

 

 

За допосогою клавіш F3 і F4 (ЭКРАН) можна пе-
реглядати окремі компоненти по порядку: 
RISO → IL і C → Rt1 і It1 → Rt2 і It2 → Rt3 і It3 →  
→ Ab1 (DAR) → Ab2(PI) → RISO → лимит → …  
де: C – ємність тестованого об'єкта. 

 

Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 
 

Присутність верхнього значення напруги на клемах приладу. 

 
На досліджуваному об'єкті присутня перешкода менше 50 В постійно-
го або 1500 В змінної напруги. Вимірювання можливо, але може отри-
мати додаткову похибку. 

 
Включення обмеження струму. Відображення символу супровод-
жується безперервним звуковим сигналом. 

 

Пробій ізоляції об'єкта, вимір перервано. Напис з'являється під час 
вимірювання після символу , протягом 20 с, коли раніше 
напруга досягла номінального рівня. 

Un>50 В  
(для постійного)  

або  
Un~>1500 В  

(для змінного) 

Під час вимірювання з'явилася напруга або не вдалося розрядити 
об'єкт протягом 120 с. Через 5 с вимірювач повернеться в стан за 
замовчуванням - вольтметра. Крім того, крім інформації, що відоб-
ражається: 
• лунає двотональний звуковий сигнал, 
• блимає червоний світлодіод. 

 

 

УВАГА! 
• Під час вимірювання опору ізоляції на кінцях щупів вимірювальних проводів 

приладу присутня небезпечна напруга до 15 кВ + (0…10%). 
• Не можна відключати вимірювальні проводи до завершення вимірювання. Це 

загрожує небезпекою ураження високою напругою і неможливістю розрядки 
досліджуваного об'єкта. 

• Під час вимірювання опору кабелів необхідно дотримуватися обережності. 
Після розряду їх ємності через вимірювач, напруга може мимоволі відновитися. 
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• Вимкнення часу t2 викликає також вимкнення часу t3. 
• Таймер зворотного відліку часу вимірювання, запускається в момент 

стабілізації напруги UISO. 
• Надпис   позначає роботу з обмеженням струму перетворювача 

(Графік 4.1). Якщо цей стан зберігається протягом 20 с, то вимірювання пере-
ривається. 

• Якщо вимірювач не в змозі зарядити ємність досліджуваного об'єкта, то відоб-
ражається напис  і через 20 с вимірювання переривається. Тоді, 
наскільки це буде можливо, необхідно підвищити величину струму ISC і повто-
рити вимірювання. Така необхідність може виникнути, наприклад, у випадку ви-
пробування електричних кабелів з великою ємністю. 

• Короткий звуковий сигнал позначає 5-секундні відрізки часу. Якщо зворотний 
відлік доходить до характерних точок (час tx), то протягом 1 с відображається 
назва цієї точки і лунає довгий звуковий сигнал. 

• Якщо якесь значення з виміряних часткових опорів знаходиться за межами 
діапазону, то коефіцієнт абсорбції не відображається - на екрані будуть гори-
зонтальні рисочки. 

• Під час вимірювання горить жовтий світлодіод. 
• Після закінчення вимірювання відбувається розряд ємності вимірюваного об'єк-

та шляхом замикання гнізд RISO+ і RISO- опором 255 кОм. При цьому відобра-
жається повідомлення  і значення напруги UISO, яке зберігається на об'єкті. 
Напруга UISO згодом зменшується до повної розрядки. 

 

 
 

• У випадку кабелю електроживлення необхідно виміряти опір ізоляції між кожній 
житли та іншими, замкнутими і заземленими жилами (Мал. 4.1, Мал. 4.2). У 
екранованому кабелі з ними також замикається екран. 

 

 

  

Мал. 4.1. Вимірювання неекранованого ка-
белю 

Мал. 4.2. Вимірювання екранованого кабелю 
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4.2 Трипровідне вимірювання 
У трансформаторах, кабелях, ізоляторах і т.п., присутні поверхневі опори, які можуть 

спотворити результат виміру. Для їх усунення застосовується трипровідні вимірювання, що ви-
користовує гніздо G - GUARD. Нижче представлений приклад використання даного методу. 

 
• Вимірювання опору ізоляції трансформатора між обмотками. Гніздо G вимірювача 

з'єднується з екраном трансформатора, а гнізда RISO+ і RISO- з обмотками. 
 

 
 

• Вимірювання опору ізоляції трансформатора між однією з обмоток і екраном 
трансформатора. Гніздо G вимірювача підключається до іншої обмотки, а гніздо RISO+ до 
потенціалу землі. 

•  
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• Вимірювання опору ізоляції кабелю між однією з жил і його екраном. Вплив по-
верхневих струмів (суттєвий в складних погодних умовах) можна усунути, якщо з 
гніздом G вимірювача з'єднати шматочок металевої фольги, навитої на ізоляцію до-
сліджуваної жили. 

 

 
 

Аналогічно чинять при вимірюванні опору ізоляції між двома жилами кабелю - до гнізда G 
підключають інші жили, які не беруть участь у вимірі.  

 
• Вимірювання опору ізоляції роз'єднувача високої напруги. Гніздо G вимірювача 

з'єднується з ізоляторами високовольтних виводів роз'єднувача. 
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4.3 Вимірювання поступово наростаючою напругою – SV 
 В цьому режимі вимірювач виконує серію з п'яти вимірювань напругою що поступово 
збільшується зі значеннями, залежними від встановленої максимальної напруги: 

• 1 кВ: 200 В, 400 В, 600 В, 800 В, 1000 В, 
• 2,5 кВ: 500 В, 1 кВ, 1,5 кВ, 2 кВ, 2,5 кВ, 
• 5 кВ: 1 кВ, 2 кВ, 3 кВ, 4 кВ, 5 кВ, 
• 10 кВ: 2 кВ, 4 кВ, 6 кВ, 8 кВ, 10 кВ, 
• 15 кВ: 3 кВ, 6 кВ, 9 кВ, 12 кВ, 15 кВ. 

 Записується кінцевий результат для кожного з п'яти вимірювань, що сигналізується звуко-
вим сигналом і відображенням відповідного мнемоніка.  
 

 

 
 

Поворотний перемикач вибору функцій встановити в 
положення SV.  

 

 
 

Прилад в режимі вимірювання напруги. 

