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Вимірювач MRU-30UA- це сучасний, високоякісний вимірювальний прилад, легкий і безпечний 
в експлуатації. Проте, прочитайте це керівництво, яке дозволить уникнути помилок при вимірах 
і попередить можливі проблеми при використанні приладу. 
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1 Безпека 
 Вимірювач MRU-30UA використовується для виконання вимірювань, результати яких 
визначають стан безпеки електроустановки. У зв'язку з цим, щоб забезпечити нормальну 
експлуатацію і достовірність отриманих результатів, слід дотримуватися наступних рекомен-
дацій: 
• Перед початком експлуатації вимірювача Уважно прочитайте це керівництво і дотримуйтесь 

правил техніки безпеки та рекомендації виробника 
• Вимірювач MRU-30UA призначений для вимірювання опору заземлення, захисних і вирів-

нюючих потенціали з'єднань і питомого опору грунту. Будь-яке інше застосування 
вимірювача способом, не зазначеним в цьому посібнику, може призвести до його руйнуван-
ня і стати джерелом серйозної небезпеки для користувача. 

• Вимірювачем може користуватися тільки кваліфікований персонал, що має відповідні до-
пуски для роботи на електроустановках. Використання приладу сторонніми особами може 
призвести до його пошкодження і стати джерелом серйозної небезпеки для користувача. 

• Застосування цієї інструкції не виключає необхідності дотримання правил ТБ і правил по-
жежної безпеки, необхідних для виконання даного виду робіт. Перед початком роботи при 
використанні вимірювача в спеціальних умовах, наприклад, пожежо- та вибухонебезпечних 
умовах, необхідне проведення консультацій з особою, відповідальною за безпеку і гігієну 
праці. 

• Не допускається використання: 
⇒ вимірювача з ушкодженнями і повністю або частково несправного, 
⇒ проводів з пошкодженою ізоляцією, 
⇒ вимірювача, який занадто довго зберігався в поганих умовах (наприклад, підвищена 

шенной вологості). Після переміщення вимірювача зовні з холоду в тепле 
приміщення з великою вологістю, не виконуйте вимірювання, поки вимірювач не 
прогріється до температури навколишнього середовища (приблизно 30 хвилин).  

• Перед початком вимірювання необхідно перевірити, що дроти підключені до відповідних 
вимірювальним роз'ємів. 

• Не можна живити вимірювач від інших джерел, крім зазначених у цьому посібнику. 
• Входи вимірювального приладу мають електронний захист від перенапруги, наприклад, на 

випадок приєднання до електричної мережі, для всіх комбінацій входів - напруги до 276 В 
протягом 30 секунд. 

• Калібрування, проведене виробником, не враховує опір вимірювальних проводів. Резуль-
тат, який відображається вимірювальним приладом, є сумою опору вимірюваного об'єкта і 
опору проводів. 

• Прилад відповідає вимогам стандартів ДСТУ EN 61010-1 і ДСТУ EN 61557-1, -4, -5. 
 

Примітка: 
Виробник зберігає за собою право вносити зміни в зовнішній вигляд, комплектацію 
та технічні характеристики приладу. У зв'язку з постійним вдосконаленням програм-
ного забезпечення приладу, зовнішній вигляд дисплея для деяких функцій може 
дещо відрізнятися від представленого в цьому посібнику. 

 
 
 

Примітка: 
При спробі установки драйверів в 64-бітної системі Windows 8 може з'явитися інфор-
мація: "Установка не вдалася". 
Причина: в системі Windows 8 стандартно включена блокування установки драйверів, 
які не підписаних цифровим підписом. 
Рішення проблеми: необхідно відключити перевірку цифрового підпису драйверів в 
системі Windows. 
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2 Включення вимірювача і підсвічування екрану. 
 

 
 

 

Включити вимірювач кнопкою . 
 

    
     

Короткочасне натискання кнопки викли-
кає включення, а чергове натискання 
вимикання підсвічування дисплея.  

 

 
 

Вимкніть вимірювач, утримуючи 

кнопку  протягом 2 с. 
 

Аварийная 
ситуация. 

 
Натискання кнопки , приблизно 
протягом 7с, призводить до 
аварійного відключення вимірювача. 

 
 

3 Конфігурація вимірювача 
 

 
  

 
Включити вимірювач, утримуючи 
клавішу SET/SEL. 

 

 
 

 

  

Коли на екрані відображається Fn за 
допомогою клавішь  і  встановіть 
частоту мережі 50 Гц або 60 Гц (за за-
мовчуванням 50Гц) 

 

 

  

Використовуючи клавіші   і , пе-
рейдіть до екрану bEEP для настройки 
звукових сигналів. 
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Використовуючи клавіші  і  вста-
новіть звукові сигнали у включений 
( )або вимкнений ( ) стан. 

 

 

  

Використовуючи клавіші   и , пе-
рейдите к экрану oFF настройки време-
ни до автоматического отключения  
прибора (Auto-OFF) 

 

 
 

 

  

Використовуючи клавіші  і ,  вста-
новіть значення часу до автоматичного 
відключення (Auto-OFF) 300 с, 600 с, 
900 с або вимкніть цю функцію (гори-
зонтальні рисочки означають, що 
функція Auto-OFF вимкнена). Функція 
автоматичного відключення (Auto-OFF) 
викликає відключення невикористаного 
приладу через певний час. 

 

  

  

Використовуючи клавіші  і , перей-
діть до екрану diSt установки одиниці 
вимірювання довжини. 
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Використовуючи клавіші  і , вста-
новіть одиницю вимірювання довжини м 
(метри) або ft (фути) (за замовчуванням 
- „м”). 

 

 
  

Використовуючи клавіші  і , перей-
діть до екрану USB UPdt для оновлення 
програмного забезпечення вимірювача. 

 

 
 

 
 

 
Натисніть ENTER для входу в режим 
оновлення програмного забезпечення. Де-
тально процес оновлення програмного за-
безпечення описаний в главі: 7 
 

 
Після зміни параметрів, можна вийти з меню SETUP: 

 

 
 

 
Натисніть ENTER для запам'ятовування 
налаштувань (не стосується екрану в ре-
жимі Оновлення) або за допомогою клавіші 

 

 

ESC перейдіть до екрану вимірювань без 
збереження змін. 
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4 Вимірювання 
Примітка: 
 
Під час вимірювання на дисплеї відображається індикатор ходу виконання. 

 

4.1 Вимірювання напруг перешкод DC+AC 
 

 
Примітка: 

Вимірювання доступне тільки до натискання клавіші "START", коли прилад 
знаходиться в режимі вимірювання опору заземлення 2P, 3P, 4P, 3P+C, Rcont, ρ,  

 
 

 
 

У режимах вимірювання 2P, 3P, 4P, 3P + C, Rcont, ρ, до натискання клавіші 
"START", прилад контролює напругу на вимірювальних клемах (між роз'ємом E 
і іншими роз'ємами), а значення напруги перешкоди відображається на 
дисплеї. 

 
 
Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 

UN >100 В!, >100 В і безпере-
рвний звуковий сигнал , 

„ШУМ!” і  

Напруга на вимірювальних клемах більше 100В, вимір 
блокується. 

UN xx В!, >40 В В і безперерв-
ний звуковий сигнал , 

„ШУМ!” і  

Цифри xx - це значення напруги перешкоди. При 
напрузі на вимірювальних клемах більше 40В, 
вимірювання блокується. 

UN xx В!, >24 В, „ШУМ!” і 

 

Цифри xx - це значення напруги перешкоди. При 
напрузі на вимірювальних клемах більше 24В, але 
менше 40В, вимірювання блокується. 

„ШУМ!” 
Сигнал перешкоди менше 24В, але має дуже велике 
значення - результат вимірювання має додаткову по-
хибка. 
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4.2 Вимірювання опору заземлення 2-х провідним методом 

 

  

Використовуючи клавіші << або >> пе-
рейти до вимірювання 2P (горить світ-

лодіод ). Прилад перебуває в ре-
жимі вимірювання напруги перешкод на 
вимірювальних клемах. 

 

 
 

Натискаючи на клавішу SET / SEL можна 
перейти до вибору вимірювальної напру-
ги. 

 

 

    

 
Використовуючи клавіші  і , вста-
новити значення вимірювальної напруги 
25В або 50В.  

 

 

 

 
 
або 

 

Натисніть ENTER для підтвер-
дження налаштування або за 
допомогою клавіші ESC вийти з 
функції без збереження змін. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Прилад готовий до 
вимірювання. 
 

 

Підключити вимірювальні провода згідно з малюнком : 
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Для виконання вимірювання натисніть 
клавішуSTART. 
 

 

 

 

Після завершення 
вимірювання зчитайте з 
екрану результат. На 
дисплеї будуть показані 
результати всіх 
виконаних вимірювань.  

 

Результат зберігається на екрані протягом 20 с. Його можна викликати ще 
раз, якщо натиснути клавішу ENTER.  

