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1. WSTĘP 
 
Istotny udział w bezpieczeństwie i niezawodności urządzeń 

oraz instalacji elektrycznych ma rezystancja izolacji.  

W określeniu stopnia bezpieczeństwa zajmuje ona bez 

wątpienia pierwsze miejsce. 

Każdy stan uszkodzenia izolacji, nawet ten nie prowadzący 

bezpośrednio do zwarcia, powoduje obniżenie wytrzymałości 

napięciowej instalacji i może w efekcie skutkować 

porażeniem lub zagrożeniem pożarowym. Odpowiednie 

przepisy narzucają wartości dopuszczalnych rezystancji 

izolacji.  

Do pomiarów rezystancji izolacji różnych maszyn 

elektrycznych, transformatorów, opraw oświetleniowych, 

grzejników oraz instalacji elektrycznych służy induktorowy 

miernik typu IMI-33. Ma on trzy zakresy pomiarowe, 

wybierane przyciskami. Dzięki temu, że nie potrzebuje 

zewnętrznego źródła zasilania oraz łatwej i bezpiecznej 

obsłudze, jest wysokiej jakości miernikiem, oferowanym 

przez przedsiębiorstwo ERA-GOST. 

 

2. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 
 
Przed przystąpieniem do korzystania z miernika, 
użytkownik MUSI przeczytać wszystkie ostrzeżenia i 
instrukcję obsługi. Ostrzeżenia i zapisy instrukcji muszą 
być bezwzględnie przestrzegane podczas używania 
miernika. 
 
• Instrukcja obsługi obowiązuje tylko dla miernika, do którego 

została dołączona. 

• Inne zastosowanie miernika, niż podane w instrukcji  

może spowodować jego uszkodzenie lub być zagrożeniem  

dla użytkownika. 
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• Zabrania się dotykać elementów metalowych badanego  

obwodu, metalowych części instalacji lub badanego obiektu, 

podczas czynności związanych z wykonywaniem pomiaru. 

• Miernik oraz osprzęt dodatkowy taki, jak przewody i końcówki 

pomiarowe, nie mogą być użytkowane, jeżeli jakieś ich elementy 

są uszkodzone. 

• Podłączanie przewodów innych, niż tych dostarczonych przez 

producenta, nie dostosowanych do wysokiego napięcia, grozi 

porażeniem. 

• Miernik nie może być pozostawiony bez dozoru, jeśli jest pod-

łączony do badanego obwodu.  

• Miernik nie może być przechowywany zbyt długo w złych 

warunkach (np. zawilgocenie, zapylenie).  

• Nie należy używać miernika, który był przechowywany  

w niskiej temperaturze, zaraz po wniesieniu go do pomieszcze-

nia o stosunkowo dużo wyższej temperaturze. Skondensowana 

para wodna może uszkodzić miernik lub wynik pomiaru może 

zostać obarczony dodatkowym błędem. 

• Naprawy serwisowe może wykonywać jedynie producent. 

• Przy pomiarach związanych z ochroną przeciwporażeniową, 

osoba wykonująca pomiary powinna być odpowiednio wykwali-

fikowana. Użytkowanie miernika przez osoby niewykwalifiko-

wane, grozi jego uszkodzeniem lub może być źródłem niebez-

pieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego.  

• Osoba wykonująca pomiary powinna posiadać całkowitą pew-

ność, co do sprawności używanego miernika. Pomiary wykonane 

niesprawnym miernikiem mogą przyczynić się do błędnej oceny 

wyników pomiarów, co może być źródłem niebezpieczeństwa 

dla zdrowia i życia ludzkiego. 

• Przepisy BHP wymagają przeprowadzenia oceny ryzyka, przy 

wykonywaniu pracy z urządzeniami elektrycznymi oraz zidenty-

fikowanie potencjalnych źródeł zagrożenia i ryzyka.  
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• Przed wykonywaniem pomiarów rezystancji izolacji, badany 

obwód musi być odłączony od napięcia. 

• Po wykonanych pomiarach, należy pozwolić na rozładowanie 

się obwodów pojemnościowych, przed odłączeniem przewodów 

pomiarowych.  

• Niedopuszczalne jest odłączanie przewodów pomiarowych 

przed zakończeniem pomiaru. 

