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2. - WstĊp
Celem niniejszej instrukcji jest zapoznanie uĪytkownika z Miernikiem stanu
izolacji MEG-1000. Przestrzeganie jej zaleceĔ pozwoli na peáne wykorzystanie funkcji
miernika oraz jego bezpieczne i bezawaryjne uĪytkowanie.
Po otrzymaniu urządzenia naleĪy sprawdziü:
(a) zgodnoĞü typu i opcji MEG-1000 z zamówieniem,
(b) stan przesyáki i urządzenia,
(c) kompletnoĞü dostawy (instrukcje).

Do uwag oznaczonych tych znakiem naleĪy stosowaü siĊ bezwzglĊdnie.
Dotyczą one warunków mających istotny wpáyw na bezpieczeĔstwo
uĪytkownika i ukáadu pomiarowego.
2.1.- Warunki pracy MEG-1000

Przed podáączeniem Miernika stanu izolacji MEG-1000 do obwodu pomiarowego
naleĪy dokáadnie sprawdziü:
NapiĊcie zasilania:


Standard:
 Opcja:
 Na zamówienie:
Ukáad pomiarowy:


NapiĊcie sieci:
 Maksymalne napiĊcie wejĞciowe:
 Typ sieci:

230 r 20% Vac, 50/60 Hz
400 r 20% Vac, 50/60 Hz
inne napiĊcia
d 600 Vac (fazowe), 50/60 Hz
d 1 000 Vac, 50/60 Hz
sieü IT (izolowany punkt zerowy)
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3. - Charakterystyka MEG-1000
Miernik stanu izolacji MEG-1000 przeznaczony jest do pomiaru izolacji
(rezystancji) miĊdzy jednym z przewodów fazowych a przewodem neutralnym. NapiĊcie
pomocnicze generowane przez miernik wynosi 24 Vdc i nie wpáywa na pracĊ innych
urządzeĔ podáączonych do sieci.

WartoĞü rezystancji izolacji pokazywana jest przez dwuzakresowy ustrój z
automatyczną zmianą zakresu. Aktualnie wykorzystywana skala sygnalizowana jest
Ğwieceniem diody LED wskazującej jednostki, w których prezentowana jest wartoĞü
mierzonej izolacji (M: lub k:).
MEG-1000 wyposaĪony jest w dwa programowalne wyjĞcia przekaĨnikowe
(NORMAL i ALARM), których dziaáanie jest związane z rezystancją mierzoną przez
przyrząd oraz dwie diody LED sygnalizające stan przekaĨników. NiezaleĪne progi
zadziaáaĔ przekaĨników oraz czasy opóĨnienia przeáączania ustawiane są przy pomocy
trzech klawiszy (MODE, n, p) znajdujących siĊ na tylnej Ğciance miernika. Ustawione
parametry (progi i opóĨnienia) dziaáania przekaĨników zapamiĊtywane są w nieulotnej
pamiĊci przyrządu – zanik napiĊcia zasilania nie powoduje koniecznoĞci ich powtórnego
konfigurowania.
Znajdujące siĊ na páycie czoáowej piĊü diod LED, oprócz funkcji juĪ opisanych
(wskazanie zakresu pomiarowego i stanu przekaĨników) wykorzystywane są takĪe w
opcji konfigurowania przyrządu (ustawiania progów i czasu opóĨnienia zadziaáania
przekaĨników) – tryb MODE.

4. - MontaĪ i instalacja
MEG-1000 nie powinien byü podáączany do napiĊcia zasilania i obwodu
pomiarowego przed koĔcem montaĪu przyrządu na tablicy.

