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1 Wprowadzenie 
Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat konstrukcji i korzystania z oporników dekadowych SRM-3-

01/1, SRM-3-01/2, SRM-3-01/3, SRM-3-100/1, SRM-3-100/2, SRM-3-100/3, SRM-3-100k/1, SRM-3-100k/2, SRM-
3-100k/3, SRM-6-01/1, SRM-6-01/2, SRM-6-01/3, SRM-6-100/1, SRM-6-100/2, SRM-6-100/3, SRM-9-01/1, SRM-
9-01/2, SRM-9-01/3, ograniczeń użytkowych, środków bezpieczeństwa podczas pracy z nimi i jest przeznaczona 
dla tych, którzy pracują z opornikiem, jak również dla personelu obsługującego. 

 
 

UWAGA!  
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, 

przestrzegać zasady ochrony, jak również zalecenia Producenta. 
Zastosowanie urządzenia niezgodne ze wskazówkami producenta może być przyczyną 

uszkodzenia urządzenia i źródłem poważnego niebezpieczeństwa dla użytkownika. 
 

Symbole zamieszczone na urządzeniu: 
 

 

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z niniejszą 
instrukcją, ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa oraz zaleceń Producenta. 

  

 
Zacisk uziemienia roboczego 

2 Przeznaczenie 
Oporniki dekadowe SRM-3-01/1, SRM-3-01/2, SRM-3-01/3, SRM-3-100/1, SRM-3-100/2, SRM-3-100/3, 

SRM-3-100k/1, SRM-3-100k/2, SRM-3-100k/3, SRM-6-01/1, SRM-6-01/2, SRM-6-01/3, SRM-6-100/1, SRM-6-
100/2, SRM-6-100/3, SRM-9-01/1, SRM-9-01/2, SRM-9-01/3 (dalej oporniki SRM) są przeznaczone do 
odtwarzania rezystancji AC i DC. 

Oporniki SRM są wykorzystywane jako wzorcowy przyrząd do kalibracji mierników rezystancji, w tym 
szeregu urządzeń SONEL serii MPI, MRP, MIE, MRU, MIC i innych, wg parametrów: rezystancji uziemienia, 
napięcia dotykowego, rezystancji DC. 

3 Dane techniczne 
Podstawowe parametry techniczne 

Oporniki SRM są to przyrządy proste i bezpieczne w obsłudze. Najważniejsze parametry oporników: 
 

Tabela 1 - parametry metrologiczne SRM-3-01/1 SRM-3-01/2 SRM-3-01/3 

Nr 
sekcji 

Zakres 
sekcji 

Pmax Imax 
Klasa 

dokładności dla 
modelu "/1" 

Klasa 
dokładności dla 

modelu "/2" 

Klasa 
dokładności dla 

modelu "/3" 
1 10 x 0,1 Ω 5 W 7 A 0,5 1 1 
2 10 x 1 Ω 5 W 2,2 0,1 0,2 0,5 
3 10 x 10 Ω 5 W 0,7 A 0,05 0,2 0,5 

Tabela 2 - parametry metrologiczne SRM-3-100/1 SRM-3-100/2 SRM-3-100/3 

Nr 
sekcji 

Zakres 
sekcji Pmax Imax 

Klasa 
dokładności dla 

modelu "/1" 

Klasa 
dokładności dla 

modelu "/2" 

Klasa 
dokładności dla 

modelu "/3" 
1 10 x 100 Ω 5 W 0,22 0,05 0,2 0,5 
2 10 x 1 kΩ 5 W 0,07 0,05 0,2 0,5 
3 10 x 10 kΩ 5 W 7 mA 0,05 0,2 0,5 

Tabela 3 - parametry metrologiczne SRM-3-100k/1 SRM-3-100k/2 SRM-3-100k/3 

Nr 
sekcji 

Zakres 
sekcji 

Pmax Imax 
Klasa 

dokładności dla 
modelu "/1" 

Klasa 
dokładności dla 

modelu "/2" 

Klasa 
dokładności dla 

modelu "/3" 

1 
10 x 100 

kΩ 
3 W 5 mA 0,05 0,2 0,5 

2 10 x 1 MΩ 0,5 W 0,7 mA 0,05 0,2 0,5 
3 10 x 10 MΩ 0,5 W 0,2 mA 0,1 0,2 0,5 
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Tabela 4 - parametry metrologiczne SRM-6-01/1 SRM-6-01/2 SRM-6-01/3 

Nr 
sekcji 

Zakres 
sekcji 

Pmax Imax 
Klasa 

dokładności dla 
modelu "/1" 

Klasa 
dokładności dla 

modelu "/2" 

