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Вимірювач MRU-200UA - це сучасний, високоякісний вимірювальний прилад, простий і безпеч-
ний у використанні. Однак, вивчення даного керівництва з експлуатації, дозволить уникнути по-
милок при вимірах і попередить можливі проблеми при роботі з вимірювачем. 
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1 Безпека 
 Вимірювач MRU-200UA призначений для виконання вимірювань, результати яких визнача-
ють стан безпеки електромережі. У зв'язку з цим, щоб забезпечити належну експлуатацію і пра-
вильність отриманих результатів, необхідно дотримуватися наступних рекомендацій: 
 
• Перед початком експлуатації вимірювача необхідно уважно прочитати цей посібник, дотри-

муватися правил техніки безпеки та рекомендації виробника. 
• Вимірювач MRU-200UA призначений для вимірювання опору заземлення, захисних і вирів-

нюючих потенціал з'єднань, питомого опору грунту, а також вимірювання струму за допомо-
гою кліщів. Будь-яке інше застосування, не визначене у цьому керівництві, може призвести 
до його руйнування і стати джерелом серйозної небезпеки для користувача. 

• Вимірювачем повинні користуватися тільки особи, які мають відповідну кваліфікацію та 
необхідний допуск для проведення вимірювань в електричних установках. Використання 
вимірювача сторонніми людьми може призвести до пошкодження приладу і стати джерелом 
серйозної небезпеки для користувача. 

• Застосування цього керівництва не виключає необхідності дотримання правил ТБ і інших 
відповідних правил пожежної безпеки, необхідних при виконанні даного виду робіт. До по-
чатку робіт при використанні вимірювача в спеціальних умовах, наприклад, вибухо - і поже-
жонебезпечної атмосфері, обов'язково проведення консультацій з особою, відповідальною 
за безпеку і гігієну праці. 

• Неприпустимо використання: 
⇒ вимірювача, який має пошкодження і повністю або частково несправний, 
⇒ проводів з пошкодженою ізоляцією, 
⇒ вимірювача, занадто довго зберігався в поганих умовах (наприклад, намоклого). Після 

переміщення вимірювача з холодного в тепле місце з великою вологістю, що не вико-
нуйте вимірювання, поки він не зігріється до температури навколишнього середови-
ща (приблизно 30 хвилин).  

• Перед початком вимірювання необхідно переконатися, що дроти підключені до відповідних 
вимірювальним гнізд. 

• Не можна використовувати вимірювач з нещільно закритою або відкритою кришкою відсіку 
батарейок (акумуляторів) або живити його від інших джерел, не зазначених в цій інструкції. 

• Входи вимірювача мають електронний захист від перевантаження, наприклад, в разі випад-
кового підключення до електричної мережі: 

•          - для всіх комбінацій входів - до 276 В протягом 30 секунд. 
• Ремонт може бути виконаний тільки в авторизованому сервісі. 
• Прилад відповідає вимогам стандартів ДСТУ EN 61010-1 і ДСТУ-EN 61557-1, -4, -5. 
  

 
Примітка: 

Виробник залишає за собою право вносити зміни в зовнішній вигляд, ком-
плектацію та технічні характеристики вимірювача. 
 

 
 

Примітка: 
При спробі установки драйверів в 64-бітної системі Windows 8 і Windows 10 
може з'явитися інформація: "Встановити не вдалося". 
Причина: в системі Windows 8 і Windows 10 за замовчуванням активна бло-
ки-ровка драйверів без цифрового підпису. 
Рішення: необхідно відключити примусову перевірку цифрового підпису 
драйверів в операційній системі Windows. 
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2 Меню 
Меню є в будь-якому положенні поворотного перемикача. 
 

 

 

 
Натисніть кнопку MENU. 

 

 
 

 

 

                                          
Кнопками ,  вибрати 
відповідний пункт. Натиснути кноп-
ку ENTER для входу в обраний 
пункт. 

 

2.1 Бездротова передача 
Ця тема представлена в розділі 5.3. 

2.2 Налаштування вимірювань 

 

 
 

 

 

 
Кнопками ,  вибрати 
відповідний пункт. Натиснути кноп-
ку ENTER для входу в режим реда-
гування вибраного параметра. 
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2.2.1 Частота мережі 
Визначення частоти мережі, що є джерелом потенційних перешкод, необхідно для вибору 

відповідної частоти вимірювального сигналу. Тільки вимірювання з правильно підібраною ча-
стотою вимірювального сигналу забезпечить оптимальну фільтрацію перешкод. Вимірювач 
пристосований для фільтрації перешкод, що надходять з мережі 16 2/3 Гц, 50 Гц, 60 Гц і 400 Гц. 
Прилад також має функцію автоматичного визначення цього параметра (настройка частоти ме-
режі - AUTO) на основі результатів вимірювань напруги перешкод, які виконуються перед 
вимірюванням опору заземлення. Ця функція активна, коли напруга перешкод UN ≥ 1 В. В ін-
шому випадку, вимірювач приймає значення частоти, обране останнім з МЕНЮ. 

 

 

 
 

 

 

 
Кнопками ,  вибрати 
частоту. Натиснути кнопку ENTER 
для підтвердження вибору. 

 

2.2.2 Калібрування вимірювальних кліщів 
Кліщі, куплені для вже наявного вимірювача, необхідно відкалібрувати перед їх першим ви-

користанням. Кліщі необхідно періодично калібрувати, щоб уникнути впливу старіння елементів 
на точність вимірювання. Також дана процедура повинна бути виконана після заміни кліщів. 
 
Калибровка жестких клещей 
 

 

 

 
Після прочитання попередньою ін-
формацією, натисніть кнопку 
ENTER. 

 

 

 
Виконуйте інструкції, що знаходяться на екрані 
нижче. 
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Після успішної калібрування з'явиться дотри-
муюся щий екран. 

 

 
 

Вимірювач визначає поправочний коефіцієнт для підключених кліщів. Коефіцієнт зали-
шається в пам'яті також після вимкнення живлення вимірювача, до моменту наступного успіш-
ного калібрування кліщів. 
 
Калібрування гнучких кліщів (при використанні адаптера ERP-1) 
 

 

 

 

 
Після прочитання по-
передньою інфор-
мацією, натисніть 
кнопку ENTER. 

 

 
Згідно з інструкцією на екрані вимірювача, замкніть проводом гнізда H і E. 
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 До роз'єму кліщів у вимірювачі підключити адаптер ERP-1. 
 

 
 

 
 

 

 
Ввімкнути адаптер ERP-1. 

 

 
  

До адаптера ERP-1 підключити гнучкі кліщі. 
 

 
 

 
 

Обернути гнучкі кліщі навколо провода з пункту  (максимум 4 ра-
зи). 

 
 

 

  
Кнопками FLEX і TURNS адаптера ERP-1 вибрати тип кліщів і кіль-

кість обертів навколо провода з пункту , згідно з фактичним ста-
ном. 
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Натиснути кнопку START у вимірювачі 
MRU. 

 

 Якщо калібрування пройшло успішно, то на екрані з'явиться таке вікно. 
 

 
 

Вимірювач визначає поправочний коефіцієнт для підключених кліщів. Коефіцієнт зали-
шається в пам'яті також після вимкнення живлення вимірювача, до моменту наступної успішної 
калібрування кліщів. 
 
Примітка: 
 
- Зверніть увагу, щоб провід проходив через центр окружності кліщів. 
 
Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 

Повідомлення Причина Спосіб дії 

ПОМИЛКА: ВИМІРЮВАЛЬНІ КЛІЩІ 
НЕ ПІДКЛЮЧЕНІ ДО ВИМІРЮВАЧА 
АБО НЕ НАКЛАДЕНІ 
НА ПРОВІД МІЖ ГНІЗДАМИ „H” І „E”. 
КАЛІБРУВАННЯ ПЕРЕРВАНО. 
НАТИСНІТЬ ENTER 

НЕ підключені 
кліщі 

Переконатися, що 
кліщі підключені до 
приладу або 
накладені на 
провід, в якому 
вимірювач забез-
печує протікання 
струму. 
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Повідомлення Причина Спосіб дії 
ПОМИЛКА: НЕ ПІДКЛЮЧЕН ПРОВІД 
ДО ГНІЗДА „H” І „E”. 
КАЛІБРУВАННЯ ПЕРЕРВАНО. 
НАТИСНІТЬ ENTER 

Нема проводу Перевірити з'єдна-
ння. 

ПОМИЛКА: КАЛІБРУВАЛЬНИЙ 
КОЕФІЦІЄНТ ПОЗА ДІАПАЗОНУ. 
КАЛІБРУВАННЯ ПЕРЕРВАНО. 
НАТИСНІТЬ ENTER 

Невірний 
калібрувальний 
коефіцієнт 

Перевірити якість 
з'єднань та / або 
замінити кліщі. 

 

2.3 Налаштування вимірювача 
 

 

 
 

 

 

 
Кнопками ,  вибрати 
відповідний пункт. Натиснути кноп-
ку ENTER для підтвердження вибо-
ру. 

 
2.3.1 Контрастність РКЕ 
Кнопками  і  встановіть значення контрастності дисплея, для підтвердження натисніть 
кнопку ENTER. 
 
2.3.2 Подсвічування ЖКЕ 
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Кнопками ,  вибрати 
відповідний параметр. Натиснути 
кнопку ENTER для підтвердження 
вибору. 

 
 
2.3.3 Налаштування AUTO-OFF 

Час до автоматичного вимкнення невикористаного вимірювача. Кнопками  і  вста-
новіть час до AUTO-OFF або його відсутність, натисніть кнопку ENTER. 

 
2.3.4 Налаштування відображення 
 

Параметр дозволяє включити або виключити відображення панелі налаштувань. Кнопками 
 і  встановіть видимість або відсутність панелі налаштувань (параметрів вимірювання) і 

натисніть кнопку ENTER. 
 

  
 
2.3.5 Дата і час 
 

 

 
 

 

 

 

 

Кнопками ,  встановити 
змінюване значення (день, 
місяць, рік, година, хвилина). 

