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Вимірювач MRU-10UA - це сучасний, високоякісний вимірювальний прилад, зручний і безпечний в 
експлуатації. Проте, знайомство з даними керівництвом дозволить уникнути помилок при вимірах і 
попередить можливі проблеми при використанні прибору. 
 

1. Безпека 
            Наведені нижче міжнародні символи використані у вимірювачі і в цьому посібнику: 
 

 

Попередження; 
Дивись пояснення в 

керівництві  

Подвійна ізоляція 
(II клас захисту) 

 

 Не викидати з побутовим 
сміттям  

Декларація відповідності 
Директиви Європейського Союзу 
(Conformité Européenne – франц.) 

 
Вимірювач MRU-10UA використовується для виконання вимірювань, результати яких визначають 
стан безпеки електроустановки. У зв'язку з цим, щоб забезпечити нормальну екс-плуатації і до-
стовірність отриманих результатів, слід дотримуватися наступних рекомендацій: 
• Перед початком експлуатації вимірювача Уважно прочитайте ці керівництво і дотримуйтесь 

правил техніки безпеки та рекомендації виробника. 
• Вимірювач MRU-10UA призначений для вимірювання опору заземлення. Будь-яке інше за-

стосування вимірювача способом, не зазначеним в цьому керівництві, може привести до пош-
кодження приладу і стати джерелом серйозної небезпеки для користувача. 

• Вимірювачем може користуватися тільки кваліфікований персонал, що має відповідні допуски 
для проведення вимірювань в електричних установках. Використання вимірювача сторонніми 
особами може призвести до його пошкодження і стати джерелом серйозної небезпеки для кори-
стувача. 

• Виконання цього керівництва не виключає необхідності дотримання правил ТБ і правил по-
жежної безпеки, необхідних для виробництва даного виду робіт. Перед початком роботи при ви-
користанні приладу 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, 
⇒ роводів з пошкодженою ізоляцією, 
⇒ вимірювача, який занадто довго зберігався в поганих умовах (наприклад, підвищеної воло-

гості). Після переміщення вимірювача з холоду в тепле приміщення з великою во-
логістю, не виконуйте вимірювач, поки прилад не прогріється до температури нав-
колишнього середовища (приблизно 30 хвилин). 

• Перед початком вимірювання необхідно перевірити, що проводи підключені до відповідних 
вимірювальних гнізд. 

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

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

• Калібрування, проведене виробником, не враховує опір вимірювальних проводів. Результат, 
який відображається вимірювальним приладом, є сумою опору вимірюваного об'єкта і опору 
проводів. 
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• Вимірювач відповідає вимогам стандартів ДСТУ EN 61010-1 и ДСТУ EN 61557-1, -5. 
 

  УВАГА   
З огляду на безперервний розвиток продуктів, Виробник зберігає за собою право вно-
сити зміни в функціональність, зовнішній вигляд, комплектацію та технічні характери-
стики вимірювача. У зв'язку з постійним вдосконаленням програмного забезпечення 
приладу, зовнішній вигляд дисплея для деяких функцій може трохи відрізнятися від 

представленого в цьому керівництві. 

2. Включення вимірювача і підсвічування екрану 
 
 

  
 
 

 
 

Для включення вимі-
рювача натисніть кнопку 
ВКЛ/ВИКЛ. 
 
На дисплеї вимірювача 
спочатку загоряються всі 
сегменти (тест самопе-
ревірки), а потім на ко-
роткий час з'явиться 
екран з номером версії 
програмного забезпечен-
ня. 
  

 

  
 
 
 

Коли вимірювач включе-
ний, коротке натискання 
кнопки ВКЛ/ВИКЛ викли-
кає включення, а чергове 
натискання - вимкнення 
підсвічування дисплея.  
 

 

  
 
 

 
 
 

Для виключення 
вимірювача слід натис-
нути і утримувати при-
близно протягом 2 се-
кунд кнопку ВКЛ/ВИКЛ.  
 
На короткий час з'явить-
ся екран, інформ-ючий 
про вимикання 
вимірювача. 
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3. Конфігурація вимірювача 
 
 

  +  
 
 

 
 

Включити вимірювач, ут-
римуючи клавішу ВНИЗ.  
 
 Після включення, 
з'явиться екран установ-
ки частоти мережі Fn, в 
которій працює 
вимірювач. 