Nieprzestrzeganie zasad uĪytkowania MEG-1000 grozi uszkodzeniem przyrządu.
Nieprawidáowe podáączenia przyrządu do obwodu pomiarowego moĪe
spowodowaü zagroĪenie dla uĪytkownika.
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4.1.- Instalacja
Przy projektowaniu ukáadu pomiarowego i póĨniejszej instalacji MEG-1000 na obiekcie
naleĪy bezwzglĊdnie sprawdziü:
NapiĊcie zasilania:
 standard:
 opcja:
- czĊstotliwoĞü sieci:
- zaciski przyáączeniowe:
- pobór mocy:
Ukáad pomiarowy:
sieci:
typ sieci:
maksymalne napiĊcie wejĞciowe:
napiĊcie

- czĊstotliwoĞü sieci:
- zaciski przyáączeniowe:
Warunki pracy:




temperatura pracy:
stopieĔ ochrony:

230 r 20% Vac
400 r 20% Vac
50/60 Hz
A1 - A2
2,8 VA
d 600 Vac (fazowe)
IT (izolowany punkt zerowy)
d 1 000 Vac
50/60 Hz
E-R
-20 y 50 ºC
IP 52 (zaciski IP 20)

BezpieczeĔstwo:




- izolacja:
- norma:

klasa I
EN 61010

Po podáączeniu przyrządu na zaciskach przyáączeniowych MEG-1000 istnieje
napiĊcie niebezpieczne. Brak ostroĪnoĞci moĪe spowodowaü zagroĪenie dla
uĪytkownika.

Obwód zasilania MEG-1000 powinien posiadaü wyáącznik umoĪliwiający
odáączenie przyrządu od napiĊcia oraz byü zabezpieczony bezpiecznikiem
typu gl lub M o wartoĞci 0,5 y 2 A. Przewody zasilające powinny mieü przekrój
nie mniejszy od 1 mm2.
4.2.- Tabela poáączeĔ
Zaciski

A1 - A2
E–R
15 - 18 - 16
25 - 28 - 26

Opis

NapiĊcie zasilania przyrządu
Obwód pomiarowy przyrządu (R- faza, E- uziemienie)
Styki przekaĨnika NORMAL.
15-18: NO, 15-16: NC
Styki przekaĨnika ALARM.
25-28: NO, 25-26: NC
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4.3.- Listwa zaciskowa
18 – 16 – 15
PRZEKAħNIK
NORMAL

A1 – A2
ZASILANIE

FAZA

28 – 26 – 25
PRZEKAħNIK
ALARM

UZIEMIENIE

5. - Opis pracy MEG-1000
Miernik wskazuje i sygnalizuje wszystkie wielkoĞci, parametry i stany
charakteryzujące jego pracĊ.

1

2
3
4
5

6

5 diod LED sygnalizujących w trybie
pomiaru rezystancji:
- zakres pomiarowy M: (1) lub k: (2),
- stan przekaĨników ALARM (3) i i
NORMAL (4) oraz przekroczenie
ustawionych progów rezystancji.
lub w trybie MODE:
- wskazanie przekaĨnika, dla którego
jest ustawiany próg przeáączania i
czas opóĨnienia - ALARM (3) lub
NORMAL (4),
- ustawianie czasu opóĨnienia TIME
(5) z równoczesnym wskazaniem,
którego przekaĨnika dotyczy operacja
- ALARM (3) lub NORMAL (4).

Na podwójnej skali (6) pokazywana jest wartoĞü mierzonej (tryb pracy) lub ustawianej
(tryb MENU) rezystancji. Czerwone pole oznacza zakres rezystancji przekraczającej
dopuszczalne wartoĞci.
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Pomiar rezystancji izolacji dokonywany przez MEG-1000 polega na:
1. Wytworzeniu w obwodzie pomiarowym (zaciski E – R) staáego napiĊcia
pomocniczego 24 Vdc.
2. Detekcji prądu (staáego) wywoáanego napiĊciem pomocniczym.
3. Wskazaniu na skali wartoĞci ekwiwalentnej rezystancji odpowiadającej
przepáywającemu w obwodzie prądowi.
Aby umoĪliwiü dokáadny odczyt wartoĞci rezystancji skala miernika zostaáa
podzielona na dwa zakresy. Przeáączanie i wskazanie aktywnej skali nastĊpuje
automatycznie przy wartoĞci rezystancji wynoszącej 600 k:.
5.1.- Programowalne wyjĞcia przekaĨnikowe
Dwa wyjĞcia przekaĨnikowe sáuĪą do sygnalizacji stanu rezystancji obwodu
pomiarowego. Programowanie wyjĞü przekaĨnikowych polega na ustawieniu wartoĞci
rezystancji, przy której przekaĨnik ma zmieniü stan oraz czasu opóĨnienia zadziaáania
przekaĨnika w celu wyeliminowania zadziaáaĔ báĊdnych wywoáanych stanami
nieustalonymi w sieci. Oba parametry ustawiane są niezaleĪnie dla kaĪdego
przekaĨnika.

