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HEGOHHHETER 

t y pe IM5 

INDLEDNING 

Hegohmmeteret er bere gnet til må linG a f rr:od s tand e i området l jllQ til 

100 x 10
6 }~. Anvendelsesområdet omfatter måling a f isolat ionsmodstande 

i lwndensatorer, transformatorer, kabler, i 301ationsma_terialer, herunder 

printplader til trykte kredslob . 

Megohrnr:leteret er forsynet med et specielt kredslob til krybestromsafled

ning, således at det er muligt at foretag e isolationsmå linger, hvis gen

nemforelse krrnver krybestromsafledning, f.eks. måling af afledning mellem 

to kabelkorer, eller må ling af isolationsmodstand i trepoler. 

Megohmmeteret er :(orsynet med målesprnndingerne 50, 100, 200, 500 og 1000 V. 

Da kortslutning sstroIllJ]len er begrrnnset til 4 mA, viI megohmmeter e t ikke 

kunne frembyde livsfare for operatoren, lige så vel s om megohrnmeteret ikke 

beskadiges ve d kortslutning i måleobjektet. 

Megohmmeteret er forsynet med et ladekreds1 0b, der anvendes ved måling af 

isolationsmodstande i tondensatorer. Kredslobet bevirker bl.a., at oplad

ning en af selv meGet store kondensatorer fore går hurti gt. 

Me g olnrnneter e t er foruden til anvendelse i laboratorier velegnet ved pro

duktionskontrol på grund al den hur t ige og simple betjening . 
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Afsnit I 

ALHINDELIG BESIillIVELSE 

1.1 FUNKTIONERING 

Negohmmeterets funktionering fremgår af det simplificerede skematiske 

diagram, der er vist i fig. l tegning nr. 1495-A4. 

Måleobjektets modstand R danner sammen med normalmodstanden ~ en
X 

sprendingsdeler, over hvilken en d-c målesprending påtrykkes. Den spren

ding, der fremkommer over normalmodstanden ~, og som 
4 
e r afhrengig af 

spffindingsdelerforholdet, fores til et rorvoltmeter og giver anledning 

til et udslag på rorvoltmeterets visende,rinstrument. Dette er kalibre

ret direkte i MQ. Rorvoltmeteret er af vibratortypen, hvorfor der ikke 

forekommer nulpunktsdrift. Fuldt udslag f~s, når den ukendte modstand 

Rx er 1000 gange så stor som normalmodstanden R
N

. (10.000 gange i 

hojeste måleområde). 

D-c målesprendingen fås fra en indbygget, elektronisIe reguleret jrevn

sprendingskilde, hvorved netsprendingsvariationernes indvirkning er 

elimineret. 

Ved kalibrering af megohmmeteret (omskifter B på CALIBRATE) tages rgr

voltmeterets indgangssprending fra en fast sprendingsdeler (l : 1000 

eller l : 10.000), der er anbragt over målesprendingen. Hålesprendingens 

absolutte storrelse bliver herved uden betydning, da kalibrering og 

måling foretages ved samme sprending. Rorvoltmeterets forstrerkning kan 

indstilles, så at der fås udslag til et kalibreringsillffirke på det visen

de instruments skala. 

Ved måling af isolationsmodstand i store kondensatorer anvendes et 

specielt ladekredslob. Når omskifteren B stilles på CHARGE, oplades 

kondensatoren igennem modstanden r i stedet for gennem normalmodstanden. 

Da modstanden r er lille, forloberkondensatorens opladning hurtigt. 

Hvis isolationsmodstanden onskes målt efter forlobet af en vis tid, 

kan tiden derfor - selv ved store kondensatorer - regnes fra det gje

blik, hvor opladningen.påbegyndes. Under selve opladningen er rorvolt

meteret forbundet til armen på potentiometeret r. Ved indstilling af 

potentiometeret kan rgrvoltmeterets visende instrument bibringes et 

passende udslag svarende til en specificeret godkendelsesvrerdi. 
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Når omskifter B stilles på HEASURE, vil udslaget rendre sig afhamg igt 

af isolationsmodstandens st0r r else i forhold til g odkende ls esvrerd ien. 

Det er herved forudsat, at normalmodstanden er indsti lle t i overens

stemmelse med godkendelsesvrerdien. 

Måleobjektet Rx forbindes til de to tilslutningsklemmer mrerket + og -. 

Disse er opsprendt isoleret på det indvendige chassis, hvorfor der ikke 

kan forekomme afledning fra den ene tilslutningsklemme til den anden, 

men kun fra hver af tilslutningsklemmerne til det indvendige chassis. 

Se fig.2, tegning 1495-A4, hvor R og R reprffisenterer aflednings
I 2 

modstandene fra tilslutningsklemmerne. Den eneste fordring er, at 

R er rimelig stor i forhold til normalmodstanden P~, hvilket i praksisl 

altid er opfyldt. 