 
 
Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 
 

R>9999 Ом Перевищено вимірювальний діапазон. 
UN >100 В, >100 В і безпере-

рвний звуковий сигнал , 

„ШУМ!” і  

Напруга на вимірювальних клемах більше 100В, вимір 
блокується. 

UN xx В, >40 В і безперервний 
звуковий сигнал ,  

„ШУМ!” і  

Цифри xx - це значення напруги перешкоди. При 
напрузі на вимірювальних клемах більше 40В, вимір 
блокується. 

UN xxВ, >24 В, „ШУМ!” і  
Цифри xx - це значення напруги перешкоди. При 
напрузі на вимірювальних клемах більше 24В, але 
менше 40В, вимір блокується. 

„ШУМ!” 
Сигнал перешкоди менше 24В, але має дуже велике 
значення - результат вимірювання має додаткову по-
хибка. 

 
 

4.3 Вимірювання опору заземлення 3-х провідним методом 
Основним видом вимірювання опору заземлення є вимірювання трьохпровідний методом. 

 

 Тестоване заземлення від'єднати від схеми заземлення об'єкта. 
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Використовучи клавіші << або>> перей-
ти до вимірювання 3P (горить світлодіод 

). Вимірювач перебуває в режимі 
вимірювання напруги перешкод на 
вимірювальних клемах. 

 

 
 

Натискаючи на клавішу SET / SEL можна 
перейти до вибору верхнього значення 
напруги. 

 

 

    

 
Використовучи клавіші  і , встано-
вити значення вимірювальної напруги 
25В або 50В. 

 

 

 

 
 
или 

 

Натисніть ENTER для підтвер-
дження настройки або за допо-
могою клавіші ESC вийти з 
функції без збереження змін. 

 
 

 
Вбийте в грунт струмовий зонд і підключіть його до гнізда H вимірювача. 
Вбийте в грунт потенційний зонд і підключіть його до гнізда S вимірювача. 
Підключіть тестоване заземлення до гнізда E вимірювача. 
Досліджуваний заземлитель, а також струмовий і потенційний зонди, повинні 
перебувати на одній лінії. 

 

Підключити вимірювальні дроти згідно з малюнком : 
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Вимірювач готовий 
до вимірювання. 
 

 

 
 

Для виконання вимірювання натисніть 
клавішуSTART. 
. 

 

 

 

Після завершення 
вимірювання зчитайте з 
екрану результат. На 
дисплеї будуть показані 
результати всіх 
виконаних вимірювань. 

 

 
  

Використовучи клавіші  і  можна пе-
реглядати окремі складові результату: 
RH –  опір струмового зонда, 
RS – опір потенційного зонда, 
ER – додаткова похибка, яку вносить опором 
зондів, 
UN – напруга перешкоди. 

 
Результат зберігається на екрані протягом 20 с. Його можна викликати ще 
раз, якщо натиснути клавішу ENTER.  

 

 

S

 

Повторіть вимірювання кілька разів (пункти 
6,7,8), переміщаючи на кілька метрів уздовж 
прямої потенційний зонд: віддаляючи і набли-
жаючи його до заземлення що перевіряється. 
Якщо результати вимірювання RE відрізняють-
ся один від одного більш ніж на 3%, то необ-
хідно значно збільшити відстань від токового 
зонда до тестованого заземлення і повторити 
вимірювання. 
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Примітка: 
 
 

 
Вимірювання опору заземлення можна виконати, якщо напруга перешкод 
не перевищує 24В. Напруга перешкод вимірюється до рівня 100В, але по-
над 40В сигнализируется, як небезпечне. Не можна підключати 
вимірювальний прилад до напруг вище 100 В. 

 
  
- Слід звернути особливу увагу на якість з'єднання досліджуваного об'єкта з вимірювальним 
проводом - місце контакту повинно бути очищено від фарби, іржі і т. ін. 
 
- Якщо опір вимірювальних електродів (зондів) занадто великий, то виміряний опір RE отримає 
додаткову похибку. Особливо велика похибка виникає під час вимірювання малої величини 
опору заземлення, при слабкому контакті зондів з грунтом (така ситуація часто має місце, коли 
конструкція заземлювача виконана добре, а верхня частина грунту суха і слабо проводить 
струм). Тоді відношення опору зондів до виміряного опору заземлення буде дуже велике, як і 
похибка вимірювання, що залежить від нього. Можна тоді, відповідно до формул, наведених в 
пункті 12.2, зробити розрахунки, які дозволять оцінити вплив умов вимірів. Можна також 
поліпшити контакт електрода з грунтом, наприклад, зволожуючи водою місце установки зонда, 
вбити його заново в іншому місці або використовувати подовжений 80 см зонд. Також перевірте 
цілість ізоляції вимірювальних проводів і переконайтеся, що немає корозії і поганого контакту в 
місцях з'єднань: провід - роз'єм типу «банан» - зонд. У більшості випадків достатньо досягнутої 
точності вимірювання, однак необхідно завжди знати величину додаткової похибки. 
 
Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 
 

RE>9999 Ом Перевищено вимірювальний діапазон 
UN >100 В, >100 В і безперервний зву-

ковий сигнал , „ШУМ!” і  
Напруга на вимірювальних клемах більше 100В, 
вимірювання блокується. 

UN xx В, >40 В і безперервний звуковий 

сигнал , „ШУМ!” і  

Цифри xx - це значення напруги перешкоди. При 
напрузі на вимірювальних клемах більше 40В, 
вимірювання блокується. 

UN xx В, >24В, „ШУМ!” і  
Цифри xx - це значення напруги перешкоди. При 
напрузі на вимірювальних клемах більше 24В, 
але менше 40В, вимірювання блокується. 

„ШУМ!” 
Сигнал перешкоди менше 24В, але має дуже ве-
лике значення - результат вимірювання має до-
даткову похибку. 

 
і ER разом зі значенням у % 

Похибка через опір електродів> 30%. (Для ро-
зрахунку додаткової похибки беруться виміряні 
значення). 

 
і RH або RS разом зі значенням в Ом 

Опір електродів H і S, або одного з них, переви-
щує 19,9 кОм - достовірне вимірювання немож-
ливо. 

Миготливі обідки: 

, ,  

Миготливі обідки символів: E, або H, або S, або 
два, або всі три одночасно означають, що до 
вимірювальних роз'ємів не підключений один, 
два або три проводи.  
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4.4 Вимірювання опору заземлення 4-х провідним методом 
Чотирьохпровідний метод рекомендується застосовувати при вимірюванні опору зазем-

лення дуже малих значень. Він дозволяє уникнути впливу опору вимірювальних проводів на ре-
зультат вимірювання. Для визначення опору грунту рекомендується використовувати призна-
чену для цього вимірювання функцію (глава 4.9). 

 

 Тестоване заземлення від'єднати від схеми заземлення об'єкта. 
 

 
 

 

  

Використовуючи клавіші << або >> пе-
рейти до вимірювання 4P (горить світ-

лодіод ). Прилад перебуває в ре-
жимі вимірювання напруги перешкод між 
вимірювальними клемами E і H. 

 

 
 

Натискаючи на клавішу SET / SEL можна 
перейти до вибору верхнього значення 
напруги. 

 

 

    

 
Використовуючи клавіші  і , вста-
новити значення вимірювальної напруги 
25В або 50В. 

 

 

 

 
 
або 

 

Натисніть ENTER для підтвер-
дження настройки або за допо-
могою клавіші ESC вийти з 
функції без збереження змін 

 
  

 
Підключити вимірювальні провода згідно з малюнком : 
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Вбийте в грунт струмовий зонд і підключіть його до гнізда H вимірювача. 
Вбийте в грунт потенційний зонд і підключіть його до гнізда S вимірювача. 
Підключіть тестоване заземлення до гнізда E вимірювача. 
Підключіть провід з роз'єму ES до заземлення що перевіряється нижче місця 
підключення проводу E. 
Досліджуваний заземлитель, а також струмовий і потенційний зонди, повинні пе-
ребувати на одній лінії. 
 

 

 

 

 
 
Прилад готовий до 
вимірювання. 
 

 

 
 

Для виконання вимірювання натисніть 
клавішуSTART. 
 

 

 

 

Після завершення 
вимірювання вважайте з 
екрану результат. На 
дисплеї будуть показані 
результати всіх 
виконаних вимірювань. 
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Використовуючи клавіші  і  можна пе-
реглядати окремі складові результату: 
RH – опір струмового зонда, 
RS – опір потенційного зонда, 
ER – додаткова похибка, яка вноситься опо-
ром зондів, 
UN – напруга перешкоди. 

 
Результат зберігається на екрані протягом 20 с. Його можна викликати ще 
раз, якщо натиснути клавішу ENTER. 

 

 

S

 

Повторіть вимірювання кілька разів (пункти 
6,7,8), переміщаючи на кілька метрів уздовж 
прямої потенційний зонд: віддаляючи і набли-
жаючи його до перевіряється заземлення. 
Якщо результати вимірювання RE відрізняють-
ся один від одного більш ніж на 3%, то необ-
хідно значно збільшити відстань від токового 
зонда до тестованого заземлення і повторити 
вимірювання. 