• Należy dopilnować, aby nie stykały się ze sobą przewody po-

miarowe i krokodylki, gdy wykonujemy pomiary. Na skutek 

przepływu prądów powierzchniowych wynik pomiaru może 

zostać obarczony dodatkowym błędem.  
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3. SYMBOLE UŻYTE NA MIERNIKU 
 
 
  -Oznaczenie CE symbolizuje zgodność wyrobu 

z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do 

tego wyrobu zastosowanie. 

 

  

 

 

 

 

-Urządzenie chronione jest za pomocą izolacji 

podwójnej lub wzmocnionej. 
  

  -Uwaga: Miernik posiada wytyczne obsługi 
i konserwacji, w postaci pisemnej bądź elektro-

nicznej instrukcji, załączonej do egzemplarza 

urządzenia. 
Instrukcja musi być przeczytana przed rozpo-
częciem użytkowania miernika! 
  

   
-Uwaga: Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycz-

nym. 
  

   -To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrekty-

wą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

symbolem przekreślonego kontenera na odpady. 
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po 

okresie użytkowania nie może być umieszczany 

łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z go-

spodarstwa domowego. Użytkownik zobowiązany 

jest do oddania go prowadzącym zbieranie zużyte-

go sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pro-

wadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, 

sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni 

system umożliwiający oddanie tego sprzętu. 
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4. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA 
 

Cechy charakterystyczne miernika: 

- Niezawodny w działaniu. 

- Układ pomiarowy zasilany jest za pomocą ręcznie napędzanej 

prądnicy. 

 

- Trzy zakresy pomiarowe, wybierane przełącznikiem klawiszo-

wym. 

- Magnetoelektryczny, ilorazowy mechanizm pomiarowy gwa-

rantuje powtarzalne wskazania, niezależne od prędkości obroto-

wej prądnicy. 

 

- Ergonomiczny futerał ułatwia przenoszenie i wykonywanie 

pomiarów w trudnych warunkach terenowych. 

 
5. ZASTOSOWANIE 
 

Induktorowy miernik rezystancji izolacji IMI-33, przeznaczony 

jest do pomiaru rezystancji izolacji elektrycznej w instalacjach  

i urządzeniach elektrycznych. Badane urządzenie musi być odłą-

czone od źródła napięcia na czas dokonywania pomiarów. Mier-

nik, jest szczególnie użyteczny dla elektromonterów pracujących 

w terenie lub w pomieszczeniach pozbawionych źródeł energii 

elektrycznej, ponieważ ma wbudowaną prądnicę o napędzie 

ręcznym, która zasila układ pomiarowy. Ponadto wyposażony 

jest w futerał, który umożliwia wykonywanie pomiarów bez jego 

wyjmowania. Pasek o regulowanej długości, pozwala zawiesić 

miernik na szyi i utrzymać go w pozycji poziomej, co ułatwia 

pomiary.  
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6. DANE TECHNICZNE 
 
- Dokładność pomiaru 

            - w zakresie pomiarowym         ±10% wartości wskazanej 

            - poza zakresem pomiarowym   ±1,5% długości podziałki 

 

- Długość podziałki                                                              78mm 

- Napięcie probiercze izolacji                                                  3kV 

 

- Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x dł.)      150 x 99 x 110mm 

- Masa miernika bez futerału                                          ok. 1500g 

 

- Masa miernika z futerałem                                           ok. 1900g  

 

Parametry metrologiczne miernika 
 

Znamionowe wartości zakresów pomiarowych 

 

 

 

  
  

  
Typ 

  
  

  
Zakres mierzonych rezystancji 

  

  
  

  
  

Napięcie 
pomiarowe 

  
Zakres  

wskazań 
  

  
Zakres  

pomiarowy 

 
  
 IMI-33 

  
       0…25MΩ 
       0…50MΩ 
     0…100MΩ 

  
 0,1…1,25MΩ 
   0,2…2,5MΩ 
      0,4…5MΩ 
  

  
       250V 
       500V 
     1000V 
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7. WARUNKI EKSPLOATACJI 
 

- Temperatura otoczenia                                           13...23...33°C 

- Wilgotność względna powietrza                      25...45...75...85% 

 

- Prędkość obrotowa korbki                       130...160...190obr/min 

- Położenie pracy miernika                                               poziome 

 

- Zakres dopuszczalny temperatury otoczenia               -20...50°C 

 

Miernik nie powinien podlegać wstrząsom i drganiom. 

 

Powietrze otaczające miernik, nie powinno zawierać zanieczysz-

czeń powodujących korozję. 