Dei indvendige chassis, der er isoleret fra det udvevdige chassis, er 

forbundet til klemmen GUARD, der anvendes til krybestromsafledning. 

Til denne klemme forbindes evt. elektroder til krybestromsafledning. 

Princippet herfor fremgår af de i pkt. 1.3 givne eksempier. 

Ved hjffilp af omsldfter A kan enten ldemmen mrerket - eller klemmen 

GUARD forbindes til det indvendige chassis. Ved sredvanlige målinger 

stilles omskifteren på -, hvorved der opnås en jordforbindelse af 

klemmen mrerket -. Til denne forbindes derfor evt. jordforbundne klem

mer på måleobjektet. 

Når omskifteren B er istillingen CALIBRATE, er klemmerne mrerket + og 

- sprendingslose. Endvidere er måleobjektet automatisk kortsluttet, 

således at operatoren ikke udsrettes for fare fra opladede kondensatorer 

eller Imbler . 

1.2 MÅLESP~DINGENS STABILITET 

Ved måling af store lcondensatorer med hoj isolationsmodstand er en 

overordentlig hoj stabilitet af målespffindingen fornoden. på grund 

af den haje isolationsmodstand er det for at opnå et rimeligt udslag 

på det visende instrument nodvendigt, at normalreodstanden ~ antager 
6 

en hoj vrerdi (måleområderne x 105 og x 10 ), hvilket medforer en stor 

tidskonstant, hvis storrelse afhrenger af kondensatoren og normalmod

standen. En ffindring af målesprendingen viI overfores direkte til ror

voltmeterets indgang uden at blive udsat for den spffindingsdeling, der 
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normalt finder sted ved rent ohmske måleobjekier. Den sto re ti d skon 

stant bevirker imidlertid, at selv ved en kortv arig s p am d i ng s ocndr ing 

viI den til rervoltmeteret overferte spffinding Vffire lffinge om at de hen, 

hvorfor der på et uroligt net fremkommer en vis uro på det visende 

instrument. 

Ved en målespffinding på f.eks. 1000 V viI en spffindingsffindring på 0,001 % 

hidrerende fra en netspmndingsffindring på 1% - bevirke, at der til rsr

voltmeterets indgang overferes en urospffin d ing på 10 mV. Da folsomheden 
r:: 

i måleområderne op til x lOJ HQ incl. er l V for fuldt u(lslag (l HQ 

stregen) udgor urospffindingen kUll 	1% af indgangss pmu dingen svarende til 
6

fuldt udslag. I måleområdet x 10 }1Q er folsomheden foroget til 100 mV 

for fuldt udslag, hvorfor den overforte urospffinding nu udgsr 10% af 

indgangsspffindingen svarende til fuldt udslag. Tilsvarende forhold ger 

sig gffildende for de svrige målespffindinger. 

Af ovenstående ses, at det er fordelagtigst at anvende måleområdet 

x 105 HQ mest muligt, d.v.s. med fuld udnyttelse af sl,alaområdet på det 
6

visende instrument, for der släftes til måleområdet x 10 l-KL 

1.3 KRYBESTR0MSAFLEDNING 

Princippet for krybestromsafledning fremgår af fig. 3 og 4, tegning 

1496-AI! . 

I fig. 3 er vist en opstilling til måling af specifik modstand for et 

isolationsmateriale. Den ydre skffirmelektrode 3, der er fort til klem

men . GUARD , tjener til afledning af krybestremmene langs isolationsmate

rialets overflade mellem elektroderne l og 2. Omskifter A (GROUNDING 

SWITCn) er stillet på -. I ffikvivalentdiagrammet er vist afledningsmod

stande i stedet for selve krybestrommen. Det ses, at R _ belaster
2 3 

stromforsyningsenhe~n, hvilket er uden betydning, når blot R _ er
2 3 

storre end ca. 2 ivlQ. R _ er .uden betydning, da klemmen mrk. - ~r
2 4 

jordforbundet. R _ shunter normalmodstanden ~, men såfremt Rl _ er 
l 3 3 

rimeligt stor i forhold til ~ (f.eks. 100 gange stsrre end ~) viI 

shuntningen ikke indvirke kendeli g t på målere L~ltatet. 
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Nedenfor findes en oversi g t over st0rrelsen af R som funktion af ind
N 

stillingen af områdeomskifteren (HULTIPLIER) 

Område Modstandsvffirdi 

(omskifterMULTIPLIER) for ~ 

x l l kQ 

x 10 10 kQ 

x 102 
100 kQ 

x 103 l MQ 

x 10
4 

10 l"IQ 

x 105 100 MQ 

x 106 100 }fQ 

NB! 	 Det må påses, at ledningen fra elektrode l til klemmen mrk. + 

ikke ber0rer kabinettet eller ledningen, der er forbundet fra 

elektrode 2 til l,lemmen mrk. -, da ledningens isolationsmodstand 

herved indgår imålingen. 