 

 

  
Кнопками ,  вибрати 
відповідне значення. Натиснути 
кнопку ENTER для підтвер-
дження вибору. 
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2.3.6 Разрядження акумуляторів 
Процедура детально описана в пункті 6.5 
 
2.3.7 Оновлення програми 

 
УВАГА! 

Перед програмуванням необхідно повністю зарядити акумулятор. 
Під час програмування забороняється вимикати вимірювач або від'єднувати 
кабель для передачі даних. 
 

 
Перед тим як приступити до оновлення програми, необхідно з інтернет сайту виробника за-

вантажити програму для програмування вимірювача, встановити її на комп'ютер і підключити 
вимірювач до комп'ютера. 

Після вибору в МЕНЮ пункту Оновлення програми, дійте відповідно до інструкцій, відоб-
раженими програмою. 

2.4 Вибір мови 
• Кнопками  і  встановити в головному МЕНЮ ** Вибір мови ** і натиснути кнопку 

ENTER. 
• Кнопками  і  встановити потрібну мову, для підтвердження натиснути кнопку ENTER. 
 

2.5 Інформація про виробника 
 Кнопками  і  встановити в головному МЕНЮ Інформація про виробника і натиснути 
кнопку ENTER. 
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3 Вимірювання 
Примітка: 
 
Під час вимірювання відображається індикатор виконання. 

 

3.1 Вимірювання безперервності захисних і вирівнювальних 
провідників (2p) 

 
Примітка: 

Вимірювання відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN 61557-4  
(U<24 В, I>200 мA для R≤10 Ом). 

 
 

 

 

Увімкніть вимірювач. Вста-
новіть поворотний переми-
кач вибору функцій в поло-
ження 2p. 

 
Гнізда S і E з'єднати проводами з вимірюваним об'єктом. 

 
 
 

E S

CA
T 

IV 
30

0V
 

 

 

 
 

 

Вимірювач готовий до 
вимірювання. На до-
поміжному екрані можна 
прочитати значення 
напруги перешкод та його 
частоту. На панелі 
налаштувань відобра-
жається частота мережі, 
встановлена в МЕНЮ. 

 
 

 

 

Для запуску вимірювання натисніть кнопку 
START. 
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Прочитати ре-
зультат. 

  
Результат зберігається на екрані протягом 20 с. 
Його можна викликати знову за допомогою кнопки  ENTER. 

 
Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 
 

R>19,99 кОм Перевищено вимірювальний діапазон 
UN>40В!  і безпе-
рервний звуковий 

сигнал  

Напруга на вимірювальних гніздах більше 40 В, 
вимірювання заблоковано. 

UN>24В! Напруга на вимірювальних гніздах більше 24 В, але 
менше 40 В, вимірювання заблоковано. 

ШУМ! Занадто велике значення сигналу перешкоди - резуль-
тат може мати додаткову похибку. 

3.2 Калібрування вимірювальних проводів 
Щоб виключити вплив опору вимірювальних проводів на результат вимірювання, його 

можна компенсувати (виконати автоматичне обнуління). Для цього функція вимірювання 2p має 
подфункцию AUTOZERO. 

3.2.1 Включення  автоматичного обнулення 
 

 

 

Увімкніть вимірювач. 
Встановіть поворотний 
перемикач вибору 
функцій в положення 
2p. 

 

 

 

 
Натисніть кнопку F1. 

 

 
Виконати дії, описані на екрані. 
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Після завершення автоматичного об-
нулення з'явиться наступний екран: 

 

 

 
 

Процес автоматичного обнулення сигнализируется написом AUTOZERO з правого боку 
екрану. 

3.2.2 Вимкнення  автоматичного обнулення 
 

 

 

Увімкніть вимірювач. 
Встановіть поворотний 
перемикач вибору 
функцій в положення 
2p. 

 

 

 

 
Натисніть кнопку F1. 

 

 
Розімкніть вимірювальні проводи. Натисніть кнопку START. 

SE

CA
T I

V 3
00

V 

 
 
Після скасування автоматичного обнулення на дисплеї не буде напису AUTOZERO.  
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Примітка: 
 
- Компенсацію досить провести один раз для даних вимірювальних проводів. Вона запам'ято-
вується при виключенні приладу, до наступної успішної процедури автообнуленія. 

3.3 Измерение 3p 
Основний вид вимірювання опору заземлення - це вимірювання триполюсним методом. 
 
 

 

 
 

 

Відключіть тестований за-
землювач від електроме-
режі об'єкту. 

 

 

 

Увімкніть 
вимірювач. Вста-
новіть поворотний 
перемикач вибору 
функцій в положен-
ня 3p. 

 

 

E S H
CA

T 
IV

 3
00

V
 

 
 

Струмовий зонд, вбитий в землю, з'єднати з гніздом H вимірювача. 
Потенційний зонд, вбитий в землю, з'єднати з гніздом S вимірювача. 
Тестований заземлювач з'єднати проводом з гніздом E вимірювача. 
Тестований заземлювач, а також струмовий і потенційний зонди повинні 
знаходитися на одній прямій лінії. 

 

 

 

Вимірювач готовий 
до вимірювання. На 
допоміжному екрані 
можна прочитати 
значення напруги пе-
решкод та його ча-
стоту. На панелі 
налаштувань відоб-
ражається частота 
мережі, встановлена 
в МЕНЮ. 
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Щоб змінити напругу вимірювання, 
натисніть кнопку F1. 

 

 
 

 

 

 
Кнопками ,  виберіть напругу 
вимірювання, для підтвердження 
натисніть кнопку ENTER. 
 

 

 

 

 
Для запуску вимірювання натисніть кноп-
ку START. 

 

 Прочитати результат. 
 
 

 

 
 
Опір струмового зонда 
Опір потенційного зонда 
Значення додаткової похибки, що вно-
ситься опором зондів 
 
Відображається, коли δ>30 % 

 
Результат зберігається на екрані протягом 20 с. 
Його можна викликати знову за допомогою кнопки 
ENTER. 

 

 S

 

Повторити вимірювання (пункти 3, 7, 8), переміщаючи 
по-потенційний зонд, на кілька метрів: віддаляючи і 
наближаючи його до вимірюваного заземлителю. Якщо 
результати вимірювань RE відрізняються один від од-
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ного більш ніж на 3%, то необхідно значно збільшити 
відстань від струмового зонда до вимірюваного зазем-
лювача і повторити вимірювання. 

Примітки: 
 

 
Вимірювання опору заземлення може бути виконано, якщо напруга переш-
код не перевищує 24 В. Напруга перешкод вимірюється до рівня 100В, але 
вище 40 В сигнализируется, як небезпечне. Не можна підключати 
вимірювач до напруги, що перевищує 100 В. 

 
  
- Слід звернути особливу увагу на якість з'єднання тестованого об'єкта з вимірювальним прово-
дом - місце контакту повинно бути очищено від фарби, іржі, і т. П. 
- Якщо опір вимірювальних зондів занадто великий, то результат вимірювання зеземлювача RE 
отримає додаткову похибка. Особливо велика похибка вимірювання виникає, коли ми 
вимірюємо низьке значення опору заземлення зондами, що мають слабкий контакт із землею 
(така ситуація часто має місце, якщо заземлювач виконаний добре, а верхня частина грунту су-
ха і слабо проводить). Тоді відношення опору зондів до виміряного опору заземлення, а також 
залежна від нього похибка вимірювання будуть дуже великі. Можна за формулами, зазначени-
ми в пункте10.2 зробити розрахунки, які дозволять оцінити вплив умов вимірювання. Також 
можна поліпшити контакт зонда з землею, наприклад, змочуючи водою місце установки зонда, 
повторно вбити його в іншому місці або використовувати 80 см зонд. Необхідно також перевіри-
ти вимірювальні дроти - не по-вреждена чи ізоляція і стан контактів (чи немає корозії і не ослаб-
лені  з'єднання): провід - роз'єм типу «банан» - зонд. У більшості випадків, досягнутої точності 
вимірювання досить, проте завжди потрібно знати величину похибки, яку мають вимірювання. 
- Якщо опір зондів H і S або одного з них перевищує 19,9 кОм, то вимірювач відображає 
відповідне повідомлення: "Опір зондів RH і RS більше, ніж 19,9 кОм! Вимірювання неможли-
во!". 
- Виконане виробником калібрування не враховує опору вимірювальних проводів. Відображений 
вимірювачем результат є сумою опорів вимірюваного об'єкта і опору вимірювальних проводів. 
 
Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 
 

RE>19,99кОм Перевищено вимірювальний діапазон. 
UN>40В! і безпере-

рвний звуковий 
сигнал  

Напруга на вимірювальних гніздах більше 40 В, через 
вимірювання заблоковано. 

UN>24В! Напруга на вимірювальних гніздах більше 24 В, але 
менше 40 В, вимірювання заблоковано. 

ЛІМІТ! Похибка від опору зондів> 30%. (Для розрахунку похи-
бки беруться виміряні значення) 

ШУМ! Занадто велике значення сигналу перешкоди - резуль-
тат може мати додаткову похибку. 

3.4 Вимірювання 4p 
Четирехполюсний метод рекомендований для застосування при вимірюваннях опору за-

землення з дуже маленькими значеннями. Він дозволяє виключити вплив опору вимірювальних 
проводів на результат вимірювання. Для визначення питомого опору грунту рекомендується ви-
користовувати призначену для цього вимірювання функцію (п. 3.9). 
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Відключіть тестований за-
землювач від електроме-
режі об'єкту. 

 

 

 

Увімкніть 
вимірювач. Вста-
новіть поворотний 
перемикач вибору 
функцій в положен-
ня 4p. 

 

 

 
 
Струмовий зонд, вбитий в землю, з'єднати з гніздом H вимірювача. 
Потенційний зонд, вбитий в землю, з'єднати з гніздом S вимірювача. 
Тестований заземлювач з'єднати проводом з гніздом E вимірювача. 
З'єднати гніздо ES з тестованим  заземлювачем нижче проводу E. 
Тестований заземлювач, а також струмовий і потенційний зонди повинні знаходитися на одній 
прямій лінії. 
 

 

 

Вимірювач готовий 
до вимірювання. На 
допоміжному екрані 
можна прочитати 
значення напруги пе-
решкод та його ча-
стоту. На панелі 
налаштувань відоб-
ражається частота 
мережі, встановлена 
в  МЕНЮ. 