Klasa 
dokładności dla 

modelu "/3" 
1 10 x 0,1 Ω 5 W 7 A 0,5 1 1 
2 10 x 1 Ω 5 W 2,2 0,1 0,2 0,5 
3 10 x 10 Ω 5 W 0,7 A 0,05 0,2 0,5 
4 10 x 100 Ω 5 W 0,22 0,05 0,2 0,5 
5 10 x 1 kΩ 5 W 0,07 0,05 0,2 0,5 
6 10 x 10 kΩ 5 W 7 mA 0,05 0,2 0,5 

Tabela 5 - parametry metrologiczne SRM-6-100/1 SRM-6-100/2 SRM-6-100/3 

Nr 
sekcji 

Zakres 
sekcji 

Pmax Imax 
Klasa 

dokładności dla 
modelu "/1" 

Klasa 
dokładności dla 

modelu "/2" 

Klasa 
dokładności dla 

modelu "/3" 
1 10 x 100 Ω 5 W 0,22 0,05 0,2 0,5 
2 10 x 1 kΩ 5 W 0,07 0,05 0,2 0,5 
3 10 x 10 kΩ 5 W 7 mA 0,05 0,2 0,5 

4 
10 x 100 

kΩ 3 W 5 mA 0,05 0,2 0,5 

5 10 x 1 MΩ 0,5 W 0,7 mA 0,05 0,2 0,5 
6 10 x 10 MΩ 0,5 W 0,2 mA 0,1 0,2 0,5 

Tabela 6 - parametry metrologiczne SRM-9-01/1 SRM-9-01/2 SRM-9-01/3 

Nr 
sekcji 

Zakres 
sekcji 

Pmax Imax 
Klasa 

dokładności dla 
modelu "/1" 

Klasa 
dokładności dla 

modelu "/2" 

Klasa 
dokładności dla 

modelu "/3" 
1 10 x 0,1 Ω 5 W 7 A 0,5 1 1 
2 10 x 1 Ω 5 W 2,2 0,1 0,2 0,5 
3 10 x 10 Ω 5 W 0,7 A 0,05 0,2 0,5 
4 10 x 100 Ω 5 W 0,22 0,05 0,2 0,5 
5 10 x 1 kΩ 5 W 0,07 0,05 0,2 0,5 
6 10 x 10 kΩ 5 W 7 mA 0,05 0,2 0,5 

7 
10 x 100 

kΩ 
3 W 5 mA 0,05 0,2 0,5 

8 10 x 1 MΩ 0,5 W 0,7 mA 0,05 0,2 0,5 
9 10 x 10 MΩ 0,5 W 0,2 mA 0,1 0,2 0,5 

gdzie Pmax - maksymalna dopuszczalna moc dla dekady 
Imax - maksymalna dopuszczalna wartość prądu dla dekady 

Dodatkowe parametry techniczne: 

roboczy zakres temperatury ......................................................................................... od 10 ºС do 35 ºС 
temperatura przechowywania ...................................................................................... od -20 ºС do 60 ºС 
Granica dopuszczalnej wartości dodatkowego błędu pomiarowego spowodowanego zmianami 
temperatury otoczenia w porównaniu z normalną, w zakresie temperatur pracy jest równa klasie 
dokładności. 
rezystancja początkowa wynosi ............................................................................. nie więcej niż 0,025 Ω 
wymiary (SRM-3-X/Y) : ............................................................................................  215 x 130 x 150 mm 
wymiary (SRM-6- X/Y): ............................................................................................  550 х 130 х 150 mm 
wymiary (SRM-9- X/Y) : ...........................................................................................  550 x 260 x 150 mm 
waga (SRM-3- X/Y): .....................................................................................................  nie więcej niż 3 kg 
waga (SRM-6- X/Y): .....................................................................................................  nie więcej niż 6 kg 
waga (SRM-9- X/Y): .....................................................................................................  nie więcej niż 9 kg 
względna wilgotność  ........................................................................................................ od 25% do 80% 
ciśnienie atmosferyczne  ..........................................................................  od 630 mm Hg do 800 mm Hg 
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4 Kompletacja opornika 

Nazwa Ilość 
Opornik dekadowy serii SRM 1 szt. 
Instrukcja obsługi 1 szt. 

Metryka 1 szt. 

Certyfikat kontroli 1 szt. 

5 Oznakowanie i plombowanie 
Nazwa i symbol opornika, znak towarowy znajdują się na górze przedniego panelu. Fabryczny numer 

seryjny opornika i rok produkcji znajdują się na dolnym panelu. 
Zasobnik przyjęty przez dział kontroli jakości jest oplombowany plombami samoprzylepnymi, samo-

niszczącymi się podczas otwierania przyrządu, znajdującymi się na panelu przednim. 

