S P R Z Ę T
WydawaÊ by siÍ mog³o, øe ìpo³oøenieî
instalacji elektrycznej w†budynku to øadna
filozofia. Niegdyú atrybutem i†czÍsto jedynym
przyrz¹dem elektryka by³ tzw. ìsprawdzianî,
czyli øarÛwka umieszczona w†oprawce
z†wyprowadzonymi przewodami,
ktÛrymi moøna siÍ by³o
do³¹czyÊ w†dowolne
punkty instalacji
elektrycznej. Dzisiaj
elektrycy chodz¹ po
budowie z†przyrz¹dami
takimi, jak ten opisany
poniøej.

Tester instalacji elektrycznych −
FLUKE 1653
FLUKE 1653 to przyrz¹d, ktÛry
zwyk³emu úmiertelnikowi na wiele
siÍ nie przyda. Ba, moøe go nawet
dziwiÊ, jak moøna by³o coú tak
dziwnego wymyúliÊ. Dla elektryka
wykonuj¹cego lub sprawdzaj¹cego
instalacjÍ elektryczn¹ w†budynku
bÍdzie stanowiÊ natomiast nieocenion¹ pomoc. Patrz¹c tylko na obrotowe pokrÍt³o zmiany rodzaju
pracy przyrz¹du moøna wywnioskowaÊ, øe dokonywane przez niego
pomiary nie s¹ typowe, jak np. dla
dobrze znanego wszystkim miernika uniwersalnego. Nasuwa siÍ jednak pytanie, czy nie moøna takich
pomiarÛw przeprowadziÊ zwyk³ym
multimetrem? Przecieø w†dzisiejszych czasach kaødy elektryk taki
przyrz¹d†i†tak na ogÛ³ posiada (oprÛcz nieúmiertelnego ìsprawdzianuî
oczywiúcie, o†czym nie tak dawno
mia³em okazjÍ osobiúcie siÍ przekonaÊ). No cÛø, chyba jednak multimetr nie zawsze wystarczy. Firm¹,
ktÛra specjalizuje siÍ w†dostrzeganiu podobnych zagadnieÒ, jest
FLUKE. I†tym razem stanÍ³a ona na
wysokoúci zadania, opracowuj¹c
specjalny tester instalacji elektrycznych. Nie jest to pierwszy i†jedyny
przyrz¹d z†gatunku ìdziwnychî, bÍd¹cy w†ofercie tej firmy. O†perfekcjonizmie konstruktorÛw pisaliúmy
juø wielokrotnie przy okazji omawiania innych wyrobÛw. Miernik
1653 jest opracowany rÛwnieø
zgodnie z†t¹ dobr¹ tradycj¹. Wyobraümy sobie elektryka, ktÛry chodzi
od jednego pomieszczenia do drugiego. W†kaødym na chwilÍ siÍ za-
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trzyma, coú zmierzy i†idzie dalej.
Pierwszy pomys³ nasuwaj¹cy siÍ
konstruktorom to zaprojektowanie
takiej obudowy, ktÛra nie bÍdzie
krÍpowa³a r¹k elektrykowi, zapewniaj¹c jednoczeúnie, øe przyrz¹d
nie zostanie gdzieú pozostawiony.
Wybrano doúÊ dziwaczne, chociaø
praktyczne rozwi¹zanie. Obudowa
FLUKA 1653 ma kszta³t†dopasowany do... brzucha cz³owieka - spodnia czÍúÊ jest lekko wygiÍta. DziÍki temu, miernik daje siÍ wygodnie
zawiesiÊ na szyi za pomoc¹ specjalnego paska, chodz¹c po budowie
zawsze mamy go przed sob¹ i†nie
stanowi on wiÍkszego utrudnienia
podczas przemieszczania siÍ. Wyúwietlacz jest umieszczony tak, øe
jest dobrze widoczny zarÛwno
w†pozycji leø¹cej, jak i†wtedy, gdy
miernik jest zawieszony. Duøy,
podúwietlany ekran ciek³okrystaliczny z†umieszczonymi na nim specjalnymi symbolami zapewnia dobry komfort pracy w†kaødych warunkach. Jest on umieszczony centralnie na p³ycie
czo³owej. Po lewej stronie ekranu znajduj¹ siÍ
klawisze, za pomoc¹

ktÛrych wybiera siÍ opcje trybÛw
pracy, po prawej zaú umieszczono
pokrÍt³o zmiany rodzaju pomiaru.