x PrzekaĨnik NORMAL
PrzekaĨnik oznaczony jako NORMAL zmienia swój stan na aktywny (zestyki 15 – 18
zwarte) kiedy mierzona rezystancja jest mniejsza od ustawionego progu zadziaáania.
Przeáączenie nastĊpuje po ustawionym czasie opóĨnienia. Kiedy rezystancja jest
wiĊksza od ustawionego progu przekaĨnik jest nieaktywny (zestyki 15 – 16 zwarte).
Stan przekaĨnika sygnalizuje zielona dioda LED opisana jako NORMAL – Ğwieci , gdy
przekaĨnik jest nieaktywny (rezystancja wiĊksza od ustawionej).
Ustawiony czas opóĨnienia przekaĨnika wpáywa na jego dziaáanie wyáącznie przy
aktywacji (zaáączeniu). Gdy rezystancja zwiĊksza swoją wartoĞü powyĪej ustawionego
progu przekaĨnik przechodzi w stan nieaktywny natychmiast, bez opóĨnienia.

x PrzekaĨnik ALARM
PrzekaĨnik oznaczony jako ALARM zmienia swój stan na aktywny (zestyki 25 – 28
zwarte) kiedy mierzona rezystancja jest wiĊksza od ustawionego progu zadziaáania.
Przeáączenie nastĊpuje po ustawionym czasie opóĨnienia. Kiedy rezystancja jest
mniejsza od ustawionego progu przekaĨnik jest nieaktywny (zestyki 25 – 26 zwarte).
Stan przekaĨnika sygnalizuje czerwona dioda LED opisana jako ALARM – Ğwieci, gdy
przekaĨnik jest nieaktywny (rezystancja mniejsza od ustawionej).
Ustawiony czas opóĨnienia przekaĨnika wpáywa na jego dziaáanie wyáącznie przy
aktywacji (zaáączeniu). Gdy rezystancja zmniejsza swoją wartoĞü poniĪej ustawionego
progu przekaĨnik przechodzi w stan nieaktywny natychmiast, bez opóĨnienia.
Stan LED i
przekaĨników
LED wyáączony
PRZEKAħNIK aktywny

NORMAL

ALARM

LED wáączony
PRZEKAħNIK nieaktywny

0

LED wáączony
PRZEKAħNIK nieaktywny

LED wyáączony
PRZEKAħNIK aktywny

Próg ALARM

Próg NORMAL

Rezystancja
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5.2.- Tryb MODE – ustawienia MEG-1000

x

Na tylnej Ğciance MEG-1000 znajdują siĊ trzy przyciski sáuĪące do konfigurowania
miernika. Polega ono na ustawieniu progów i czasu opóĨnienia zadziaáania
przekaĨników ALARM i NORMAL:

Klawisze zwiĊkszania n i zmniejszania
p sáuĪą do ustawienia wartoĞci
konfigurowanych parametrów. WartoĞci ustawianych parametrów pokazywane są na
skali rezystancji.
Miernik wychodzi automatycznie z trybu MODE jeĪeli przez 10 sekund nie zostanie
wciĞniĊty jakikolwiek klawisz. ZapamiĊtywane są wtedy jedynie te parametry, które
zostaáy zaakceptowane (zatwierdzone) klawiszem MODE.
W czasie konfiguracji, na skali miernika, pokazywane są aktualne wartoĞci ustawianych
parametrów. Dopuszczalne są wszystkie wartoĞci progów rezystancji mieszczące siĊ w
zakresie pomiarowym MEG-1000. Poprawna praca miernika wymaga, aby próg
NORMAL byá wiĊkszy od progu ALARM.
Skala miernika sáuĪy takĪe do ustawienia czasów opóĨnienia zaáączenia przekaĨników:

x

Klawisz MODE sáuĪy do zatwierdzania kolejnych ustawianych parametrów.