 

 

 

 
Щоб змінити напругу вимірювання, 
натисніть кнопку F1. 

 

E S H
E ES S H CA

T I
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00
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ES
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Кнопками , виберіть напруга 
вимірювання, для підтвердження 
натисніть кнопку ENTER. 
 

 

 

 

 
Для запуску вимірювання натисніть кноп-
ку START. 

 

 Прочитати результат. 
 

 

 

 
 
Опір токового зонда 
Опір потенційного зонда 
Значення додаткової похибки, що вно-
ситься опором зондів 

 
Результат зберігається на екрані протягом 20 с. 
Його можна викликати знову за допомогою кнопки  
ENTER. 

 

 S

 

Повторити вимірювання (пункти 3, 7, 8), переміщаючи 
по-потенційний зонд, на кілька метрів: віддаляючи і 
наближаючи його до вимірюваного заземлителю. Якщо 
результати вимірювань RE відрізняються один від од-
ного більш ніж на 3%, то необхідно значно збільшити 
відстань від струмового зонда до вимірюваного зазем-
лювача і повторити вимірювання. 
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Примітки: 
 

 
Вимірювання опору заземлення може бути виконано, якщо напруга переш-
код не перевищує 24 В. Напруга перешкод вимірюється до рівня 100В, але 
вище 40 В сигнализируется, як небезпечне. Не можна підключати 
вимірювач до напруги, що перевищує 100 В. 

 
  
- Слід звернути особливу увагу на якість з'єднання тестованого об'єкта з вимірювальним прово-
дом - місце контакту повинно бути очищено від фарби, іржі, і т. П. 
- Якщо опір вимірювальних зондів занадто великий, то результат вимірювання зеземлювача RE 
отримає додаткову похибка. Особливо велика похибка вимірювання виникає, коли ми 
вимірюємо низьке значення опору заземлення зондами, що мають слабкий контакт із землею 
(така ситуація часто має місце, якщо заземлювач виконаний добре, а верхня частина грунту су-
ха і слабо проводить). Тоді відношення опору зондів до виміряного опору заземлення, а також 
залежна від нього похибка вимірювання будуть дуже великі. Можна за формулами, зазначени-
ми в пункте10.2 зробити розрахунки, які дозволять оцінити вплив умов вимірювання. Також 
можна поліпшити контакт зонда з землею, наприклад, змочуючи водою місце установки зонда, 
повторно вбити його в іншому місці або використовувати 80 см зонд. Необхідно також перевіри-
ти вимірювальні дроти - не по-вреждена чи ізоляція і стан контактів (чи немає корозії і не ослаб-
лені  з'єднання): провід - роз'єм типу «банан» - зонд. У більшості випадків, досягнутої точності 
вимірювання досить, проте завжди потрібно знати величину похибки, яку мають вимірювання. 
- Якщо опір зондів H і S або одного з них перевищує 19,9 кОм, то вимірювач відображає 
відповідне повідомлення: "Опір зондів RH і RS більше, ніж 19,9 кОм! Вимірювання неможли-
во!". 
 
Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 
 

RE>19,99кОм Перевищено вимірювальний діапазон. 
UN>40В! і безпере-

рвний звуковий 
сигнал  

Напруга на вимірювальних гніздах більше 40 В, 
вимірювання заблоковано. 

UN>24В! Напруга на вимірювальних гніздах більше 24 В, але 
менше 40 В, вимірювання заблоковано. 

ЛІМІТ! Похибка від опору зондів> 30%. (Для розрахунку похи-
бки беруться виміряні значення) 

ШУМ! Занадто велике значення сигналу перешкоди - резуль-
тат може мати додаткову похибку. 

 

3.5 Вимірювання 3p + кліщі 
 

 

 

Увімкніть 
вимірювач. Вста-
новіть поворотний 
перемикач вибору 
функцій в положен-
ня 3p . 
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Струмовий зонд, вбитий в землю, з'єднати з гніздом H вимірювача. 
Потенційний зонд, вбитий в землю, з'єднати з гніздом S вимірювача. 
Тестований заземлювач з'єднати проводом з гніздом E вимірювача. 
Тестований заземлювач, а також струмовий і потенційний зонди повинні знаходитися на одній 
прямій лінії 
Кліщі необхідно замкнути на тестованому заземлювачі нижче місця підключення проводу E. 
 

 

На допоміжному екрані можна 
прочитати значення напруги пе-
решкод, його частоту, а також 
ефективне значення струму ви-
току, що проходить через 
вимірювальні кліщі. 
На панелі налаштувань відоб-
ражається частота мережі, 
встановлена в МЕНЮ. 

 

 

 

 
За допомогою кнопки F2 перейдіть до 
вибору вимірювання з кліщами C-3. 
 

 

 
 

 

 

 
Кнопками ,  виберіть 
вимірювання з кліщами C-3 і натисніть 
кнопку ENTER. 
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Щоб змінити напругу вимірювання, натисніть 
кнопку F1. 

 

 
 

 

 

 
Кнопками ,  виберіть напругу 
вимірювання і натисніть кнопку ENTER. 
 

 

 

 

 
Для запуску вимірювання натисніть кноп-
ку START. 

 

 Прочитати результат. 
 

 

 
 
 
Опір токового зонда 
Опір потенційного зонда 
Значення додаткової похибки, що вно-
ситься опором зондів 

 
Результат зберігається на екрані протягом 20 с. 
Його можна викликати знову за допомогою кнопки 
ENTER. 

 

 S

 

Повторити вимірювання (пункти 3, 7, 8), переміщаючи 
по-потенційний зонд, на кілька метрів: віддаляючи і наб-
лижаючи його до вимірюваного заземлителю. Якщо ре-
зультати вимірювань RE відрізняються один від одного 
більш ніж на 3%, то необхідно значно збільшити відстань 
від струмового зонда до вимірюваного заземлювача і 
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повторити вимірювання. 
Примітки: 
 

 

 
Вимірювання опору заземлення може бути виконано, якщо напруга переш-
код не перевищує 24 В. Напруга перешкод вимірюється до рівня 100В, але 
вище 40 В сигнализируется, як небезпечне. Не можна підключати 
вимірювач до напруги, що перевищує 100 В. 

 
 
- Кліщі не входять до основну комплектацію вимірювача, їх слід докупити окремо. 
- Кліщі необхідно відкалібрувати перед їх першим використанням. Їх можна періодично 
калібрувати, щоб уникнути впливу старіння елементів на точність вимірювання. Функція 
калібрування кліщів знаходиться в МЕНЮ. 
- Слід звернути особливу увагу на якість з'єднання тестованого об'єкта з вимірювальним прово-
дом - місце контакту повинно бути очищено від фарби, іржі, і т. П. 
- Якщо опір вимірювальних зондів занадто великий, то результат вимірювання зеземлювача RE 
отримає додаткову похибка. Особливо велика похибка вимірювання виникає, коли ми 
вимірюємо низьке значення опору заземлення зондами, що мають слабкий контакт із землею 
(така ситуація часто має місце, якщо заземлювач виконаний добре, а верхня частина грунту су-
ха і слабо проводить). Тоді відношення опору зондів до виміряного опору заземлення, а також 
залежна від нього похибка вимірювання будуть дуже великі. Можна за формулами, зазначени-
ми в пункте10.2 зробити розрахунки, які дозволять оцінити вплив умов вимірювання. Також 
можна поліпшити контакт зонда з землею, наприклад, змочуючи водою місце установки зонда, 
повторно вбити його в іншому місці або використовувати 80 см зонд. Необхідно також перевіри-
ти вимірювальні дроти - не по-вреждена чи ізоляція і стан контактів (чи немає корозії і не ослаб-
лені  з'єднання): провід - роз'єм типу «банан» - зонд. У більшості випадків, досягнутої точності 
вимірювання досить, проте завжди потрібно знати величину похибки, яку мають вимірювання. 
- Якщо опір зондів H і S або одного з них перевищує 19,9 кОм, то вимірювач відображає 
відповідне повідомлення: "Опір зондів RH і RS більше, ніж 19,9 кОм! Вимірювання неможли-
во!". 
- Виконана виробником калібрування не враховує опору вимірювальних проводів. Відображений 
вимірювачем результат є сумою опорів вимірюваного об'єкта і опору вимірювальних проводів. 
 
Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 
 

RE>1999Ом Перевищено вимірювальний діапазон. 
UN>40В! і безпере-

рвний звуковий 
сигнал  

Напруга на вимірювальних гніздах більше 40 В, 
вимірювання заблоковано. 

UN>24В! Напруга на вимірювальних гніздах більше 24 В, але 
менше 40 В, вимірювання заблоковано. 

ШУМ! Занадто велике значення сигналу перешкоди - резуль-
тат може мати додаткову похибку. 

ЛИМИТ! Похибка від опору зондів> 30%. (Для розрахунку похи-
бки беруться виміряні значення) 

IL>max Занадто великий струм перешкод, похибка вимірюван-
ня може бути більше основної похибки. 
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3.6 Вимірювання 3p + адаптер ERP-1 

 

 

Увімкніть вимірювач. 
Встановіть поворотний 
перемикач вибору 
функцій в положення 3p 

. 

 

 

 
Струмовий зонд, вбитий в землю, з'єднати з гніздом H вимірювача. 
Потенційний зонд, вбитий в землю, з'єднати з гніздом S вимірювача. 
Тестовану ногу стовпа з'єднати проводом з гніздом E вимірювача. 
Досліджуваний стовп, а також струмовий і потенційний зонди повинні знаходитися на одній 
прямій лінії. 
Замкнути кліщі на тестованій нозі стовпа нижче місця підключення проводу E. 
 

 
Вибрати вимірювальну напругу, як в пункті 3.5. 

 

 
 

 

 

 
За допомогою кнопки F2 перейдіть до 
вибору вимірювання з  ERP-1. 
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Кнопками ,  виберіть 
вимірювання ERP-1 і натисніть кнопку 
ENTER. 
 

 

 
 

 

 

 
За допомогою кнопки F3 перейдіть до 
вибору кількості ніг стовпа. 
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Кнопками ,  виберіть кількість 
ніг стовпа і натисніть кнопку ENTER. 
 