 

 

Натискаючи клавішу МЕНЮ можна перейти до ви-
бору максимальної напруги вимірювання, трива-
лості кожного з п'яти вимірювань і струму перетво-
рювача ISC. 

 

  

Клавішами  встановлюють значення пара-
метра. Клавішами   можна перейти до 
наступного параметру. 
Порядок установки наступний: 
 

 

 

Максимальна (кінцева) вимірювальна напруга:  
⇒ 1 кВ,  
⇒ 2,5 кВ,  
⇒ 5 кВ, 
⇒ 10 кВ, 
⇒ 15 кВ. 
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Тривалість одного вимірювання в діапазоні 
30 с … 5 хвилин. 

 

 
 

 

Тривалість одного вимірювання в діапазоні ISC:  
⇒ 1,2 мА, 
⇒ 3 мА,  
⇒ 5 мА, 
⇒ 7 мА. 

 
 или  

• Клавішею ENTER підтвердити налаштування. 
• Натискаючи клавішу ESC, можна вийти без зміни 

налаштувань. 
 
 

 

 
 

Виконати вимірювання.  
 
Після закінчення вимірювання, зчитати результат. 

 

 

За допомогою клавіш F3 і F4 (ЭКРАН) можна пе-
реглядати окремі компоненти по порядку: 
 
остаточні результати (RISO, UISO, t) → IL і C → 
UISO1 і t1 / RISO1 і IL1 → UISO2 и t2 / RISO2 і IL2 → … 
де:  
C – ємність тестованого об'єкта. 

 

 

Решта зауважень, запуск вимірювання, символи які відображаються, зчитування 
результату і перегляд компонентів, як для вимірювання RISO (розділ Ошибка!  
Источник ссылки не найден., стр. 16). 
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4.4 Вимірювання плавно наростаючою напругою – RT 
Суть функції полягає в: 

• випробуванні об'єкту напругою, наростаючою до кінцевого значення UISO LIMIT, 
• перевірці, чи збереже об'єкт свої електроізоляційні властивості, коли максимальна 

напруга UISO LIMIT буде на ньому протягом заданого часу t2. 

Процедуру вимірювання ілюструє графік нижче: 

 
График 4.2. Напруга що подається вимірювачем, як функція часу 

для двох прикладів швидкості наростання 
 
 

 

 
 

Поворотний перемикач вибору функцій встановити 
в положення RT.  

 

 

Натискаючи клавішу МЕНЮ, можна перейти до 
налаштувань: 
⇒ UISO LIMIT (кінцева напруга наростання), 
⇒ швидкості росту напруги UISO VEL (В/хв), 
⇒ часу присутності максимальної напруги на 

об'єкті випробування t2, 
⇒ вимірювального струму ISC, 
⇒ ліміту струму витоку IL (IL ≤ ISC). 
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Клавішами  встановлюють значення парамет-
ра. 
Клавішами   можна перейти до наступного па-
раметру. 
 
• Під час установки параметра, тривале утримання 

клавіш  прискорює зміну його значення.  
• Після досягнення приблизного цільового значен-

ня, коротким натисканням клавіші  можна 
встановити значення на потрібному рівні. 

 
Порядок налаштування наступний: 
 

 

 
 
 

Остаточна напруга вимірювання UISO LIMIT. Знахо-
диться в діапазоні 50 В…15 кВ. 

 

 
 

Швидкість зростання напруги UISO VEL.  
знаходиться в діапазоні 100 В / хв ... 12 кВ / хв. 
Для прикладу: 
⇒ 100 В/хв. ≈ 1,6 В/с, 
⇒ 12 кВ/хв. = 200 В/с. 
 

 

 

Час t2, протягом якого остаточна напруга повинна 
залишатися на досліджуваному об'єкті (График 
4.2). 
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Максимальний струм, що генерується вимірювачем 
ISC:  
⇒ 1,2 мА, 
⇒ 3 мА,  
⇒ 5 мА, 
⇒ 7 мА. 
 
Якщо під час вимірювання прилад досягне задано-
го значення, то він увійде в режим обмеження 
струму, тобто зупинить подальше зростання 
струму, що виробляється для цього значення. 

 

 
 

Ліміт струму витокуи IL. Опція буде доступна, якщо в 
розділі 3 пункт  увімкнути налаштування лімітів. 
На вибір наступні параметри: 
⇒ струм, регульований в діапазоні 1 ... 7 мА через 1 

мА 
⇒ максимальне налаштування IL не може перевищи-

ти значення струму ISC (пункт ) 
⇒ ліміт вимкнено (- - -). 
 
Якщо виміряний струм витоку досягне заданого 
значення (настане пробою об'єкта), то вимірювання 
зупиняється, а вимірювач відображає напругу, при 
якій це сталося (пункт ). 
 

 
 lub 

 
 

• Клавішею ENTER підтвердити налаштування. 
• Натискаючі клавішу ESC можна вийти без зміни 

налаштувань. 
 

 

 
 

Вимірювач готовий до вимірювання. 

 

 
 

Для запуску вимірювання: 
 
⇒ натиснути клавішу СТАРТ і утримувати протягом 5 с 
 
або 

 

 
 

⇒ одночасно натиснути клавіші СТАРТ і ENTER. 
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Вид екрану під час вимірювання. 
Вимірювач відображає: 
• значення напруги в даний момент (Un), 
• час, що залишився до закінчення вимірювання, 
• значення опору в даний момент (RISO). 
 
Під час вимірювання за допомогою клавіш   
можна змінювати відображення верхнього значен-
ня напруги UISO на струм витоку IL. 
 

  

 
 

 
 
Якщо в процесі наростання напруги відбудеться 
пробій ізоляції, то вимірювач відобразить: 
• повідомлення , 
• значення напруги, при якому настав пробій. 
 

 
 

 

 
 
Якщо пробою не сталося, то на екрані будуть 
відображатися значення, як при вимірюванні RISO. 
 

 
 

4.5 Локалізація пошкодження (  Дожиг) 
 

Прилад виконує вимірювання, як для RISO, але не припиняє його при настанні пробою. 
Якщо стався пробій ізоляції, то вимірювання триває. У цей час можна знайти місце пошкоджен-
ня (пробою), слухаючи потріскування, характерні для електричних розрядів.  

 

 

• У певних сприятливих умовах в місці пошкодження кабелю, може виникнути 
електрична дуга, викликаючи розплавлення ізоляції. Це полегшує іденти-
фікацію несправності - візуально або іншими методами (геофони, сейсмічно-
акустичним методом і т. д.). 

