
    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:

• Wysokosprawna elektroniczna 
przetwornica napiêcia pomiarowego

• Du¿a podœwietlana i czytelna skala 
analogowa

• Miernik wychy³owy o du¿ej 
odpornoœci na nara¿enia 
mechaniczne

• Czytelne skalowanie osobne dla 
ka¿dego zakresu pomiarowego

• Pokrêt³o regulacji zera
• WskaŸnik optyczny napiêcia 

w mierzonym obwodzie 
• Funkcja pomiaru napiêcia 

przemiennego
• Mo¿liwoœæ pomiaru 2- lub 

3-zaciskowego z gniazdem 
GUARD (tylko KEW3315)

• Automatyczne roz³adowanie 
mierzonego obwodu 
po wykonaniu pomiaru

• Odpornoœæ na 
przeci¹¿enia i zwarcia od 
strony zacisków pomiarowych    

• Funkcja kontroli napiêcia baterii
• Antyudarowa obudowa ze 

zintegrowan¹ pokryw¹ z elastycznego tworzywa
• Wyposa¿ona w  pasek do noszenia przyrz¹du na ramieniu
• Przewody pomiarowe z przyciskiem testu

    DANE TECHNICZNE:

POMIAR IZOLACJI

• Napiêcie próby 50V (tylko KEW 3316)
Zakres pomiarowy: 0÷10MW
Œrednie wskazanie: 0,2MW
Pierwszy zakres efektywny: 0,01MW÷5MW
Drugi zakres efektywny: 5MW÷10MW

• Napiêcie próby 125V
Zakres pomiarowy: 0÷210MW
Œrednie wskazanie: 0,5MW
Pierwszy zakres efektywny: 0,02MW÷10MW
Drugi zakres efektywny: 10MW÷210MW

• Napiêcie próby 250V
Zakres pomiarowy: 0÷50MW
Œrednie wskazanie: 1MW
Pierwszy zakres efektywny: 0,05MW÷20MW
Drugi zakres efektywny: 20MW÷50MW

• Napiêcie próby 500V
Zakres pomiarowy: 0÷100MW
Œrednie wskazanie: 2MW
Pierwszy zakres efektywny: 0,1MW÷50MW
Drugi zakres efektywny: 50MW10÷0MW

• Napiêcie próby 1000V (tylko KEW 3315)
Zakres pomiarowy: 0÷2000MW
Œrednie wskazanie: 50MW
Pierwszy zakres efektywny: 2MW÷1000MW
Drugi zakres efektywny: 1000MW÷2000MW
Dok³adnoœæ:±5% na pierwszym zakresie efektywnym
                                   ±10% na drugim zakresie efektywnym
                                   ±0,7% d³ugoœci skali  na pozosta³ych

zakresach w³¹cznie z koñcowymi punktami skali
Napiêcie wyjœciowe: Nominalne napiêcie testu nie wiêcej ni¿ x 1,2 
Przy otwartym obwodzie: Napiêcie 50V nie wiêcej ni¿ x 1,3
Pr¹d nara¿enia (testu)[DC]: 1mA 0% ÷ +20%
Pr¹d zwarciowy [DC]: ok. 1,5 mA

POMIAR NAPIÊCIA:
Zakres pomiarowy:         0-600 V AC (±3% ca³ego zakresu skali)

    POZOSTA£E DANE:

Œrodowisko pracy ...............................................................0°C ÷ +40°C; RH<85% 
Œrodowisko przechowywania..........................................-20°C ÷ +60°C; RH<75%
Ochrona wejœæ na przeci¹¿enie .....do napiêæ o 20% wy¿szych od znamionowych
Wytrzyma³oœæ elektryczna ....................................5550V AC 50/60Hz przez 1 min 
Rezystancja izolacji....................................................min. 100MW przy 1000V DC
Zasilanie ........................................................................6 szt. baterii 1,5V (typ R6)
Wymiary / ciê¿ar .................................105 x 158 x 70 mm / ok. 520g (z bateriami)

Wyposa¿enie: 
Przewody pomiarowe z 
przyciskiem testu, przewód 
do terminalu "EKRAN" 
(tylko KEW3315), krokodylek, 
koñcówka pomiarowa ostrzowa, 
pasek na ramiê, 
komplet baterii, instrukcja obs³ugi 
w jêzyku polskim