 

 

 

 
Натисніть кнопку START. Відповідно до 
вказівки на екрані, якщо це не було зроб-
лено раніше, необхідно замкнути кліщі на 
першій нозі стовпа. 

 

 
 

 

 

 
Для запуску вимірювання знову натисніть 
кнопку START. 

 

 
 

Після виконання вимірювання на першій нозі стовпа, значення 
виміряного опору тестованої ноги відображається на основному 
екрані, як R1 протягом 5 секунд. Після закінчення цього часу, 
вимірювач переносить результат R1 в рамку праворуч і показує ко-
манду підключити кліщі до іншої ноги стовпа. 
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Цей результат можна повернути на основний екран на наступні 5 
секунд, якщо натиснути кнопку ENTER. 

 

 
Після виконання вимірювання на останній нозі стовпа, через 5 
секунд відображення результату опору Rn, відображається 
результуючий результат опору заземлення RE. 

 

 
 

Кнопками  і  змінюється відображення екрану результатів в 
рамці справа. 

3.7 Вимірювання з двома кліщами 
Вимірювання за допомогою двох кліщів знаходить застосування там, де немає можливості 

використання зондів що забиваються в землю. 
 

 
УВАГА! 

Метод двох кліщів можна застосовувати тільки при вимірюванні багатоелементних 
заземлень. 

 
 

 

 

Увімкніть 
вимірювач. Вста-
новіть поворотний 
перемикач вибору 
функцій в поло-
ження  . 
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Вимірювач готовий до 
вимірювання. 
На додатковому екрані 
дисплея можна побачи-
ти значення струму ви-
току, що проходить че-
рез кліщі і його частоту. 

 

 

CA
T I

V 3
00

V 

HE
C-3

N-1
 

 
Замкніть передавальні і вимірювальні кліщі на тестованому заземлении на відстані не 
менше 30 см один від одного. 
Підключіть передавальні кліщі до гнізд H і E, а вимірювальні кліщі в роз'єм для кліщів. 

 

 

 

 
Для запуску вимірювання натисніть кноп-
ку START. 

 

 

 

 
 
 
Прочитати результат. 

 
Результат зберігається на екрані протягом 20 с. 
Його можна викликати знову за допомогою кнопки ENTER. 

 
Примітки: 
 

 
Вимірювання можуть бути виконані в присутності струму перешкоди, що 
не перевищує значення 3 A rms і частотою, що відповідає заданій в MENU. 
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Гнучкі кліщі не підходять для цього вимірювання. 
 

 
- Кліщі не входять до основну комплектацію вимірювача, їх слід докупити окремо. 
- Кліщі необхідно відкалібрувати перед їх першим використанням. Їх можна періодично 
калібрувати, щоб уникнути впливу старіння елементів на точність вимірювання. Функція ка-
лібровкі кліщів знаходиться в МЕНЮ. 
- Якщо струм через вимірювальні кліщі занадто маленький, то вимірювач відображає відповідне 
повідомлення: "Струм, виміряний кліщами, занадто малий. Вимірювання неможливо!". 
 
Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 
 

RE>149,9Ом Перевищено вимірювальний діапазон. 
UN>40В! і безпере-

рвний звуковий 
сигнал  

Напруга на вимірювальних гніздах більше 40 В, 
вимірювання заблоковано. 

UN>24В! Напруга на вимірювальних гніздах більше 24 В, але 
менше 40 В, вимірювання заблоковано. 

ШУМ! Занадто великий струм перешкод, помилка вимірюван-
ня може бути більше основної похибки. 

 

3.8 Вимірювання 4p  (імпульсне)  
Імпульсний метод використовується для вимірювання динамічного імпедансу заземлений 

блискавкозахисту. Не слід його використовувати для вимірювання захисних і робочого зазем-
лення. 

Через високу крутизни фронту тестового імпульсу, індуктивність заземлювача має великий 
вплив на його імпеданс. Тому імпеданс заземлювача, який вимірюється імпульсним методом, 
залежить його довжини і крутизни фронту тестового імпульсу. 

Індуктивність заземлювача викликає зрушення між піками струму і викликаного ним падіння 
напруги. Отже, протяжні заземлення з низьким опором, виміряні низькочастотних методом, мо-
жуть мати набагато більш високе значення імпедансу. 

Імпеданс визначається із залежності: 

S

S
E I

UZ =  

де US, IS – пікове значення напруги і струму. 
 

Імпульсний метод дає результуючий опір заземлення. Тому годі й розкручувати контрольні 
з'єднання. 

Рекомендується таке розташування вимірювальних проводів, щоб кут між ними становив 
мінімум 60°. 
 

 
Вимірювальні провода повинні бути повністю розмотати. В іншому випад-
ку результат вимірювання може бути помилковим. 

 
 
Малюнок нижче показує, що означають цифри, що визначають форму імпульсу (згідно ДСТУ 

EN 62305-1 З Блискавказахист - Частина 1. Загальні вимоги). 
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10%
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t

 
 t = амплітуда струму 
T1 = тривалість фронту 
T2 = час напівспаду 

 
Форму імпульсу визначає відношення T1/T2 , наприклад 4/10 мкс. 
 

 

 

Увімкніть вимірювач. 
Встановіть поворотний 
перемикач вибору 
функцій в положення 
4p . 

 

 

ES S
C

AT
 IV

 3
00

V
 
HE

 
 

Струмовий зонд, вбитий в землю, з'єднати екранованим проводом з гніздом H 
вимірювача. 
Потенційний зонд, вбитий в землю, з'єднати з гніздом S вимірювача. 
Тестований заземлювач з'єднати з гніздом E вимірювача і з екраном дроти H. 
З'єднати гніздо ES з тестованим заземлювачем нижче проводу E. 
Тестований заземлювач, а також струмовий і потенційний зонди повинні бути розташовані 
так, щоб кут між вимірювальними проводами становив мінімум 60°. 

 

 

 

Вимірювач готовий до 
вимірювання. На до-
поміжному екрані можна 
прочитати значення 
напруги перешкод та її 
частоту. 
Панель налаштувань 
відображає час наро-
стання імпульсу. 
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Щоб змінити форму вимірювального ім-
пульсу, натисніть кнопку F1. 

 

 
 

 

 

 
Кнопками ,  виберіть форму ім-
пульсу і натисніть кнопку ENTER. 

 

 

 

 
Для запуску вимірювання натисніть кноп-
ку START. 

 

 Прочитать результат. 
 

 

 

 
 
Опір токового зонда 
Опір потенційного зонда 
Значення додаткової похибки, що вно-
ситься опором зондів 

 
Результат зберігається на екрані протягом 20 с. 
Його можна викликати знову за допомогою кнопки 
ENTER. 
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Примітка: 
 

 
 

Вимірювання імпедансу заземлення може бути виконано, якщо напруга пе-
решкод не перевищує 24 В. Напруга перешкод вимірюється до рівня 100В, 
але вище 40 В сигнализируется, як небезпечне. Не можна підключати 
вимірювач до напруги, що перевищує 100 В. 

 
 
- Імпульс 8/20 мкс доступний для версії програмного забезпечення від 2.04. 
- RH і RS вимірюються низькочастотних методом. 
- Слід звернути особливу увагу на якість з'єднання тестованого об'єкта з вимірювальним прово-
дом - місце контакту повинно бути очищено від фарби, іржі, і т. п. 
- Якщо опір вимірювальних зондів занадто великий, то результат вимірювання зеземлітеля ZE 
отримає додаткову похибку. Особливо велика похибка вимірювання виникає, коли ми 
вимірюємо низьке значення опору заземлення зондами, що мають слабкий контакт із землею 
(така ситуація часто має місце, якщо заземлювач виконаний добре, а верхня частина грунту су-
ха і слабо проводить). Тоді відношення опору зондів до виміряного опору заземлення, а також 
залежна від нього похибка вимірювання будуть дуже великі. Можна за формулами, зазначени-
ми в пункті 10.2 зробити розрахунки, які дозволять оцінити вплив умов вимірювання. Також 
можна поліпшити контакт зонда з землею, наприклад, змочуючи водою місце установки зонда, 
повторно вбити його в іншому місці або використовувати 80 см зонд. Необхідно також перевіри-
ти вимірювальні дроти - чи немає пошкоджень ізоляція і стан контактів (чи немає корозії і не 
ослаблені  з'єднання): провід - роз'єм типу «банан» - зонд. У більшості випадків, досягнутої точ-
ності вимірювання досить, проте завжди потрібно знати величину похибки, яку мають 
вимірювання. 
Якщо опір зонда H або S або обох перевищує 1 кОм, то вимірювач відображає відповідне по-
відомлення: "Опір зондів RH і RS більше, ніж 1 кОм! Вимірювання неможливо!". 
 
Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 
 

ZE>199Ом Превышен измерительный диапазон. 
UN>40В! і безпере-

рвний звуковий 
сигнал  

Напруга на вимірювальних гніздах більше 40 В, через 
вимірювання заблоковано. 

UN>24В! Напруга на вимірювальних гніздах більше 24 В, але 
менше 40 В, вимірювання заблоковано. 

ЛИМИТ! Похибка від опору зондів> 30%. (Для розрахунку похи-
бки беруться виміряні значення) 

ШУМ! Занадто велике значення сигналу перешкоди - резуль-
тат може мати додаткову похибку. 

3.9 Вимірювання струму 
Функція дозволяє виконати вимір ефективного значення струму при використанні 
вимірювальних кліщів. Її можна застосовувати для вимірювання, наприклад, струму витоку 
в досліджуваній мережі. Можливий вибір з кількох типів вимірювальних кліщів, що 
відрізняються діаметром і діапазонами вимірюваних струмів (дивись розділ Технічні ха-
рактеристики). 
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Увімкніть вимірювач. 
Встановіть поворотний 
перемикач вибору 
функцій в положення I. 

 

 
 

 

 

 
Щоб вибрати тип кліщів, 
натисніть кнопку F1. 

 

 
 

 

 

 
Кнопками ,  вибрати тип 
кліщів і натиснути кнопку ENTER. 

Примітки: 
 
- Вимірювання виконується безперервно, без можливості запису в пам'ять. 
- Гнучкими кліщами серії F можна виміряти тільки великі струми > 1 A. 