• При виявленні можна використовувати рефлектометр або так звану рамку A, 
призначену для виявлення точкового замикання на землю. 
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Поворотний перемикач вибору функцій встано-
вити в положення  Дожигание. Вимірювач пе-
ребуває в режимі вимірювання напруги. 

 

 
 
 

Натискаючі МЕНЮ і клавіши   можна пе-
рейти до вибору: 
⇒ напруга вимірювання UISO, 
⇒ час вимірювання, 
⇒ максимального вимірювального струму ISC. 
 

 

  

Клавішами  встановлюють значення окре-
мих параметрів. 
Клавішами   можна перейти до наступного 
параметру. 
 
Порядок налаштування наступний: 
• вимірювальна напруга: 1 кВ ... 15 кВ (з кроком 1 
кВ) 
• час вимірювання: 1 с ... 99 хвилин 59 секунд (з 
кроком 1 с) 
• максимальний генерований струм: 1,2 мА, 3 

мА, 5 мА, 7 мА або 10 мА. 
 

 
 lub 

 
 

• Клавішею ENTER підтвердити налаштування. 
• Натискаючі клавішу ESC можна вийти без 

зміни налаштувань. 
 
 

 

 
 

Для запуску вимірювання: 
 
⇒ натиснути клавішу СТАРТ і утримувати протя-

гом 5 с 
 або 

 

 
 

⇒ одночасно натиснути клавіші СТАРТ і  ENTER. 
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Якщо стався пробій ізоляції, вимірювач не пере-
риває вимірювання. Вимірювання триває до 
закінчення часу, встановленого в пункті . 
 
 

 

 
 

Після закінчення вимірювання, зчитати резуль-
тат.  
 
◄ Вид екрану після вимірювання, якщо стався 

пробій. 

 

 

• Фактичний вимірювальний струм становить приблизно 11 мА. Він зберігається 
протягом 10 секунд і потім знижується до приблизно. 8 мА. 

• Якщо вимірювач не в змозі забезпечити потужність, необхідну для допалюван-
ня (недостатньо заряджений акумулятор) - це сигналізується значком акумуля-
тора. Необхідно підключити до вимірювача зовнішнє живлення. 

• Рекомендується щоб під час дожигания вимірювач був підключений до 
зовнішнього джерела живлення. Це гарантує найбільшу ефективність методу.  

 

4.6 Коефіцієнт діелектричного розряду - DD 
У тесті розряду діелектрика вимірюється струм розряду, що виникає через 60 секунд, після 

закінчення вимірювання (зарядки) ізоляції. Коефіцієнт DD є величиною, що характеризує якість 
ізоляції, незалежно від випробувальної напруги.  

Принцип вимірювання наступний:  
• Спочатку досліджувана ізоляція заряджається напругою протягом певного часу. Якщо 

напруга не дорівнюватиме заданому значенню, об'єкт не зарядився і через 20 секунд 
прилад зупиняє вимірювання. 

• Після завершення процесу зарядки і поляризації, єдиним струмом, що тече через ізо-
ляцію буде струм витоку. 

• Потім ізолятор розряджається і через ізоляцію починає текти сумарний струм діелек-
тричного розряду. Цей струм спочатку є сумою струму розряду ємності, який дуже 
швидко зникає, і струму абсорбції. Струм витоку буде незначний, так як немає випро-
бувальної напруги. 

• Через 1 хвилину після короткого замикання вимірювального ланцюга, вимірюється 
струм що протікає. Значення DD розраховується за такою формулою: 

CU
IDD

pr ⋅
= min1  

де: 
I1min – струм, який вимірюється через 1 хвилину після короткого замикання [нА], 
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Upr – випробувальна напруга [В], 
C – ємність [мкФ]. 

 

Результат вимірювання показує стан ізоляції, його можна порівняти з таблицею. 
 

Значення DD Стан ізоляції 
>7 Погана 
4-7 Слабка 
2-4 Не дуже хороша 
<2 OK 

 
 

 

 
 

Поворотний перемикач вибору функцій встановити 
в положення DD.  

 

 
 

Прилад перебуває в режимі вимірювання напруги. 

 

 

Натискаючи клавішу МЕНЮ можна перейти до ви-
бору: 
⇒ часу зарядки, 
⇒ напруги зарядки, 
⇒ максимального струму зарядки. 
 

 

  

Клавішами  встановлюють значення окремих 
параметрів. 
Клавішами   можна перейти до наступного 
параметру.  
 
Порядок налаштування наступний: 
• час поляризації об'єкта: 1 хв ... 60 хв, 
• напруга поляризації:  

o від 50 В до 9990 В (з кроком 10 / 100 /1000 В – 
натиснути і утримувати клавішу), 

o від 10 кВ до 15 кВ (з кроком 100/1000 В - 
натиснути і утримувати клавішу), 

• максимальний струм поляризації: 1,2 мА, 3 мА,     
5 мА и 7 мА. 
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 lub 

 
 

• Клавішею ENTER підтвердити налаштування. 
• Натискаючи клавішу ESC можна вийти без зміни 

налаштувань. 
 
 

 

 
 

Для запуску вимірювання: 
 
⇒ натиснути клавішу СТАРТ і утримувати протягом 

5 с 
або 

 

 

⇒ одночасно натиснути клавіші СТАРТ і ENTER. 

 

 
 

Вид екрану під час вимірювання. Перша фаза: по-
ляризація об'єкта. Вимірювач відображає: 
• значення напруги, прикладеної в даний момент 

(UISO), 
• тривалість зростання напруги, згідно налашту-

вання пункту , 
• значення опору в даний момент (RISO). 
 
 

 

 
 

Вигляд екрану під час вимірювання. Друга фаза: 
деполяризация об'єкта. Вимірювач відображає: 
• струм розряду об'єкта (I), 
• час, що залишився до розрядки об'єкта, 
• напруга на об'єкті в даний момент (головне пока-

зання). 
 

 

 

Екран після завершення вимірювання. 

 

 

В умовах з вимірювання може отримати додаткову похибку. 
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4.7 Індикатор часткових розрядів 
Додатковою інформацією про стан ізоляції є інтенсивність виникнення в ній часткових роз-

рядів. Це пробої, що відбуваються всередині матеріалу, наприклад, всередині мікроскопічних 
повітряних зазорів (так звані газові включення). Спалюючи поверхні зазорів, розряди постійно 
погіршують електричну міцність ізоляції. Тому чим менше їх кількість в матеріалі, тим в кра-
щому стані знаходиться досліджуваний об'єкт. 
 