Miernik jest zasilany bateryjnie. Zalecane s¹ ogniwa alkaliczne, akumulatory NiCd lub NiMH. Do pracy wymaga siÍ uøycia 6†baterii rozmiaru AA. Niestety przyrz¹d nie
jest wyposaøony w†³adowarkÍ akumulatorÛw, moøna jedynie kontrolowaÊ ich stan za pomoc¹ jednego
z†klawiszy funkcyjnych.

Pomiary
Najwyøszy czas zapoznaÊ siÍ
z†parametrami technicznymi miernika. Musimy pamiÍtaÊ przy tym, øe
FLUKE 1653 to bardzo specjalizowany przyrz¹d, st¹d doúÊ nietypo-
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Rys. 1
we rodzaje pomiarÛw†(dla elektronika, nie dla elektryka). Jedynym
ìnormalnymî jest w³aúciwie tylko
pomiar napiÍcia skutecznego sieci
elektrycznej. Podczas pracy naleøy
bezwzglÍdnie pamiÍtaÊ o†zachowaniu zasad bezpieczeÒstwa. Prawie
zawsze mamy bowiem do czynienia
z†niebezpiecznymi dla øycia napiÍciami i†to nie tylko od strony sieci
- miernik rÛwnieø w†niektÛrych trybach stanowi ürÛd³o wysokiego napiÍcia. Aby zminimalizowaÊ ewentualne zagroøenie, wiÍkszoúÊ pomiarÛw jest inicjowana przez naciúniÍcie klawisza ìTESTî i†trwa tylko przez czas jego naciúniÍcia. Dodatkowo, wokÛ³ tego klawisza jest
umieszczone specjalne pole dotykowe s³uø¹ce do mierzenia rÛønicy
potencja³Ûw miÍdzy operatorem
a†przewodem ochronnym PE (Protective Earth). Jeúli przekroczy ona
wartoúÊ 100†V, na wyúwietlaczu pojawia siÍ specjalny znak ostrzegawczy. Wzmoøon¹ uwagÍ naleøy rÛwnieø zachowaÊ podczas pod³¹czania
przewodÛw do punktÛw pomiarowych. Dla u³atwienia, wszystkie
przewody s¹ oznakowane rÛønymi
kolorami: przewÛd L†(Line) - kolor
czerwony, PE - zielony, N†(Neutral)
- niebieski. Miernik wykrywa brak
przewodÛw L†oraz PE, a†takøe odwrotne pod³¹czenie przewodÛw
L†i†N. Sygnalizuje to wyúwietleniem
odpowiedniego komunikatu lub
ikonki. Podczas pomiaru napiÍcia
w†sieci elektrycznej okreúlana jest
rÛwnieø jego czÍstotliwoúÊ. Drug¹
funkcj¹ przyrz¹du FLUKE 1653 jest
pomiar rezystancji izolacji oraz
ci¹g³oúci po³¹czenia. Ten tryb jest
wykorzystywany g³Ûwnie do okreúlania jakoúci po³¹czenia przewodu
ochronnego PE. Przed przyst¹pieniem do tego pomiaru naleøy wybraÊ jedn¹ z†piÍciu wartoúci napiÍcia pomiarowego (od 50 do
1000†V). Przed pomiarem zasadniczym miernik bada obecnoúÊ napiÍcia w†mierzonej linii i†w†przypadku
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Rys. 2
