
Przyrz dy pomiarowe szcze-
gólnie przydatne do zada  wy-
konywanych w terenie

55 nnaappii ppoommiiaarroowwyycchh IIZZOOLLAACCJJII I CI G O
CAT 600V
IEC/EN 61557

Automatyczne
wykrywanie typu
sygna u: prze-
mienny/sta y

Model IR4056-20
Wersja z analogowym
bargrafem

Model IR4057-20
SZYBKI I ATWY W OBS UDZE

Funkcja komparatora poprawiaj ca efektywno  pracy
• Identyfikacja warunków rezystancji izolacji i ma ych

rezystancji za pomoc  ikon PASS/FAIL (dobry/z y)

• Alert „Z Y”     + i sygnalizator d wi kowy

Stabilne wskazania cyfrowe s atwe do odczytania

Przegl d wyrobów firmy, nowe produkty, informacje rodowi-
skowe i inne zamieszczono na naszej stronie internetowej.

Ci g o  obwodu
pr dem 200 mA

5 napi  pomiarowych



E
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Zasilanie ener-
gi  s oneczn

Funkcja komparatora zapewnia szybki wynik oceny DOBRY/Z Y
Aby uzyska  wynik oceny dobry/z y, funkcja komparatora porównuje zmierzone warto ci z
wcze niej ustawionymi warto ciami odniesienia. (Mo na j  stosowa  do pomiaru rezystancji izolacji i do
pomiaru ma ych rezystancji.)
Stabilne wskazanie atwe do odczytania usprawnia prac .

Poniewa  IR4056-20 i  IR4057-20 generuj  wynik oceny
w momencie, w którym ich sondy dotkn  punktu pomia-
rowego, to jest mo liwe wykonywanie serii szybkich po-
miarów tak, jak to si  robi sprawdzaj c ci g o  obwodu.

IR4056-20 i IR4057-20 informuj  operatora o wyniku oceny (dobry/z y) sygna em d wi -
kowym, pod wietleniem wy wietlacza i za wieceniem si  wska nika komparatora na
sondzie przewodu pomiarowego ze zdalnym prze cznikiem (akcesoria opcjonalne),
umo liwiaj c okre lanie zgodno ci z wymaganiami bez konieczno ci obserwowania wy-
wietlacza przyrz du.

PASS
(DOBRY)
Gdy zmierzona warto
jest wi ksza lub równa od
warto ci odniesienia, to
przyrz d generuje*
Krótki d wi k

Brak zmiany Zielony

FAIL (Z Y)
Przydatny tam, gdzie jest
du o miejsc pomiaru Gdy warto  zmierzona

jest mniejsza ni  warto
odniesienia, to przyrz d
generuje*

Ci g y d wi k
* Pomiar rezystancji izolacji

* W niektórych przypadkach charakter pojemno ciowy obiektu mo e
uniemo liwi  wykonanie pomiaru do momentu, a  zako czy si  proces
roz adowywania.

Czerwony Czerwony

Opcja

Opcja

Sygnalizowanie wiat em i d wi kiemNatychmiastowa ocena

Pojazdy elektryczne
Okresowe sprawdzanie

PPoojjaazzddyy eelleekkttrryycczznnee hhyybbrryyddoowwee
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Zaprojektowany do spokojnej i bezpiecznej pracy
W asno ci poprawiaj ce wygod  i atwo  obs ugi

ODPORNY NA UPADEK
Oba mierniki wytrzymuj  upadek z wysoko ci
1 metra na betonow  pod og

Przy zamkni tej
pokrywiePomiar napi cia prze-

miennego i sta ego
(AC/DC)
(z automatycznym wykry-
waniem typu sygna u)
Dzi ki funkcji pomiarowej napi cia
sta ego mo na u ywa  tego przyrz -
du w zast pstwie multimetru w apli-
kacjach testowania urz dze  zasila-
nia energi  s oneczn  oraz pojazdów
elektrycznych.

PRZEWODY POMIAROWE L9787
Na przewód masy
za o y  sond  po-
miarow  lub chwy-
tak krokodylowy.

Czytelny wy wietlacz
Ciek okrystaliczny wy wietlacz typu
FSTN umo liwia atwe odczytywanie
wyniku pomiaru prawie z ka dego k ta
obserwacji.

Efektywna wy wietlana warto
maksymalna
Jest wy wietlany znak “>”, gdy warto
zmierzona u ywanej funkcji pomiarowej
jest wi ksza ni  efektywna, maksymalna
warto  wy wietlana.

Pod wietlenie
(bia y LED)
Pod wietlenie umo liwia pra-
c  w miejscach s abo o wie-
tlonych.