 

   
Коли на екрані відобра-
жається Fn, за допомо-
гою клавіш ВГОРУ і 
ВНИЗ, встановити 
частоту мережі 50 Гц або 
60 Гц (за замовчуванням 
50 Гц).  

 

  
 
 

Для прийняття обраного 
значення короткочасно 
натиснути на кнопку 
СТАРТ. 
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Потім перейти до екрану 
налаштування звукових 
сигналів bEEP. 

   

   
Клавішами ВГОРУ і 
ВНИЗ встановити звукові 
сигнали у включений 
( )або вимкнений ( ) 
стан. 

 

  
 
 

 

Для прийняття обраного 
параметра короткочасно 
натиснути на кнопку 
СТАРТ. 
 
Потім перейти до екрану 
установки часу до авто-
матичного відключення 
вимірювача (Auto-OFF): 
oFF. 

 
 

   
Клавішами ВГОРУ і 
ВНИЗ встановити зна-
чення часу до автома-
тичного відключення 300 
с, 600 с, 900 с або „- - - -„ 
(функція Auto-OFF неак-
тивна). Функція Auto-OFF 
відключить невикориста-
ний прилад через зада-
ний час, про що сиг-
налізує звуковий сигнал. 
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Для прийняття обраного 
значення короткочасно 
натиснути на кнопку 
СТАРТ. 
 
Потім перейти до екрану 
вибору вимірювальної 
напруги Un. 

 

   
Клавішами ВГОРУ і 
ВНИЗ вибрати значення 
вимірювальної напруги 
25 В або 50 В. Задана 
напруга вимірювання 
відноситься до кожної 
вимірювальної функції 
вимірювача. 

   

  
Коротке натискання 
кнопки СТАРТ акцептує 
обраний параметр і по-
вертає вимірювач до 
екрана настроювання 
частоти мережі Fn. 

 

  
Тривале (> 2 с) натис-
кання на кнопки СТАРТ 
приймає внесені зміни і 
перемикає вимірювач до 
екрану вимірювання 
RE3P. 

 

  
Тривале (> 2 с) натис-
кання на кнопку 
ВКЛ/ВИКЛ вимикає 
вимірювач без збере-
ження змін поточної по-
зиції налаштування.  

 

  
Коротке (> 2 с) натискан-
ня на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 
перемикає вимірювач до 
екрану вимірювання 
RE3P без збереження 
змін поточної позиції 
налаштування 
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4. Вимірювання 

 Вимірювання опору заземлення істотно відрізняються від інших вимірів, виконуваних для 
оцінки захисту від ураження електричним струмом. Вони вимагають глибоких знань про конструю-
вання систем заземлення, явищь що відбуваються при виконанні вимірювань і здатності справ-
лятися з несприятливими польовими умовами. Беручись за випробування систем заземлення 
необхідно володіти відповідними знаннями та вимірювальним обладнанням, яке зможе найбільшим 
чином допомогти в проведенні цих випробувань. 
 

4.1 Вимірювання напруги перешкод DC + AC 
 

 

 
 

 
У режимах вимірювання, 
перед натисканням кноп-
ки СТАРТ, прилад кон-
тролює напругу на 
вимірювальних клемах 
(між роз'ємом E і гнізда-
ми S і H), а значення 
напруги перешкоди 
відображається на дис-
плеї.  

 
 
Додаткова інформація, яка відображається приладом 
 

UN >100В!, >100В и 
безперервний звуко-

вий сигнал , 

„ШУМ!” і  

 
Напруга на вимірювальних клемах більше 100 В, 
вимірювання блокується. 

UN xxВ!, >40В і без-
перервний звуковий 
сигнал , „ШУМ!” і 

 

 
Цифри xx - це значення напруги перешкоди. При напрузі 
на вимірювальних клемах більше 40 В, але менше 100 В, 
вимірювання блокується. 

UN xxВ!, >24В, 

„ШУМ!” і  

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

„ШУМ!” 

 
Напруга перешкоди менше 24 В, але має дуже велике 
значення - результат вимірювання може отримати додат-
кову похибку. 
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4.2 Вимірювання опору заземлення 3-полюсним методом 
(RE3P) 

 Для вимірювання опору заземлення найчастіше використовується технічний метод, званий 
методом падіння потенціалу або 3-х полюсним методом. Під час випробування вимірюється падін-
ня напруги на заземленні і струм котрий протікає через нього, потім по закону Ома розраховується 
опір. 
 

