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   2. -  Wst p 
 

Celem niniejszej instrukcji jest zapoznanie u ytkownika z Miernikiem stanu 
izolacji MEG-1000. Przestrzeganie jej zalece  pozwoli na pe ne wykorzystanie funkcji 
miernika oraz jego bezpieczne i bezawaryjne u ytkowanie. 
 

Po otrzymaniu urz dzenia nale y sprawdzi : 
 
   (a) zgodno  typu i opcji MEG-1000 z zamówieniem, 
   (b) stan przesy ki i urz dzenia, 
   (c) kompletno  dostawy (instrukcje). 
 

   Do uwag oznaczonych tych znakiem nale y stosowa  si  bezwzgl dnie. 
Dotycz  one warunków maj cych istotny wp yw na bezpiecze stwo 

u ytkownika i uk adu pomiarowego. 

 

   2.1.-   Warunki pracy MEG-1000   
 
 

  Przed pod czeniem Miernika stanu izolacji MEG-1000 do obwodu pomiarowego 
nale y dok adnie sprawdzi : 

 

Napi cie zasilania: 
 

Standard:     230  20% Vac, 50/60 Hz 

Opcja:     400  20% Vac, 50/60 Hz 
Na zamówienie:    inne napi cia 

 

Uk ad pomiarowy: 
 

Napi cie sieci:     600 Vac (fazowe), 50/60 Hz 

Maksymalne napi cie wej ciowe:    1 000 Vac, 50/60 Hz 
Typ sieci:     sie  IT (izolowany punkt zerowy) 
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   3. - Charakterystyka MEG-1000 
 

Miernik stanu izolacji MEG-1000 przeznaczony jest do pomiaru izolacji 
(rezystancji) mi dzy jednym z przewodów fazowych a przewodem neutralnym. Napi cie 
pomocnicze generowane przez miernik wynosi 24 Vdc i nie wp ywa na prac  innych 
urz dze  pod czonych do sieci. 

 

 
 

Warto  rezystancji izolacji pokazywana jest przez dwuzakresowy ustrój z 
automatyczn  zmian  zakresu. Aktualnie wykorzystywana skala sygnalizowana jest 
wieceniem diody LED wskazuj cej jednostki, w których prezentowana jest warto  

mierzonej izolacji (M  lub k ). 
  

MEG-1000 wyposa ony jest w dwa programowalne wyj cia przeka nikowe 
(NORMAL i ALARM), których dzia anie jest zwi zane z rezystancj  mierzon  przez 
przyrz d oraz dwie diody LED sygnalizaj ce stan przeka ników. Niezale ne progi 
zadzia a  przeka ników oraz czasy opó nienia prze czania ustawiane s  przy pomocy 

trzech klawiszy (MODE, , ) znajduj cych si  na tylnej ciance miernika. Ustawione 
parametry  (progi i opó nienia) dzia ania przeka ników zapami tywane s  w nieulotnej 
pami ci przyrz du – zanik napi cia zasilania nie powoduje konieczno ci ich powtórnego 
konfigurowania. 
Znajduj ce si  na p ycie czo owej pi  diod LED, oprócz funkcji ju  opisanych 
(wskazanie zakresu pomiarowego i stanu przeka ników) wykorzystywane s  tak e w 
opcji konfigurowania przyrz du (ustawiania progów i czasu opó nienia zadzia ania 
przeka ników) – tryb MODE. 
 

   4. -  Monta  i instalacja 
 

MEG-1000 nie powinien by  pod czany do napi cia zasilania i obwodu 
pomiarowego przed ko cem monta u przyrz du na tablicy. 
 