wykrycia go wstrzymuje dalsz¹ pracÍ. Zbyt ma³a rezystancja mierzona
mog³aby spowodowaÊ przep³yw
nadmiernego pr¹du. Taka sytuacja
jest rÛwnieø wykrywana, w†wyniku
czego napiÍcie pomiarowe jest automatycznie ograniczane. W†kolejnym trybie pracy dokonuje siÍ pomiarÛw pÍtli i†linii. Moøna w†ten
sposÛb okreúliÊ impedancjÍ miÍdzy
przewodami L†i†PE. Zmierzona wartoúÊ pozwala na oszacowanie pr¹du, jaki mÛg³by przypuszczalnie
pop³yn¹Ê, gdyby przewÛd L†zosta³
zwarty do PE. Miernik oblicza tÍ
wartoúÊ (nie mierzy jej) i†wyúwietla na wyúwietlaczu. Stosuj¹c metodÍ pomiaru linii, okreúla siÍ impedancjÍ linii (miÍdzy przewodem L
i†N), impedancjÍ pomiÍdzy liniami
w†sieci 3-fazowej, bada siÍ pÍtlÍ L†PE. Ostatni pomiar jest niemoøliwy
w†przypadku stosowania wy³¹cznikÛw rÛønicowo-pr¹dowych. Jeúli juø
jesteúmy przy nich, to trudno by
by³o sobie wyobraziÊ, øeby taki
przyrz¹d jak FLUKE 1653 nie mia³
trybÛw pracy pozwalaj¹cych na testowanie tych elementÛw. Odpowiednie pomiary s¹ oczywiúcie
moøliwe. Ze wzglÍdu na stosowanie rÛønych rodzajÛw wy³¹cznikÛw
naleøy pamiÍtaÊ o†ustawieniu klawiszem funkcyjnym F3 odpowiedniej opcji (prze³¹cznik standardowy
AC, DC, z†opÛünion¹ odpowiedzi¹).
Waøne jest teø okreúlenie pr¹du
znamionowego, charakterystycznego
dla badanego wy³¹cznika. Trzeba
rÛwnieø pamiÍtaÊ o†tym, øe†pomiar
jest przeprowadzany w†istniej¹cej
sieci i†øe w†czasie testu powinien
zadzia³aÊ badany wy³¹cznik rÛønicowo-pr¹dowy. Miernikiem moøna
okreúliÊ rzeczywisty czas reakcji
wy³¹cznika lub rzeczywisty pr¹d
wy³¹czaj¹cy. W†czasie pomiarÛw
przyrz¹d wymusza przep³yw pr¹du
o†odpowiednio dobranym natÍøeniu
i†bada zachowanie wy³¹cznika rÛønicowo-pr¹dowego. Na pocz¹tku
sprawdzana jest reakcja na wartoúÊ

rÛwn¹ po³owie pr¹du znamionowego. Jeúli przez czas rÛwny 310 lub
510 ms po wymuszeniu wy³¹cznik
nie zadzia³a, urz¹dzenie odwraca
fazy i†powtarza test. OdwrÛcenie
faz jest istotne, gdyø moøe mieÊ
wp³yw na zachowanie siÍ wy³¹cznika. Brak reakcji wy³¹cznika powoduje domyúlne ustawienie faz
i†ponowienie testu z†pr¹dem rÛwnym dok³adnie wartoúci znamionowej wy³¹cznika. W†tym przypadku
oczekuje siÍ reakcji przez co najwyøej 2†sekundy. Jeúli i†tym razem
nie nast¹pi wyzwolenie wy³¹cznika,
pomiar jest powtarzany z†pr¹dem 5krotnie wyøszym od znamionowego,
oczekuj¹c na reakcjÍ przez 50 ms.
Wyniki s¹ zapisywane do pamiÍci.