I fig. 4 er vist en opstilling til måling af den direkte afledning 

mellem to korer i et kabel. Korerne l og 2 forbindes til klemmerne 

mffirket + og -, mens kappen 3 forbindes til klemmen GUARD. Omskifter 

A (GROUNDING SWITCH) er stillet på GUARD. Af ffikvivalentdiagrarnmet ses, 

at afledningsmodstandene R - og R _ fra kabelkorerne l og 2 til
l 3 2 3 

kappen 3 ikke indgår i selve målin,gen. R _ bel aster stromforsynings
2 3 

enheden, hvilket er uden betydning, når blot R _ er st0rre end ca.
2 3 

2 MQ. R _ shunter normalmodstanden ~, men såfremt R _ er rimelig
l 3 l 3 

stor i forhold til ~ (f.eks. 100 gang e st0rre end ~) viI shuntningen 

ikke 	indvirke kendeligt på mål e resultatet. 

NB! 	 Det bemffirkes, at der forekolIlI!ler spffindingsforskel mellem klemmen 

mrk. - og kabinettet, når omskifteren GROUNDING SWITCH står på 

GUARD. 
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Afsni t II 

DETALJERET BESKRIVELSE AP HEGOi-fl.:iHETER 

type IM5 

Megohmmeter type IM5 er i det vcesentlige opbygget af tre enheder, en strom

forsyningsenhed, en omskifterenhed og et rorvoltmeter. Disse enhe ders 

elektriske funktionering er beskrevet detaljeret nedenfor. Det k omplette 

stremskema for Megohmmeter type IM5 fremgår af tegnirg nT. 1126-A2 

2.1 STR0MFORSYNINGSENlIED 

Ved hjrelp af en spcendingsomstiller (pos. A-B, 12) kan primrerviklingen 

i transfnrmatoren Tl (pos. A-C, Il) omkobles til en vilkårlig af spren

dingerne 110, 115, 127, 200, 220 og 240 V. Primmrviklingen er endvi

dere forsynet med et udtag på 10 V. Ved at flytte ledningen, der nor

malt er forbundet til viklingens O-punkt, til det ncevnte udtag, kan 

megohmmeteret tilpasses spcendinger, som ligger 10 V under de nominelle .. 

Sprendingen fra nettransformatorens ene sekundcervikling ensrettes i en 

graetzkobling (pos. A9) og fe~es via et Re-filter og en formodstand 

til spamdingsstabilisatorreret nr. 5 .1 over hvis anode der af tages 

+150 V jcevnspcending til drift a~ rorvoltmeteret. Spcendingsstabilisa

torroret nr. 4 drives fra +i50 V 'og~~giver en jcevnspcending på +85 V, 

der anvendes som referencespcending i det elektroniske sprendingsregula

torkredsleb. 

Nettransformatorens anden sekundcervikling er forsynet med flere udtag. 

Fra disse kan "man med omskifteren VOLTAGE SELECTOR (pos. Ell) i omskif-; 

terenheden vcelge den vekselspmnding, der svarer til den enskede måle

spcending. Fra omskifteren feres vekselspcendingen til spendings fordob

lerkredslebet (pos. 9B). Ensretterens ~ ositive klemme er forbundet til 

anoden i serieregulatorroret nr. 6, mens den negative klelll.!21e er f0rt 

ud til tilslutningsldemmen mrerl'et - Den nodvendige stabilisering af 

målespcendingen opnås ved en sådan regulering af den indre modstand i 

serieregulatorroret nr. 6, at dett-e ved f. e}{s. en voksende spcending fra 

spcendingsfordoblerkredslobet optager en storre anodesprending. Måle

sprendingen kan herved holdes tilnmrmelsesvis konstant. 
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• 
Spffindingsfordoblerens negative klemme kobles ved hj ,IJl p af oms k i f t e ren 

VOLTAGE SELECTOR (pos. E9) i omskifterenhede n ti l en c.o d standsk:ede 

(pos. D, 7-9), hvis anden ende er forbundet til referencespwndingen 

+85 V. Da referencespffindingen er konstant, viI enhver rendring af 

målespffindingens starrelse fremkalde en vis fejlsprending over det af 

modstandskredens udtag, som er forbundet til emitteren i transistoren 

nr. 8. Kollektorsprendingen udtages over et passende udtag på modstands

kreden (pos. D, 7-9). Det af transistoren forstrerkede fejlsignal fares 

via en kompensationsdiode, r0r nr. 7, ind på gitteret i serieregula

torrare t nr. 6. Kompensationsdioden tjener til at modvirke evt. gla

despamdingsvariationer. Da disse er rekvivalente med en mndring af 

katodens potentiale i forhold til rorets avrige elektrode-potentialer, 

. viI glodespamdingsvariationerne ellers kunne bevirke en forskydning 

af serieregulatorrarets arbejdspunkt. 