x PrzekaĨnik ALARM – kaĪde 100 k: na skali odpowiada 1 sekundzie czasu
opóĨnienia. Dopuszczalny zakres zmian wynosi od 0,1 do 3 sekund. Aktywna jest
jedynie skala [k:].
x PrzekaĨnik NORMAL – na skali [k:] kaĪde 100 k: odpowiada 1 sekundzie a na
skali [M:] 10 sekundom czasu opóĨnienia. Dopuszczalny zakres zmian wynosi od
0,1 do 30 sekund.
Konfiguracja MEG-1000 moĪe byü dokonywana w dwóch trybach:
x Tryb MODE szybkiej konfiguracji:
W tym trybie parametry konfiguracyjne przyjmują domyĞlne wartoĞci, które nie mogą byü
modyfikowane:
Próg rezystancji ALARM ...................
OpóĨnienie ALARM ...........................
Próg rezystancji NORMAL ................
OpóĨnienia NORMAL ........................

440 k:
0,5 s
3 M:
3s

wszystkich trzech klawiszy konfiguracyjnych (MODE, n oraz p) i przytrzymanie ich
przez minimum 2 sekundy – miganie wszystkich diod LED na páycie czoáowej jest
potwierdzeniem wejĞcia w tryb MENU szybkiej konfiguracji. Po kilku sekundach miernik
przechodzi samoczynnie w tryb normalnej pracy.
WejĞcie w tryb MODE szybkiej konfiguracji odbywa siĊ przez jednoczesne wciĞniĊcie

UWAGA:

JeĪeli przy próbie jednoczesnego naciĞniĊcia trzech klawiszy pierwszym
naciĞniĊtym klawiszem bĊdzie MODE miernik wejdzie w tryb konfiguracji
standardowej. Dlatego teĪ naciskanie klawiszy naleĪy rozpoczynaü od n lub p a
klawisz MODE nacisnąü jako ostatni.

x Tryb MODE standardowej konfiguracji:
W trybie MODE standardowej konfiguracji moĪna ustawiü dowolne wartoĞci parametrów
miernika (w dopuszczalnych zakresach). ProcedurĊ trybu standardowej konfiguracji
przedstawia sekwencja:
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TRYB PRACY MEG-1000

p

Klawisz MODE

p

TRYB MODE - KONFIGURACJA
Ustawianie progu rezystancji “ALARM”
Dioda LED ALARM miga. WartoĞü rezystancji ustawiana jest klawiszami n i p.

p

Klawisz MODE

p

Ustawianie czasu opóĨnienia “ALARM”
Diody LED ALARM i TIME migają. WartoĞü czasu ustawiana jest klawiszami n i p.

p

Klawisz MODE

p

Ustawianie progu rezystancji “NORMAL”
Dioda LED NORMAL miga. WartoĞü rezystancji ustawiana jest klawiszami n i p.

p

Klawisz MODE

p

Ustawianie czasu opóĨnienia “NORMAL”
Diody LED NORMAL i TIME migają. WartoĞü czasu ustawiana jest klawiszami n i p.

p

Klawisz MODE

p

TRYB PRACY MEG-1000

UWAGA: MEG-1000 wyjdzie samoczynnie z trybu MODE jeĪeli przez 10 sekund nie
nastąpi naciĞniĊcie jakiegokolwiek z trzech klawiszy konfiguracyjnych.
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6. - Parametry techniczne
Zasilanie:
NapiĊcie:
Pobór mocy:

Pomiar:
Zakres pomiarowy:
(automatyczna zmiana zakresu)
Klasa:
NapiĊcie pomocnicze (E – R):
Maksymalne napiĊcie (E – R):

230 Vac r 20%, 50 y 60 Hz.
2,8 VA.
0 y 500 k:, na skali [k:]
0,5 y 5 M:, na skali [M:]
1,5
24 Vdc r 1%
1000 Vac, 50/60 Hz