  Nieprzestrzeganie zasad u ytkowania MEG-1000 grozi uszkodzeniem przyrz du. 
Nieprawid owe pod czenia przyrz du do obwodu pomiarowego mo e 

spowodowa  zagro enie dla u ytkownika. 
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   4.1.-  Instalacja  
 

Przy projektowaniu uk adu pomiarowego i pó niejszej instalacji MEG-1000 na obiekcie 
nale y bezwzgl dnie sprawdzi : 
 

Napi cie zasilania:  

standard:      230  20% Vac 

opcja:      400  20% Vac 
 

-  cz stotliwo  sieci:   50/60 Hz 
-  zaciski przy czeniowe:   A1 - A2  
-  pobór mocy:    2,8 VA  

 

Uk ad pomiarowy:  

napi cie sieci:      600 Vac (fazowe) 
typ sieci:      IT (izolowany punkt zerowy)  

maksymalne napi cie wej ciowe:     1 000 Vac 
 

-   cz stotliwo  sieci:   50/60 Hz 
-  zaciski przy czeniowe:  E-R 

 

Warunki pracy: 
 

temperatura pracy:    -20  50 ºC 
stopie  ochrony:    IP 52 (zaciski IP 20) 

 

Bezpiecze stwo: 
 

-  izolacja:     klasa I 
-   norma:     EN 61010 

 

  Po pod czeniu przyrz du na zaciskach przy czeniowych MEG-1000 istnieje 
napi cie niebezpieczne. Brak ostro no ci mo e spowodowa  zagro enie dla 

u ytkownika. 

 

  Obwód zasilania MEG-1000 powinien posiada  wy cznik umo liwiaj cy 
od czenie przyrz du od napi cia oraz by  zabezpieczony bezpiecznikiem 

typu gl lub M o warto ci 0,5  2 A. Przewody zasilaj ce powinny mie  przekrój 

nie mniejszy od 1 mm2. 
 

   4.2.-  Tabela po cze   
 

Zaciski Opis 

A1 -  A2 Napi cie zasilania przyrz du 

E – R Obwód pomiarowy przyrz du (R- faza, E- uziemienie)  

15 - 18 - 16 Styki przeka nika NORMAL.  
15-18: NO,  15-16: NC  

25 - 28 - 26 Styki przeka nika ALARM. 
25-28: NO,  25-26: NC 
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   4.3.-  Listwa zaciskowa 
 

FAZA UZIEMIENIE

A1 – A2
ZASILANIE

18 – 16 – 15

PRZEKA NIK
NORMAL

28 – 26 – 25

PRZEKA NIK
ALARM

 
 

   5. -   Opis pracy MEG-1000 
 

Miernik wskazuje i sygnalizuje wszystkie wielko ci, parametry i stany 
charakteryzuj ce jego prac . 

 
 

1

2

3

4

5

6

 

5 diod LED sygnalizuj cych w trybie 
pomiaru rezystancji: 

- zakres pomiarowy M  (1) lub k  (2),  
- stan przeka ników ALARM (3) i i 

NORMAL (4) oraz przekroczenie 
ustawionych progów rezystancji. 

 
lub w trybie MODE: 

- wskazanie przeka nika, dla którego 
jest ustawiany próg prze czania i 
czas opó nienia - ALARM (3) lub 
NORMAL (4), 

- ustawianie czasu opó nienia TIME 
(5) z równoczesnym wskazaniem, 
którego przeka nika dotyczy operacja 
- ALARM (3) lub NORMAL (4). 

 

 
Na podwójnej skali (6) pokazywana jest warto  mierzonej (tryb pracy) lub ustawianej 
(tryb MENU) rezystancji. Czerwone pole oznacza zakres rezystancji przekraczaj cej 
dopuszczalne warto ci. 
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Pomiar rezystancji izolacji dokonywany przez MEG-1000 polega na: 
1. Wytworzeniu w obwodzie pomiarowym (zaciski E – R) sta ego napi cia 

pomocniczego 24 Vdc. 
2. Detekcji pr du (sta ego) wywo anego napi ciem pomocniczym. 
3. Wskazaniu na skali warto ci ekwiwalentnej rezystancji odpowiadaj cej 

przep ywaj cemu w obwodzie pr dowi. 
 

Aby umo liwi  dok adny odczyt warto ci rezystancji skala miernika zosta a 
podzielona na dwa zakresy. Prze czanie i wskazanie aktywnej skali nast puje 

automatycznie przy warto ci rezystancji wynosz cej 600 k .  
  