6 Środki bezpieczeństwa 
Do pracy z przyrządem dopuszczane są osoby, które przeszły odpowiednie szkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi. 
Eksploatacja przyrządu pomiarowego jest dozwolona wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. 

 
 

Uwaga! 
Podczas obsługi opornika należy umieszczać urządzenie w taki sposób, żeby nie było 

trudności w odłączaniu wejść pomiarowych. 
 
 
Przed rozpoczęciem pomiarów należy sprawdzić czy przewody podłączone są do odpowiednich gniazd 

pomiarowych; 
Naprawa musi być wykonywana wyłącznie przez autoryzowany serwis. 
Aby zapobiec wypadkom lub uszkodzeniu przyrządu należy przestrzegać następujących zasad: 

 Nie używaj opornika do celów nieprzewidzianych niniejszą instrukcją; 
 Chroń przed wilgocią i nie używaj w pomieszczeniach, w których poziom wilgotności przekracza ustalone 

wartości; 
 Nie używaj opornika, który ma uszkodzenia mechaniczne lub wady; 
 Podczas pracy z wykorzystaniem opornika korzystaj tylko ze sprawnych przewodów łączących; 
 Nie wolno podłączać na wejściu napięcia przekraczającego wartość podaną na przedniej części urządze-

nia i w tej instrukcji. 

 
Uwaga! 

Zakazane jest korzystanie z opornika bez podłączenia ochronnego uziemienia do uziemienia 
obwodu systemu elektrycznego budynku. 

 

7 Ogólne zalecenia dotyczące eksploatacji 
Konserwacja zasobnika przeprowadzana jest w celu zapewnienia jego stałej sprawności i gotowości do 

użycia. 
Podczas konserwacji należy sprawdzić: 

 brak zewnętrznych uszkodzeń fizycznych; 
 czystość złączy i gniazd;  
 stan powłok lakierniczych, galwanicznych i precyzję grawerowania; 
 stan przewodów łączących i przejść. 

Podczas pracy przyrządu pomiarowego surowo zabronione jest umieszczanie go na przednim panelu, co 
mogłyby spowodować uszkodzenie elementów sterujących. 
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8 Sposób pracy 
Przeznaczenie elementów sterujących 

Oporniki SRM wyposażone są w jedno wspólne gniazdo „0” i dodatkowe gniazda (ich liczba wynosi od 
jednego do trzech, w zależności od modelu opornika), które służą do podłączenia dekad do układu pomiarowego. 
Podłączenie opornika do układu pomiarowego odbywa się za pomocą wspólnego gniazda „0” i za pomocą jednego 
z pozostałych gniazd. Przy tym ustawiona na oporniku wartość rezystancji nie może przekraczać wartości 
oznaczonej obok wykorzystywanego gniazda dodatkowego. 

Gniazdo  umieszczone nad wyjściami pomiarowymi służy do podłączenia do obwodu uziemienia. 
Na panelu przednim znajdują się przełączniki dekad rezystancji. Liczba dekad odpowiada pierwszej liczbie w 

oznakowaniu nazwy modelu i waha się od trzech do dziewięciu. 
 

 
Rys. 1 - Panel przedni zasobnika SRM-9-01 / 1 

 
Każda dekada składa się z 10 połączonych szeregowo rezystorów z wyjściami połączonymi z przełącznikami 

obrotowymi dekad. Uchwyty przełączników znajdują się na przednim panelu urządzenia. 
Oporniki dekadowe SRM mają wysoką dopuszczalną moc rozproszenia i spełniają wszystkie wymagania, 

które dotyczą laboratoriów kalibracji i testowania przyrządów pomiarowych dla rezystorów wzorcowych i mogą być 
wykorzystywane w innych układach pomiarowych AC i DC. 

Przygotowanie do pracy i wykonanie pomiarów 

Na przykład musimy ustawić wielkość rezystancji na poziomie 2 Ω. W tym celu dekadę oznaczoną jako 10 x 
0,1 ustawiamy w pozycji "10" (1 Ω), a dekadę oznaczoną 10 x 10 Ω, ustawiamy w pozycji "1" (1 Ω), wtedy 
uzyskamy wymaganą wartość 2 Ω. Stosując wyżej opisany sposób regulacji w tym przypadku do obwodu zostanie 
podłączone 11 rezystorów i w każdym z nich jest wydzielana proporcjonalna część mocy zużywanej w obwodzie. 