 
Примітнки: 
 

 
 

Вимірювання опору заземлення можна виконати, якщо напруга перешкод 
не перевищує 24В. Напруга перешкод вимірюється до рівня 100В, але по-
над 40В сигнализируется, як небезпечне. Не можна підключати 
вимірювальний прилад до напруг вище 100 В. 

 
  
- Слід звернути особливу увагу на якість з'єднання досліджуваного об'єкта з вимірювальним 
проводом - місце контакту повинно бути очищено від фарби, іржі і т. ін. 
 
- Якщо опір вимірювальних електродів (зондів) занадто великий, то виміряний опір RE отримає 
додаткову похибку. Особливо велика похибка виникає під час вимірювання малої величини 
опору заземлення, при слабкому контакті зондів з грунтом (така ситуація часто має місце, коли 
конструкція заземлювача виконана добре, а верхня частина грунту суха і слабо проводить 
струм). Тоді відношення опору зондів до виміряного опору заземлення буде дуже велике, як і 
похибка вимірювання, що залежить від нього. Можна тоді, відповідно до формул, наведених в 
пункті 12.2, зробити розрахунки, які дозволять оцінити вплив умов вимірів. Можна також 
поліпшити контакт електрода з грунтом, наприклад, зволожуючи водою місце установки зонда, 
вбити його заново в іншому місці або використовувати подовжений 80 см зонд. Також перевірте 
цілість ізоляції вимірювальних проводів і переконайтеся, що немає корозії і поганого контакту в 
місцях з'єднань: провід - роз'єм типу «банан» - зонд. У більшості випадків достатньо досягнутої 
точності вимірювання, однак необхідно завжди знати величину додаткової похибки. 
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Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 
 

RE>9999 Ом Перевищено вимірювальний діапазон. 
UN >100 В, >100 В і безперервний зву-

ковий сигнал , „ШУМ!” і  
Напруга на вимірювальних клемах більше 
100В, вимірювання блокується. 

UN xx В!, >40 В і безперервний звуко-

вий сигнал , „ШУМ!” і  

Цифри xx - це значення напруги перешкоди. 
При напрузі на вимірювальних клемах більше 
40В, вимірювання блокується. 

UN xx В!, >24 В, „ШУМ!” і  
Цифри xx - це значення напруги перешкоди. 
При напрузі на вимірювальних клемах більше 
24В, але менше 40В, вимірювання блокується. 

„ШУМ!” 
Сигнал перешкоди менше 24В, але має дуже 
велике значення - результат вимірювання має 
додаткову похибку. 

 
і ER разом зі значенням у % 

Похибка через опір електродів> 30%. (Для ро-
зрахунку додаткової похибки беруться виміряні 
значення). 

 
і RH або RS разом зі значенням в Ом 

Опір електродів H і S, або одного з них, пере-
вищує 19,9 кОм - достовірне вимірювання не-
можливо. 

Миготливі обідки: 

, , ,  

Миготливі обідки символів: E, або ES, або H, 
або S, або два, або три, або все одночасно 
означають, що до вимірювальних роз'ємів не 
підключений один, два, три або чотири дроти.  

 

4.5 Вимірювання опору заземлення 3-х провідним методом + 
кліщі 

 

 

  

Використовуючи клавіші << або >> перей-
ти до вимірювання 3P+  (горить світлодіод 

). Прилад перебуває в режимі 
вимірювання напруги перешкод між 
вимірювальними клемами і струму, що про-
ходить через вимірювальні кліщі. 

 

 
 

Натискаючи на клавішу SET / SEL можна 
перейти до вибору верхнього значення 
напруги. 

 

 

    

 
Використовуючи клавіші  і , вста-
новити значення вимірювальної напруги 
25В або 50В. 

 

 

 

 
 
або 

 

Натисніть ENTER для підтвер-
дження настройки або за допомо-
гою клавіші ESC вийти з функції 
без збереження змін. 
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Вбийте в грунт струмовий зонд і підключіть його до гнізда H вимірювача. 
Вбийте в грунт потенційний зонд і підключіть його до гнізда S вимірювача. 
Підключіть тестоване заземлення до гнізда E вимірювача. 
Досліджуваний заземлитель, а також струмовий і потенційний зонди, повинні пе-
ребувати на одній лінії. 
Заблокуйте вимірювальні кліщі на тестованому заземлении нижче місця 
підключення проводу E. 

 
 

 

 

 
 
Вимірювач готовий 
до вимірювання. 
 

 

 

  

За допомогою клавіш  і  можна пере-
микатися між вимірюваннями: 
UN – напруга перешкоди, 
IL – струм витоку, вимірюваний кліщами. 

 

 
 

Для виконання вимірювання натисніть 
клавішу START. 
 

 

Підключити вимірювальні дроти згідно з малюнком 
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Після завершення 
вимірювання зчитайте з 
екрану результат. На 
дисплеї будуть показані 
результати всіх 
виконаних вимірювань. 

 

 
  

Використовуючи клавіші  і  можна пе-
реглядати окремі складові результату: 
 
RH – опор струмового зонду, 
RS – опор потенційного зонду, 
ER – додаткова похибка, яка вноситься опо-
ром зондів, 
UN – напруга перешкоди, 
IL – струм витоку. 

 
Результат зберігається на екрані протягом 20 с. Його можна викликати ще 
раз, якщо натиснути клавішу ENTER. 

 

 

S

 

Повторіть вимірювання кілька разів (пункти 
6,7,8), переміщаючи на кілька метрів уздовж 
прямої потенційний зонд: видаляючи і прибл-
жая його до перевіряється заземлення. 
Якщо результати вимірювання RE відрізняють-
ся один від одного більш ніж на 3%, то необ-
хідно значно збільшити відстань від токового 
зонда до тестованого заземлення і повторити 
вимірювання. 

Примітка: 
 

 
Вимірювання опору заземлення можна виконати, якщо напруга перешкод 
не перевищує 24В. Напруги перешкод вимірюється до рівня 100В, однак 
понад 40В сигнализируется як небезпечне. Не приєднуйте вимірювач до 

об'єктів, напруга на яких перевищує 100В. 
 

 
- Кліщі не входять до складу основного комплекту вимірювача, їх можна придбати окремо. 
 
- Кліщі необхідно відкалібрувати перед їх першим застосуванням. Рекомендується проводити 
періодичну калібрування, щоб уникнути впливу старіння елементів на точність вимірювання. 
Функція калібрування кліщів описана в главі 4.7. 
 
- - Слід звернути особливу увагу на якість з'єднання досліджуваного об'єкта з вимірювальним 
проводом - місце контакту повинно бути очищено від фарби, іржі і т. ін. 
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- Якщо опір вимірювальних електродів (зондів) занадто великий, то виміряний опір RE отримає 
додаткову похибку. Особливо велика похибка виникає під час вимірювання малої величини 
опору заземлення, при слабкому контакті зондів з грунтом (така ситуація часто має місце, коли 
конструкція заземлювача виконана добре, а верхня частина грунту суха і слабо проводить 
струм). Тоді відношення опору зондів до виміряного опору заземлення буде дуже велике, як і 
похибка вимірювання, що залежить від нього. Можна тоді, відповідно до формул, наведених в 
пункті 12.2, зробити розрахунки, які дозволять оцінити вплив умов вимірів. Можна також 
поліпшити контакт електрода з грунтом, наприклад, зволожуючи водою місце установки зонда, 
вбити його заново в іншому місці або використовувати подовжений 80 см зонд. Також перевірте 
цілість ізоляції вимірювальних проводів і переконайтеся, що немає корозії і поганого контакту в 
місцях з'єднань: провід - роз'єм типу «банан» - зонд. У більшості випадків достатньо досягнутої 
точності вимірювання, однак необхідно завжди знати величину додаткової похибки. 
 
Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 
 

RE>9999 Ом Перевищено вимірювальний діапазон. 
UN >100 В, >100 В і безперервний зву-

ковий сигнал , „ШУМ!” і  
Напруга на вимірювальних клемах більше 
100В, вимірювання блокується. 

UN xx В!, >40 В і безперервний звуко-

вий сигнал , „ШУМ!” і  

Цифри xx - це значення напруги перешкоди. 
При напрузі на вимірювальних клемах більше 
40В, вимірювання блокується. 

UN xx В!, >24 В, „ШУМ!” і  
Цифри xx - це значення напруги перешкоди. 
При напрузі на вимірювальних клемах більше 
24В, але менше 40В, вимірювання блокується. 

„ШУМ!” 
Сигнал перешкоди менше 24В, але має дуже 
велике значення - результат вимірювання має 
додаткову похибку. 

 
і ER разом зі значенням у % 

Похибка через опір електродів> 30%. (Для ро-
зрахунку додаткової похибки беруться виміряні 
значення). 