IR4056-20

Funkcja podwójnej czynno ci zorientowana na bezpiecze stwo
Tylko na podzakresach 500 V i 1000 V

Funkcja sprawdzania ci g o ci
instalacji uziemiaj cych wy-
równawczych pr dem 200 mA
IR4056-20 iIR4057-20 mog  sprawdza  ci -
g o  obwodów w pojazdach elektrycznych i hy-
brydowych jak równie  mierzy  rezystancj
przewodów ochronnych w budowlanym sprz cie
elektrycznym zgodnie z norm  IEC 60364.

Ustawi  obro-
towy prze cz-
nik funkcyjny
w pozycji 500
V lub 1000 V.

Nacisn  na wiec -
cy si  pulsuj cym
wiat em przycisk
“RELEASE”.

Wersja o du ej szybko ciIR4056-20 Wersja ekonomiczna 20 Analogowy bargraf do oceny
wizualnej

Bargraf
Przydatny do oceny zgodno ci z
wymaganiami obiektów o du ym
charakterze pojemno ciowym na
przyk ad paneli s onecznych,
dzi ki mo liwo ci obserwacji ich
zachowania w stanie adowania.

IR4057-

5 podzakresów
50/125/250/500/1000 V

Napi cie po-
miarowe sta e

5 podzakresów
50/125/250/500/1000 V

Pomiar napi -
cia
Pomiar rezy-
stancji

Oko o 0,8 s
Czas odpowiedzi
oceny kompara-
torowej

Oko o 0,3 s

Ci g o  200 mA
- Bargraf

159 × 177 × 53 Wymiary (mm) 159 × 177 × 53
600 Masa (g) 640
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Zintegrowany sztywny zasobnik
z przesuwan  pokryw



Dane techniczneCzas gwarantowania dok adno : 1 rok, dok adno  gwarantuje si  dla temperatur 23°C ± 5°C i wilgotno ci wzgl dnej 90%

Pomiar rezystancji izolacji

Przewody pomiarowe z tulejkami

W asno ci podstawowe Pomiar napi cia

* warto  wskazywana, ** w zakresie przekraczaj cym 600 V dok adno ci si  nie gwarantuje.

Pomiar rezystancji

* Podpunkt 4.3, cz  4 (wymiana przewodów pomiarowych) normy nie jest spe niony, gdy u y-
wa si  przewodów L9788-10.

Akcesoria Opcje

Opcje wspólne

ADAPTER MAGNE-
TYCZNY 9804-02

Uwaga: Nazwy firm i produktów zamieszczone w tym katalogu s  znakami handlowymi lub zastrze onymi znakami handlowymi ró

adany na wtyk przewodu masy; rednica 11 mm.

Opcje do L9788-11

* warto  wskazywana

 m

Tulejka ochronna

SZPILKA
L9788-90

35 mm  = 3,2 mm

PRZEWODY PO-
MIAROWE ZE
ZDALNYM PRZE-

CZNIKIEM
L9788-11

Opcja do L9787

Podzakres (zmia-
na automatyczna) 10 100 1000

Maks. warto
wskazywana 10,00 100,0 1000

Rozdzielczo 0,01 0,1 1
Dok adno
(po zerowaniu)

Od 0 do 0,19 : ± 3 cyfry
Od 0,20 do 10,00 : ±3% w.w.* ± 2 cyfry

±3% w.w.* ± 2
cyfry

Pr d pomiarowy  200 mA (przy rezystancji  6 )
(Warto  wskazywana przed zerowaniem)

Ochrona przed przeci -
eniem 600 V AC (10s, za pomoc  bezpiecznika)

DC
V

Podzakres (zmia-
na automatyczna) 4,2 V 42 V 420 V 600 V

Maks. warto
wskazywana 4,200 V 42,00 V 420,0 V 750 V

Rozdzielczo 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V
Dok adno ±1,3% w.w.* ± 4 cyfry**

AC
V

Podzakres (zmia-
na automatyczna)

420 V
(Minimalna warto  wskazywana: 30,0 V) 600 V

Maks. warto
wskazywana 420,0 V 750 V

Rozdzielczo 0,1 V 1 V
Dok adno ±2,3 % w.w.* ± 8 cyfr**

Zasady pomiaru Pomiar warto ci redniej
Pasmo pomiaru 50/60 Hz

Zakres automa-
tycznego wykry-
wania AC/DC

Sygna  AC jest wykrywany przy  30 V (50/60 Hz)
(Pr d pulsuj cy z na o on  sk adow  AC  30 V jest
wykrywany jako AC.)