Niedopuszczalne jest ustawienie drugiej dekady w pozycji "2" (2 Ω), kiedy dekada 10 x 0,1 Ω jest 
ustawiona w pozycji "0" i moc wydzielana w rezystorze 2 Ω w drugiej dekadzie będzie o 100% większa niż 
dopuszczalna moc rozproszenia. 
 

 
Uwaga! 

Niezastosowanie się do powyższej procedury może prowadzić do nadmiernego 
przegrzania i uszkodzenia opornika dekadowego. 

 

W przypadku korzystania z oporników do sprawdzania mierników rezystancji i przyrządów pomiarowych 
parametrów bezpieczeństwa elektrycznego zaleca się używać typowych układów pokazanych na rysunkach 2-4. 
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Rys. 2 - Typowy schemat wykonania sprawdzenia MRP-200 przy pomiarze rezystancji uziemienia. 
 

 
 

Rys. 3 - Typowy schemat wykonania sprawdzenia MRP-200 przy pomiarze napięcia dotykowego. 
 

 
 
Rys. 4 - Typowy schemat wykonania sprawdzenia MPI-510/511 przy pomiarze rezystancji prądu stałego. 
 

9 Wzorcowanie oporników 
Oporniki dekadowe MS zaleca się sprawdzać co 12 miesięcy. 
 

10 Zasady obsługi i przechowywania 

 
Uwaga! 

Przed wykonaniem obsługi należy odłączyć opornik od obwodu pomiarowego i obwodu uziemienia. 
 

 
Operator prowadzący pomiary za pomocą opornika może wykonywać następujące prace serwisowe: 

 czyszczenie opornika. 
 

Obudowę opornika można czyścić miękką, suchą szmatką. Nie używać rozpuszczalników ani ściernych 
środków czyszczących (proszki, pasty, itp). Układ wewnętrzny nie wymaga czyszczenia z wyjątkiem gniazd 
przewodów pomiarowych. 

Wszystkie inne prace w zakresie obsługi serwisowej wykonywane są wyłącz-nie przez autoryzowany serwis 
SONEL Sp. z o.o. 

Opornik zapakowany w opakowanie konsumenckie i transportowe zgodnie z rysunkami montażowymi może 
być przewożony dowolnymi środkami transportu na dowolne odległości. 

Opornik zapakowany w opakowanie konsumenckie i transportowe zgodnie z rysunkami montażowymi przed 
rozruchem powinien być przechowywany w temperaturze otoczenia -20 °C - +55 °C i przy wilgotności względnej 
powietrza do 80%. 

Przechowywać opornik bez opakowania należy w temperaturze otoczenia 10 °C - 35 °C i wilgotności 
względnej powietrza do 60%. 

W pomieszczeniach przechowywania nie może być pyłu, oparów, kwasów, zasad powodujących korozję. 
 

Sieć ~220 V 
(230 V) 

Sieć ~220 V 
(230 V) 
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Normalne warunki środowiskowe 
o do wysokości 2000 m n.p.m.; 
o temperatura pracy 10 C – 35 С 
o temperatura przechowywania -20 C – +65 C 

 
Okres przechowywania w konserwacji i opakowaniu producenta - 5 lat. 
 

11 Transport 

Opakowanie 

Aby zapewnić bezpieczeństwo zestawu podczas transportu stosuje się pudło opakowaniowe. 
Opakowywanie zasobnika wykonuje się w następującej kolejności: 
 obudowę zestawu umieścić w plastikowym opakowaniu, zawiązać sznurkiem i umieścić w pudle; 
 dokumentację eksploatacyjną umieścić w woreczku polietylenowym i umieścić na zestawie lub pomię-

dzy ścianą boczną pudła a zasobnikiem; 
 dokumentację przewozową w torebce umieścić pod pokrywą pudła; 
 owinąć pudło taśmą plastikową i zaplombować. 

Warunki transportu 

Transport zestawu w pudle opakowaniowym odbywa się wszystkimi rodzajami transportu na dowolne 
odległości. 

Podczas transportu należy zabezpieczyć opakowanie przed deszczem i pyłem. Niedozwolone są 
przechylenia. 

 

12 Producent 
Producentem przyrządu prowadzącym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jest: 
 

SONEL S. A. 
ul. Wokulskiego 11 
58-100 Świdnica 
tel. (0-74) 858 38 78 (Dział Handlowy) 
(0-74) 858 38 79 (Serwis) 
fax (0-74) 858 38 08 
e-mail: dh@sonel.pl 
internet: www.sonel.pl 

 
 

Uwaga: 
 

Do prowadzenia napraw serwisowych upoważniony jest jedynie producent. 
 

 
 

Wyprodukowano w Rosji. 
 

 

mailto:sonel@sonel.pl
http://www.somel.pl/
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