3.10 Вимірювання питомого опору  грунту 
Для вимірювань питомого опору грунту - застосовуються в якості підготовки для виконання 

проекту системи заземлення або в геології - передбачена окрема функція, що обирається, по-
воротним перемикачем: вимірювання питомого опору грунту ρ. Ця функція метрологічно іден-
тична чотириполюсній схемі вимірювання опору заземлення, але містить додаткову процедуру 
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введення відстані між зондами. Результатом вимірювання є значення питомого опору, автома-
тично розраховане за формулою ρ = 2πLRE, використовуваної в методі вимірювання Wennera. 
Даний метод передбачає однакові відстані між зондами. 
 

 

 

 
Увімкніть вимірювач. 
Встановіть поворотний 
перемикач вибору функцій 
в положення ρ. 

 

 

E

L L L

S HES

 
 

4 зонда, вбиті в землю по одній лінії на однаковій відстані 
один від одного, підключити до вимірювача згідно малюнку вище. 

 

 

Вимірювач готовий до 
вимірювання. На допоміжно-
му екрані можна прочитати 
значення напруги перешкод 
та його частоту. 
На панелі налаштувань 
відображаються: напруга 
вимірювання, частота мережі, 
встановлені в МЕНЮ та 
відстань між зондами. 

 

 

 

 
Щоб змінити напругу вимірювання, 
натисніть кнопку F1. 
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Кнопками ,  виберіть напруга 
вимірювання і натисніть кнопку 
ENTER. 

 

 

 

 
Для переходу в режим вибору відстані 
між зондами, натисніть кнопку START. 

 

 
 

 

 

 
За допомогою кнопок ,  виберіть 
відстань між зондами і натисніть 
ENTER, щоб почати вимірювання. 

 

 Прочитати результат. 
 

 

 

 
 
Опір токового зонда 
Опір потенційного зонда 
Значення додаткової похибки, що вно-
ситься опором зондів 

 
         Результат зберігається на екрані протягом 20 с. 
                   Його можна викликати знову за допомогою кнопки ENTER. 
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Примітки: 
 

 
 

Вимірювання опору заземлення може бути виконано, якщо напруга переш-
код не перевищує 24 В. Напруга перешкод вимірюється до рівня 100В, але 
вище 40 В сигнализируется, як небезпечна. Не можна підключати 
вимірювач до напруги, що перевищує 100 В. 

 
 
- У розрахунках передбачається, що відстані між окремими вимірювальними електродами рівні 
(метод Wennera). Якщо це не так, то необхідно виконати вимірювання опору заземлення чоти-
риполюсним методом і самостійно зробити розрахунки. 
- Слід звернути особливу увагу на якість з'єднання тестованого об'єкта з вимірювальним прово-
дом - місце контакту повинно бути очищено від фарби, іржі, і т. п. 
- Якщо опір вимірювальних зондів занадто великий, то результат вимірювання зеземлювача RE 
отримає додаткову похибку. Особливо велика похибка вимірювання виникає, коли ми 
вимірюємо низьке значення опору заземлення зондами, що мають слабкий контакт із землею 
(така ситуація часто має місце, якщо заземлювач виконаний добре, а верхня частина грунту су-
ха і слабо проводить). Тоді відношення опору зондів до виміряного опору заземлення, а також 
залежна від нього похибка вимірювання будуть дуже великі. Можна за формулами, зазначени-
ми в пункті 10.2 зробити розрахунки, які дозволять оцінити вплив умов вимірювання. Також 
можна поліпшити контакт зонда з землею, наприклад, змочуючи водою місце установки зонда, 
повторно вбити його в іншому місці або використовувати 80 см зонд. Необхідно також перевіри-
ти вимірювальні дроти - чи немає пошкоджень ізоляція і стан контактів (чи немає корозії і не 
ослаблені чи з'єднання): провід - роз'єм типу «банан» - зонд. У більшості випадків, досягнутої 
точності вимірювання досить, проте завжди потрібно знати величину похибки, яку мають 
вимірювання. 
- Якщо опір зондів H і S або одного з них перевищує 19,9 кОм, то вимірювач відображає 
відповідне повідомлення: "Опір зондів RH і RS більше, ніж 19,9 кОм! Вимірювання неможли-
во!". 
 
Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 
 

RE>999 кОмм Перевищено вимірювальний діапазон. 
UN>40В! і безпере-

рвний звуковий 
сигнал  

Напруга на вимірювальних гніздах більше 40 В, 
вимірювання заблоковано. 

UN>24В! Напруга на вимірювальних гніздах більше 24 В, але 
менше 40 В, вимірювання заблоковано. 

ЛИМИТ! Похибка від опору зондів> 30%. (Для розрахунку похи-
бки беруться виміряні значення) 

ШУМ! Занадто велике значення сигналу перешкоди - резуль-
тат може мати додаткову похибку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MRU-200UA – КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 39 

4 Пам'ять 
Вимірювач MRU-200UA оснащений пам'яттю на 990 результатів вимірювань опору. Місце в 
пам'яті, в якому зберігається окремий результат - називається осередком пам'яті, яка у 
вимірювачі описана, як "вимірювання". Вся пам'ять розділена на 10 банків по 99 осередків. Ко-
жен результат можна записати в осередок з обраним номером у вибраному банку, завдяки чому 
користувач вимірювача може на свій розсуд давати номери осередків окремих точках 
вимірювання, а номери банків окремим клієнтам, виконувати вимірювання в будь-якому порядку 
і повторювати їх без втрати інших даних. 
Пам'ять результатів вимірювань не скидається при виключенні вимірювача, завдяки чому їх 
можна прочитати пізніше або відправити на комп'ютер. Поточний номер осередку і банку також 
не змінюється. 
Рекомендується стерти пам'ять після зчитування даних або перед виконанням нової серії 
вимірювань, які можуть бути збережені в ті ж осередки, що і попередні. 

4.1 Запис в пам'ять 

 

 

Після виконання вимірювання 
натисніть кнопку ENTER. 

 

 

 
 
 
 
 
осередок вільний 

 

 

 
 
 
 
 
осередок зайнятий 

 

 
Вибір вимірювання (осередку) здійснюється кнопками  і , а 
вибір банку кнопками  і . 
Запис в пам'ять натисненням кнопки ENTER. 

 

 
При спробі запису в зайняту комірку з'являється попере-
дження: 
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Після вибору потрібної дії кнопками  і , натисніть кнопку 
ENTER. 

 

4.2 Видалення пам’яти 

Примітка: 
 
Під час стирання пам'яті відображається індикатор виконання цього процесу. 
 

 

 

 
Увімкніть вимірювач. Вста-
новіть поворотний переми-
кач вибору функцій в по-
ложення MEM. 

 

 

 

 
Кнопками  і  відзначити 
«Видалення пам'яті ”. 
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Натиснути кнопку ENTER. 

 
 

 

 

 
За допомогою кнопок  і  виберіть: сти-
рання всієї пам'яті, банку або осередку 
(вимірювання). 

 

 Дотримуйтесь інструкцій на екрані вимірювача. 
 

4.3 Перегляд пам’яти 
 

 

 

 
Кнопками  і  відзначити 
"Перегляд пам'яті ”. 
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Натиснути кнопку ENTER. 

 

 
 

 
Кнопками  і обирається банк пам'яті, 
а кнопками  і  окремі осередки. 

 
Примітки: 
 
- При перегляді пам'яті, порожні клітинки і банки недоступні. Запис "Вимірювання 1/20" означає 
перше з 20 вимірювань; осередки 21 ... 99 порожні і недоступні. Той же принцип застосовується 
до банків. Якщо результати в пам'ять записувалися не підряд (безперервно), то при перегляді 
пропускаються порожні клітинки і банки. 
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5 Передача даних 
Примітка: 
 
- Передача даних неможлива під час зарядки акумулятора. 

5.1 Комплект обладнання для роботи з комп'ютером 
Для сполучення вимірювача з комп'ютером потрібно кабель USB або модуль Bluetooth і 
відповідне програмне забезпечення. Якщо програма не була куплена разом з вимірювачем, то її 
можна отримати у виробника або авторизованого дистриб'ютора. 
Наявну програму можна використовувати для спільної роботи з багатьма приладами вироб-
ництва SONEL S.A., оснащеними інтерфейсом USB і / або модулем Bluetooth. 
Детальну інформацію можна отримати у виробника і дистриб'юторів. 

5.2 Передача даних за допомогою з'єднання USB 
1. Встановити поворотний перемикач в положення MEM. 
2. Підключити кабель до роз'єму USB комп'ютера і гнізда USB вимірювача. 
3. Запустити програм SONEL READER. 

5.3 Передача даних за допомогою модуля Bluetooth* 
 
1. В основному МЕНЮ вимірювача вибрати пункт Бездротова передача 
 

 
 
або перемикач функцій встановити на MEM і натиснути кнопку F1. 
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2. Підключити зовнішній модуль Bluetooth до гнізда USB комп'ютера PC, якщо він не інтегрова-
ний з комп'ютером. 
3. Під час сполучення вимірювача з комп'ютером необхідно ввести код PIN, що узгоджується з 
PIN-кодом вимірювача в основних налаштуваннях. 
4. На комп'ютері запустити програму для архівації даних. 

 
У разі необхідності зміни PIN-коду, виберіть пункт Змінити PIN-код. 
 

 
 

За допомогою курсорів встановіть потрібний код. 
 

 
 
Такий самий пароль необхідно ввести в комп'ютерній програмі. Він призначений для захисту 
передачі. 
Примітки: 
 

 

 
Стандартний PIN-код для Bluetooth  - це „123”. 
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- Вихід з режиму зв'язку шляхом натискання кнопки ESC. 
- При підключеному кабелі USB неможлива передача по радіо. 

6 Живлення вимірювання 
 

Увага: 
Вимірювач MRU-200UA призначений для використання тільки з акумуляторами з 
стандартного комплекту поставки. Батарейки замість акумуляторів можна застосо-
вувати тільки в екстрених випадках (наприклад, при повному розряді акумуляторів 
під час вимірювань заземлення стовпів ЛЕП в польових умовах), при цьому слід 
зважати на їх швидку розрядку (через кілька вимірювань) і неправильну роботу при-
ладу при великому миттєвому споживанні струму. 
 