For at opnå bedst mulig stabilisering af målesprendingen tages serie

regulatorrorets skrermgittersprending fra referencespffindingskildcn på 

+85 V. 

En tredie sekundrervikling afgiver sprending til drift af rarvoltmete

rets vibrator. Endvidere afgives efter ensretning (pos. C12) jrevn

sprending til brug i ladekredslobet. Se pkt. 2.2.B og 2.2.E. 

Den fjerde sekundrervikling afgiver gladestram til alle ror samt strom 

til instrumentbelysning. Viklingen er endvidere belastet med poten

tiometeret ooSETTING, der anvendes ved indstilling af oo-udslaget 

på det visende instrument. Se pkto 2.3. 

2.2 OMSKIFTERENHED 

I det falgende findes en beskrivelse af funktioneringen 

enhedens omskiftere; potentiometre m.m .. 

af omskifter

2.2.A Betjeningsnagle CALIBRATE-CHARGE-MEASURE 

Når betjeningsnaglen står i stillingen CALIBRATE, fares en kalibre

ringsspffinding til rorvoltmeterets indgang. Kalibreringssprendingen 

fås ved en 1000 : l sprendingsdeling af målesprendingen (modstandene 

5 HQ og 5 kQ (pos. E-F, 7)), der er fart til omskifterenheden fra 

stromforsyningsenheden. Når omskifteren MULTIPLIER står i stillin

gen x 106 , foretages en 10.000 : l sprendingsdeling mellem modstande 
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på 5 MQ og 500 Q, idet modstanden 555 Q (pos. F7) forbindes paral le lt 

med 5 kQ. For at undgå uheldig shuntning af spamding sdeleren med nor

malmodstandene (pos. E-F, 5) hl'lrende til omskifteren riiULTIPLIER, fra

kobles disse automatisk med betjeningsneglen under kalibreringspro

cessen. 

Istillingen CALIBRATE er tilslutningsI.lemmerne mrerket + og - hver for 

sig fl'lrt til indvendigt chassis gennem en modstand på 20 1& (pos. E6). 

Måleobjektet er således "kortsluttet" med 40 kQ. 

I stillingen Cr~GE er rervoltmeterets indga~g forbu~det til armen 

i potentiometeret CHARGE (pos. F7), hvorved rorvoltmeteret kan til 

fores en variabel indgangssprending. Tilslutningsklemmen ill2rket + er 

forbundet til potentiometerets arm gennem en modstand på;22 1& 

(pos. E5). Da den totale målesprending er fart til tilslutningsklem

men mrerket -, tjener den nffivnte modstand til besl.yttelse af bet je

ningsn0g1ens kontakter, hvis måleobjektet er en kondensator eller der 
~ 

indtrreder kortslutning i måleobjektet. 

Istillingen MEASURE afbrydes forbindelsen til armen i potentiomete

ret CHARGE. For at undgå eventuelle krybestromme er armen forbundet 

til indvendigt chassis. Af samme grund er udtaget på spffindingsdele

ren for kalibreringssprending (pos. E7) forbundet til indvendigt chassis. 

Tilslutningsklemmen mrerl.et + er fort direkte til rorvol tmeterets ind

gang, idet beskyttelsesmodstanden22 kQ (pos. E5) er kortsluttet, så 

at den ikke indgår i måleresultatet. Da normalmodstandene (pos. E-F, 5) 

nu er indkoblede, deles målesprendingen mellem måleobjeL:tets modstand 

og normalmodstandene. Den således neddelte sprending, der ligger over 

ldemmen mrerket +; er fort til rorvol tmeterets indgang . 

2.2.B Omskifter VOLTAGE SELECTOR 

Som omtalt i pkt. 2.1 anvendes denne omskifter ved udvrelgelsen af det 

udtag på nettransformatoren og modstandskffiden (pos. C, 7-9), der 

svarer til den enskede målesprending. Endvidere rendres rorvoltmete

rets forstrerlming i overenssternmelse med målespamdingen, idet der 

vrelges det rette udtag på modkoblings-modstandskreden (pos. E-F, 3). 

Samtidig skiftes formodstandene (pos. E-F, 8), hvorved stl'lrrelsen af 

ladeSl)i!mdingtm, der påtrykkes over potentiometeret CHARGE, indstil 
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2.2.C Omskifter ~ruLTIPLIER 

Denne omskifter indstiller starreisen af normalmodstandeL. I stil -
S 6lingerne x 10 og x 10 , hvor 	alle de fysiske normalmodstande er ud

koblede, udgares normalmodstanden af r0rvoltmeterets indgang simpedans 

på 100 ?;iQ. 