 
 
Вище зображений принцип вимірювання опору заземлення технічним методом. На малюнку 
вимірюється опір заземлення RE. Щоб виконати вимір необхідно встановити два додаткових до-
поміжних електрода: 
• електрод H (т.з. струмовий електрод) для виникнення протікання струму в колі: вимірюваний за-
землювач RE→вимірювач→струмовий електрод H→земля→ вимірюваний заземлювач; 
• електрод S (т.з. електрод напруги) для вимірювання падіння напруги на опорі вимірюваного за-
землення, в результаті протікаючого струму. 
 
 

 

 

Досліджуваний заземлю-
вач необхідно від'єднати 
від електричної схеми 
об'єкта. 

  
 

Увімкніть вимірювач за 
допомогою кнопки 
ВКЛ/ВИКЛ.  
 
Прилад переходить до 
екрану функції 
вимірювання RE3P.  
Вимірювач знаходиться 
в режимі вимірювання 
напруги перешкод між 
вимірювальними гнізда-
ми. Напруга вимірюван-
ня відповідає заданій при 
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конфігуруванні пристрої.  

 

 
Підключіть вимірювальні дроти до гнізд приладу відповідно до ма-
люнка вище. 
Вбитий в землю струмовий електрод H, з'єднайте з гніздом H 
вимірювача. 
Вбитий в землю електрод напруги S, з'єднайте з гніздом S 
вимірювача. 
Тестований заземлювач з'єднайте проводом з гніздом E вимірюва-
ча. 
Досліджуваний заземлювач, а також струмовий електрод і електрод 
напруги, повинні перебувати на одній лінії. 
 

 

  
Натиснути кнопку 
СТАРТ. 
Процес вимірювань 
відображається наро-
стаючим рівнем рисок на 
екрані дисплея.  
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Після завершення 
вимірювання будуть 
відображені результати 
всіх проведених 
вимірювань: в нижній 
частині екрана - 
основний результат RE, а 
у верхній частині екрану - 
додатково значення RH. 
Результат 
відображається 
протягом 20 секунд. 
Повторний виклик за 
допомогою клавіші 
ВГОРУ. 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

Використовуючи клавішу 
ВГОРУ можна подивити-
ся складові результату в 
наступному порядку: 
RHRSERUN, де: 
RH – опір зонда H,     
RS – опір зонда S, 
ER – додаткова похибка, 
яку вносить зондами, 
UN – напруга перешкод.  

 

 

S

 

Повторіть вимірювання 
(пункти 4, 5, 6), пе-
реміщуючи електрод 
напруги на кілька метрів: 
видаляючи і наближаючи 
його до вимірюваного за-
землювача. 
Якщо результати 
вимірювань RE 
відрізняються один від 
одного більш ніж на 3%, 
то необхідно значно 
збільшити відстань від 
струмового електрода до 
вимірюваного заземлен-
ня і повторити 
вимірювання 

 
Примітка: 
 

  УВАГА   
Вимірювання опору заземлення можна виконати, якщо напруга перешкод не 
перевищує 24 В. Напруга перешкод вимірюється до рівня 100 В, але понад 40 

В сигнализируется, як небезпечне. Не можна підключати вимірювальний 
прилад до напруг вище 100 В. 
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- 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 до-
даткову похибку. Особливо велика похибка виникає під час вимірювання малої величини опору за-
землення, 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 відно-
шення опору зондів до виміряного опору заземлення буде дуже велике, як і залежна від нього похи-
бка вимірювання. Можна тоді, відповідно до формул, наведених в пункті 9.2, зробити розрахунки, які 
дозволять оцінити вплив умов вимірів. Можна також поліпшити контакт електрода з грунтом, напри-
клад, зволожуючи водою місце установки зонда, вбити його заново в іншому місці або використо-
вувати 80 см електрод. Також перевірте цілісність ізоляції вимірювальних проводів і переконайтеся, 
що немає корозії і поганого контакту в місцях з'єднань: провід - роз'єм типу «банан» - зонд. У біль-
шості випадків достатньо досягнутої точності вимірювання, однак необхідно завжди знати величину 
додаткової похибки, яка виходить при вимірюванні. 
 
 
 
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, вимір 
блокується. 