MIERNIKI REZYSTANCJI IZOLACJI

 
 KEW  3316 nap. próby 50V÷500V         Nr kat.104815

 KEW  3315 nap. próby 125V÷1000V     Nr kat.104841
Elektroniczne mierniki typu KEW 3316 i KEW 3315 z odczytem analogowym 
s³u¿¹ do  pomiaru rezystancji izolacji precyzyjnych obiektów, które wymagaj¹ 
testowania stosunkowo niskimi napiêciami (np. sieci telekomunikacyjne lub 
informatyczne) a tak¿e do rutynowych testów urz¹dzeñ wymagaj¹cych napiêcia 
próby 500V lub 1000V..
Analogowy pomiar rezystancji izolacji pozwala przy tym w sposób prosty oceniaæ 
stan i charakter izolacji przez obserwacjê zjawisk przejœciowych w obiekcie  
wystêpuj¹cych w trakcie pomiaru. S¹ predestynowane do pracy nawet w 
trudnych warunkach z uwagi na du¿y stopieñ ochrony obudowy oraz niewielkie 
gabaryty i ciê¿ar .

 
 KEW 3021 nap. próby 125/250/500/1000V Nr kat. 104861
Cyfrowy mierniki rezystancji izolacji  z testem ci¹g³oœci i pomiarem napiêcia  
przemiennego. Wyposa¿ony w du¿y, czytelny wyœwietlacz LCD z analogowym 
bargrafem do œledzenia zmian rezystancji izolacji podczas testu.
Miernik wykonuje pomiary zgodnie z norm¹ IEC61557-1,2,4.

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:

• Skala analogowa BARGRAF
• HOLD - zatrzymanie aktualnego wyniku pomiaru na LCD
• Komparator z sygnalizacj¹ optyczn¹ i akustyczn¹ przekraczania 

wprowadzonej wartoœci referencyjnej
• Pamiêæ wewnêtrzna do 99 pomiarów
• Automatyczne roz³adowanie
• Sygnalizacja wystêpowania napiêcia w mierzonym obwodzie (dioda LED)
• Zabezpieczenie przed przypadkowym wyborem napiêcia 500V/1000V
• Przycisk uruchamiaj¹cy pomiar na r¹czce przewodu pomiarowego
• Kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych
• Sygnalizacja wyczerpania baterii
• Autowy³aczanie po pewnym czasie bezczynnoœci
• Obudowa z TS odpornego na udary
• Pe³ne wyposa¿enie w komplecie

    DANE TECHNICZNE:

REZYSTANCJA IZOLACJI
Napiêcia próby: 125/250/500/1000V
Zakresy pomiarowe: 125V: 4-40-200MW; 

250/500/1000V: 4÷2000MW
Dok³adnoœæ: ±(2,0%+6c)
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,001MW
Pierwszy zakres efektywny: 125V: 0,1÷20MW; 

250V: 0,1÷40MW;
500V: 0,1÷200MW; 
1000V: 0,1÷1000MW

Pr¹d znamionowy / zwarciowy: 1÷1,2mA / 1,5mA max

REZYSTANCJA / CI¥G£OŒÆ
Zakresy pomiarowe: 40-400W; 
Dok³adnoœæ: ±(2,0%+8c)
Rozdzielczoœæ maksymalna: 0,01W
Pr¹d testu: ³200mA

NAPIÊCIE ACV i DCV
Zakres pomiarowy: 600V AC/DC
Dok³adnoœæ: ±(3,0%+6c)

Zabezpieczenia: rezystancja, ci¹g³oœæ: 0,5A/600V

    POZOSTA£E DANE:

Wyœwietlacz............................................................podœwietlany LCD z bargrafem
Bezpieczeñstwo ...............................................IEC/EN 61010-1:2001 kat. III 600V
Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna....................................................EN61326-1
Wytrzyma³oœæ elektryczna......................................5320V AC (50/60Hz) przez 5 s.
Zasilanie...............................................................6 szt. baterii 1,5V (R6P lub LR6)
Wymiary ....................................................................................105 x 158 x 70 mm
Masa...............................................................................................................600 g

Wyposa¿enie:
Przewód pomiarowy z przyciskiem uruchamiaj¹cym pomiar, dwie sondy ostrzowe 
i jedna p³aska, krokodylek, pokrowiec na przewody pomiarowe, pasek na ramiê, 

komplet bateriitorba na miernik i wyposa¿enie, 
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