 

 
 

Індикатор часткових розрядів доступний в кожному 
режимі вимірювання, коли вимірювання вже йде. 
Для цього натисніть клавішу F4.  
 
 
 

 

 
 
 

З'явиться екран індикатора розрядів. Вимірювач 
відображає: 
• кількість часткових розрядів в секунду (показання 

угорі ліворуч; тут: 47), 
• час, що залишився до закінчення вимірювання 

(t; тут: 0’36”), 
• заряд часткових розрядів в Кулонах (нКл, пКл і 

т.д.; тут: 12,47 нКл). 
 
Дане вимірювання відбувається паралельно і не 
переривається. 
 

 

 

За допомогою клавіші F3 можна повернутися до 
екрана з основними параметрами вимірювання. 

 

 

• Відображені значення слід трактувати як орієнтовні. Індикатор часткових роз-
рядів не виконує вимірювання відповідно до стандарту ДСТУ EN 60270 "Техніка 
високовольтних випробувань - Вимірювання часткових розрядів”.  

• • Дані часткових розрядів не зберігаються в пам'яті вимірювача. 
 
 

4.8 Дистанційне керування вимірювачем 
Приладом можна керувати віддалено за допомогою мобільного додатку Sonel MIC 

Mobile. З цією метою необхідно включити бездротову передачу даних (глава Ошибка! Источник 
ссылки не найден. пункт ) і увійти в режим btrc, згідно з пунктами нижче. 
 

 

 ►  ►  

 

• Коли не йде вимірювання, натиснути МЕНЮ.  
• Задопомогою клавіш   перейти до опції 

btrc.  
• Клавішами   переключити режим з OFF на 

on.  



MIC-15k1UA – КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 30 

 

 
 

 
 

Підтвердити вибір клавішею ENTER. 

 

 
 

Дистанційне керування активно - відображається 
повідомлення btrc. У кутку екрану блимає трикут-
ник попередження. 

 

 
 

Після запуску вимірювання з мобільного додатка: 
• блимає трикутник попередження, 
• блимає трикутник, що попереджає про високу 
напругу, 
• блимає світлодіод H.V., 
• лунає звуковий сигнал. 
 
 
 

 

 
 

 

 

Якщо дистанційне керування неактивно, то спро-
ба запуску вимірювання з мобільного додатка су-
проводжується повідомленням btrc OFF.  
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5 Пам'ять результатів вимірювання 
Вимірювач MIC-15k1UA оснащений 990 комірками пам'яті, кожна з яких може містити ре-

зультат вимірювання RISO. Вся пам'ять ділиться на 10 банків по 99 комірок. Завдяки динаміч-
ному розподілу пам'яті, кожна з комірок може містити різну кількість окремих результатів в за-
лежності від потреб. Крім того комірки, містять дані, на основі яких за допомогою зовнішнього 
програмного забезпечення (наприклад, Sonel Reader) можна створити графіки сигналів виміря-
них величин.  

Кожен результат можна записати в комірку з обраним номером і у вибраному банку. Зав-
дяки цьому, користувач може присвоїти номери комірок окремим точкам вимірювання, а 
номери банків окремим об'єктам. Це дозволяє виконувати вимірювання в будь-якому порядку і 
повторювати їх без втрати інших даних. 

Крім того, після початку вимірювання результати записуються безпосередньо в 
тимчасову пам'ять приладу, по кільцю. Обсяг короткочасної пам'яті (0 ... 990 комірок) зале-
жить від того, скільки комірок вже зайнято в основний пам'яті (Мал. 5.1).  

Коли тимчасова пам'ять повністю заповниться, найстаріші вимірювання будуть перезапи-
сані новими. Перегляд цих результатів можливий при натисканні F5. Переглядаючи їх, користу-
вач має можливість зберегти результати в довгостроковій пам'яті (клавіша ENTER). 

Пам'ять результатів вимірювань не схильна до обнулення після виключення вимірювача, 
завдяки чому, їх можна зчитати пізніше або відправити на комп'ютер. Також не змінюється но-
мер поточної комірки і банку. 

 

 
Мал. 5.1. Обсяг короткочасної пам'яті вимірювача залежить від кількості даних в основній 

пам'яті 

 

• В одну комірку можна записати: 
o результат вимірювання RISO 2p / RISO 3p, 
o результат RISO SV, DD, 
o результат допалення. 

• Після запису результату вимірювання, номер комірки автоматично збільшить-
ся. 

• В пам'яті також зберігаються дані, призначені для графіків зміни параметрів у 
часі. 

 

5.1 Запис результатів вимірювань в пам'ять 

 

 

 
 
Після виконання вимірювання, натиснути клавішу ENTER  
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Комірка порожня. 

 

 
 

Комірка зайнята результатом того ж типу, що і 
вводиться. 

 

 
 

 
Клавішами F3 і F4 (EKRAN) можна переглянути 
складові результату. 
 

 

 
 

Комірка зайнята результатом іншого типу, ніж 
вводиться. 

 

 
 

Комірка повністю заповнена. 

 

 

Натискаючи при цьому вимірюванні ENTER, ко-
ристувач може записати результати вимірюван-
ня в довгострокову пам'ять з певним номером 
банку і комірки. 
 
Натиснути ENTER для запису результату в 
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пам'ять. Запис сигналізується потрійним звуко-
вим сигналом і прямокутником на головному полі 
дисплея. 
 

 

  lub  
 
 

• Номер комірки змінюється клавішами . 
• Номер банку змінюється клавішами  . 
•  За допомогою клавіші ESC можна повернути-

ся до відображення результату без збережен-
ня. 

 

 
 

При спробі запису в зайняту комірку з'явиться 
попередження. 

 
 або  

Натиснути ENTER, щоб перезаписати результат. 
Натиснути ESC, щоб відмовитися від запису. 

 

 

У пам'яті зберігається набір результатів (основний та додаткові) даної 
вимірювальної функції, встановлені параметри вимірювання і дані для графіків 
сигналів вимірюваних величин. 

5.2 Перегляд пам'яті 

 

 
 

Поворотний перемикач вибору функцій встановити 
в положення MEM.  
 
• Для переходу до тимчасової пам'яті натиснути 

F5. 
• Для повернення в основну пам'ять натиснути F5 

ще раз. 