UN xxВ, >40 В і без-
перервний звуковий 
сигнал , „ШУМ!” і 

 

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

UN xxВ, >24 В, 

„ШУМ!” і  

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

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

 

 
і ER разом зі зна-
ченням у % 

 

Похибка від опору електродів> 30%. 
(Для розрахунку додаткової похибки беруться виміряні 
значення). 

 
і RH або RS разом зі 

значенням в Ом 

Опір електродів H і S або одного з них перевищує 19,9 
кОм, правильне вимірювання неможливе. 
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Миготливі обідки: 

, ,  

Миготливі обідки символів: E, або H, або S або два, або 
всі три одночасно означають, що до вимірювальних гнізд 
не підключений один, два або три дроти, або опір до-
поміжного електрода знаходиться поза вимірювального 
діапазону.  

 



 15 

4.3 Вимірювання опору заземлення 2-проводним методом 
(RE2P) 

 Метод 2p може також застосовуватися для вимірювання опору заземлення. У разі, коли відо-
ма система заземлювачів, а також є заземлення з відомим значенням опору, то результат 
вимірювання буде сумою опорів вимірюваного заземлення та іншого, з відомим значенням. 
 

  
 

Включити вимірювач. 
Після включення прила-
ду, з'явиться екран ме-
тоду вимірювання RE3P. 

 

  
 
 
 
 

 
 

Для переходу до екрану 
методу вимірювання 
RE2P, один раз натисніть 
клавишу ВНИЗ. 
 
 
Вимірювач знаходиться 
в режимі вимірювання 
напруги перешкод між 
вимірювальними гнізда-
ми. Напруга вимірюван-
ня відповідає обраній 
при конфігуруванні при-
строю. 

 

 

 
 
Підключіть вимірювальні дроти до гнізд приладу відповідно до ма-
люнка вище.  

 

  
 

 

Щоб почати вимірюван-
ня, натисніть 
кнопку СТАРТ.  
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Після завершення 
вимірювання буде 
показаний результат: в 
нижній частині екрана - 
основний результат 
RE2P, а у верхній частині 
екрану - виміряне 
напруга перешкод UN. 
Результат 
відображається 
протягом 20 секунд. 
Повторний виклик за 
допомогою клавіші 
ВГОРУ. 

 
 
Додаткова інформація, яка відображається приладом 
 

R > 9999 Ом Перевищено вимірювальний діапазон. 
UN > 100 В, > 100 В і безпе-
рервний звуковий сигнал , 

„ШУМ!” і  

Напруга на вимірювальних клемах більше 100В, 
вимір блокується. 

UN xxВ, > 40 В і безперерв-
ний звуковий сигнал , 

„ШУМ!” і  

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

UN xxВ, > 24 В, 

 „ШУМ!” і  

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

„ШУМ!” 
Сигнал перешкоди менше 24 В, але має дуже велике 
значення - результат вимірювання може отримати 
додаткову похиб. 
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5. Живлення вимірювача 

 Перш ніж почати виконання вимірювань, необхідно переконатися, що ступінь заряду акумуля-
торів або батарейок у вимірювачі дозволить виконати дії, пов'язані з роботою пристрою. 

5.1 Контроль напруги живлення 
 

 

 

Поточний рівень заряду 
акумуляторів і батарей 
відображає символ у 
правому верхньому кутку 
екрану. 

 
 

 
Якщо висвічуються всі 
сегменти символу аку-
мулятора, то це означає, 
що батарейки або акуму-
лятори повністю за-
ряджені. 

 
 

 
Якщо погашені всі сег-
менти символу акумуля-
тора, то це означає, що 
батарейки або акумуля-
тори розряджені і їх 
необхідно замінити.  

 
 

 

Напис bAtt означає, що 
акумулятори півністю ро-
зряджені, всі виміри бло-
куються 
Прилад автоматично 
відключається через 5 
секунд. 
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5.2 Заміна батарейок (акумуляторів) 
 Вимірювач MRU-10UA живиться від чотирьох алкалінових батарейок LR6 або NiMH акумуля-
торів розміром AA. В процесі експлуатації батарейки або акумулятори знаходяться в відсіку в се-
редній частині корпусу. Вимірювач не обладнано внутрішнім зарядним пристроєм. Акумулятори 
необхідно заряджати в зовнішньому зарядному пристрої.   
 

