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MEGAOMOMIERZ FIELDPIECE SMG5
Megaomomierz (miernik rezystancji izolacji) Fieldpiece SMG5 zaprojektowany został w szczególności 
do testowania stanu izolacji uzwojenia silników w sprężarkach chłodniczych. 

Zanieczyszczenia (wilgoć, mikroskopijne opiłki metalu, kwasy) jakie mogą dostać się do czynnika 
chłodniczego niszczą izolację uzwojenia sprężarki. Używając megaomomierza można dostrzec postępującą 
w czasie degradację i w porę wymienić sprężarkę, zanim nastąpi jej całkowite zniszczenie i – będące 
tego skutkiem – przedostanie się zanieczyszczeń do układu, co prawdopodobnie spowoduje konieczność 
wykonania znacznie droższych napraw.  

SMG5 wytwarza napięcie pomiarowe 1000V, monitoruje natężenie prądu i wyświetla wartość rezystancji 
pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi. Maksymalne napięcie wyjściowe jest mniejsze niż 1mA. 
SMG5 umożliwia także sprawdzenie stanu uziemienia silników, sprężarek lub transformatorów.

Zalety:
• Skuteczne narzędzie diagnostyczne pozwalające przewidzieć awarię sprężarki
• Wytwarza napięcie 1000VDC i dokonuje pomiaru do 2000 MΩ
• Budowa miernika pozwala na wygodne wykonanie testu przy użyciu jednej ręki
• Podświetlany wyświetlacz LCD;

W zestawie:
• Końcówki sondy (2 szt.)
• Przewód do uziemienia
• Zacisk szczękowy
• Futerał,
• 4 baterie AAA
• Instrukcja obsługi

Dane techniczne:
• Wyświetlacz: LCD 3½-cyfrowy (maksymalny odczyt: 1999)
• Wskaźnik przekroczenia zakresu 
• Wskaźnik niskiego stanu baterii
• Szybkość pomiarów: nominalnie 2,5 na sekundę
• Automatyczne wyłączanie zasilania: po 15 s
• Zasilanie: 4 baterie typu AAA
• Żywotność baterii alkalicznych: ok. 4 godz. ciągłej pracy
• Wymiary: 170 x 44 x 40 mm 
• Waga: 160g (z bateriami)

Pomiary elektryczne:

• Zakres: 20ΜΩ,2000ΜΩ
• Rozdzielczość: 10KΩ dla zakresu 20ΜΩ, 1ΜΩ dla 

zakresu 2000ΜΩ
• Dokładność:  

dla zakresu 20ΜΩ: ±(2% wskazania + 2 cyfry) , 
dla zakresu 2000ΜΩ: <500ΜΩ ±(4% wskazania + 2 
cyfry), >500ΜΩ ±(5% wskazania + 2 cyfry)

• Napięcie znamionowe: konwerter DC-DC na 1000V DC

Dlaczego pomiar multimetrem często nie jest wystarczający?
Przy pomiarze oporności multimetr dostarcza niskiego napięcia (<1V) do punktów testowych i jest 
w stanie zapewnić tylko kilka miliamperów. Z jednej strony, takie napięcie jest zbyt małe aby wykryć 
problemy wysokiej oporności, które mogą wskazywać na zawilgocenie lub inne zanieczyszczenia,  
z drugiej zaś – wspomniane natężenie jest niewystarczające do zmierzenia niskich wartości rezystancji.

Megaomomierz a miliomomierz
Megaomomierz mierzy oporność pomiędzy uzwojeniem a uziemieniem, dostarczając bardzo wysokiego 
napięcia aby „przełamać” izolację i zmierzyć bardzo niski prąd wypadkowy. Zmierzona oporność 
jest bardzo wysoka, z reguły ok. 15MΩ. Z kolei miliomierze (np. Fieldpiece AMR1) wytwarzają prąd  
o wyższym natężeniu (50mA) ale bardzo niskim napieciu. Zmierzona oporność jest bardzo niska 
(rzędu tysięcy Om). Miliomomierz pozwala ustalić, czy prąd testowy płynący uzwojeniem wykonuje 

„skrót” w miejscu, gdzie izolacja jest uszkodzona. Problemy z uzwojeniem można zidentyfikować 
używając zarówno megaomomierza jak i miliomomierza, choć oba przyrządy działają w inny sposób. 