 

  

• Номер комірки змінюється клавішами . 
• Номер банку змінюється клавішами  .  
• У тимчасовій пам'яті результати переглядають-

ся стрілками . Запис в основну пам'ять 
здійснюється за допомогою клавіші ENTER. 

 

 

 

За допомогою клавіш F3 і F4 (EKRAN) можна пе-
реглядати складові результату як в кеші, так і в ос-
новній пам'яті. 
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За допомогою клавіши F2 можна відобразити час 
вимірювання: 
• час (натиснути одноразово), 
• дату (натиснути дворазово). 
Параметри буде видно протягом 3 с, після чого по-
вернеться значення результату даного вимірюван-
ня. 

 

 

Під час перегляду вимірювання RISO, в поле для зворотного відліку / пам'яті по 
черзі відображаються номер банку та комірки, а також час вимірювання, коли да-
ний результат був збережений в пам'яті. Це відноситься до всіх вимірювань RISO. 

5.3 Видалення пам'яті 
Можна стерти всю пам'ять або окремі банки. 
 

5.3.1 Видалення банка 

 

 
 

Поворотний перемикач вибору функцій встановити 
в положення MEM. 

 

 
 

Клавішами   встановити номер банку, що 
підлягає видаленню.  
Клавішами  зменшувати або збільшувати но-
мер банку, поки … 

 

 
 

… він не зникне, замінившись символом , що 
сигналізує готовність до видалення. 
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Натиснути ENTER. 

 

 

З'являться  і надпис , що є запитом на 
підтвердження стирання. 

 

 
 

Натиснути кнопку ENTER ще раз.  

 

 

Після стирання банку пам'яті вимірювач видає по-
трійний звуковий сигнал, а номер банку та комірки 
пам'яті встановлюється на "1". 

 
 

5.3.2 Стирание всей памяти 

 

 
 

Поворотний перемикач вибору функцій встановити 
в положення MEM. 
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Клавішами   зменшувати або збільшувати 
номер банку, поки … 
 

 

 
 

… він не зникне, замінив символом , що сиг-
налізує готовність до видалення. 

,  

 
 

Натиснути клавішу ENTER. 

 

 
 
 

З'являться  і надпис , що сигналізує го-
товність до стирання. 

 

 
 

Натиснути кнопку ENTER ще раз. 
Після стирання банку пам'яті вимірювач видає по-
трійний звуковий сигнал, а номер банку та комірки 
пам'яті встановлюється на "1". 
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6 Передача даних 
 

6.1 Пакет оснащення для спільної роботи з комп'ютером 
Для сполучення вимірювача з комп'ютером потрібен кабель USB або бездротовий модуль 

Bluetooth і відповідне програмне забезпечення (скачати з сайту www.sonel.ru ): 
• Sonel Reader (на обладнанні), 
• Sonel PE5, 
• Мобільний додаток Sonel MIC Mobile. 

Програмне забезпечення можна використовувати для спільної роботи з багатьма прила-
дами виробництва SONEL S.A., оснащеними інтерфейсом USB і Bluetooth. Детальна інформація 
доступна у виробника і дистриб'юторів. 

Якщо програмне забезпечення не було придбано разом з вимірювачем, то його можна ку-
пити у виробника або авторизованого дистриб'ютора. 

 
 

6.2 Передача даних за допомогою USB 
 

 

 
 

Поворотний перемикач вибору функцій встановити 
в положення MEM. 

 

 
 
 

Підключити кабель до порту USB комп'ютера і 
роз'єму USB вимірювача. 

 
Запустити програму. 

 
 

http://www.sonel.ru/
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6.3 Передача даних задопомогою модуля Bluetooth 

 

 
 

Увімкніть зв'язок по Bluetooth відповідно до глави 3 
пункти . 

 
Якщо комп'ютер не обладнано модулем Bluetooth, то такий необхідно підключити до його 
гнізда USB. 

  

 
Під час сполучення вимірювача з комп'ютером в основних налаштуваннях необхідно вве-
сти PIN-код, що співпадає з кодом PIN вимірювача (глава Ошибка! Источник ссылки не 
найден. пункт ). 

  

 
Запустити на комп'ютері програму для архівації даних. 

 
 

 

• Стандартний PIN-код для Bluetooth - це 0123. Дивись також главу Ошибка! Ис-
точник ссылки не найден. пункт . 

• При підключеному кабелі USB передача по радіо неможлива. 
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7 Оновлення програмного забезпечення 
 

 

 
 
 
 

Утримуючи МЕНЮ, короткочасно натиснути кнопку 
ВКЛ/ВЫКЛ. Клавішу МЕНЮ утримувати доти, поки 
не з'явиться символ . 

 

 
 
 

Клавішами   відобразити екран нижче. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Підключити вимірювач до комп'ютера за допомо-
гою кабелю USB і натиснути ENTER. 

 

 

Виконувати вказівки програми. 
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8 Живлення вимірювача 
8.1 Контроль напруги живлення 
 

 

УВАГА! 
 
Перед використанням вимірювача акумулятор слід розрядити, а потім повністю 
зарядити, щоб індикатор стану заряду був правильним. 

 
Ступінь заряду акумулятора безперервно показує символ, що знаходиться в правому 

верхньому куті екрану. 
 

 
Акумулятор заряджений. 

  

 
Акумулятор розряджений.  

 

 

Акумулятор вкрай розряджений. 
Всі вимірювання заблоковані. 
Вимірювач автоматично відключиться 
через 5 с. 

8.2 Живлення від акумулятора 
Вимірювач MIC-15k1UA живиться від літійіонного акумулятора, який підлягає заміні тільки 

в авторизованому сервісі. 
Зарядний пристрій встановлено всередині приладу і використовується виключно для за-

рядки оригінального акумулятора. Живлення від електричної мережі 90 В ÷ 265 В 50 Гц / 60 Гц. 
Також можливе живлення від гнізда прикурювача автомобіля за допомогою додаткового пере-
творювача.  
 

 

УВАГА! 
 
Не можна живити вимырювач від інших джерел, не зазначених в цьому посібнику. 

 

8.3 Зарядка акумулятора 
Зарядка починається після підключення живлення до вимірювача, незалежно від того, 

прилад вимкнений чи ні. Зміна заповнення символу акумулятора на дисплеї свідчить про процес 
зарядки 

Акумулятор заряджається за алгоритмом "швидкої зарядки", що дозволяє скоротити цей 
процес приблизно до 5 годин. Завершення процедури сигналізує максимальне заповнення сим-
волу акумулятора і постійне світіння зеленого світлодіода. 

