
 

 

A szigetelési ellenállás mérése 
 
A tekercsek megfelelőségét, valamint a szigetelésen keletkezett hibákat “ szigetelés vizsgálattal” tudjuk 
ellenőrizni. A mérés során a készülékünk egy előre beállított pl. 1000 V-os vizsgálófeszültséget generál és 
megméri a szigetelésen keresztül a szivárgó áramot. Ebből kalkulálja ki a szigetelési ellenállást. Így 
határozza meg, hogy két fázis illetve a fázis és földelési vezeték között mekkora az ellenállás. 
A kezdeti szigetelési ellenállás, egy készülék bekapcsolásakor lehet akár 1000 MOhm is. Ezt az értéket 
gyorsan lecsökkenti az elért működési hőmérséklet. A fentiek miatt a szigetelési ellenállást gyakran kell 
ellenőrizni. Nagyon fontos! Mielőtt megkezdi, a szigetelési ellenállásmérést a mérendő készüléket le kell 
választani a működő rendszerről. 

Átütésvizsgáló, szigetelési ellenállás mérő 
Mit és hogyan kell mérni? 

 
Néhány nagyméretű motornak saját beépített 
szigetelés vizsgálója van. 
Ahol ezt a motorgyártó nem biztosítja ott egy 
szigetelési ellenállásmérő, multiméter 
funkciókkal kiegészítve, lehetővé teszi a 
karbantartáshoz és hibakereséshez szükséges 
összes mérés elvégzését. A vizsgálandó helyek: 
kábelek, generátorok, motorok, kapcsoló 
szekrények. Ezek a műszerek képesek az alap 
tápfeszültség értékek mellett a 
kontakthőmérsékleteket is megmérni. Egy extra 
biztonsági tulajdonság teszi képessé, hogy 
működés alatt álló kapcsolásokat is lehessen 
vizsgálni. A mérés után a visszamaradó 
feszültségeket is kisüti. 

 
A FLUKE 1587 képes szigetelési ellenállás 
mérésre egészen 1 KV-ig. Multiméter funkcióival 
kombinálja a mérést kapacitás, dióda, 
folytonossági, valamint hőmérsékletméréssel. 
Amikor motor frekvenciaváltón mérünk, akkor 
alacsony áteresztő szűrőként viselkedik.  
http://www.globalfocus.hu/products.php?mgid=38
&sgid=13&pid=358 

 
Komplett átütés, szigetelési ellenállás, és védő 
csatlakozás tesztelő  
http://www.globalfocus.hu/products.php?mgid=3
8&pid=29 
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Amikor a leolvasott értékeket kiértékeljük, figyelemmel kell lenni a hőmérsékletre és a levegő 
nedvességtartalmára. Ha a hőmérséklet és páratartalom nő, akkor a szigetelési ellenállás értéke csökken. 
A szigetelési ellenállás értéke megfeleződik a hőmérséklet minden 10 C° emelkedésével! 
Az előbbiek miatt, meg kell mérnünk a szigetelési ellenállás mellett a hőmérsékletet is például egy 
hőkamerával. 

 
Kérje árajánlatunkat az info@globalfocus.hu e-mail címen! 
Global Focus Kft. 
Budapest, 1119 Etele út 59-61. 
Tel: (1) 481-1231 
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