Kolejnym trybem pracy miernika
FLUKE 1653 jest 3-przewodowy pomiar rezystancji uziemienia. Wymagany jest do tego specjalny zestaw
ko³kÛw wbijanych w†ziemiÍ. Uk³ad
pomiarowy przygotowuje siÍ zgodnie z†rys. 1. Podane na rysunku
odleg³oúci miÍdzy prÍtami gwarantuj¹ uzyskanie najwiÍkszej dok³adnoúci pomiaru. Ostatnim pomiarem
jest okreúlanie kolejnoúci faz w†sieci 3-fazowej (rys. 2). Na wyúwietlaczu pojawia siÍ napis ì123î, jeúli
tylko fazy pojawiaj¹ siÍ w†kolejnoúci L1, L2, L3 przy po³¹czeniu jak
na rys. 2. W†przeciwnym razie wyúwietlany jest napis ì321î.
Bardzo przydatn¹ w†praktyce cech¹ miernika FLUKE 1653 jest opcja zapisywania wynikÛw pomiarÛw
w†wewnÍtrznej pamiÍci. Moøna dokonaÊ 500 wpisÛw. Kaødy tak zarejestrowany pomiar ma indywidualny identyfikator sk³adaj¹cy siÍ
z†trzech pÛl. Pierwsze pole moøe
np. oznaczaÊ numer pomieszczenia,
drugie pole - gniazdko mierzone,
trzecie pole jest numerem identyfikacyjnym pomiaru. Dane mog¹ byÊ
pÛüniej zgrywane do komputera za
pomoc¹ portu podczerwieni (IR).
Potrzebny jest do tego specjalny
adapter nak³adany na okienko
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Rys. 3
umieszczone w†gÛrnej úciance obudowy (rys. 3).

Podsumowanie
Przyrz¹d jaki jest, kaødy kto przeczyta³ ten artyku³ mniej wiÍcej juø
wie. S³owo pisane nie zast¹pi jednak wraøeÒ, jakich siÍ doznaje podczas prÛb praktycznych. W³aúciwie
nie mu tu siÍ czym zachwycaÊ. Pomiary jak pomiary, doúÊ specyficz-
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ne dla elektronika, o†czym pisa³em
wczeúniej. Natomiast tradycyjnie juø
w†przypadku wyrobÛw firmy FLUKE, szczegÛlnie mocne s¹ wraøenia
estetyczne. Perfekcyjnie wykonana
obudowa, przemyúlana pod wzglÍdem ergonomicznym oczywiúcie
w†øÛ³to-czarnej konwencji, kable pomiarowe zapewniaj¹ce wygodÍ
i†bezpieczeÒstwo i... skrzynka na
miernik, ktÛra sama w†sobie mog³a-

by byÊ towarem handlowym. W†zestawie kabli, oprÛcz typowych, znajduje siÍ specjalny kabel zakoÒczony
z†jednej strony wtykami pasuj¹cymi
do gniazd w†mierniku, z†drugiej zaú
typow¹ wtyczk¹ sieciow¹, przystosowan¹ do gniazda z†bolcem uziemiaj¹cym. U³atwia to znacznie pomiary
prowadzone w†zainstalowanych juø
gniazdach elektrycznych i†czyni je
bezpieczniejszymi. Tym razem jednak FLUKE zrezygnowa³ z†papierowej instrukcji, w†zestawie znajdujemy jedynie ma³y kr¹øek z†dokumentami PDF. Tradycyjnie teø nie ma
polskich wersji. Na wysokoúci zadania stan¹³ natomiast polski dystrybutor, do³¹czaj¹c polskie t³umaczenie instrukcji w†postaci skserowanych kartek. Informacje o†wyrobach
firmy FLUKE moøna znaleüÊ na
stronie: http://www.fluke.com/.
Jaros³aw Doliñski
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl
Dodatkowe informacje
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w firmie TME
Electronic Components, tel. (42) 645 55 35, fax
(42) 645 55 00, www.tme.pl.
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