 
і RH або RS разом зі значенням в Ом 

Опір електродів H і S, або одного з них, пере-
вищує 19,9 кОм - достовірне вимірювання не-
можливо. 

Миготливі обідки: 

, ,  

Миготливі обідки символів: E, або H, або S, або 
два, або всі три одночасно означають, що до 
вимірювальних роз'ємів не підключений один, 
два або три проводи.  

Миготливий символ кліщів  

Вимірювальні кліщі не підключені або 
виміряний кліщами струм занадто малий. 

IL xx A , I>1 A,  
Струм перешкоди більш 1A, вимірювання не-
можливо. 

 
 

4.6 Вимірювання за допомогою двох кліщів 
Вимірювання за допомогою двох кліщів застосовується там, де немає можливості викори-

стовувати електроди, вбиті в землю. 
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УВАГА! 
Метод з використанням двох струмових кліщів застосовується тільки при 

вимірюванні опору багатоелементних заземлений. 
 

 
 

 

  

Використовіючи клавіши << або >> перейти 
до вимірювання  (горить світлодіод 

). Прилад перебуває в режимі 
вимірювання напруги перешкод між 
вимірювальними клемами E і H, а також 
струму, що проходить через вимірювальні 
кліщі. 

 
 

 

 

 
 

 
Передають кліщі підключити до роз'ємів E і H, а струмові 
кліщі підключити в роз'єм для кліщів . 
Замкнути губки передавальних і прийомних кліщів на вимірюваному заземле-
нии на відстані не менше 30 см один від одного. 

 

 

 

 
 
Прилад готовий до 
вимірювання. 
 

 

 
 

Для виконання вимірювання натисніть 
клавішу START. 
 

Підключити вимірювальні дроти згідно з малюнком : 
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Після завершення 
вимірювання зчитайте з 
екрану результат і 
значення струму витоку. 
 

 
 

Результат зберігається на екрані протягом 20 с. Його можна викликати ще 
раз, якщо натиснути клавішу ENTER. 

 
 
Примітка: 
 

 
 

Вимірювання можуть бути виконані при значенні струму перешкоди, що не 
перевищує 1A і частоти, згідно з налаштування параметрів в меню SET. 

 
 
- Кліщі не входять до складу основного комплекту вимірювача, їх можна придбати окремо. 
 
- Кліщі необхідно відкалібрувати перед їх першим застосуванням. Рекомендується проводити 
періодичне калібрування, щоб уникнути впливу старіння елементів на точність вимірювання. 
Функція калібрування кліщів описана в главі 4.7 
 
Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем  
 

RE>99,9 Ом Перевищено вимірювальний діапазон. 
Миготливі символи кліщів 

  

Передаючі кліщі не підключені. 

Миготливі символи кліщів 

 

Вимірювальні кліщі не підключені або 
виміряний кліщами струм занадто малий.  

IL xxA , I>1A,  
Струм перешкоди більш 1A, вимірювання не-
можливо. 

 
 

4.7 Калібрування струмовимірювальних кліщів C-3 
Кліщам, додатково придбаним для даного вимірювача, потрібно калібрування перед першим 
використанням. Рекомендується періодично повторювати калібрування, щоб уникнути впливу 
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старіння елементів на точність вимірювання. Цю процедуру необхідно також прово-дить після 
заміни кліщів. 
 

 
 

 
или: 

 

В режимі  (горить світлодиод ), використовуючи 
клавішу SET / SEL, перейдіть до екрану калібрування 
струмовимірювальних кліщів. 

 

 

  

 

В режимі 3P+  (горить світлодиод ), використовую-
чи клавішу SET / SEL, перейдіть до екрану установки 
напруги вимірювання, а потім за допомогою клавіш  і 

 перейдіть до екрану калібрування струмовимірюваль-
них кліщів.  

 
 

 

 

 
З'являється блимаючий напис 
CAL, яка свідчить про го-
товність до процесу 
калібрування. 
 
 

 

 

 

 
Заблокуйте проводом роз'єми 
вимірювача E і H, обхопіть 
кліщами цей провід. 

 
 

 
 

 
Натисніть START. 

 
Прилад визначив поправочний коефіцієнт для підключених кліщів. Коефіцієнт за-

лишається в пам'яті приладу навіть після вимкнення живлення вимірювача, аж до 
наступного успішного калібрування вимірювальних кліщів.  
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З'являється напис donE, яка 
свідчить про закінчення 
процесу калібрування 
струмовимірювальних кліщів.  
 
 

 

 

 

 
 
або 

 

Через 20 з прилад автоматично повернеться 
до екрану готовності до вимірювань, Користу-
вач може зробити це раніше, натискаючи 
клавішу ESC або ENTER. 

 
Примітка: 
 
- Слід звернути увагу, щоб провід розташовувався в центрі губок кліщів. 
 

Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 
 

Миготливі обідки:  

  і напис oPEn 

Миготливі обідки символів E і H і напис сиг-
налізують, що роз'єми не з'єднані 
калібрувальним проводом. 

Миготливий символ кліщів 

 

Вимірювальні кліщі не підключені. 

 
 

4.8 Тест цілості захисних і вирівнюючих потенціал проводів 
(ток 200 мА) 

 
 

Примытка: 
Вимірювання відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN 61557-4  

(U<24В, I>200мА для R≤10 Ом). 
 

 

 

  

Використовуючи клавіші << або >> пе-
рейти до вимірювання RCONT 200mA (горить 

світлодіод ). Прилад перебуває в 
режимі вимірювання напруги перешкод 
між вимірювальними клемами E та H. 
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Вимірювач готовий 
до вимірювання. 
 

 

 
 

Для виконання вимірювання натисніть 
клавішуSTART. 
 

 

 

 

Після завершення 
вимірювання зчитайте з 
екрану результат і 
значення напруги 
перешкоди. 

 
Результат зберігається на екрані протягом 20 с. Його можна викликати ще 
раз, якщо натиснути клавішу ENTER. 

 
 
 
 
 
 
 

Підключити вимірювальні дроти згідно з малюнком : 
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Додаткова інформація, яка відображається приладом 
 

R>1999 Ом Перевищено вимірювальний діапазон. 
UN >100 В; >100 В і безперервний 

звуковий сигнал , „ШУМ!” і  
Напруга на вимірювальних клемах більше 100В, 
вимірювання блокується. 

UN xx В; >40В і безперервний звуко-

вий сигнал , „ШУМ!” і  

Цифри xx - це значення напруги перешкоди. При 
напрузі на вимірювальних клемах більше 40В, 
вимірювання блокується. 

UN xx В; >3 В, „ШУМ!” і  
Цифри xx - це значення напруги перешкоди. При 
напрузі на вимірювальних клемах більше 3В, але 
менше 40В, вимірювання блокується. 

„ШУМ!” 
Сигнал перешкоди менше 3 В, але має дуже вели-
ке значення - результат вимірювання має додатко-
ву похибка. 

 

4.9 Калібрування проводів для вимірювання RCONT 
Для усунення впливу опору проводів на результат вимірювання RCONT можна провести їх 
калібрування (автообнуленіе). Функція доступна в режимі вимірювання RCONT. 
 

 

 

 

В режимі RCONT (горить світлодіод ) використовую-
чи клавішуSET / SEL перейти до екрану автоматичного 
обнулення опору вимірювальних проводів. 

 

 

 

 
З'являється блимаючий напис 
AUTO-ZERO, що свідчить про 
готовність виконання 
калібрування вимірювальних 
проводів. 
 

 

 

 

Підключити вимірювальні дроти згідно з малюнком . 
 Замкнути між собою провода, підключені до роз'ємів E і S. 
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Натисніть START. 

 

 

 

Постійне відображення напису 
AUTO-ZERO (не блимає), свід-
чить про виконану калібрування 
вимірювальних проводів. 
 
В результаті отримано когось 
компенсувати значення з по-
правкою для вимірювання 
RCONT. Компенсація також 
зберігається після відключення і 
при вклю-ченіі вимірювача 
(якщо відображається напис 
AUTO-ZERO).  

 

 
Для скасування компенсації (поверненню до заводської калібрування) необ-
хідно виконати вищевказані дії при розімкнутих вимірювальних проводах, 
після чого на місці результату з'явиться напис oFF (компенсація проводів 
відключена). Після завершення скасування автообнуленія напис AUTO-
ZERO перестає відображатися.  

 

 

 

 
або 

 

Через 20 с вимірювач автоматично повернеть-
ся до екрану готовності до вимірювань, Кори-
стувач може зробити це раніше, натискаючи 
клавішу ESC або ENTER. 

 

4.10 Измерение удельного сопротивления грунта 
Для вимірювання опору грунту, що використовується при підготовці проектування системи 
заземлення або в геології, передбачена окрема функція: вимірювання питомого опору грунту . 
Ця функція з точки зору метрології ідентична чотирьох провідного вимірювання опору зазем-
лення, однак, містить додаткову процедуру введення відстані між зондами. Результатом 
вимірювання є значення опору, автоматично розраховується за формулою ρ = 2πLRE, що вико-
ристовується в методі вимірювання Веннера. Ця методика передбачає рівні відстані між елек-
тродами (зондами). 