WyjĞcia przekaĨnikowe:
Zaciski zestyków ALARM:
Zaciski zestyków NORMAL:
ObciąĪalnoĞü zestyków:
WytrzymaáoĞü napiĊciowa zestyków:
Izolacja miĊdzy zestykami i cewką:

15 – 18 NO 15 – 16 NC
25 – 28 NO 25 – 26 NC
AC11 250 Vac / 8 A, 400 Vac / 5 Aac (2000 VA)
t 1000 Vac
t 4000 Vac
0,1 y 3 s
0,1 y 30 s
r 10 %

Czas opóĨnienia zadziaáania przekaĨników:
PrzekaĨnik ALARM:
PrzekaĨnik NORMAL:
DokáadnoĞü ustawienia czasu:

Izolacja:
MiĊdzy zaciskami listwy i obudową:
Rezystancja miĊdzy zasilaniem i obwodem pomiarowym:
Rezystancja miĊdzy zaciskami listwy i obudową:

Warunki pracy:
Temperatura pracy:
ĝrodowisko:

t 2500 Vac, 50 Hz / 1 min.
t 1 G:
t 1 G:

-20 y 50 ºC
pomieszczenia zamkni Ċte

Konstrukcja:
Materiaá obudowy:
StopieĔ ochrony:

ABS trudnopalny, samogasnący (UL 94 V1)
IP 52 (zaciski: IP 20)

BezpieczeĔstwo:
Kategoria izolacji:

I (EN 61010)

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

Wymiary:

Rozmiary okna: 92 mm+0.8 x 92 mm+0.8
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7. - Warunki bezpieczeĔstwa uĪytkowania
Wszystkie procedury i warunki instalacji, montaĪu i podáaczenia MEG-1000
opisane są w niniejszej instrukcji. Stosowanie siĊ do jej zaleceĔ gwarantuje poprawną i
bezpieczną pracĊ urządzenia.
Po podáączeniu urządzenia do sieci na listwie zaciskowej panuje niebezpieczne
napiĊcie. Wszelkie nastawy i konfiguracje miernika naleĪy przeprowadzaü z
zachowaniem szczególnej ostroĪnoĞci.
Jakiekolwiek uszkodzenia naruszające izolacjĊ miernika i jego stopieĔ ochrony, w
szczególnoĞci mechaniczne uszkodzenia obudowy i listwy zaciskowej, powinny
spowodowaü niezwáoczne odáączenie miernika od zasilania i sieci.

8. - Konserwacja i kalibracja
MEG-1000 nie wymaga wykonywania Īadnych okresowych czynnoĞci
konserwujących. Wykonany jest z materiaáów nie ulegających czasowej degradacji, a w
zalecanych warunkach pracy takĪe korozji.
MEG-1000 nie wymaga wykonywania Īadnych okresowych czynnoĞci kalibracyjnych.
Zastosowane w nim rozwiązania gwarantują utrzymanie klasy i zakresów pomiarowych
przez caáy okres uĪytkowania.
W przypadku zabrudzenia szybki ochronnej naleĪy ją przetrzeü miĊkką szmatką
nasączoną dowolnym Ğrodkiem myjącym (rozpuszczającym lub emulgującym táuszcze).
Nie stosowaü duĪego nacisku ze wzglĊdu na moĪliwoĞü pĊkniĊcia lub zarysowania
szkáa.

9. - Serwis
W przypadku koniecznoĞci kontaktu z autoryzowanym serwisem uprawnionym do
dokonywania napraw MEG-1000 naleĪy zgáosiü siĊ do sprzedawcy zakupionego
miernika lub:

PRODUCENT

DYSTRYBUTOR

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

CONVERT Sp. z o.o.
50-541 Wrocáaw
ul. Armii Krajowej 54
Tel. (71) 78 348 33
Fax (71) 78 358 33
e-mail: convert@convert.com.pl

CONVERT Sp. z o.o., 50-541 Wrocáaw, ul. Armii Krajowej 54, tel. (71) 78 348 33, fax (71) 78 358 33

http://www.convert.com.pl

e-mail: convert@convert.com.pl