  УВАГА   
Не можна живити вимірювач від інших джерел, крім зазначених у цьому 

керівництві! Перед заміною батарей або акумуляторів, необхідно 
відключити від приладу вимірювальні дроти! 

  
 

 

 

Обов'язково відключити 
вимірювач від об'єкта. 

 

  
Вимкнути прилад кноп-
кою ВКЛ/ВИКЛ. 

 

 

 

Відкрутити гвинти 
кріплення кришки бата-
рейного відсіку знизу 
корпусу (4 шт.).   
 
Вийняти все батарейки 
(акумулятори). Встано-
вити нові батарейки або 
акумулятори дотримую-
чись полярності. 
 
Закрити і прикрутити 
гвинтами кришку відсіку. 

 
 

  УВАГА   
Недотримання полярності елементів живлення не приведе до пошкодження 

вимірювача і батарейок, однак прилад з неправильно встановленими 
батарейками не увімкнеться. 

У разі потрапляння електроліту всередину відсіку, необхідно 
  передати вимірювач в сервісну службу. 
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5.3 Загальні правила використання NiMH акумуляторів 
- Зберігайте акумулятори (вимірювач) в сухому, прохолодному, добре вентильованому приміщенні, 
а також захищайте їх від прямих променів сонця. Температура навколишнього середовища для 
тривалого зберігання повинна підтримуватися нижче 30 ° C. Зберігання акумуляторів тривалий час 
при високій температурі, внаслідок внутрішніх електрохімічних процесів, скорочує термін їх служби. 
- NiMH акумулятори зазвичай витримують 500-1000 циклів зарядки. Ці акумулятори досягають мак-
симальної енергоємності після формування (2-3 циклу зарядки і розрядки). Найважливішим факто-
ром, що впливає на термін служби акумулятора, є глибина розрядки. Чим глибше разряд акумуля-
тора, тим коротше термін його служби. 
- Ефект пам'яті в NiMH акумуляторах проявляється в обмеженому вигляді. Ці акумулятори можна 
без великих наслідків підзаряджати. Бажано, однак, повністю його розрядити після декількох циклів 
експлуатації. 
- Під час зберігання NiMH акумуляторів відбувається їх мимовільна розрядка зі швидкістю близько 
20% в місяць. Зберігання акумуляторів при високій температурі може прискорити цей процес навіть 
удвічі. Щоб не допустити надмірної розрядки акумуляторів, після якої буде потрібно 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 температу-
ра робить неможливим початок процесу зарядки, який міг би необоротно пошкодити акумулятор. 
Зростання температури акумулятора є сигналом для завершення зарядки і є типовим явищем. Од-
нак, зарядка при високій температурі навколишнього середовища, крім зменшення терміну служби, 
тягне більш швидке зростання температури акумулятора, який не буде заряджений до повної єм-
ності. 
- 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 повної 
ємності. 
- Не заряджайте і не використовуйте акумулятори при екстремальних температурах. Граничні тем-
ператури скорочують терміни служби батарейок і акумуляторів. Слід уникати розміщення пристроїв, 
що живляться від акумуляторів в дуже теплих місцях. Номінальна робоча температура повинна су-
воро дотримуватися. 



 20 

6. Очистка 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 можуть 
подряпати корпус (порошки, пасти і т. ін.). 

Зонди можна вимити водою і витерти насухо. Перед тривалим зберіганням рекоменду-ється 
змастити зонд будь-яким машинним мастилом. 

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

Електронна схема вимірювача не потребує технічного обслуговування. 
 

7. Зберігання 
При зберіганні приладу слід дотримуватися наступних рекомендацій: 

• відключити від вимірювача всі дроти, 
• ретельно очистити прилад і всі аксесуари, 
• довгі вимірювальні дроти намотати на котушки, 
• при довгому терміні зберігання невикористаного приладу, батарейки та акумулятори необхідно 
видалити з вимірювача, 
• щоб уникнути повного розряду акумуляторів при тривалому зберіганні, необхідно 
їх періодично заряджати. 

 

8.  Розбирання і утилізація 
Відходи використаного електричного і електронного устаткування необхідно збирати окремо, 

тобто не змішувати з іншими видами відходів. 
Відходи, електронного устаткування що утилізуються необхідно передати в пункт збору відходів, 
згідно з положенням про поводження з відходами. 