 

 

  

Використовуючи клавіші << або >> перейти 

до вимірювання  (горить світлодіод  ). 
Прилад перебуває в режимі вимірювання 
напруги перешкод між вимірювальними кле-
мами і струму, що проходить через 
вимірювальні кліщі. 

 

 
 

Натискаючи клавішу SET / SEL можна 
перейти до введення відстані між 
вимірювальними зондами.  
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Використовуючи клавіші  і  ввести 
значення відстані між вимірювальними 
зондами. Можна вибрати від 1 м до 50 м 
через 1 метр або від 1 фута до 150 футів 
через 1  фут (ft). 

 

 
 

За допомогою клавіші  перейдіть до 
вибору напруги вимірювання. 

 

 

    

 
Використовуючи клавіші  і , вста-
новити значення вимірювальної напруги 
25В або 50В.  

 

 

 

 
 
або 

 

Натисніть ENTER для підтвер-
дження налаштування або за 
допомогою клавіші ESC вийти з 
функції без збереження зраді-
ний. 

 
 

 

 
 

 
По черзі встановіть 4 електрода (зонд з загостреним кінцем) по прямій лінії і з 
рівними інтервалами L між ними: 
 
вбийте в грунт струмовий зонд і підключіть його до гнізда H вимірювача, 
вбийте в грунт потенційний зонд і підключіть його до гнізда S вимірювача, 
вбийте в грунт потенційний зонд і підключіть його до гнізда ES вимірювача, 
вбийте в грунт струмовий зонд і підключіть його до гнізда E вимірювача. 

 

Підключити вимірювальні дроти згідно з малюнком : 
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Прилад готовий до 
вимірювання. 
 

 

 
 

Для виконання вимірювання натисніть 
клавішу START. 
 

 

 

 

 
Після завершення 
вимірювання зчитайте з 
екрану результат. На 
дисплеї будуть показані 
результати всіх 
виконаних вимірювань. 

 

 
  

Використовуючи клавіші  і  можна пе-
реглядати окремі складові результату: 
 
RH – опір струмового зонда, 
RS – опір потенційного зонда, 
ER – додаткова похибка, яку вносить со-
спротивом зондів, 
UN – напруга перешкоди. 
 

 
Результат зберігається на екрані протягом 20 с. Його можна викликати ще 
раз, якщо натиснути клавішу ENTER. 
 

Примітки: 
 

 
 

Вимірювання опору заземлення можна виконати, якщо напруга перешкод не 
перевищує 24В. Напруги перешкод вимірюється до рівня 100В, однак понад 
40В сигнализируется як небезпечне. Уникайте використання вимірювач до 
об'єктів, напруга на яких перевищує 100В. 
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- У розрахунках приймають, що відстані між окремими вимірювальними зондами однакові (ме-
тод Wennera). Якщо це не так, необхідно виконати вимірювання опору заземлення 4-х 
провідним методом і самостійно зробити розрахунки. 
- Слід звернути особливу увагу на якість з'єднання досліджуваного об'єкта з вимірювальним 
проводом - місце контакту повинно бути очищено від фарби, іржі і т. ін. 
- Якщо опір вимірювальних електродів (зондів) занадто великий, то виміряний опір RE отримає 
додаткову похибку. Особливо велика похибка виникає під час вимірювання малої величини 
опору заземлення, при слабкому контакті зондів з грунтом (така ситуація часто має місце, коли 
конструкція заземлювача виконан-нена добре, а верхня частина грунту суха і слабо проводить 
струм). Тоді відношення опору зондів до виміряного опору заземлення буде дуже велике, як і 
похибка вимірювання, що залежить від нього. Можна тоді, відповідно до формул, наведених в 
пункті 12.2, зробити розрахунки, які дозволять оцінити вплив умов вимірювань. Можна також 
поліпшити контакт електрода з грунтом, наприклад, зволожуючи водою ме-сто установки зонда, 
вбити його заново в іншому місці або використовувати подовжений 80 см зонд. Також перевірте 
цілістність ізоляції вимірювальних проводів і переконайтеся, що немає корозії і поганого контак-
ту в місцях з'єднань: провід - роз'єм типу «банан» - зонд. У більшості випадків достатньо досяг-
нутої точності вимірювання, однак необхідно завжди знати величину додаткової похибки. 
 
Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 
 

 > xxx кОм∙м або 
  > xxx кОм∙фут 

Перевищено вимірювальний діапазон, де xxx - 
це максимальне виміряне значення при обраних 
налаштуваннях. 

UN >100В; > і безперервний звуковий 

сигнал , „ШУМ!” і  
Напруга на вимірювальних клемах більше 100В, 
вимірювання блокується. 

UN xx В; >40В і безперервний звуковий 

сигнал , „ШУМ!” і  

Цифри xx - це значення напруги перешкоди. При 
напрузі на вимірювальних клемах більше 40В, 
вимірювання блокується. 

UN xx В; >24 В, „ШУМ!” і  
Цифри xx - це значення напруги перешкоди. При 
напрузі на вимірювальних клемах більше 24В, 
але менше 40В, вимірювання блокується. 

„ШУМ!” 
Сигнал перешкоди менше 24В, але має дуже 
велике значення - результат вимірювання має 
додаткову похибку. 

 
і ER разом зі значенням у % 

 

Похибка через опір електродів> 30%. (Для ро-
зрахунку додаткової похибки беруться виміряні 
значення). 

 
і RH або RS разом зі значенням в Ом 

Опір електродів H і S, або одного з них, пере-
вищує 19,9 кОм - достовірне вимірювання не-
можливо. 

Блимаючі обідки: 

, , ,  

Миготливі обідки символів: E, або ES, або H, 
або S, або два, або три, або все одночасно 
означають, що до вимірювальних роз'ємів не 
підключений один, два, три або чотири проводи. 

5 Пам'ять результатів вимірювань 
Вимірювачі MRU-30UA оснащені пам'яттю, розділеною на 10 банків по 99 осередків. Завдя-

ки динамічному розділу пам'яті, кожен з осередків може містити різну кількість окремих резуль-
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татів, в залежності від потреб. Це забезпечує оптимальне використання пам'яті. Кожен резуль-
тат можна записувати в осередок з обраним номером і у вибраному банку, завдяки чому кори-
стувач вимірювача може на свій розсуд призначати номери осередків для окремих точок 
вимірювання та номери банків для окремих об'єктів, виконувати вимірювання в будь-якій 
послідовності і повторювати їх без втрати інших даних. 

Пам'ять результатів вимірювань не обнуляється після виключення приладу, завдяки чому 
вони можуть бути згодом зчитані або передані в комп'ютер. Також не змінюється номер поточ-
ного осередку й банку. 

 
Примітки: 
 
- В одному осередку можна зберегти результати одного вимірювання. 
- Після введення результату вимірювання номер осередку автоматично збільшується. 
- Рекомендується стерти пам'ять після зчитування даних або перед виконанням нової серії 
вимірювань, які можуть зберегтися в ті ж самі осередки, що і попередні. 
 

5.1 Введення результатів вимірювань в пам’ять 
 

 

 

 
Після виконання вимірювання натисніть 
клавішу ENTER. Вимірювач переключиться в 
режим запису в пам'ять. 

 
 

 

 

 
Осередок порожній. 
 
 

 
 
 

 

 
Осередок зайнято 
зазначеним типом 
вимірювання.   
 
 

 

  

 
Використовуючи клавіші  і  можна пе-
реглядати складові результату, записані в 
даний осередок, якщо вони є. 
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 Щоб змінити номер осередку або банку необхідно: 
 

 
  

 
При миготливому номері осередку, за допо-
могою клавіш  і  введіть необхідний 
номер комірки. 

 

 
 

 
Натисніть SET / SEL - блимає номер банку. 

 

 
  

 
За допомогою клавіш  і  введіть необ-
хідний номер банку. 

 

 

 

Після вибору відповідного банку і осередки, 
натисніть клавішу ENTER, для збереження ре-
зультату в пам'яті. Запис сигналізується потрійним 
звуковим сигналом. 

 

 

За допомогою клавіші ESC можна повернутися до 
екрана вимірювань без збереження результат. 

 
 При спробі запису в зайнятий осередок з'явиться попередження 

OVEr ?: 
 

 
 

 

 

 
 
или 

 

Натисніть клавішу ENTER для 
перезапису результату або ESC, 
щоб відмовитися від запису і 
вибрати інший осередок або 
банк. 