 

6.1 Моніторинг напруги живлення 
Ступінь заряду акумуляторів в реальному часі відображається символом, розташованим у 

правому верхньому кутку екрану: 
 

 Акумулятор заряджений. 

 Акумулятор розряджений. 

 Акумулятор повністю розряджений. 
 

 

 
 
 
 
Акумулятор вкрай розряджений, 
вимірювання заблоковано. 

 
Слід мати на увазі, що: 
• напис BAT, що висвічується на дисплеї, означає занадто низьку напругу живлення і сиг-

налізує про необхідність заміни акумуляторів, 
• вимірювання, що виконуються приладом із занадто низькою живлячою напругою, отримують 

додаткову похибку, яку неможливо оцінити користувачеві і тому вони не можуть бути осно-
вою для висновку про справність контрольованого заземлення. 
 

6.2 Заміна акумуляторів 
Вимірювач MRU-200UA забезпечений пакетом NiMH акумуляторів, а також зарядним при-

строєм для їх зарядки. 
Пакет акумуляторів поміщений в контейнер. Зарядний пристрій встановлено всередині кор-

пусу вимірювача і сумісний тільки з оригінальним пакетом акумуляторів. Живиться воно від 
зовнішнього джерела живлення. Можливе живлення від гнізда прикурювача автомобіля. 
 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Залишені в гніздах вимірювача провода під час заміни акумуляторів мо-
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жуть викликати ураження небезпечною напругою. 
 

Для заміни пакета акумуляторів необхідно: 
• вийняти всі дроти з гнізд і вимкнути вимірювач, 
• відкрутити 4 гвинти контейнера для акумуляторів (в нижній частині корпусу), 
• витягти пакет акумуляторів, 
• вставити новий пакет акумуляторів, 
• закрутити 4 гвинти, що кріплять контейнер акумуляторів. 
 

 
 

 
УВАГА! 

Не можна використовувати вимірювач з вийнятим або не до кінця встав-
леним контейнером акумуляторів, а також живити його від інших джерел, 
крім зазначених у цьому керівництві. 
 

 

6.3 Заміна запобіжників 
Після вилучення контейнера для акумуляторів з'являється доступ до двох змінним запобіжників 
типу: 
- FST 1A 250В змінної напруги, 5x20мм і 
- 2A 250 В змінної напруги, інерційний, 5x20мм. 
У разі відмови вимірювача або зарядного пристрою для акумуляторів, необхідно до відправки 
його в сервіс, перевірити запобіжники і замінити перегоріли на такий же. Запобіжники знахо-
дяться в тримачах, недалеко від центру поглиблення. Для того, щоб їх вийняти, необхідно вико-
ристовувати вузький інструмент (наприклад, викрутку). 
 

6.4 Зарядка акумуляторів 
 Зарядка починається після підключення джерела живлення до вимірювача, незалежно то 
того, включений або вимкнений вимірювач. Під час зарядки екран виглядає, як на малюнку ниж-
че. Акумулятори заряджаються згідно з алгоритмом "швидкої зарядки" - цей процес дозволяє 
скоротити час зарядки до, приблизно, 4 годин. Закінчення процесу зарядки сигналізується 
відображенням повідомлення: Кінець зарядки. Щоб вимкнути прилад, вийміть вилку живлення 
зарядного пристрою. 
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                  Режим роботи 

Повідомлення про хід 
процесу зарядки 

 
 Стан заряду акумулятора: 

наповнення що змінюється символізує зарядку. 
Примітка: 
- Через перешкод в мережі зарядка акумуляторів може закінчитися передчасно. У разі виявлен-
ня занадто короткого часу зарядки, необхідно вимкнути вимірювач і почати зарядку ще раз. 
 
Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 
 

Повідомлення Причина Дії 

Поганий контакт на 
роз'ємі пакету аку-
муляторів! 

Занадто висока напру-
га на пакеті акумуля-
торів під час зарядки. 

Перевірити контакти роз'єму па-
кета акумулятора. Якщо ситуа-
ція не зміниться, то замінити па-
кет акумуляторів. 

 
 

Немає акумулятора! 

Немає зв'язку з кон-
тролером пакету аку-
муляторів або встав-
лений контейнер з ба-
тарейками. 

Перевірити контакти роз'єму па-
кета акумулятора. Якщо ситуа-
ція не зміниться, то замінити па-
кет акумуляторів. Вставити па-
кет акумуляторів замість бата-
рейок. 

 
 
 

Занадто низька 
температура пакету 

акумуляторів! 

Температура навко-
лишнього середовища 
нижче 10°C. 

Неможливо правильно виконати 
зарядку при такій темпера-турі. 
Перенесіть вимірювач в тепле 
приміщення і знову запустіть 
режим зарядки. 
Це повідомлення також може 
з'явитися в разі сильного розря-
ду акумуляторів. Спробуйте 
включити зарядний пристрій 
кілька разів. 

 
 
 

Попередня зарядка 
не вдалася! 

Пакет акумуляторів 
пошкоджений або 
дуже сильно роз-
ряджений. 

Напис з'являється на деякий 
час, після чого процес попе-
редньої зарядки починається 
спочатку. Якщо після декількох 
спроб вимірювач відобразить 
напис: Занадто висока темпе-
ратура пакету акумуляторів !, 
то необхідно замінити пакет ак-
кумуляторів. 
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6.5 Розрядження акумуляторів 
Для забезпечення належного функціонування акумулятора (індикації ступеня зарядки) і 

продовження терміну служби, необхідно періодично заряджати його з нуля. Щоб розрядити па-
кет акумуляторів, необхідно: 
 

 

 

 
Натиснути кнопку МЕНЮ та вибрати 
Налаштування вимірювача. 
Натиснути кнопку ENTER. 

 

 
 

 

 

 
Кнопками ,  вибрати 
Розрядження акумуляторів і 
натиснути кнопку ENTER. 
 
Прочитати і прийняти відображений текст. 

 
 Процес розрядки, який в залежності від ступеня наявного заряду пакета, триває до 10 го-
дин, сигнализируется написом: Триває розрядка акумуляторів. 
 

6.6 Загальні правила користування нікель-металогідридними 
акумуляторами (Ni-MH) 

- Якщо пристрій не використовується тривалий час, вийміть з нього акумулятори та зберігайте 
окремо. 
- Зберігайте акумулятори в сухому, прохолодному, добре вентильованому місці, а також захи-
щайте їх від прямих променів сонця. Температура навколишнього середовища при тривалому 
зберіганні повинна підтримуватися нижче 30 C. Тривале зберігання акумуляторів при високій 
температурі скорочує термін служби, через внутрішні хімічних процеси. 
- Акумулятори NiMH зазвичай витримують 500-1000 циклів зарядки. Ці акумулятори досягають 
максимальної ефективності після формування (2-3 циклів зарядки і розрядки). Найважливішим 
фактором, що впливає на термін служби акумулятора, є глибина розряду. Чим глибше роз-
ряджений акумулятор, тим коротше термін його служби. 
- Ефект пам'яті в NiMH акумуляторах проявляється в обмеженому вигляді. Такий акумулятор 
можна без великих наслідків дозаряджати. Рекомендується, однак, через кілька робочих циклів 
повністю його розрядити. 
- При зберіганні акумуляторів NiMH відбувається мимовільний розряд зі швидкістю близько 30% 
на місяць. Висока температура при зберіганні акумуляторів може прискорити цей процес навіть 
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в два рази. Щоб не допустити надмірного розряду акумуляторів, після чого необхідно буде 
формування, необхідно періодично заряджати акумулятори (також й ті, що не експлуатуються). 
- Сучасні швидкі зарядні пристрої розпізнають як дуже низьку, так і дуже високу температуру 
акумуляторів і відповідно реагують на ці ситуації. Дуже низька температура повинна заблокува-
ти включення процесу зарядки, який може необоротно пошкодити акумулятор. Зростання тем-
ператури акумулятора є сигналом для завершення зарядки і є типовим явищем. Зарядка при 
високій температурі навколишнього середовища крім зменшення терміну служби, призводить 
до більш швидкого зростання температури акумулятора, який не буде заряджений до повної 
ємності. 
- Слід пам'ятати, що при швидкій зарядці акумулятори заряджаються до 80% ємності. Кращі ре-
зультати можна отримати, продовживши зарядку: тоді зарядний пристрій переходить в режим 
підзарядки малим струмом і за кілька годин зарядить акумулятор до повної ємності. 
- Не заряджайте і не використовуйте акумулятори при екстремальних температурах. Крайні 
тимператури скорочують термін служби батарейок і акумуляторів. Не можна розміщувати при-
строї з живленням від акумуляторів в дуже теплих місцях. Номінальні значення робочої темпе-
ратури повинні строго дотримуватися. 
 

7 Чистка і технічне обслуговування 
 

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

 
 Корпус вимірювача можна чистити м'якою, вологою ганчіркою, змоченою в загальнодоступні 
миючі засоби. Не використовуйте розчинники або засоби для чищення, які можуть подряпати 
корпус (порошки, пасти і т.п.). 
Зонди можна промити водою і витерти насухо. Перед тривалим зберіганням рекомендується 
змастити зонди будь яким машинним мастилом. 
Котушки, гнучкі кліщі та проводи можна очистити за допомогою води з додаванням миючих за-
собів, потім витерти насухо. 
Електронна схема вимірювача не вимагає технічного обслуговування. 
 

8 Зберігання 
При зберіганні приладу необхідно дотримуватися рекомендацій нижче: 

• відключити від вимірювача всі проводи, 
• ретельно очистити вимірювач і всі аксесуари, 
• довгі вимірювальні дроти намотати на котушки, 
• при тривалому зберіганні необхідно вийняти з вимірювача батарейки або акумулятори, 
• щоб уникнути повного розряду акумулятора при тривалому зберіганні, його необхідно 

періодично заряджати. 
 