Перед доставкою в пункт збору не намагайтеся самостійно демонтувати будь-які частини дано-
го обладнання. 

Слід дотримуватися локальні нормативні акти, що стосуються складання та утилізації вико-
ванних батарейок і акумуляторів. 
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9. Технічні дані 
• специфікована точність відноситься до входів вимірювача. 
• Скорочення „в.в.” для основної похибки означає - виміряної величини. 

9.1 Основні дані 
 
                   Вимірювання напруги перешкод 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 - хв. 2 вимірювання в секунду. 

 
                   Вимірювання опору заземлення RE2P (2-х проводний метод) 

Діапазон Роздільна здат-
ність 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 

200 Ом…1999 Ом 1 Ом ±5% 

2000 Ом…9999 Ом 1 Ом ±8% 
• Ток вимірювання при короткому замиканні >20 мА. 
• Частота напруги вимірювання 125 Гц або 150 Гц. 
• Вибор напруги вимірювання 25 В або 50 В. 
• Максимальна напруга перешкод, при який виконується вимірювання RE - 24 В. 

 
              Вимірювання опору заземлення RE3P (3-х проводний метод) 

Метод вимірювання: технічний, згідно ДСТУ EN 61557-5.  
Діапазон вимірювання 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 

200 Ом…1999 Ом 1 Ом ±5% 

2000 Ом…9999 Ом 1 Ом ±8% 
• Ток вимірювання при короткому замиканні >20 мА. 
• Частота напруги вимірювання 125 Гц або 150 Гц. 
• Вибор напруги вимірювання 25 В або 50 В. 
• Максимальна напруга перешкод, при який виконується вимірювання RE - 24 В. 

 
Вимірювання опору допоміжних електродів RH и RS 

Діапазон Роздільна 
здатність 

Основна похибка 

0...999 Ом 1 Ом 
±(5% + 8 о.м.р) 

1,00...9,99 кОм 0,01 кОм 
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Діапазон Роздільна 
здатність 

Основна похибка 

10,0…19,9 кОм 0,1 кОм 
 
Інші технічні дані: 
a) від изоляції ........................................ подвійна, відповідно до ДСТУ EN 61010-1 і ДСТУ EN 61557 
b) вимірювальна категорія ...................................................................... III 300 В за ДСТУ EN 61010-1 
c) ступінь захисту корпусу, згідно ДСТУ EN 60529 .........................................................................IP67 
d) максимальна напруга перешкод AC + DC, при який виконується вимірювання.......................24 В 
e) максимальна напруга перешкод що вимірюється.....................................................................100 В 
f) частота вимірювального струму ................................................................  125 Гц для мережі 50 Гц 
 ...........................................................................................................................   150 Гц для мережі 60 Гц 
g) вимірювальна нпруга для RE2P, RE3P ......................................................................... 25 В або 50 В 
h) вимірювальний струм (короткого замикання) для RE2P, RE3P ............................................. >20 мА 
i) максимальний опір вимірювальних електродів ...................................................................... 20 кОм 
j) живлення вимірювача .................. алкаліновие батарейки або NiMH акумулятори типу AA – 4 шт. 
k) кількість вимірювань для RE3P ...... >3000 (RE=10Ом, RH=RS=100Ом, 25В 50Гц - 2 раза/хвилину)  
l) час виконання вимірювання опору 2-х провідним методом ....................................................... <4 с 
m) час виконання вимірювання опору 3-х провідним методом ....................................................... <8 с 
n) розміри ..................................................................221 x 102 x 62 мм (без вимірювальних проводів) 
o) маса вимірювача з акумуляторами ............................................................................................. 660 г 
p) робоча температура........................................................................................................ -10°C..+50°C 
q) температура при повірці .......................................................................................................... 23 ±2°C 
r) температура зберігання.......................................................................................................-20..+60°C 
s) відносна вологість ................................................................................................................... 20..90% 
t) номінальна відносна вологість ............................................................................................... 40..60% 
u) допустима висота над рівнем моря. ..................................................................................... < 2000 м 
v) стандарт якості ......................................... розробка, проект і виробництво відповідно до ISO 9001 
w) відповідність вимогам ЕМС по стандартам  ...ДСТУ EN61326-1:2006 и ДСТУ EN 61326-2-2:2006 

 

9.2 Додаткові дані 
Дані про додаткові погрішності корисні в основному, при використанні приладу в нестандартних 

умовах, а також для вимірювальних лабораторій при повірці. 