 
Примітки: 
 
- Після проведення вимірювання результат на дисплеї відображається протягом 20 с. або до 
моменту: 

• зміни функції вимірювання, 
• спрацювання Auto-OFF, 
• виявлення вимірювачем напруги перешкоди> 50В, 
• здійснення одного з наступних дій: 
o натискання клавіші ESC і переходу в режим вольтметра, 
o виконання наступного вимірювання, 
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o запису в пам'ять. 
- Після натискання клавіші ESC і переходу в режим вольтметра, закінченню 20 с. або записи в 
пам'ять, можна викликати на екран дисплея останній результат за допомогою клавіші ENTER. 
- У пам'яті зберігається повний набір результатів (головний і додаткові) даної функції 
вимірювання, а також встановлені параметри вимірювання. 

5.2 Перегляд пам’яти 

 

  

 
Використовуючи клавіші  << або>> перей-
ти до функції перегляду пам'яті: MEM (го-

рить світлодіод ).  
 

 

  

 
За допомогою клавіш  і  можна пе-
реглядати складові результату, записані в 
дану комірку, якщо вони є. 

 
 Для зміни номера комірки або банку необхідно: 

 

 

  

 
При мигаючому номері осередку, за допо-
могою  і  введіть необхідний номер 
осередку. 

 

 
 

 
Натисніть клавішу SET/SEL – мигає номер банку. 

 

 
  

 
За допомогою клавіш  і  введіть 
необхідний номер банку. 

 
- Для вимірювань RCONT і 2P немає можливості перегляду складових результату. 
 

5.3 Видалення пам'яти 
Можна стерти вміст одного осередку, банку або всієї пам'яті. 
 

5.3.1 Видалення осередку 
 

 

  

 
Використовуючи клавіші << або >> 
перейти до функції перегляду пам'яті: 

MEM (горить світлодіод ). 
 



КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ MRU-30UA 35 

 

 

 
Визначити номер осе-
редку, що підлягає 
видаленню, згідно п. 
5.2. 
 

 

 
 

 
 
Натисніть ENTER. 

 
 

 

 

 
На дисплеї відобра-
жається символ 
dEL?, Що сигналізує 
готовність до стиран-
ня. 

 

 
 

 
 
Натисніть ENTER. 

 
 

 

 
З'являється значок 

 і надпис dEL 
ConF ?, що є 
підтвердженням 
операції стирання. 

 

 
 або  

Ще раз натисніть на кнопку ENTER 
для видалення вмісту вибраного 
осередку. Після стирання осередку 
прилад видає потрійний звуковий 
сигнал. Відмова та повернення до 
перегляду пам'яті відбувається за 
допомогою клавіші ESC. 
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Вміст осередку було видалено. 

5.3.2 Видалення банку 
 

 

  

 
Використовуючи клавіші  << або >> 
перейти до функції перегляду пам'яті: 

MEM (горить світлодіод ). 

 

 

 
Визначити номер бан-
ку, що підлягає сти-
ранню, згідно п. 5.2. 
Ввести номер осеред-
ку у вигляді "- -" (пе-
ред "01"), з'явиться 
екран розташований 
нижче: 

 
 

 

 
На дисплеї відобра-
жається символ 
dEL?, Що сигналізує 
готовність до стиран-
ня. 

 

 
 

 
 
Натисніть ENTER. 
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З'являється значок 

 і надпис dEL 
ConF ?, є підтвер-
дженням операції 
стирання. 

 

 
 або  

Ще раз натисніть на кнопку ENTER 
для видалення вмісту обраного бан-
ку. Після стирання банку пам'яті при-
лад видає потрійний звуковий сигнал. 
Відмова та повернення до перегляду 
пам'яті відбувається за допомогою 
клавіші ESC. 
 

 
 
Вміст банку пам'яті було видалено. 

5.3.3 Видалення усієї пам'яти 

 

  

 
Використовуючи клавіші  << або >> 
перейти до функції перегляду пам'яті: 

MEM (горить світлодіод ). 

 

 

 
Визначити номер банку у 
вигляді „ --” (перед “0”)... 
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… номер банку та 
осередку змінюється 
на "-", з'являється 
символ dEL?, що 
сигналізує готовність 
до стирання вмісту 
всієї пам'яті. 

 

 
 

 
 
Натисніть ENTER. 

 
 

 

 
З'являється значок 

 і надпис dEL 
ConF ?, є підтвер-
дженням операції 
стирання. 

 

 
 або  

Ще раз натисніть на кнопку ENTER для 
видалення вмісту пам'яті. Після сти-
рання банку пам'яті прилад видає по-
трійний звуковий сигнал. Відмова та 
повернення до перегляду пам'яті 
відбувається за допомогою клавіші 
ESC. 

 

 
 

Весь вміст всієї пам'яті було видалено. 
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6 Передача даних 

6.1 Оснащення для спільної роботи з комп’ютером 
Для підключення до комп'ютера необхідно мати кабель USB і відповідне програмне забезпе-
чення. Якщо програмне забезпечення не було придбано разом з вимірювачем, то його можна 
завантажити з сайту виробника, придбати у виробника або авторизованого дистриб'ютора. 
Наявне програмне забезпечення сумісне з безліччю приладів виробництва SONEL S.A., осна-
щених інтерфейсом USB або іншим (в залежності від моделі приладу). 
Детальну інформацію можна отримати у виробника і дистриб'юторів. 
 

6.2 Передача даних по USB 
1.  

 

  

 
Використовуючи клавіші << або >> перейти 
до функції перегляду пам'яті:  

MEM (горить світлодіод ). 
 
2. Підключіть кабель до порту USB комп'ютера і роз'єму USB вимірювача. 
На дисплеї приладу з'явиться повідомлення: 
 

 
 

3. Запустіть програму для зв'язку з вимірювачем (обробки результатів) і дотримуйтесь реко-
мендацій програмного забезпечення. 
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7 Оновлення програмного забезпечення 
 
1. Користуючись вказівками пункту 3 цього керівництва з експлуатації, увійдіть в режим онов-
лення програмного забезпечення вимірювача: UPdT 
2. Підключіть кабель до порту USB комп'ютера і роз'єму USB вимірювача. 
 

 
 

3. Запустіть програму для оновлення прошивки вимірювача і дотримуйтесь рекомендацій про-
грамного забезпечення. 
 

8 Живлення вимірювача 

8.1 Контроль напруги живлення 
Рівень заряду акумулятора постійно відображає символ у правому верхньому кутку екрану: 
 

 
 

Акумулятори повністю заряджені. 

 
Акумулятори розряджені. 
Можливо тільки вимірювання напруги. 
 

 Якщо піктограма акумулятора (при підключеному зарядному 
пристрої). Відключений або несправний пакет акумуляторів. 

 
 

 

 

 
 
 
Напис bAtt на екрані 
означає, що акумулятори по-
вністю розряджені, всі 
вимірювання блокуються. 
Прилад автоматично відклю-
чається через 5 секунд. 
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8.2 Зарядка акумуляторів 
 

УВАГА! 
Вимірювач MRU-30UA живиться від фірмового пакета акумуляторів SONEL 

NiMH 9,6 В, замінити який можна тільки в сервісному центрі. 
 

                         
Зарядний пристрій встановлено всередині вимірювача і сумісний тільки з фірмовим пакетом 

акумуляторів. Живлеться він від зовнішнього джерела живлення. Можливо також живлення від 
автомобільного прикурювача (тільки 12В) за допомогою додаткового адаптера. 

Зарядка починається при підключенні блоку живлення до вимірювача, незалежно від того, 
включений він чи ні, відрізняється тільки режим зарядки, описаний нижче. Про хід зарядки свід-
чить заповнення символу акумулятора на екрані і додатково, у разі зарядки вимкненого прила-
ду, сигналізація світлодіодами функцій вимірювання (по черзі загоряються червоним кольором і 
гаснуть). 

Режими зарядки: 
- вимірювач (інтерфейс користувача) вимкнений: акумулятори заряджаються за алгоритмом 

"швидкої зарядки" - процес зарядки триває 4 години. Закінчення зарядки сигналізується повним 
заповненням символу акумулятора на дисплеї, повідомлення FULL і звуковим сигналом. Для 
повного відключення необхідно від'єднати вилку зарядного пристрою. 

- вимірювач (інтерфейс користувача) включений: акумулятори заряджаються за алгоритмом 
"підзарядки" - цей процес триває довше, ніж зарядка акумуляторів при вимкненому вимірювачі. 
Закінчення зарядки сигналізується повним заповненням символу акумулятора на дисплеї і зву-
ковим сигналом. Якщо час зарядки перевищить 10 годин, то вимірювач вимкнеться з міркувань 
безпеки. 

Для повного відключення приладу, необхідно вийняти вилку живлення зарядного пристрою і 
вимкнути вимірювач. 

 
УВАГА! 

Забороняється підключати вимірювач до інших джерел живлення, крім 
зазначених у цій інструкції. 

 
Примітки: 
 
- Через перешкоди в мережі може статися передчасне припинення зарядки акумуляторів. У разі 
виявлення надто короткого часу зарядки, слід відключити вимірювач і почати зарядку ще раз. 
 

Додаткова інформація, яка відображається вимірювачем 
 

Сигналізація Причина Дії 
Відображається  
Err ACU H°C 

Занадто висока тем-
пература пакету аку-
муляторів. 