6
Måleområdet x 10 er opnået ved en foragelse af rarvoltmeterets f@l

somhed på 10 gange. Dette opnås ved at lade udv re l gelsen af det til 

denenskede målesprending svarende udtag på modkoblingswodstandskreden 

overgå til en anden omskiftersektion (pos. E-F, 4) på omskifteren 

VOLTAGE SELECTOR end den (pos. D-F, 3), der anvend es ved måleområ
. 	 5 

derne x l, x 10, -----, x 10. Denne omkobling af omskiftersektio

. nerne etableres uafhrengigt af den al,tuelle indstilling af omskifte

ren VOLTAGE SELECTOR ved hjrelp af et kontaktsret (pos. D-F, 2) på 

omskifteren ~illLTIPLIER, når blot sidstnrevnte omskifter står i stil 
6lingen x 10 . 

Påtilsvarende måde rendres ladekredslabet, idet ladesprendingens ster

relse skal nedsrettes i samme grad som rervoltmeterets f01somhed ages 
6

i måleområdet x 10 , Ved hjrelp af et kontaktsret (pos. E9) i omskif

teren HULTIPLIER kobles en modstand (pos. F9) parallelt over potentio

meteret CHARGE (pos. F7), hvorved sp rendingen over potentiometeret 

formindskes ca. 10 gange. Parallelkoblingen opretholdes uanset den 

aktuelle indstilling af omskifteren VOLTAGE SELECTOR, når blot omskif
6 

teren HULTIPLIER står i stillingen x 10 . 

Som omtalt i pkt. 2.2.A formindskes kalibreringssprendingens st0rrelse 

i sa~e grad som rarvoltmeterforst rerkerens falsomhed eges i måle
6

området x 10 . Ved hjrelp af et kontaktsret (pos. E7) i omskifteren 

HULTIPLIER kobles en modstand 	på 555 Q parallelt over modstanden 

5 kQ (pos. F7). Herved rendres deleforholdet fra 1000 : l til 

10.000 : l. Parallelkoblingen opretholdes uanset den aktuelle ind

stilling 	af omskifteren VOLTAGE SELECTOR, når blot omskifteren MUL
6

TIPLIER står i stillingen x 10 . 

2.2.D Potentiometer CALIBRATE 

Ved hjrelp af potentiometeret CALIBRATE (pos. D4) kan rarvoltmeterets 

modlwblingsgrad - og dermed felsomhed - finindstilles, således at det 
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ved kalibrering altid er muligt at bibringe rarvoltmeteret den ret te 

falsomhed. 

2.2.E Potentiometer CHARGE 

Ved hjrelp af potentiometeret CHARGE (pos. F7) indstilles starreIsen af 

lade spamdingen, som tilfares rarvoltmeterets indgang, når betjenings

naglen CALIBRATE-CHARGE-tofEASURE står i stillingen CIIARGE. 

2.2.FTilslutningsklemmer 

Måleobjektet tilsluttes over klemmerne mrerket + og -. Den nederste 

ende af normal~odstanden (pos. E-F, 5), der er forbundet til det 

indvendige chassis, er fart til klemmen GUARD. Anvendelsen af denne 

klemme ved krybestramsafledning er beskrevet nrermere i pkt. 1.3. 

2.2.G ·Omskifter GROUNDING SWITCH 

Ved hjrelp af denne omskifter Ican klemmen mrerket - eller klemmen GUARD 

forbindes til det udvendige chassis og dermed til jord. Se pkt. 1.1. 

2.3 R0RVOLTf.1ETER 

Jrevnsprendingen, der ved måling fremkommer over normalmodstanden som 

falge af sprendingsdelingen mellem denne og måleobjektets modstand, 

fares til rarvoltmeterets indgang. Rar nr. l er en glimlampe, der 

tjerier som oversprendingssikring for rarvoltmeteret og normalmodstan

nene ved en eventuel kortslutning i måleobjektet. Jrevnsprendingen fa

res via et indgangsfilter, der tjener til at fjerne evt. brumsprendin

ger, til en vibrator (pos. B]), hvor jrevnsprendingen omformes til vek

selsprending. De to 22 kQ modstande (pos. Bl) og (pos. Al) tjener til 

beskyttelse af vibratorkontakterne. Rarvoltmeterets indgangsimpe

dans på 100 M~d er opbygget af indgangsfil terets modstande og forstrer

kerens dynamiske indgangsimpedans. Den sidstnrevnte skyldes gitter

aflederen 50 toiQ (pos. A2), gitterkondensatoren C og trimmeren 4-29 pF 

(pos. A2), som overfor firkantsprending frembyder en impedans på ca. 