   5.1.-   Programowalne wyj cia przeka nikowe 
 

Dwa wyj cia przeka nikowe s u  do sygnalizacji stanu rezystancji obwodu 
pomiarowego. Programowanie wyj  przeka nikowych polega na ustawieniu warto ci 
rezystancji, przy której przeka nik ma zmieni  stan oraz czasu opó nienia zadzia ania 
przeka nika w celu wyeliminowania zadzia a  b dnych wywo anych stanami 
nieustalonymi w sieci. Oba parametry ustawiane s  niezale nie dla ka dego 
przeka nika. 

 

Przeka nik NORMAL 
Przeka nik oznaczony jako NORMAL zmienia swój stan na aktywny (zestyki 15 – 18 
zwarte) kiedy mierzona rezystancja jest mniejsza od ustawionego progu zadzia ania. 
Prze czenie nast puje po ustawionym czasie opó nienia. Kiedy rezystancja jest 
wi ksza od ustawionego progu przeka nik jest nieaktywny (zestyki 15 – 16 zwarte). 
Stan przeka nika sygnalizuje zielona dioda LED opisana jako NORMAL – wieci , gdy 
przeka nik jest nieaktywny (rezystancja wi ksza od ustawionej). 
Ustawiony czas opó nienia przeka nika wp ywa na jego dzia anie wy cznie przy 
aktywacji (za czeniu). Gdy rezystancja zwi ksza swoj  warto  powy ej ustawionego 
progu przeka nik przechodzi w stan nieaktywny natychmiast, bez opó nienia.  
 

Przeka nik ALARM 
Przeka nik oznaczony jako ALARM zmienia swój stan na aktywny (zestyki 25 – 28 
zwarte) kiedy mierzona rezystancja jest wi ksza od ustawionego progu zadzia ania. 
Prze czenie nast puje po ustawionym czasie opó nienia. Kiedy rezystancja jest 
mniejsza od ustawionego progu przeka nik jest nieaktywny (zestyki 25 – 26 zwarte). 
Stan przeka nika sygnalizuje czerwona dioda LED opisana jako ALARM – wieci, gdy 
przeka nik jest nieaktywny (rezystancja mniejsza od ustawionej). 
Ustawiony czas opó nienia przeka nika wp ywa na jego dzia anie wy cznie przy 
aktywacji (za czeniu). Gdy rezystancja zmniejsza swoj  warto  poni ej ustawionego 
progu przeka nik przechodzi w stan nieaktywny natychmiast, bez opó nienia.  
 

Stan LED i 
przeka ników 

      

LED wy czony 

PRZEKA NIK aktywny 

LED w czony 

PRZEKA NIK nieaktywny NORMAL 

      
       

LED w czony 
PRZEKA NIK nieaktywny 

LED 
PRZEKA NIK 

wy czony 
aktywny ALARM 

     

      

               0   Próg ALARM Próg NORMAL Rezystancja 
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   5.2.-   Tryb MODE – ustawienia MEG-1000 
 

Na tylnej ciance MEG-1000 znajduj  si  trzy przyciski s u ce do konfigurowania 
miernika. Polega ono na ustawieniu progów i czasu opó nienia zadzia ania 
przeka ników  ALARM i NORMAL: 
 

Klawisz MODE s u y do zatwierdzania kolejnych ustawianych parametrów.  

Klawisze zwi kszania  i zmniejszania   s u  do ustawienia warto ci 
konfigurowanych parametrów. Warto ci ustawianych parametrów pokazywane s  na 
skali rezystancji. 

 

Miernik wychodzi automatycznie z trybu MODE je eli przez 10 sekund nie zostanie 
wci ni ty jakikolwiek klawisz. Zapami tywane s  wtedy jedynie te parametry, które 
zosta y zaakceptowane (zatwierdzone) klawiszem MODE. 
W czasie konfiguracji, na skali miernika, pokazywane s  aktualne warto ci ustawianych 
parametrów. Dopuszczalne s  wszystkie warto ci progów rezystancji mieszcz ce si  w 
zakresie pomiarowym MEG-1000. Poprawna praca miernika wymaga, aby próg 
NORMAL by  wi kszy od progu ALARM. 
Skala miernika s u y tak e do ustawienia czasów opó nienia za czenia przeka ników: 
 

Przeka nik ALARM – ka de 100 k  na skali odpowiada 1 sekundzie czasu 
opó nienia. Dopuszczalny zakres zmian wynosi od 0,1 do 3 sekund. Aktywna jest 

jedynie skala [k ]. 