Щоб вимкнути прилад, від'єднайте зарядний пристрій. 
 

 

Внаслідок перешкод в мережі може статися передчасне припинення зарядки 
акумулятора. У разі виявлення занадто короткого часу зарядки, вимкніть 
вимірювач і почніть зарядку знову. 
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Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 
 

Сигналізація Стан 
Миготіння зеленого світлодіода з частотою 1 раз в се-
кунду, анімація заповнення символу акумулятора на дис-
плеї. 

Процес заряджання. 

Безперервне свічення зеленого світлодіода, відображен-
ня на дисплеї символу заповненого акумулятора. Зарядка закінчена. 

Миготливий зелений світлодіод з частотою 2 рази в се-
кунду. Помилка під час зарядки. 

Миготливі зелений світлодіод і значок акумулятора з ча-
стотою 2 рази в секунду, відображаються символ . 

Занадто висока температура 
акумулятора, вимірювання за-
блоковані. 

 

8.4 Живлення від мережі 
 Можливе проведення вимірювань в процесі зарядки акумулятора. Для цього, в режимі за-
рядки потрібно натиснути на клавішу ESC - прилад переходить в режим вимірювання, при цьому 
залишаючись одночасно в режимі зарядки. Так само буде і в разі підключення живлення від ме-
режі під час роботи вимірювача. 
 Вимкнення вимірювача кнопкою  або автоматично AUTO-OFF не перериває зарядку аку-
мулятора 
 
Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 
 

Сигналізація Стан 
Блимають всі сегменти символу акумулятора з частотою 
1 раз в секунду. Кінець зарядки. 

Миготливі зелений світлодіод і значок акумулятора з ча-
стотою 2 рази в секунду, відображаються символи  і 

. 

Занадто висока температура 
акумулятора, вимірювання за-
блоковані. 

 

8.5 Загальні правила використання літій-іонних (Li-Ion) акумуля-
торів 
• Зберігайте вимірювач з акумуляторами, зарядженими мін. до 50%. Акумулятор, що 

зберігається в стані повного розряду, може бути пошкоджений. Температура в місці трива-
лого зберігання повинна підтримуватися в межах 5 ° C ... 25 ° C. Приміщення повинно бути 
сухим і добре провітрюваним. Захищайте прилад від прямих сонячних променів. 

• Заряджайте акумулятори в прохолодному і провітрюваному місці при температурі 10 ° C ... 
28 ° C. Сучасні пристрої для швидкого заряду виявляють як занадто низьку, так і дуже висо-
ку температуру акумуляторів і відповідно реагують на ці ситуації. Занадто низька темпера-
тура робить неможливим запуск процесу зарядки, який міг би необоротно пошкодити акуму-
лятор. 

• Не заряджайте і не використовуйте акумулятори при екстремальних температурах. Крайні 
температури скорочують термін служби акумуляторів. Не забувайте виконувати номінальну 
робочу температуру. Не викидайте акумулятори у вогонь. 

• Li-Ion комірки чутливі до механічних пошкоджень. Такі пошкодження можуть привести до по-
вного пошкодження акумулятора та, отже, займання або вибуху. Будь-яке втручання в 
структуру Li-Ion акумулятора може призвести до його пошкодження. Наслідком цього може 
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стати його займання або вибух. У разі короткого замикання полюсів акумулятора + і -, може 
дійти до його незворотного пошкодження і навіть загоряння або вибуху. 

• Не занурюйте Li-Ion акумулятор в рідини і не зберігайте в умовах високої вологості. 
• У разі потрапляння електроліту, який знаходиться в Li-Ion акумулятор, в очі або на шкіру, 

негайно промийте ці місця великою кількістю води і зверніться до лікаря. Бережіть акумуля-
тор від сторонніх осіб і дітей. 

• При виявленні будь-яких змін в Li-Ion акумулятор (в т.ч. колір, здуття, занадто велика темпе-
ратура) припинити його використання. Акумулятори Li-Ion з механічними пошкодженнями, 
занадто заряджені або розряджені, не підходять для використання. 
 Використання акумулятора не за призначенням може призвести до серйозних пошкоджень. 
Це може викликати його займання. Продавець і виробник не несуть відповідальності за 
можливі збитки, спричинені в результаті неправильного поводження з Li-Ion акумулятором. 

 

9 Очищення та технічне обслуговування 

 

УВАГА! 
 
Необхідно застосовувати тільки методи технічного обслуговування, зазначені ви-
робником, в цьому керівництві.  

 
 Корпус вимірювача можна чистити м'якою, вологою ганчіркою, змоченою в загальнодо-
ступні миючі засоби. Не використовуйте розчинники або засоби для чищення, які можуть подря-
пати корпус (порошки, пасти і т.п.). 
         Щупи можна промити водою і витерти насухо. 
Провід можна очистити, використовуючи воду з додаванням миючих засобів, потім витерти 
насухо. 
         Електронна схема вимірювача не вимагає технічного обслуговування. 
 

10 Зберігання 
При зберіганні вимірювача дотримуйтесь рекомендацій нижче: 
• відключити від вимірювача всі проводи, 
• ретельно очистити вимірювач і всі аксесуари, 
• змотати вимірювальні проводи, 
• щоб уникнути повного розряду акумулятора при тривалому зберіганні, його необхідно за-

ряджати мінімум раз на півроку. 
 

11  Разбирання і утилізація 
 Утилізоване електричне та електронне обладнання повинно збиратися окремо, тобто не 
змішувати з іншими видами відходів. 
         Використане електронне обладнання повинно бути відправлено в пункт збору відповідно 
до чинного законодавства про утилізацію електричного та електронного устаткування. 
        До передачі обладнання в пункт збору не слід самостійно демонтувати ніякі частини даного 
обладнання. 
        Слід дотримуватися місцевих нормативних актів, що стосуються відходів упаковки, викори-
станих батарейок і акумуляторів. 
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12 Технічні дані 
12.1 Основні дані 

⇒ скорочення "в.в." у визначенні основної похибки означає виміряної величини 
⇒ скорочення "о.м.р." у визначенні похибки означає одиниць молодшого розряду 

 
Вимірювання змінної / постійної напруги 
 

Діапазон відображення Роздільна здатність Основна похибка 
0,0 В…299,9 В 0,1 В ±(2% в.в. + 6 о.м.р.) 
300 В…600 В 1 В ±(2% в.в. + 2 о.м.р.) 