 
8. BŁĘDY POMIAROWE 
 

- Błąd miernika w warunkach odniesienia, nie przekracza ±10% 

wartości mierzonej w zakresie pomiarowym oraz ±1,5% długo-

ści podziałki, poza zakresem pomiarowym.   

- Błąd dodatkowy, spowodowany zmianą temperatury otoczenia, 

nie przekracza ±10% wartości wskazanej w zakresie pomiaro-

wym i ±1,5% długości podziałki, poza zakresem pomiarowym, 

na każde 10°C zmiany temperatury od 23°C. 

- Błąd dodatkowy, spowodowany zmianą prędkości obrotowej 

korbki prądnicy, nie przekracza ±10% wartości wskazanej  

w zakresie pomiarowym i ±1,5% długości podziałki, poza zakre-

sem pomiarowym, przy zmianie prędkości obrotowej o ±20%, 

względem prędkości odniesienia 160obr/min.  
 - Błąd dodatkowy, spowodowany pochyleniem miernika o 10°,  

w dowolnym kierunku od pozycji poziomej, nie przekracza 

±5% wartości wskazanej w zakresie pomiarowym oraz  

±0,75% długości podziałki poza zakresem pomiarowym. 
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9. WYPOSAŻENIE 
 

- Futerał  

- Przewody pomiarowe                                                        2szt.                                               

- Izolowane uchwyty szczękowe                                         2szt. 

 
10. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA 
 

Głównymi zespołami miernika są: 

• ilorazowy, magnetoelektryczny mechanizm 

pomiarowy (logometr magnetoelektryczny), 

• prądnica prądu przemiennego, 

• układ prostowniczy, 

• układ pomiarowy. 

 

Mechanizm pomiarowy składa się z części ruchomej  

i obwodu magnetycznego. Część ruchoma jest ułożyskowana 

na dwóch czopach w panewkach mineralnych, a w obwodzie                    

magnetycznym zastosowano magnes trwały w kształcie walca. 

Mechanizm pomiarowy wraz z tarczą podziałową jest 

umieszczony w oddzielnej,  pyłoszczelnej obudowie. Górna 

część obudowy wykonana jest ze szkła organicznego. 

Optymalną charakterystykę podziałki, uzyskano dzięki 

odpowiedniej  konstrukcji  mechanizmu   pomiarowego. 

Prądnica, z wirującym magnesem trwałym, jest napędzana 

ręcznie za pośrednictwem korbki i cichobieżnej przekładni 

zębatej, wyposażonej w sprzęgło zapadkowe. Napięcie 

przemienne, wytwarzane przez prądnicę jest prostowane przez 

układ prostowniczy podwajający napięcie. Miernik ma 

przełącznik klawiszowy do zmiany napięcia pomiarowego i 

zakresu pomiarowego. Obudowa miernika wykonana jest z 

tworzywa termoutwardzalnego. Do przyłączenia przewodów 

pomiarowych, służą dwa gniazda pomiarowe.  
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                                                       2szt.                                                            

na dwóch czopach w panewkach mineralnych, a w obwodzie                     

Futerał jest tak skonstruowany, że po otwarciu umożliwia 

posługiwanie się miernikiem bez potrzeby wyjmowania go. 

Pas nośny, służy do zawieszenia miernika na szyi, przy 

dokonywaniu pomiarów w pozycji stojącej lub innej, na 

przykład na słupie. 

 
11. SPRAWDZANIE MIERNIKA 
 
Odłączyć przewody pomiarowe od gniazd miernika. 

Włączyć przełącznikiem przyciskowym odpowiedni zakres 

pomiarowy. 

Obracać korbką prądnicy jednostajnie, z prędkością  

ok. 160obr/min, aż do chwili ustalenia się odchylenia 

wskazówki i sprawdzić, czy wskazówka pokrywa się z kreską 

podziałki, oznaczoną znakiem „∞” (dopuszcza się odchylenie 

w granicach  ±0,5mm).  

Zewrzeć gniazda pomiarowe. Obracać korbką prądnicy 

jednostajnie, z prędkością ok. 160obr/min, aż do chwili 

ustalenia się odchylenia wskazówki i sprawdzić, czy 

wskazówka pokrywa się z kreską podziałki, oznaczoną cyfrą 

„0” (dopuszcza się odchylenie w granicach ±0,5mm). 

 

UWAGA! 
 

Gdy odchylenie wskazówki, od wyżej określonych kresek 
jest większe niż ±0,5mm, miernik należy oddać   
do naprawy.  
 

UWAGA! 
 