Przeka nik NORMAL – na skali [k ] ka de 100 k  odpowiada 1 sekundzie a na 

skali [M ] 10 sekundom czasu opó nienia. Dopuszczalny zakres zmian wynosi od 
0,1 do 30 sekund. 

 
Konfiguracja MEG-1000 mo e by  dokonywana w dwóch trybach: 
 

Tryb MODE szybkiej konfiguracji: 
 
W tym trybie parametry konfiguracyjne przyjmuj  domy lne warto ci, które nie mog  by  
modyfikowane: 
 

Próg rezystancji ALARM  ................... 440 k  
Opó nienie ALARM ........................... 0,5 s  

  Próg rezystancji NORMAL  ................ 3 M  
  Opó nienia NORMAL ........................ 3 s 
 

Wej cie w tryb MODE szybkiej konfiguracji odbywa si  przez jednoczesne wci ni cie 

wszystkich trzech klawiszy konfiguracyjnych (MODE,  oraz )  i przytrzymanie ich 

przez minimum 2 sekundy –  miganie wszystkich diod LED na p ycie czo owej jest 
potwierdzeniem wej cia w tryb MENU szybkiej konfiguracji. Po kilku sekundach miernik 
przechodzi samoczynnie w tryb normalnej pracy. 
 

UWAGA: Je eli przy próbie jednoczesnego naci ni cia trzech klawiszy pierwszym 
naci ni tym klawiszem b dzie  MODE miernik wejdzie w tryb konfiguracji 

standardowej. Dlatego te  naciskanie klawiszy nale y rozpoczyna  od  lub  a 
klawisz MODE nacisn  jako ostatni. 

 

Tryb MODE standardowej konfiguracji: 
 
W trybie MODE standardowej konfiguracji mo na ustawi  dowolne warto ci parametrów 
miernika (w dopuszczalnych zakresach). Procedur  trybu standardowej konfiguracji 
przedstawia sekwencja: 
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TRYB PRACY MEG-1000 
 

 
 

Klawisz  MODE 
 

 
 

TRYB MODE - KONFIGURACJA 
 

Ustawianie progu rezystancji “ALARM” 

Dioda LED ALARM miga. Warto  rezystancji ustawiana jest klawiszami  i . 
 

 
 

Klawisz  MODE 
 

 
 

Ustawianie czasu opó nienia “ALARM” 

Diody LED ALARM i TIME migaj . Warto  czasu ustawiana jest klawiszami  i . 
 

 

 
Klawisz  MODE 

 

 
Ustawianie progu rezystancji “NORMAL” 

Dioda LED NORMAL miga. Warto  rezystancji ustawiana jest klawiszami  i . 
 

 
 

Klawisz  MODE 
 

 
 

Ustawianie czasu opó nienia “NORMAL” 

Diody LED NORMAL i TIME migaj . Warto  czasu ustawiana jest klawiszami  i . 
 

 
 

Klawisz  MODE 
 

 
TRYB PRACY MEG-1000 

 
 
 
UWAGA: MEG-1000 wyjdzie samoczynnie z trybu MODE je eli przez 10 sekund nie 

nast pi naci ni cie jakiegokolwiek z trzech klawiszy konfiguracyjnych. 
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Wymiary: 

 

   6. - Parametry techniczne 
 

Zasilanie: 
Napi 230 Vaccie:  20%, 50  60 Hz. 