• Діапазон частот: 45…65 Гц 
 
Вимірювання опору ізоляції 

• Точність установки напруги (Robc [Ом] ≥ 1000*UN [В]): 0…+5% або 0…+10% від заданого 
значення 

• Діапазон вимірювання за ДСТУ EN 61557-2: 50 кОм …40,0 TОМ (IISOnom = 1,2 мА/3 мА/5 
мА/7 мА) 

 
Вимірювання постійною і наростаючою (SV) напругою для UISO = 15 кВ 
 

Діапазон відображення Роздільна здатність Основна похибка 
000 кОм…999 кОм 1 кОм 

± (3% в.в. + 10 о.м.р.) 

1,00 МОм…9,99 МОм 0,01 МОм 
10,0 МОм…99,9 МОм 0,1 МОм 
100 МОм..999 МОм 1 МОм 
1,00 ГОм..9,99 ГОм 0,01 ГОм 
10,0 ГОм…99,9 ГОм 0,1 ГОм 
100 ГОм…999 ГОм 1 ГОм ± (3,5% в.в. + 10 о.м.р.) 

1,00 ТОм…9,99 ТОм 0,01 ТОм ± (7,5% в.в. + 10 о.м.р.) 
10,0 ТОм…20,0 ТОм 0,1 ТОМ ± (12,5% в.в. + 10 о.м.р.) 10,0 ТОм…40,0 ТОМ 

  
Для інших напруг похибка можна розрахувати за формулою нижче: 
 

е.м.р. 10%1001
1021

%3 12 ±









⋅
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⋅⋅−
+= −
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ISO
R RU

Uδ  

де:  
UISO – напруга, при який виконано вимірювання [В] 

 Rzm – значення виміряного опору [Ом] 
 

Орієнтовні значення виміряного опору в залежності від верхнього значення напруги наве-
дені в таблиці нижче. 

Напруга Діапазон вимірюван-
ня 

50 В 200 ГОм 
100 В 400 ГОм 
250 В 1,00 ТОм 
500 В 2,00 ТОм 
1000 В 4,00 ТОм 
2500 В 10,00 ТОм 
5000 В 20,0 ТОм 



MIC-15k1UA – КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 44 

10000 В 40,0 ТОм 
15000 В 40,0 ТОм 

⇒ Увага: для значення опору ізоляції менше RISOmin, похибка не визначена через роботу 
вимірювача з обмеженням струму перетворювача, відповідно до формули: 

ISOnom

nomISO
ISO

I
UR =min  

де: 
RISOmin    – мінімальний опір ізоляції, виміряний без обмеження струму перетворювача 

 UISOnom  – номінальна напруга вимірювання 
 IISOnom  – номінальний струм перетворювача (1,2 мА, 3 мА, 5 мА або 7 мА) 
 
• Додаткова похибка в трипровідному методі (вплив гнізда G): 0,05 % при усуненні витоку, 

викликаного опором 250 кОм під час вимірювання 100 МОм з вимірювальною напругою 50 В. 
• Максимальний струм короткого замикання: Isc = 10 мА. 
• Струм вимірювання / зарядки в іншому діапазоні навантаження вибирається із значень:  

1,2 мА, 3 мА, 5 мА, 7 мА, 10 мА (10 мА тільки в функції  Дожигание). 
 

Вимірювання струму витоку 
 

Діапазон відображення Роздільна здатність Основна похибка 
0,01 нА…11 мА  * ± (5% в.в. + 0,2 нА)** 

 

*  роздільна здатність і розмірність випливають з діапазону вимірювання опору ізоляції 
** в порівнянних умовах 

 

Вимірювання ємності 
 

Діапазон відображення Роздільна здатність Основна похибка 
0 нФ…999 нФ 1 нФ 

± (5% в.в. + 5 в.м.р.) 1,00 мкФ…49,99 мкФ 0,01 мкФ 
• Вимірювання ємності тільки під час вимірювання RISO (під час розрядки об'єкта). 
• Основна похибка виконується при вимірюванні ємності, з'єднаної паралельно опору ве-

личиною більше 10 MОм. 
• Для напруги вимірювання менше 100 В, помилка вимірювання ємності не встановлена. 

 

Інші технічні дані 
a) тип ізоляції ................................................... подвійна, згідно ДСТУ EN 61010-1 і ДСТУ EN 61557 
b) вимірювальна категорія ........................IV 1000 В за ДСТУ EN 61010-1 (робоча висота ≤2000 м) 

 ................................................................... IV 600 В за ДСТУ EN 61010-1 (рабоча висота ≤3000 м) 
c) ступінь захисту корпусу за ДСТУ EN 60529 .............................IP40 (для закритого корпусу IP67) 
d) живлення вимірювача ..................................................................... Li-Ion акумулятор14,8 В 5,3 Aч,  
e) розміри................................................................................................................... 390 x 308 x 172 мм 
f) маса вимірювача ................................................................ приблизно 6,3 кг з Li-Ion акумулятором 
g) температура зберігання ............................................................................................... -25°C…+70°C 
h) робоча температура ..................................................................................................... -20°C…+50°C 
i) вологість .............................................................................................................................. 20%…90% 
j) висота над рівнєм моря .......................................................................................................... ≤3000 м 
k) температура при повірці .................................................................................................. +23°C ± 2°C 
l) вологість при повірці ............................................................................................................. 40%…60 
m) дісплей ......................................................................................................................... сегментний РКІ 
n) кількість вимірювань RISO за ДСТУ EN 61557-2 ................................................................. мін. 1000 
o) пам'ять результатів вимірювань ...................................................................................... 990 комірок 
p) p) передача результатів ............... по USB або бездротовому з'єднанню з допомогою Bluetooth 
q) стандарт якості .............................................. розробка, проектування і виробництво за ISO 9001 
r) вимірювач відповідає вимогам стандартів ………………… ДСТУ EN 61010-1 і ДСТУ EN 61557 
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s) вимірювач відповідає вимогам по ЕМС (стійкість для виробничого середовища) відповідно 
до стандартів ..................................................................... ДСТУ EN 61326-1 і ДСТУ EN 61326-2-2 

 
 

 

УВАГА! 
 