90 MQ. Impedansen er frekvensafhrengig og er derfor på fabriken ind

stillet ved den netfrekvens, på hvilken megohmmeteret skal arbejde, 

dvs. normalt 50 Hz. 
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Rcrvoltmeteret, der består af rerene nr. 2 og 3, er modkoblet. Mod

koblingens stcrrelse bestemmes af det udtag på mo dk oblings-modstands

kreden (pos. E-F, 3) hvortil katoden i rer nr. 2 er fert. Ved hjrelp 

af potentiometeret CALIBRATE er det indenfor et mindre område muligt 

at rendre den del af udgangsstrommen fra ror nr. 3, der feres gennem 

modlwblings-modstandskreden. Herved opnås en finjustering af rorvol t 

meterets modkoblingsgrad og dermed af felsomheden. 

Potentiometeret Pi (pos. C4) anvendes ved tilpasning af modlwblings

modstandskreden. 

I ensretterkredslobet for det visende instrument er anvendt silicium

dioder for at eliminere temperaturvariationernes indvirkning på 

skalaforlebet. 

Fra potentiometeret ooSETTlNG (pos. C13) feres en vekselsprending ind 

på gitteret i ror nr . . 2 gennem en lille luftkondensator. Ved ind

stilling af den tilferte sprendings sterrelse kan et evt. restudslag 

på det visende instrument udkompenseres. 
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T 

Afsnit III 

BETJENING 

3.1 BETJENINGSIIÅNDTAG OG TILSLUTNINGSKLEHHER 

Megohmmeteret er forsynet med nedenstående betjening'shåndtag og tilslut


ningsklemmer, der er anbragt på forpladen. 


CALIBRATE Anvendes ved kalibrering af megohmmeteret. 


CHARGE Anvendes til indstilling af ladespffinding ved 


måling på kondensatorer. 

VOLTAGE Anvendes ved indstilling af den onskede 
SELECTOR 

målespamding. 

GROUNDING Anvendes ved jordforbindelse af lclemmen mrk , 
SWITCH 

eller klemmen GUARD. 

MULTIPLIER Anvendes ved indstilling af modstandsområdet. 

CALIBRATE Anvendes som betjeningsnogle. 
CHARGE· 
MEASURE I stilling CALIBRATE kobles megohmmeteret til 

kalibrering. 

I stilling CHARGE oplades ka~Jacitive måle

objekter. 

I stilling MEASURE kobles megohmmeteret til 

modstandsmåling. 

ex> SETTING Anvendes ved justering af udslag til ex> 

på det visende instrument. 

ON-OFF Afbryder for netspffinding. 

+ Tilslutningsklemmer for måleobjekt. 

. GUARD Ti l slutningsklemme for lcrybe stromsaf ledning . 

På bagsiden af megohmmeteret findes nettilslutningen. En stelbosning 

til jordforbindelse af megohmmeteret findes på kabinettets venstre 

side samt påbagsiden. 
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3.2 TILSLUTNING AF MEGOHM}lETERET EFTER MODTAGELSE 

Nedenstående vejledning bor felges for s te g ang megohmme t eret tage s 

brug efter modtagelsen. 

l. 	 Kontroller r at megohmmeterets netsprendingsomstil l er er indst i llet 

i overensstemmelse med den forekomm en de netspffinding. 

(Netspffindingsomstilleren er på fabrikken indstillet på 220 V). 

2. 	 Kontroller, at den ved nettilslutningen angivne justeringsfrekvens 

svarer til den forekommende netfrekvens. 

(Justeringsfrekvensen er normalt 50 Hz, men kan efter enske Vffire 

60 Hz.) 

3. 	 Forbind stelbesningen på megohmmeterets venstre side til jord. 

4. 	 Kontroller den mekaniske indstilling af det visende instrument. 

Hvis viseren ikke står på 00 i bringes den p å plads vedindstill i n g 

af krervskruen på instrumentets forside. 

5. 	 Forbind megohmmeteret til nettet ved hj ffi lp af den medf es l g ende net

ledning. 

6. 	 Slut strommen til megohmmeteret ved at still"e afbryderen ON-OFF 

på ON. 

7. 	 Lad megohmmeteret varme op i 1-2 timer, så at fugtighed, der evt. 

kan v mre optaget under forsendelsen, kan uddrives. 

8. 	 Stilomskifteren VOLTAGE SELECTOR på 50 V, omslcifteren MULTIPLIER 
6

på 10 og betjeningsnoglen CALIBRATE-CHARGE-HEASURE p å MEASURE .
• 

9. 	 Kontroller - uden tilsluttet måleobjekt - at udslaget på det 

visende instrument er tilnffirmelsesvis på 00 I modsat fald ind

stilles potentiometret ooSETTING ved hj ffi lp af en skruetr ffikker ind

til udslaget tilnffirmelsesvis er på 00. 

10. Megohmmeteret er nu klart til anvendelse. 

3.3 BETJENING AF HEGOFIMl1ETERET 

3.3.A TILKOBLING OG INDLEDmU>E JUSTERING 

l. 	 Forbind stelbesningen på megohmmeterets venstre side til jord. For

bind megohmmeteret til nettet ved hjffilp af netledningen. 
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2. 	 Slut strommen ved at stille afbryderen ON-OFF på ON. 