2,8 VA.Pobór mocy:

Pomiar: 
0Zakres pomiarowy:  500 k , na skali [k ] 

  (automatyczna zmiana zakresu)  0,5  5 M , na skali [M ] 

Klasa:      1,5 

Napi cie pomocnicze (E – R):  24 Vdc  1% 

Maksymalne napi 1000 Vac, 50/60 Hzcie (E – R):

Wyj cia przeka nikowe: 
Zaciski zestyków ALARM:   15 – 18  NO  15 – 16  NC 
Zaciski zestyków NORMAL:   25 – 28  NO  25 – 26  NC 

Obci alno  zestyków:   AC11  250 Vac / 8 A, 400 Vac / 5 Aac (2000 VA) 

Wytrzyma o  napi ciowa zestyków:  1000 Vac  

Izolacja mi dzy zestykami i cewk :   4000 Vac 

Czas opó nienia zadzia ania przeka ników: 
Przeka nik ALARM:    0,1  3 s 

Przeka nik NORMAL:   0,1  30 s 

Dokadno  ustawienia czasu:   10 % 

Izolacja: 
Mi dzy zaciskami listwy i obudow :      2500 Vac, 50 Hz / 1 min. 

Rezystancja mi dzy zasilaniem i obwodem pomiarowym:   1 G  

Rezystancja mi dzy zaciskami listwy i obudow :    1 G  

Warunki pracy: 
-20Temperatura pracy:  50 ºC 

pomieszczenia zamknirodowisko: te 

Konstrukcja:
Materia obudowy:     ABS trudnopalny, samogasn cy (UL 94 V1)

Stopie ochrony:     IP 52 (zaciski: IP 20)

Bezpiecze stwo:
Kategoria izolacji:     I (EN 61010)

Normy zwi zane:
IEC 255-5, IEC 1010-1, EN 61010-1, IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4

 

                   

 

Rozmiary okna: 92 mm
+0.8

 x 92 mm
+0.8 
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   7. -  Warunki bezpiecze stwa u ytkowania      
 

Wszystkie procedury i warunki instalacji, monta u i pod aczenia MEG-1000 
opisane s  w niniejszej instrukcji. Stosowanie si  do jej zalece  gwarantuje poprawn  i 
bezpieczn  prac  urz dzenia. 

Po pod czeniu urz dzenia do sieci na listwie zaciskowej panuje niebezpieczne 
napi cie. Wszelkie nastawy i konfiguracje miernika nale y przeprowadza  z 
zachowaniem szczególnej ostro no ci. 

Jakiekolwiek uszkodzenia naruszaj ce izolacj  miernika i jego stopie  ochrony, w 
szczególno ci mechaniczne uszkodzenia obudowy i listwy zaciskowej, powinny 
spowodowa  niezw oczne od czenie miernika od zasilania i sieci. 
 

   8. - Konserwacja i kalibracja  
 

MEG-1000 nie wymaga wykonywania adnych okresowych czynno ci 
konserwuj cych. Wykonany jest z materia ów nie ulegaj cych czasowej degradacji, a w 
zalecanych warunkach pracy tak e korozji.  
 MEG-1000 nie wymaga wykonywania adnych okresowych czynno ci kalibracyjnych. 
Zastosowane w nim rozwi zania gwarantuj  utrzymanie klasy i zakresów pomiarowych 
przez ca y okres u ytkowania. 
 W przypadku zabrudzenia szybki ochronnej nale y j  przetrze  mi kk  szmatk  
nas czon  dowolnym rodkiem myj cym (rozpuszczaj cym lub emulguj cym t uszcze). 
Nie stosowa  du ego nacisku ze wzgl du na mo liwo  p kni cia lub zarysowania 
szk a. 
 

   9. - Serwis 
 

W przypadku konieczno ci kontaktu z autoryzowanym serwisem uprawnionym do 
dokonywania napraw MEG-1000 nale y zg osi  si  do sprzedawcy zakupionego 
miernika lub:  

 
 
 

PRODUCENT 
 

CIRCUTOR S.A. 
c / Lepanto , 49 

08223 - TERRASSA (Barcelona) 
SPAIN 

Tel.  34 - 93 - 745 29 00 
Fax.  34 - 93 - 745 29 14 

e-mail: central@circutor.es 

 
 

DYSTRYBUTOR 
 

CONVERT Sp. z o.o. 
50-541 Wroc aw 

ul. Armii Krajowej 54 
Tel. (71) 78 348 33 
Fax (71) 78 358 33 

e-mail: convert@convert.com.pl 

 
 