Почекати, поки акумулятори охолонуть. По-
чати зарядку ще раз.  

Відображається 
 Err ACU L°C 

Занадто низька тем-
пература пакету аку-
муляторів. 

Почекати, поки акумулятори нагріються. 
Почати зарядку ще раз. 

Відображається Err ACU 
X (де X – це номер поми-
лки) 

Аварійний стан. 

Спробувати почати зарядку ще раз. При 
харчуванні від прикурювача автомобіля пе-
ревірте наявність напруги 12В. Якщо це не 
допомогло, можливо несправний пакет аку-
муляторів - зв'яжіться з сервісом.  

Відсутня символ аку- Відключений або не-  
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Сигналізація Причина Дії 
мулятора (при підклю-
ченому зарядному при-
строї) 

справний пакет акку-
муляторов 

Зверніться до сервісного центру виробника 

 

8.3 Загальні правила використання NiMH акумуляторів  
- Зберігайте акумулятори (вимірювач) в сухому, прохолодному, добре вентильованому 
приміщенні, а також захищайте їх від прямих променів сонця. Температура навколишнього се-
редовища для тривалого зберігання повинна бути нижче 300C. Зберігання акумуляторів трива-
лий час при висо-кою температурі, внаслідок внутрішніх електрохімічних процесів, скорочує 
термін їх служби. 
- NiMH акумулятори як правило, витримують 500-1000 циклів зарядки. Ці акумулятори досяга-
ють максимальної енергоємності після формування (2-3 циклу зарядки і розрядки). 
Найважливішим фактором, що впливає на термін служби акумулятора, є глибина розрядки. 
Чим глибше розряд акумулятора, тим коротше термін його служби.  
- Ефект пам'яті в NiMH акумуляторах проявляється в обмеженому вигляді. Ці акумулятори 
можна без великих наслідків дозаряджати. Бажано, однак, повністю його розрядити після 
декількох циклів експлуатації. 
- Під час зберігання NiMH акумуляторів відбувається їх мимовільна розрядка зі швидкістю 
близько 20% на місяць. Зберігання акумуляторів при високій температурі може прискорити цей 
процес навіть удвічі. Щоб не допустити надмірної розрядки акумуляторів, після ко-торою по-
трібно формування, потрібно їх періодично заряджати (навіть невикористовувані).  
- Сучасні зарядні пристрої для швидкої зарядки в однаковій мірі визначають як дуже низьку, так 
і дуже високу температуру акумуляторів і відповідно реагують на ці ситуації. Дуже низька тем-
пература робить неможливим початок процесу зарядки, котрий міг би необоротно пошкодити 
акумулятор. Зростання температури акумулятора є сигналом для завершення зарядки і є типо-
вим явищем. Однак, зарядка при високий температурі навколишнього середовища крім змен-
шення терміну служби, тягне більш швидке 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: зарядний пристрій переходить тоді в режим 
підзарядки малим струмом і протягом наступних кількох годин акумулятори зарядиться до пов-
ної ємності. 
- Не заряджайте і не використовуйте акумулятори при екстремальних температурах. Граничні 
температури скорочують терміни служби батарейок і акумуляторів. Слід уникати розміщення 
пристроїв, що живляться від акумуляторів в дуже теплих місцях. Номінальна робоча темпера-
тура повинна суворо дотримуватися. 
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9 Очищення і технічне обслуговування 
 

УВАГА! 
Слід застосовувати тільки методи технічного обслуговування, зазначені виробником в 
цьому керівництві з експлуатації.  
 

  
Корпус вимірювача можна чистити м'якою вологою тканиною, із застосуванням загальнодо-

ступних миючих засобів. Не можна використовувати ніякі розчинники і чистячі засоби, які мо-
жуть подряпати корпус (порошки, пасти і т. ін.). 

Зонд можна вимити водою і витерти насухо. Перед тривалим зберіганням рекомендується 
змастити його поверхню будь-яким машинним маслом. 

Котушки і дроти можуть бути очищені водою з додаванням миючих засобів, а потім витерті 
насухо. 

Електронна схема вимірювача не потребує технічного обслуговування. 
 

10 Зберігання 
 
При зберіганні вимірювача слід дотримуватися наступних рекомендацій: 

від'єднайте від вимірювача всі дроти, 
• ретельно очистіть прилад і всі аксесуари, 
• довгі вимірювальні дроти намотайте на котушку, 
• щоб уникнути повного розряду акумуляторів при тривалому зберіганні, необхідно 
  їх періодично заряджати. 

 

11  Утилізація 
Відходи використаного електричного і електронного устаткування необхідно збирати окре-

мо, тобто не змішувати з іншими видами відходів. 
Відходи, електронного устаткування що утилізуються необхідно передати в пункт збору від-

ходів, згідно з положенням про поводження з відходами. 
Перед доставкою в пункт збору не намагайтеся самостійно демонтувати будь-які частини 

даного обладнання. 
Слід дотримуватися локальні нормативні акти, що стосуються складання та утилізації ис-

користуватися батарейок і акумуляторів. 
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12 Технічні дані 
• Точність, зазначена в специфікації, відноситься до вхідних роз'ємів вимірювача. 
• Скорочення "в.в." для основної похибки означає - виміряної величини. 

 "о.м.р." у визначенні основної похибки означає - одиниць молодшого розряду. 
 

12.1 Основные данные 
Вимірювання напруги перешкоди UN (RMS) 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 

0...100 В 1 В ±(10% в.в. + 1 о.м.р.) 
• Вимірювання для fN 45…65 Гц. 
• частота виконання вимірювань – мін. 2 вимірювання в секунду. 

 
Вимірювання опору заземлення (2-х провідний метод) 

Діапазон Роздільна 
здатність Основна похибка 

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

20,0 Ом…199,9 Ом 0,1 Ом ±(3% в.в.+ 3 о.м.р.) 

200 Ом…1999 Ом 1 Ом ±5% 

2000 Ом…9999 Ом 1 Ом ±8% 
 
Вимірювання опору заземлення (3-х і 4-х провідним методом) 

Метод вимірювання: технічний, згідно ДСТУ EN 61557-5.  
Вимірювальний діапазон за ДСТУ EN 61557-5:  0,53 Ом…9999 Ом для Un=50 В 

Діапазон Роздільна 
здатність Основна похибка 

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

20,0 Ом…199,9 Ом 0,1 Ом ±(3% в.в.+ 3 о.м.р.) 

200 Ом…1999 Ом 1 Ом ±5% 

2000 Ом…9999 Ом 1 Ом ±8% 
 
Вимірювання опору допоміжних електродів 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 

0,00 Ом...999 Ом 1 Ом 

±(5% в.в.+8 о.м.р.) 1,00 Ом...9,99 кОм 0,01 кОм 

10,0 Ом …19,9 кОм 0,1 кОм 
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Вимірювання опору багатоелементних заземлений за допомогою кліщів 
(3-х провідний метод з кліщами) 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 

0,00 Ом...19,99 Ом 0,01 Ом  

±(8% в.в. + 3 о.м.р.) 20,0 Ом...199,9 Ом 0,1 Ом 

200 Ом....1999 Ом 1 Ом 
 
Вимірювання опору багатоелементних заземлений за допомогою двох кліщів. 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 

0,00 Ом...19,99 Ом 0,01 Ом ±(10% в.в. + 8 о.м.р.) 

20,0 Ом...149,9 Ом 0,1 Ом ±(20% в.в. + 3 о.м.р.) 
 
Тест цілості захисних і вирівнюють потенціал з'єднань (Rcont) 
Метод вимірювання: технічний, згідно ДСТУ EN 61557-4 
Вимірювальний діапазон за ДСТУ EN 61557-4: 0,13 Ом ...1999 Ом 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 

0,00 Ом...9,99 Ом 0,01 Ом 

±(2% в.в. + 2 о.м.р.) 10,0 Ом …99,9 Ом 0,1 Ом 

100 Ом …1999 Ом 1 Ом 
 
Вимірювання питомого опору грунту 
Метод вимірювання Веннера (Wennera): ρ = 2πLRE 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 

0,0..199,9 Ом∙м 0,1 Ом∙м 
Залежить від значення 
основної похибки 
вимірювання RE в схемі 
4p, але не менше, ніж 
±1 о.м.р. 