3. 	 Lad megohmmeteret varme op i 5 min. 

4. 	 Indstil på den onskede målespffinding ved hjffilp af omskifteren VOLTAGE 

SELECTOR. 

5. 	 Stil betjeningsnoglen CALIBRATE-CBARGE-~ffiASURE på CALIBRATE. 

6. 	 Indstil på håndtaget CALIBRATE så at der på det visende instrument 

opnås udslag til kalibreringsmffirket C. ( 2. ?ClI> 3 kc"/QI>r) 
6

NB! 	 Kalibreringen i området x 10 kan afvige lidt fra kalibreringen 

i områderne x 1, x 10, -----, x 105 . Ved overgang fra eller til 
6

måleområdet x 10 bor der foretages en fornyet kalibrering, hvis 

afvigelsen ikke kan tolereres. 

Ved ffindring af målespffindingen bor der ligeledes foretages en 

fornyet kalibrering af megohmmeteret. 

3.3.B 	 Y~ING AF ISOLATIONSMODSTANDE 

(IKKE KAPACITIVE MÅLEOBJEKTER) 

7B. 	 Forbind måleobjektet til klemmerne mrk. + og - og en evt. pol for 

krybestromsafledning til klemmen GUARD j således som vist i tegning
". 

1497-A4. 

(Betjeningsnoglen CALIBRATE-CllARGE-MEASURE i stilling CALIBRATE). 

8B. 	 Stilomskifteren GROUNDING SWITCH således som angivet på tegning 


1497-A4. 


9B. 	 Indstil omskifteren MULTI PLI ER i overensstemmelse med den f orventede 

modstandsvffirdi. 

lOB. 	 Stil betjeningsnoglen CALIBRATE-CHARGE-}lliASURE på MEASURE. 

llB. 	 Indstil omskifteren MULTIPLIER således, at der opnås et passende ud

slag på det visende instrument, fortrinsvis indenfor skalaområdet 

1-10 MQ. 

12B. 	 Måleobjektets modstandsVffirdi fås ved at multiplicere skalavisningen 

med den multiplikator, som omskifteren }ruLTIPLIER er indstillet på. 

13B. 	 Ved målingens afslutning stilles betjeningsnoglen CALIBRATE-CBARGE

MEASURE tilbage på CALIBRATE, hvorefter måleobjektet fjernes. 
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3.3.C 	 MÅLING AF ISOLATIONSHODSTANDE 

(KAPACITIVE HÅLEOBJEKTER) 

7C. 	 Forbind måleobjektet til klemmerne mrk. + og - og en evt. pol for 

krybestrmmsafledning til klemmen GUARD således som vist i tegning 

1497-A4. 

(Betjeningsnoglen CALInRATE-CHARGE-~lliASURE i stilling CALIBRATE). 

8C. 	 Stilomskifteren GROUNDING SWITCH således som angivet på tegning 

1497-A4. 

9C. 	 Stil betjeningsnoglen CALIBRATE-C}UffiGE-~lliASURE på CllARGE. 

lOG. 	 Indstil omskifteren MULTIPLIER og potentiometeret CHARGE således, 

at måleområdet og udslaget på det visende instrument svarer til den 

forventede modstandsvrordi eller den specificerede godkendelsesvrerdi. 

llC. 	 Stil betjeningsnoglen CALIBRATE-CllARGE-HEASURE på lo-lEASURE. 

NB! 	 Hvis isolationsmodstanden onskes målt efter forlobet af en V1S 

tid, holdes betjeningsnoglen i stillingen CHARGE i det onskede 

tidsrum. 

12C.Udslaget på det visende instrument viI gå imod hojre, såfremt isola

tionsmodstanden ligger over den i pkt. IOC indstillede vrerdi, og 

imod venstre, såfremt den ligger herunder. 

~~l 	 I de to everste måleområder kan viseren i ferste ojeblik fore

tage et lille spring på grund af gnidningselektricitet i be

tjeningsneglen. 

13C. 	 Når viseren er faldet til ro, bestemmes den endelige modstandsvrerdi 

ved at multiplicere skalavisningen med den multiplikator, som om

skifteren MULTIPLIER er indstillet på. 

14C. 	 Ved mål ingens afslutning stilles betjeningsnoglen CALI BRATE-CllARGE

HEASURE tilbage på CALIBRATE. Måleobjektet, der herved er blevet 

afladet, kan nu fjernes. 
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Afsnit IV 

VEDLIGEROLDELSE 

4 . l ALlHNDELI GT 

Hegohmmeter IM5 er et meget fintmrorkende instrument, hvorfor unadvendige 

reparationer eller forsog pA forbedring af mAlenojagtigheden skal und

lades. 