9.2.1 Вплив послідовної напруги перешкод на вимірювання опору 
для функції RE3P 

 
RE UN Додаткова похибка [Ом] 

0,00…10,00 Ом 25 В ±(0,001RE+0,01)Uz+0,007Uz
2 

50 В ±(0,001RE+0,01)Uz+0,004Uz
2  

10,01..2000 Ом 25 В, 50 В ±(0,001RE+0,01)Uz+0,001Uz
2

 

2001..9999 Ом 25 В, 50 В ±(0,003RE + 0,4)Uz 
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9.2.2 Вплив допоміжних електродів на вимірювання опору зазем-
лення для функції RE3P 

 
 

RH, RS Додаткова похибка [%] 

RH ≤ 5 кОМ і RS ≤ 5 кОМ 105,1004,0150
100000

( 8
H

E

H

S

S R
R

R
R

R
⋅⋅+

⋅
+⋅

+
± −

 

RH > 5 кОм або RS > 5 кОм 
або RH и RS > 5 кОм )105,1004,05,7( 28

H
E

H R
R

R
⋅⋅+

⋅
+± −  

RE[Ом], RS[Ом] и RH[Ом] – це значення, які відображаються вимірювачем. 

9.2.3 Додаткова похибка за ДСТУ EN 61557-5 (RE3P)  
Величина що впливає Позначення Додаткова похибка 

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

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

±0,07%/°C ±0,2 е.м.р /°C для R≥1 кОм 
Послідовна 
напруга перешкод E4 

За формулою з п.10.2.1  
(UN=3 В  50/60Гц) 

Опір зондів і допоміжних за-
землень E5 За формулою п.10.2.3 

 

10. Комплектація 

10.1 Стандартна комплектація 
НАЗВА ІНДЕКС Кільк. 
Зонд для вбивання в грунт 25 см WASONG25 2 шт. 
Провід 2,2 м чорний 1 кВ (роз'єми «банан») WAPRZ2X2BLBB 1 шт. 
Провід 15 м на катушці для вимірювання заземлень, червоний WAPRZ015REBBN 1 шт. 
Провід 30 м на катушці для вимірювання заземлень, жовтий WAPRZ030YEBBN 1 шт. 
Зажим «крокодил» чорний 1 кВ 20 A WAKROBL20K01 1 шт. 
Чохол M-6 WAFUTM6 1 шт. 
Ремінці для вимірювача (тип M-1) WAPOZSZE4 1 шт. 
Кріплення - підвіска корпусу M-1 WAPOZUCH1 1 шт. 
Батарейки AA, LR6  4 шт. 
Сертифікат відповідності (копія)  1 шт. 
Керівництво з експлуатації  1 шт. 
Декларація відповідності (копія)  1 шт. 
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10.2 Додаткова комплектація 
Додатково у виробника і дистриб'юторів можна придбати наступні елементи, що не входять до 

складу стандартної комплектації: 
 

НАЗВА ІНДЕКС ФОТО 

Зонд для вбивання в грунт (30 см) WASONG30 

 

Зонд для вбивання в грунт (80 см) WASONG80 

 

Затискач струбцина (гніздо «банан») WAZACIMA1 

 

Чохол L-3 (для зонда 80 см) WAFUTL3 
 

Свідоцтво повірки  

 

Провід на котушці 25 м для вимірювання за-
землення, червоний (роз'єми «банан») WAPRZ025REBBSZ 

 

Провід на котушці 50 м для вимірювання за-
землення, жовтий (роз'єми «банан») WAPRZ050YEBBSZ 

 

Провід на котушці 100 м для вимірювання за-
землення, червоний WAPRZ100REBBSZ 

 

Провід на котушці 200 м для вимірювання за-
землення, жовтий WAPRZ200YEBBSZ 

 

Затискач «крокодил» червоний 1 кВ 20 A WAKRORE20K02 
 

Затискач «крокодил»  жовтий 1 кВ 20 A WAKROYE20K02 
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11. 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 
 

 
 
 

12. 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 

 

13. 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 
Сервісний центр компанії СОНЕЛ здійснює гарантійний і не га-
рантійний ремонт SONEL і забезпечує безкоштовну доставку  в 
ремонт / з ремонту експрес поштою 
 
 
 
 
 
 
 
 

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