Вимірювач MIC-15k1UA відповідає вимогам по ЕМС до приладів класу A (для за-
стосування в промислових умовах, згідно ДСТУ EN 50011). Слід зважати на мож-
ливість створення перешкод в роботі інших пристроїв при використанні 
вимірювачів в інших умовах (наприклад, домашні). 

 

12.2 Додаткові дані 
Дані о додаткових похибках в основному корисні при використанні вимірювача в нестан-

дартних умовах, а також для вимірювальних лабораторій при повірці. 

12.2.1 Додаткові похибки за ДСТУ EN 61557-2 (RISO) 
 

 Величина що впливає Позначення Додаткова похибка 
Положення E1 0 % 
Напруга живлення E2 1 % (нема повідомлення ) 
Температура 0 °C…35 °C E3 6 % 

 
 

13  Комплектація 
13.1 Стандартна комплектація 
До складу стандартного комплекта, що постачається  виробником, входять: 
• вимірювач MIC-15k1UA – WMPLMIC15K1 
• комплект вимірювальних проводів: 

 провід 15 кВ 1,8 м кат. IV 1000 В з затискачем «крокодил», червоний – WAPRZ1X8REKRO15KV 
 провід 15 кВ 1,8 м кат. IV 1000 В з затискачем «крокодил», чорний – WAPRZ1X8BLKRO15KV 
 провід 15 кВ 1,8 м кат. IV 1000 В з затискачем «крокодил», блакитний – 

WAPRZ1X8BUKRO15KV 
• кабель інтерфейсу USB – WAPRZUSB 
• кабель для живлення й зарядки акумуляторів  – WAPRZ1X8BLIEC 
• ремені – WAPOZSZE5 
• сумка L4 – WAFUTL4 
• керівництво з експлуатації 
• мобильное приложение Sonel MIC Mobile для скачивания с сайта www.sonel.ru   
• копія сертифікату відповідності 
• копія декларвції відповідності 

http://www.sonel.ru/
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13.2 Додаткова комплектація 
Додатково у виробника і дистриб'юторів можна купити такі елементи, що не входять до 

складу стандартного комплекту: 
 

• Провід екранований 
15 кВ з затискачем 
«крокодил» кат. IV 
1000 В 

чорний 
варіанти 3 м /5 м /10 м /20 м 
WAPRZ003BLKRO15KV 
WAPRZ005BLKRO15KV 
WAPRZ010BLKRO15KV 
WAPRZ020BLKRO15KV 

 

 

• Провід 15 кВ з 
роз'ємами «банан» 
кат. IV 1000 В 

блакитний 
варіанти 3 м /5 м /10 м /20 м 
WAPRZ003BUKRO15KV 
WAPRZ005BUKRO15KV 
WAPRZ010BUKRO15KV 
WAPRZ020BUKRO15KV 
 

 

червоний 
варіанти 3 м /5 м /10 м /20 м 
WAPRZ003REKRO15KV 
WAPRZ005REKRO15KV 
WAPRZ010REKRO15KV 
WAPRZ020REKRO15KV 
 

 

• Зонд для 
вимірювання опору 
підлоги і стін PRS-1 

WASONPRS1PL 
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• Калібрувальні при-
строї 

Калібрувальний модуль 5 кВ 
 
WAADACS5KV 

 

Калібратор опору SRP-
10G010T0 
WMXXSRP10G010T0 
 

 

• Програма для ство-
рення протоколів 
вимірювань "SONEL 
Електричні 
Вимірювання". 
Програма сумісна з 
системою Windows 
Vista і більш пізніми 

WAPROSONPE5 

 

 

• Свідоцтво про по-
вірку 

LSWPLMIC15K1 
 

 

 
 

14 Відомості про виробника 
 

SONEL S.A. 
ul. Wokulskiego 11 
58-100 Świdnica 

Телl. (74) 858 38 00 (Офис обслуживания клиентов) 
E-mail: bok@sonel.pl 
Сайт: www.sonel.pl 

 
 
 
 
 

mailto:bok@sonel.pl
http://www.somel.pl/
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15 Відомості про постачальника 
  
 

ТОВ «СОНЕЛ», Україна 
03148, Київ,  пр-кт Леся Курбаса 2-Б, офіс 601, 

тел./факс +38(044) 247-17-72(3); 
E-mail: sonel@meta.ua 
Internet: www.sonel.ua 

Гарантійний та післягарантійний ремонт приладу здійснюють авторизовані Сервісні центри. Об-
слуговуванням користувачів в Україні займається Сервісний центр в м.Києві, розташований за 

адресою: 
 

03148, Київ,  пр-кт Леся Курбаса 2-Б, офіс 601, 
тел./факс +38(044) 247-17-72(3); 

E-mail: sonel@meta.ua 
                                             Internet: www.sonel.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sonel@meta.ua
http://www.sonel.ua/
mailto:sonel@meta.ua
http://www.sonel.ua/
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ВИМІРЮВАЛЬНІ ПОВІДОМДЕННЯ 
 
 

 

УВАГА! 
 
Підключення напруги більш ніж 1500 В між будь-якими вимірювальними гніздами 
може привести до пошкодження вимірювача і створює загрозу для користувача. 

 
 

 Присутність вимірювальної напруги на клемах приладу. 

 Необхідно прочитати керівництво. 

 Готовність виконати вимірювання. 

 
На досліджуваному об'єкті присутня перешкода менше 50 В постійної 
або 1500 В змінної напруги. Вимірювання можливо, але може отри-
мати додаткову похибку. 

Un>50 В 
(постоянное) 

или 
Un~>1500 В 

(переменное) 
 

Під час вимірювання з'явилася напруга або не вдалося розрядити 
об'єкт протягом 120 с. Через 5 з вимірювач повернеться в стан за 
замовчуванням - вольтметра. Крім того, крім інформації, що відоб-
ражається: 

• лунає двотональний звуковий сигнал, 

• блимає червоний світлодіод. 

 
Включення обмеження струму. Відображення символу супровод-
жується безперервним звуковим сигналом. 

 

Пробій ізоляції об'єкта, вимірювання перервано. Напис з'являється 
під час вимірювання після символу , протягом 20 с у разі, ко-
ли раніше напруга досягла номінального рівня. 

 Процес розрядки об'єкта. 

 Стан акумулятора: 

 Акумулятор заряджений. 

 Акумулятор розряджений. 

 Акумулятор розряджений. Заряджайте. 
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