Wp yw tem-
peratury

Dok adno  pomiaru na 1°C × 0,1
(Dotyczy temperatur pracy spoza zakresu od 18 do 28°C.)

Wy wietlacz Ciek okrystaliczny FSTN z pod wietleniem

Funkcje
Wska nik obiektu pod napi ciem, automatyczne roz a-
dowywanie, automatyczne wykrywanie DC/AC, kompa-
rator, wska nik stanu baterii zasilaj cej itd.

Funkcje IR4057-20 Bargraf, wy wietlanie warto ci z odst pem = 1 minuta
Zasilanie Baterie alkaliczne LR6 × 4 szt.

Czas pracy
ci g ej

W przybli eniu 20 h (przy wy czonym komparatorze
i pod wietleniu, na zakresie 500 V i braku obci enia)

Automatyczne wy-
czanie zasilania

Zasilanie wy cza si  automatycznie po 10 minutach
od wykonania ostatniej operacji

Zakres tempe-
ratur i wilgotno-
ci wzgl dnych

pracy

W zakresie temperatur od 0 to 40°C:  90% (przy braku
kondensacji), w zakresie temperatur od 40 do 50°C
i  50°C: wilgotno  wzgl dna zmniejsza si  liniowo do
50%.

Zakres temperatur i wil-
gotno ci skadowania

Od -10 do 50°C:  90%
(przy braku kondensacji)

Maks. napi cie zna-
mionowe do ziemi

600 V AC/DC, kategoria pomiarowa III, przewidywa-
ne przepi cie przej ciowe: 6000 V

Wytrzyma o  die-
lektryczna izolacji

7060 V AC, 50/60 Hz, gniazda pomiarowe – obudowa
elektryczna, 1 minuta, graniczny pr d up ywowy = 1 mA

Stopie  ochrony IP40
Normy EN61326 (EMC), EN61557-1/-2/-4*/-10 (bezpiecze stwo)

Odporno  na upadek Z wysoko ci 1 m na betonow  pod og

Wymiary W przybli eniu 159 (szeroko ) × 177 (wysoko ) × 53
(g boko ) [mm] (bez elementów wystaj cych)

Masa
IR4056-20: Ok.. 600 g
IR4057-20: Ok. 640 g
(w cznie z bateriami, bez przewodów pomiarowych)

Akcesoria Przewody pomiarowe L9787 × 1 szt., pasek × 1 szt., in-
strukcja obs ugi × 1 szt., baterie alkaliczne LR6 × 4 szt.

Gdy mierzy si rodowiskach
o kategoriach pomiarowych IV
lub III pami ta , aby na sondy
przewodów za o y  tulejki.
Gdy kategoria g ównego urz -
dzenia pomiarowego jest ni -
sza ni  kategoria przewodów
pomiarowych, to pierwsze -
stwo ma kategoria urz dzenia
g ównego.

Tulejki ochronne
mo na zdj .

Znamionowe napi cie wyj ciowe 50 V 125 V 250 V 500 V 1000 V
Efektywna wskazywana warto  maksymalna 100 M 250 M 500 M 2000 M 4000 M

Efektywna warto rednia 2 M 5 M 10 M 50 M 100 M
1. efektywny podzakres pomiarowy [M ] 0,200 – 10,00 0,200 – 25,0 0,200 – 50,0 0,200 – 500 0,200 – 1000

Dok adno ±2% w.w.* ± 2 cyfry*
2. efektywny podzakres pomiarowy [M ] 10,1 – 100,0 25,1 – 250 50,1 – 500 501 – 2000 1010 – 4000

Dok adno ±5% w.w.*
Pozosta y zakres pomiarowy [M ] Od 0 do 0,199

Dok adno ±2% w.w.* ± 6 cyfr
Dolna warto  graniczna rezystancji, przy
której zachowane napi cie znamionowe 0,05 M 0,125 M 0,25 M 0,5 M 1 M

Ochrona przed przeci eniem 600 V AC (przez 10 s) 660 V AC (10 s)
* warto  wskazywana

22 mm/  3,7 mm

48 mm/  2,6mm
SZPILKA
PRZEBIJAKA
L9787-91 PRZEWÓD PO-

MIAROWY ZE
ZDALNYM PRZE-

CZNIKIEM
(CZERWONY)
L9788-10

IG A PRZEBIJAKA
L9788-92

8,0 mm/  4,0mm

65 mm/2,6mm

PRZEWODY
POMIARO-
WE
L9787

Pasek
Instrukcja obs ugi
Baterie alkaliczne LR6 × 4
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