Gdy prądnica nie jest napędzana, wskazówka zajmuje 
dowolne położenie. 
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12. POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI 
 

Sprawdzić, na przykład za pomocą woltomierza, czy badane 

urządzenie jest odłączone od napięcia. Włączyć odpowiednie 

napięcie pomiarowe. Gniazda miernika, połączyć przewodami 

pomiarowymi z elementami, między którymi ma być badana 

izolacja (patrz rys.2., rys.3. i rys.4.). Korbkę prądnicy obracać 

jednostajnie, z prędkością znamionową (ok. 160obr/min), do 

chwili ustalenia się odchylenia wskazówki i odczytać wartość 

wskazaną na podziałce. Odczytaną wartość, pomnożyć przez 

mnożnik podany obok wciśniętego przycisku. 

 
UWAGA! 

 
Pojemność elektryczna między elementami badanego 
urządzenia, dołączonymi do gniazd miernika nie powinna 
przekraczać 0,1µF. W przypadku większej pojemności, 
wskazówka może drgać, szczególnie przy niejednostajnym 
obracaniu korbką prądnicy. 
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Rys.1.Przebieg napięcia UP, w funkcji  

rezystancji mierzonej Rx. 

                  

   0,5 Rx          dla     UP = 250V 

      1 Rx          dla     UP = 500V 

      2 Rx          dla     UP = 1000V 
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Rys. 2.Pomiar rezystancji izolacji, miedzy uzwojeniem  

stojana a obudową. 

 

1 — obudowa silnika (korpus), 

2 — uzwojenie  stojana, 

3 — komutator (szczotki wyjęte), 

4 — miernik IMI-33. 

 

Po dołączeniu gniazda prawego miernika do komutatora, 

według linii przerywanej rys.2., można zmierzyć również 

rezystancję miedzy wirnikiem a obudową silnika. 
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Rys.3.Pomiar rezystancji izolacji między przewodem A,  

a ziemią. 

 

1 — obudowa metalowa gniazda bezpiecznikowego, 

2 — gniazdo bezpiecznikowe (bezpieczniki wykręcone), 

3 — rurka stalowa, 

4 — żarówka (wykręcona z oprawki), 

5 — wyłącznik (wyłączony), 

6 — miernik IMI-33. 

 

Po włączeniu wyłącznika 5, można również zmierzyć 

rezystancję izolacji między przewodami A i C, a ziemią.  

Po połączeniu lewego gniazda miernika, z drugim gniazdem 

bezpiecznikowym, według linii przerywanej rys.3., można 

także zmierzyć rezystancję izolacji pomiędzy przewodem B, a 

ziemią.  
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Rys.4.Pomiar rezystancji izolacji między przewodami A i B. 

 

1 — gniazdo bezpiecznikowe (bezpieczniki wykręcone), 

2 — żarówki (wykręcone z oprawek), 

3 — wtyczka odbiornika (wyjęta z gniazda), 

4 — wyłączniki (wyłączone), 

5 — miernik IMI-33. 

 

Przy wyłączonych wyłącznikach 4, według rys.4., można zmie-

rzyć rezystancję izolacji między przewodami A i B, a po ich 

włączeniu również rezystancję z przewodami A’ i B’. 
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 ERA-GOST w swojej ofercie produkcyjnej 

posiada m.in.: 
 

• MAGNETOELEKTRYCZNE, ELEKTROMAGNE-
TYCZNE I FERRODYNAMICZNE MIERNIKI     

      LABORATORYJNE KLASY 0,5                         

• TECHNICZNE MOSTKI WHEATSTONE’A  

• TECHNICZNE MOSTKI THOMSONA 

• ANALOGOWE MULTIMETRY UNIWERSALNE 

• ANALOGOWE I CYFROWE TABLICOWE  
MIERNIKI PRĄDU I NAPIĘCIA STAŁEGO 

• ANALOGOWE I CYFROWE MIERNIKI  
REZYSTANCJI IZOLACJI 

• ANALOGOWE I CYFROWE MIERNIKI  
REZYSTANCJI UZIEMIEŃ 

• TESTERY ZABEZPIECZEŃ RÓŻNICOWO-
PRĄDOWYCH 

• WSKAŹNIKI KOLEJNOŚCI FAZ 

• ANALOGOWE I CYFROWE WSKAŹNIKI  
NAPIĘCIA STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 

• ZBLIŻENIOWE SYGNALIZATORY 
     NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO 

• MINIWSKAŹNIKI 

• WYMUSZALNIKI MOCY 