9 Розбирання і утилізація 
Утилізоване електричне та електронне обладнання повинно збиратися окремо, тобто не змішу-
валися з іншими видами відходів. 
Використане електронне обладнання повинно бути відправлено в пункт збору відповідно до 
чинного законодавства про охорону навколишнього середовища. 
До передачі обладнання в пункт збору не намагайтеся самостійно розбирати будь-які частини 
даного обладнання. 
Слід дотримуватися місцевих нормативних актів, що стосуються збору відходів, залишків упа-
ковки, використаних батарейок і акумуляторів. 
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10 Технічні характеристики 
• Зазначена в специфікації точність відноситься до гнізд вимірювача. 
• „в.в.” у визначенні основної похибки означає значення виміряної величини. 
• „о.м.р.” у визначенні основної похибки означає число одиниць молодшого розряду. 

10.1 Основні дані 
Вимірювання напруги перешкод UN (RMS) 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 

0...100 В 1 В ±(2% в.в. + 3 о.м.р.) 
• вимірювання для fN 15…450 Гц 
• частота виконання вимірювань – мін. 2 вимірювання/с 

 
Вимірювання частоти перешкод fN 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 

15...450 Гц 1 Гц ±(1% в.в. + 2 о.м.р.) 
• вимірювання для напруги перешкод> 1В (для напруги перешкод <1В, відображається 

f=---) 
 
Вимірювання опору захисних і вирівнювальних провідників (2-х провідний метод) 
Метод вимірювання: технічний, згідно ДСТУ EN 61557-4 
Діапазон вимірювання за ДСТУ EN 61557-4: 0,045 Ом ... 19,99 кОм 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 

0,000...3,999 Ом * 0,001 Ом ±(2% в.в. + 4 о.м.р.) 

4,00…39,99 Ом 0,01 Ом 

±(2% в.в. + 2 о.м.р.) 40,0…399,9 Ом 0,1 Ом 

400…3999 Ом 1 Ом 

4,00…19,99 кОм 0,01 кОм ±(5% в.в. + 2 о.м.р.) 
* - В діапазоні 0,000...0,045 Ом точність не вказана. 
  

Вимірювання опору заземлення (3-х и 4-х провідний метод) 
Метод вимірювання: технічний, згідно ДСТУ EN 61557-5 
Діапазон вимірювання за ДСТУ EN 61557-5: 0,100 Ом ... 19,99 кОм 
 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 

0,000...3,999 Ом * 0,001 Ом ±(2% в.в. + 4 о.м.р.) 

4,00…39,99 Ом 0,01 Ом 

±(2% в.в. + 2 о.м.р.) 40,0…399,9 Ом 0,1 Ом 

400…3999 Ом 1 Ом 

4,00…19,99 кОм 0,01 кОм ±(5% в.в. + 2 о.м.р.) 
* - для 3-и провідного вимірювання в діапазоні 0,000...0,045 Ом точність не вказана. 
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Вимірювання опору допоміжних зондів 
Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 

0...999 Ом 1 Ом 

±(5% (RE+RH+RS) + 8 о.м.р.) 1,00...9,99 кОм 0,01 кОм 

10,0…19,9 кОм 0,1 кОм 
 
Вимірювання опору багатоелементного заземлення з використанням кліщів 
(3-и провідний метод з кліщами) 
Метод вимірювання: технічний, згідно ДСТУ EN 61557-5 
Діапазон вимірювання за ДСТУ EN 61557-5: 0,120 Ом ... 1999 Ом 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 

0,000...3,999 Ом * 0,001 Ом ±(8% в.в. + 4 о.м.р.) 

4,00...39,99 Ом 0,01 Ом  

±(8% в.в. + 3 о.м.р.) 40,0...399,9 Ом 0,1 Ом 

400....1999 Ом 1 Ом 
* - В діапазоні 0,000...0,045 Ом точність не вказана 

 
Вимірювання опору багатоелементного заземлення з використанням 2-х кліщів  
 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 

0,00...19,99 Ом 0,01 Ом ±(10% в.в. + 3 о.м.р.) 

20,0...149,9 Ом 0,1 Ом ±(20% в.в. + 3 о.м.р.) 
 
Вимірювання питомого опору грунту 
Метод вимірювання: Wennera, ρ = 2πLRE 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 

0,0..199,9 Омм 0,1 Омм 

Залежить від основної по-
хибки вимірювання RE за 
методом 4p, але не мен-
ше, ніж ±1 о.м.р.a 

200..1999 Омм 1 Омм 

2,00..19,99 кОмм 0,01 кОмм 

20,0..99,9 кОмм 0,1 кОмм 

100..999 кОмм 1 кОмм 
• відстань між вимірювальними зондами (L): 1...50 м 

 
Вимірювання струму витоку, ушкодження (rms) 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 

0,1..99,9 мA 1 0,1 мA ±(8% в.в. + 5 о.м.р.) 

100..999 мA 1 1 мA ±(8% в.в. + 3 о.м.р.) 

1,00..4,99 A 1,2,3,4 0,01 A 

±(5% в.в. + 5 о.м.р.) 1,3,4 
не вказана 2 

не вказана 0..2 A 3 
не вказана 0..1 A 4 
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Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 

5,00..9,99 A1,2,3,4 0,01 A 

±(5% в.в. + 5 о.м.р.) 10,0..99,9 A1,2,3,4 0,1 A 

100 … 300 A1,2,3,4 1 A 
1 – струмові кліщі (діаметр 52 мм) – C-3 
2 – гнучкі струмові кліщі – серия F 
3 – гнучкі струмові кліщі – FS-2 
4 – гнучкі струмові кліщі – FSX-3 
• діапазон частоти: 45...400 Гц 

 
Вимірювання опору заземлення імпульсним методом 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 

0,0...99,9 Ом 0,1 Ом 
±(2,5% и.в. + 3 е.м.р.) 

100… 199 Ом 1 Ом 
• форма імпульсу: 4/10 мкс, 8/20 мкс (для версії прошивки починаючи з 2.04) або 10/350 мкс 
• имірювальний струм в імпульсі: 1A 
• напруга на піку: 1500 В 

 
Інші технічні характеристики 
a) тип изоляції ............................................... подвійна, згідно ДСТУ EN 61010-1 і ДСТУ EN 61557 
b) вимірювальна категорія ................................................................ IV 300В за ДСТУ EN 61010-1 
c) ступінь захисту корпусу за ДСТУ EN 60529 ......................................................................... IP54 
d) максимальна напруга перешкод (AC + DC), при який виконується вимірювання .............. 24 В 
e) максимальна напруга перешкод що вимірюється ............................................................. 100 В 
f) максимальний струм перешкод, при якому виконується вимірювання опору заземлення 

методом за допомогою кліщів .......................................................................................... 3 Arms 
g) частота струму вимірювання .125 Гц для мережі 16 2/3 Гц, 50 Гц , 400 Гц і 150 Гц для мережі 

60 Гц 
h) напруга і струм вимірювання для 2p .................................... U<24 В rms, I≥200 мА для R≤2 Ом 
i) вимірювальна напруга для 3p, 4p ............................................................................. 25 або 50 В 
j) вимірювальний струм (короткого замикання) для 3p, 4p ............................................... >200 мA 
k) максимальний опір вимірювальних зондів ....................................................................... 20 кОм 
l) сигналізація занадто маленького струму кліщів для ...................................................... ≤0,5 мA 
m) живлення вимірювача ................................ пакет NiMH акумуляторів типу SONEL 4,8 В 4,2 Ач 
n) параметри джерела живлення зарядного пристрою ...................... 100 В…240 В, 50 Гц…60 Гц 
o) кількість вимірювань для R 2p ...................................... >1500 (1 Ом, 2 вимірювання / хвилину) 
p) кількість вимірювань для RE ...... > 1200 (RE=10 Ом, RH=RS=100 Ом, 2 вимірювання / хвилину)  
q) час виконання вимірювання опору двополюсним методом ................................................. <6 с 
r) час вимірювання опору іншими методами і питомий опір .................................................... <8 с 
s) розміри .............................................................................................................. 288 x 223 x 75 мм 
t) маса вимірювача з акумуляторами ..................................................................... приблизно 2 кг 
u) робоча температура .................................................................................................... -10..+50 °C 
v) діапазон температур, що дозволяють почати зарядку акумулятора ................. +10 °C...+40 °C 
w) температури, при яких переривається зарядка акумулятора ......................... <+5 °C і ≥ +50 °C 
x) температура при повірці ................................................................................................. 23 ±2 °C 
y) температура зберігання .............................................................................................. -20..+80 °C 
z) відносна вологість ............................................................................................................ 20..90% 
aa) номінальна відносна вологість ........................................................................................ 40..60% 
bb) висота над рівнем моря .................................................................................................. <2000 м 
cc) стандарт якості .................................... розробка, проектування і виробництво згідно ISO 9001 
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dd) вимірювач відповідає вимогам ЕМС за стандартами ................. …… ДСТУ EN 61326-1:2006 і 
…………………………………………………………………………………ДСТУ EN 61326-2-2:2006 

10.2 Додаткові дані 
Дані про додаткові погрішності в основному корисні при використанні вимірювача в нестан-

дартних умовах і для вимірювальних лабораторій при повірці. 