200..1999 Ом∙м 1 Ом∙м 

2,00..19,99 кОм∙м 0,01 кОм∙м 

20,0..99,9 кОм∙м 0,1 кОм∙м 

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

 
Інші технічні дані: 
a) вид ізоляції .................................. подвійна, відповідно до ДСТУ EN 61010-1 і ДСТУ EN 61557 
b) вимірювальна категорія ................................................................. III 300В за ДСТУ EN 61010-1 
c) ступінь захисту корпусу, згідно ДСТУ EN 60529 ................................................................... IP65 
d) максимальна напруга перешкоди AC + DC, при який виконується вимірювання ............... 24 В 
e) максимальна напруга перешкод що вимірюється .............................................................. 100 В 
f) максимальний струм перешкоди, при якому можливо виконати вимірювання опору зазем-

лення за допомогою кліщів............................................................................................. 3 A(rms) 
g) частота вимірювального струму .........................................................  125 Гц для мережі 50 Гц 
 ...................................................................................................................   150 Гц для мережі 60 Гц 
h) вимірювальна напруга і струм для Rcont .............................................. U<24 В (rms), I=200 мА 
i) вимірювальна напруга для методів 2p,3p, 4p ....................................................... 25 В або 50 В 
j) вимірювальний струм (короткого замикання) для 3p, 4p .................................................. 20 мА 
k) максимальний опір вимірювальних електродів ............................................................... 20 кОм 
l) сигналізація занадто маленького струму кліщів ............................................................. ≤0,5 мА 
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m) живлення приладу ........................................ пакет акумуляторів типу SONEL NiMH 9,6 В 2 А∙г 
n) параметри зарядного пристрою для акумуляторів ........................ 100 В…240 В, 50 Гц…60 Гц 
o) кількість вимірювань для Rcont .................................... >1100 (1 Ом, 2 вимірювання / хвилину) 
p) кількість вимірювань для RE ...... > 800 (RE=10 Ом, RH=RS=100 Ом, 2 вимірювання / хвилину)  
q) час виконання вимірювання опору 2-х провідним методом ................................................. <4 с 
r) час виконання вимірювання опору іншими методами .......................................................... <8 с 
s) розміри .............................................................................................................. 288 x 223 x 75 мм 
t) маса приладу з акумуляторами ........................................................................ приблизно 1,2 кг 
u) діапазон робочих температур .....................................................................................-10..+50 °C 
v) діапазон температур, що дозволяє почати зарядку акумулятора ..................... +10 °C...+40 °C 
w) температури, при яких переривається зарядка акумулятора ......................... <+5 °C і ≥ +50 °C 
x) температура при перевірці ............................................................................................. 23 ±2 °C 
y) температура зберігання  .............................................................................................-20..+80 °C 
z) відносна вологість ............................................................................................................20..85% 
aa) номінальна відносна вологість ........................................................................................40..60% 
bb) допустима висота над рівнем моря ................................................................................ <2000 м 
cc) стандарт якості ................................... розробка, проект і виробництво відповідно до ISO 9001 
dd) прилад відповідає вимогам щодо електромагнітної сумісності (ЕМС), відповідно до стан-

дартів ........................................................... ДСТУ EN 61326-1:2006 і ДСТУ EN 61326-2-2:2006 

12.2 Додаткові відомості 
Дані про додаткові похибки корисні в основному, при використанні приладу в нестандарт-

них умовах, а також для вимірювальних лабораторій при повірці. 

12.2.1 Вплив величини напруги перешкоди на вимірювання опору за-
землення для функцій: 3p, 4p, 3p + кліщі та ρ 

RE UN Додаткова похибка [Ом] 
0,00…10,00 Ом 25В ±(0,001RE+0,01)Uz+0,007Uz

2 

50В ±(0,001RE+0,01)Uz+0,004Uz
2 

10,01..2000 Ом 25В, 
50В 

±(0,001RE+0,01)Uz+0,001Uz
2
 

2001..9999 Ом 25В, 
50В 

±(0,003RE + 0,4)Uz 

12.2.2 Вплив опору допоміжних електродів на вимірювання опору за-
землення для 3p, 4p, 3p + кліщі та ρ 
RH , RS Додаткова похибка [%] 

 
RH≤5 кОм та RS≤5 кОм )105,1004,0150

100000
( 28

H
E

H

S

S R
R

R
R

R
⋅⋅+

⋅
+⋅

+
± −  

RH>5 кОм або RS>5 кОм 
або RH та RS >5 кОм 

)105,1004,05,7( 28
H

E

H R
R

R
⋅⋅+

⋅
+± −  

RE[Ом], RS[Ом] и RH[Ом] є значеннями, відображеними на вимірювальному приладі. 
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12.2.3 Вплив струму перешкоди на результат вимірювання опору за-
землення методом 3p+кліщі 

Вимірювач MRU-30 може виконувати вимірювання при величині струму перешкоди, що не 
перевищує значення 3A (rms) і частоти, що відповідає встановленій в МЕНЮ. 

RE Додаткова похибка [Ом] 
0,00..50,00 Ом )03,0( 2

ZE IR ⋅±  

50,01..2000 Ом )0009,0( 2
ZEE IRR ⋅⋅±  

2001..9999 Ом ))15(109( 27 +⋅⋅⋅± −
ZZE IIR  

 
 Для значень струму> 3A відбувається блокування вимірювань. 
 

12.2.4 Вплив струму перешкоди на результат вимірювання опору за-
землення з використанням двох кліщів 

Вимірювач MRU-30 може виконувати вимірювання при величині струму перешкоди, що не 
перевищує значення 3A (rms) і частоти, що відповідає встановленій в МЕНЮ. 

RE Додаткова похибка [Ом] 
0,00...10,00 Ом 0,03RE

2IZ 

10,01...99,99 Ом 0,0004RE
2IZ(IZ+10) 

 
 Для значень струму> 3A відбувається блокування вимірювань. 
 

12.2.5 Вплив співвідношення частини багатоелементного заземлення, 
виміряного кліщами, до загального опору (3p + кліщі)  

RC Додаткова похибка [Ом] 
≤ 50Ом )003,0( 2

W

C

R
R

±
 

> 50Ом 
)5,0(

W

C

R
R

±
 

 
 RC[Ом] – це значення опору частини заземлення, виміряного кліщами і відображається при-
ладом, а RW[Ом] результуюча величина багатоелементного заземлення. 
 

12.2.6 Додаткова похибка за ДСТУ EN 61557-5 (3p, 4p)  
Величина що впливає Позначення Додаткова похибка 

Положення E1 0% 
Напруга живлення E2 0% (не горить ) 

Температура E3 
±0,2 о.м.р./°C для R<1 кОм 

±0,07%/°C ±0,2 о.м.р./°C для R≥1 кОм 

Послідовна напруга перешкод E4 
За формулою з п.12.2.1  

(UN=3В 50/60Гц) 
Опір зондів і допоміжних 
електродів E5 За формулою з п.12.2.2 
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13 Комплектація 
 

13.1 Основна комплектація 
• два зонда довжиною по 30 см – WASONG30, 
• провід вимірювальний 1,2 м, з роз'ємами «банан», червоний – WAPRZ1X2REBB, 
• провід вимірювальний 1,2 м, з роз'ємами «банан», чорний – WAPRZ2X2BLBB,  
• провід вимірювальний довжиною 25 м на котушці з роз'ємами «банан», червоний – 

WAPRZ025REBBSZ, 
• провід вимірювальний довжиною 50 м на котушці з роз'ємами «банан», жовтий – 

WAPRZ050YEBBSZ,  
• затискач «крокодил» чорний – WAKROBL20K01, 
• щуп гострий червоний з роз'ємом «банан »– WASONREOGB1, 
• чохол для вимірювача – WAFUTM9, 
• футляр для вимірювача та приладдя– WAFUTL10  
• кабель USB для передачі даних – WAPRZUSB, 
• зарядний пристрій для акумуляторів – WAZASZ7, 
• керівництво з експлуатації, 
• DVD- диск з програмним забезпеченням і драйверами 
• Копія сертифікату відповідності 
• Копія декларації відповідності. 

13.2 Додаткова комплектація 
Додатково у виробника і дистриб'юторів можна придбати наступні приналежності, що не 

входять до складу стандартної комплектації: 
 

WASONG80 

 
 
• Вимірювальний електрод 80 см 

для забивання в грунт 
WACEGC3OKR 

 
 

• приймаючі кліщі C-3 
 
WAFUTL3 

WACEGN1BB 
 

 
 

• передавальні кліщі N-1 
 
WAPRZLAD12SAM 

 
 
• кабель для зарядки акумуляторів з гніз-

да прикурювача автомобіля 
LSWPLMRU30 
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• чохол для зонда 80 см 

• свідоцтво повірки 

 

14 Відомості про виробника 
  
 

SONEL SA, Poland, 
58-100 Swidnica, ul. Wokulskiego 11 
tel. (0-74) 858 38 78 (Dział Handlowy) 

(0-74) 858 38 79 (Serwis) 
fax (0-74) 858 38 08 
e-mail: dh@sonel.pl 

internet: www.sonel.pl 
 

15 Відомості про постачальника 
 

ТОВ «СОНЕЛ», Україна, 
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 

 
 

16 Відомості про сервісний центр 
Гарантійний та післягарантійний ремонт приладу здійснюють автори-
зовані Сервісні центри. Обслуговуванням користувачів займається 
Сервісний центр в м Київ, розташований за адресою: 

Проспект Леся Курбаса 2Б 
03148 Київ 

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

mailto:sonel@sonel.pl
http://www.somel.pl/
http://www.sonel.ua/
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