10.2.1 Вплив послідовної напруги перешкод на вимірювання опору 
для функцій: 3p, 4p, 3p + кліщi 

 
R Додаткова похибка [Ом] 

0,000…3,999 Ом z
E

z
E U

R
UR ⋅⋅⋅+⋅⋅± −− )1021025( 44  

>3,999 Ом zE UR ⋅⋅+⋅⋅± −− )102105( 24
 

 

10.2.2 Вплив послідовної напруги перешкод на вимірювання опору 
для функції ρ 

∆add [Ом] = zzHE UURR ⋅⋅⋅+⋅⋅± −− )1010(5,2 63 ,  

где 
L

RE ⋅⋅
=

π
ρ

2
 

 

10.2.3 Вплив допоміжних зондів на вимірювання опору заземлення 
для функцій: 3p, 4p, 3p + кліщі 

 
RE RH,RS Додаткова похибка [%] 

0,000… 
…3,999 Ом 

RH≤500 Ом і  
RS≤500 Ом В межах основної похибки 

RH>500 Ом або 
RS>500 Ом або 
RH и RS>500 Ом 

)104)11(105
200

200
10

( 43
2

6
−− ⋅⋅⋅++⋅⋅

+⋅
+⋅

+
± H

EHE

H

S

S R
RRR

R
R

R
 

>3,999 Ом 

RH≤1 кОм і RS≤1 кОм В межах основної похибки 
RH>1 кОм або 
RS>1 кОм або 
RH и RS>1 кОм 

)104105
200

200
10

( 43
2

6
−− ⋅⋅+⋅⋅

+⋅
+⋅

+
± H

HE

H

S

S R
RR
R

R
R  

 
 
Для вимірювання з використанням ERP-1 

RE RH,RS Додаткова похибка для U = 25 В [%] 

0,000 Ом 
…3,999 Ом 

RH≤500 Ом і RS≤500 Ом В межах основної похибки 
RH>500 Ом або 
RS>500 Ом або 
RH и RS>500 Ом 

)104)11(105
200

200
10

( 43
2

6
−− ⋅⋅⋅++⋅⋅

+⋅
+⋅

+
± H

EHE

H

S

S R
RRR

R
R

R  

>3,999 Ом 

RH≤1 кОм і RS≤1 кОм В межах основної похибки 
RH>1 кОм або 
RS>1 кОм або 
RH и RS>1 кОм 

)1020105
200

200
10

( 43
2

6
−− ⋅⋅+⋅⋅

+⋅
+⋅

+
± H

HE

H

S

S R
RR
R

R
R  
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RE RH,RS Додаткова похибка для U = 50 В [%] 

0,000 Ом 
…3,999 Ом 

RH≤500 Ом і RS≤500 Ом В межах основної похибки 
RH>500 Ом або 
RS>500 Ом або 
RH і RS>500 Ом 

)104)11(105
200

200
10

( 43
2

6
−− ⋅⋅⋅++⋅⋅

+⋅
+⋅

+
± H

EHE

H

S

S R
RRR

R
R

R  

>3,999 Ом 

RH≤1 кОм і RS≤1 кОм В межах основної похибки 
RH>1 кОм або 
RS>1 кОм або 
RH и RS>1 кОм 

)1015105
200

200
10

( 43
2

6
−− ⋅⋅+⋅⋅

+⋅
+⋅

+
± H

HE

H

S

S R
RR
R

R
R  

RE[Ом], RS[Ом] і RH[Ом] - це значення, які відображаються приладом. 

10.2.4 Вплив допоміжних зондів на вимірювання опору заземлення 
для функції ρ 

 
Додаткова похибка [%] 

( ) )104102,330000( 2247
SH

E

SH RR
R

ОмRR
+⋅⋅+⋅⋅

+⋅
± −−

 
RE[Ом], RS[Ом] и RH[Ом] - це значення, які відображаються приладом. 
 

10.2.5 Вплив допоміжних зондів на вимірювання імпедансу заземлен-
ня імпульсним методом 

 
RH ZE Похибка [%] 

RH≤150 Ом 0,0…199 Ом В межах основної похибки 

RH >150 Ом  
0,0…4,9 Ом )104100( 2−⋅⋅

−
±

E

H

Z
R  

 
 
 

5,0…199 Ом )107)100(( 3−⋅⋅−± HR  
ZE[Ом] и RH[Ом] - це значення, які відображаються приладом. 
 

10.2.6 Вплив струму перешкод на результат вимірювання опору за-
землення 3p + кліщі  

Вимірювач MRU-200 може виконувати вимірювання в присутності струму перешкоди, зна-
чення якого не перевищує 3 A rms і частотою, встановленої в МЕНЮ.  

 
RE Uwy Похибка [Ом] 

≤50 Ом 
25 В )105( 23

zaklE IR ⋅⋅⋅± −  

50 В )105,2( 23
zaklE IR ⋅⋅⋅± −  

>50 Ом 
25 В )1070( 226

zaklE IR ⋅⋅⋅± −  
 

50 В )1050( 226
zaklE IR ⋅⋅⋅± −  

 
Для значення струму> 3A можливість проведення вимірювань заблокована. 
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10.2.7 Вплив струму перешкод на результат вимірювання опору за-
землення з використанням двох кліщів 

Вимірювач MRU-200 може виконувати вимірювання в присутності струму перешкоди, зна-
чення якого не перевищує 3 A rms і частотою, встановленої в МЕНЮ. 

 
RE Похибка [Ом] 

0,00...4,99 Ом В межах основної похибки 
5,00...19,9 Ом )105( 323

zaklE IR ⋅⋅⋅± −  

20,0...149,9 Ом )106( 322
zaklE IR ⋅⋅⋅± −  

 
Для значення струму> 3A можливість проведення вимірювань заблокована. 

10.2.8 Вплив відношення опору, який вимірюється кліщами частини 
багатоелементного заземлення, до результуючому опору (3p + 
кліщі) 

RC Похибка [Ом] 

≤99,9 Ом )103( 2
3

w

C

R
R

⋅⋅± −
 

>99,9 Ом )106( 2
2

w

C

R
R

⋅⋅± −
 

 
RC[Ом] - це відображене приладом значення опору частини заземлення, виміряного кліща-

ми, a RW[Ом] значення результуючого опору заземлення. 

10.2.9 Додаткові похибки за ДСТУ EN  61557-4 (2p) 
Величина що впливає Позначення Додаткова похибка 

Положенння E1 0% 
Напруга живлення E2 0% (не відображається ) 

Температура E3 

≤3,999 Ом ±0,3 о.м.р./°C 
>3,999 Ом, <1 кОм ±0,2 о.м.р./°C 

≥1 кОм ±0,07%/°C  
±0,2 о.м.р./°C 

 

10.2.10 Додаткові похибки за ДСТУ EN   61557-5 (3p, 4p, 3p +кліщі) 
 

Величина що впливає Позначення Додаткова похибка 
Положенння E1 0% 
Напруга живлення E2 0% (не відображається ) 

Температура E3 

≤3,999 Ом ±0,3 о.м.р./°C 
>3,999 Ом, <1кОм ±0,2 о.м.р./°C 

≥1кОм ±0,07%/°C    
±0,2 о.м.р./°C 

Послідовна напруга 
перешкод E4 

За формулами з п. 10.2.1  
(Uz=3В  50/60/400/16 2/3 Гц) 

опір зондів 
і допоміжних заземлю-
вачів 

E5 За формулами з п.10.2.3 
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11 Комплектація 
11.1 Основна комплектація 

• 4 зонда 30 см – WASONG30, 
• имірювальний провід чорний довжиною 2,2 м, з роз'ємами «банан» на кінцях – 

WAPRZ2X2BLBB,  
• вимірювальні провода завдовжки 25 м на котушках (блакитний WAPRZ025BUBBSZ – 1 

шт. і червоний WAPRZ025REBBSZ – 1 шт.), з роз'ємами «банан» на кінцях, що дозволя-
ють подовжити провід (для вимірювання протяжних заземлений), 

• вимірювальний провід 50 м на котушці (екранований, жовтий), з роз'ємами «банан» на 
кінцях – WAPRZ050YEBBSZE,  

• провід 1,2 м червоний – WAPRZ1X2REBB, 
• затискач «крокодил» чорний – WAKROBL20K01, 
• затискач «крокодил» червоний – WAKRORE20K02, 
• струбцина – WAZACIMA1, 
• пакет акумуляторів – WAAKU07, 
• чохол для вимірювача – WAFUTL2, 
• ремені для перенесення вимірювача 2 шт. (короткий і довгий) – WAPOZSZEKPL, 
• кабель USB – WAPRZUSB, 
• кабель для зарядки акумулятора від гнізда прикурювача автомобіля – 

WAPRZLAD12SAM, 
• блок живлення для зарядки акумуляторів (адаптований для різних країн) – WAZASZ7, 
• керівництво з експлуатації. 

 

11.2 Додаткова комплектація 
Додатково у виробника і дистриб'юторів можна придбати наступні аксесуари, які не входять 

до складу стандартного комплекту: 
 

WASONG80 
• вимірювальний зонд 80 см для вбити 

в грунт

 
 
WACEGC3OKR 
• приймальні кліщі C-3 

 
 
 
WACEGF2AOKR 

WACEGN1BB 
• передавальні кліщі N-1 

 
 
WACEGF1AOKR 
• гнучкі кліщі F-1A 

 
 
 
WACEGF3AOKR 
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• гнучкі кліщі F-2A 

 
WACEGF4AOKR 
• гнучкі кліщі F-4A 

 
 
WACEGFSX3OKR 
• гнучкі кліщі FSX-3 
 

 
WAFUTL3 
• чохол для зонда 80 см 
 

 
 
 

• гнучкі кліщі F-3A 

 
WACEGFS2OKR 
• гнучкі кліщі FS-2 
 

 
WAWALXL3 

• кейс XL3 для вимірювача та ак-
сесуарів 

 
WAPOJ1 
• контейнер для акумулятора 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Положення кришки вимірювача 
Рухома кришка дозволяє використовувати вимірювач в різних положеннях. 
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1 2 3

 
1 – Кришка знизу вимірювача 
2 - Кришка, як підпора 
3 - Кришка в положенні, що дозволяє зручно використовувати вимірювач при перенесенні на 
шиї за допомогою ременя 

13 Відомості про виробника 
 

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

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

 
 
 

14 Відомості про постачальника 
ТОВ «СОННЕЛ» 

Проспект Леся Курбаса 2Б 
03148 Київ 

+380 44 247 19-72 
+380 44 247 19-73 

e-mail: sonel@meta.ua 
internet: www.sonel.ua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:bok@sonel.pl
http://www.somel.pl/
http://www.sonel.ua/
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15  Відомості про сервісний центр 
 
 

Гарантійний та післягарантійний ремонт приладу здійснюють авторизовані 
Сервісні центри. Обслуговуванням користувачів займається Сервісний центр 
в м Київ, розташований за адресою: 
 

03148 Київ, 
Проспект Леся Курбаса 2Б 

+380 44 247 19-72 
+380 44 247 19-73 

e-mail: sonel@meta.ua 
internet: www.sonel.ua 

 
 

Дата: «       »                              20     р. 
 

Тип: MRU-200UA    № 
 
 

Гарантія 36 місяців 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sonel.ua/
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