Nodvendige reparationer må kun foretages af lcvalificerede 

der er forsynede med det fornodne måleudstyr og vffirktoj. 

reparatarer, 

4.2 UDTAGNING AF KABINETTET 

Megohmmeteret kan udtages af kabinettet efter 

hovedskruer på forpladen er fjernet. 

at de fire seks k ant 

~.3 UDSKIFTNING AF RaR 

Almindeligvis er det ikke nodvendigt at udskifte rarene for 

ker, at megohmmeteret funktionerer fejlagtigt. Alle ror er 

gamgelige, når megohmmeteret er udtaget af kabinettet. 

disse bevir

let til 

Ror med gennemsnitsdata kan anvendes ved alle udskiftninger. 

4.4 JUSTERING AF MÅLESPANDINGEN 

Hegohmmeteret udtages af kabinettet. Af sikkerhedshensyn stilles om

s4 ifteren GROUNDING SWITCH på GUARD, således at der ikke kan forekomme 

nogen spffindingsforskel mellem det is~lerede chassi s og forpladen. 

OmskifterenVOLTAGE SELECTOR stilles på 1000 V, og strommen sluttes til 

megohmmeteret. Ved hjffilp af potentiometeret P2 (pos. C8) indstilles 

målesp rondingen således indenfor området 1000 V ±50 V, at serieregulator

rorets anodespffinding ligger indenfor området 275 V ~25 V. Det er herved 

forudsat, at netspffindingenantager den nominelle vffirdi. Ved måling af 

målespffindingens storrelse tilsluttes et rorvoltmeter mellem klemmen 

mrk. - og klemmen GUARD, idet betjeningsnoglen CALIBRATE-CHARGE-MEASURE 

stilles på MEASURE. Ved måling af serieregulatorrorets anodespronding 

tilsluttes rarvoltmeteret mellem stel (GUARD) og ben 6 på ror nr. 6. 
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Herefter indstilles omskifteren VOLTAGE SELECTOR på måle spmnding~rne 

500, 200, 100 og 50 V i den nmvnte rmkkefolge. Det skal herved v i s e, 

sig, at målespmndingerne antager den nominelle storrelse !5% og at 

serieregulatorrorets anodespmnding er 275 V !25 V. For målespmndingen 

50 V er serieregulatorrorets anodespmnding dog 325 V ~25 V. 

4.5 JUSTERING AF R0RVOLTMETERETS HODKOBLINGSNETVhRK 

Denne justering bor altid foretages ved rorudskiftning i rorvoltmeteret, 

samt hvis rorvoltmeterets kalibreringsindstilling ikke er den samme i 

105 6
måleområderne x og x 10 ved en målespmnding på 50 v. 

Megohmmeteret udtages af kabinettet. Af sikkerhedshensyn stilles 

omskifteren GROUNDING SWITCH på GUARD, således at der ikke kan fore

komme nogen spmndingsforskel mellem det isolerende chassis og forpladen. 

Ved justeringen skal apparatet vmre jordforbundet. Jordledningen kan 

bekvemt forbindes til klemmen GUARD. 

Stilomskifteren VOLTAGE SELECTOR på 50 V og omskifteren MULTIPLIER på 
6 

x 10. Betjeningsnoglen CALIBRATE-CHARGE-MEASURE stilles på MEASURE, 

og det kontrolleres , at der kan opnås udslag til 00 på det visende 

instrument. Rvis dette ildre er tilfreldet, indstilles potentiometeret 

00 SETTING indtil der opnås udslag til 00 • 

Derpå stilles betjeningsnoglen CALIBRATE-CHARGE-MEASURE på CALIBRATE. 

Potentiometeret PI (pos. C4) indstilles således, at der for indstil 

lingerne x 10 5 og x 106 af omskifteren MULTIPLIER opnås samme udslag på 

det visende instrument. Det kontrolleres herefter, om potentiometeret 

CALIBRATE står nogenlunde midt i git indstillingsområde (fra 3 til 7), 

når der indstilles til udslag til kalibreringsmrerket C på det visende 

instrument. Rvis dette ikke er tilfreldet, stilles potentiometeret i sin 

midterstilling (5), hvorefter modstanden (pos. C4) fra potentiometerets 

ene end~ til stel rendres, indtil der opnås udslag nogenlunde til kali 

breringsmrer~et C på det visende instrument. 

4.6 RENllOLDELSE 

På grund af megobmmeterets store isolationskrav skal det fra tid til 

anden efterses og renholdes. Ansamlinger af stov, snavs og fedtstof 

ved klemmerne mrk. + og - samt ved klemmen GUARD fjernes. Indvendigt 
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i megohmmeteret skal specielt tilslutningsklemmerne, betjeningsneglen 

og omskifterne GROITNDING SWITCH og VOLTAGE SELECTOR holdes rene, så at 

der iklce forekommer afledning fra sprendingsferende dele til stel. 

4.7 POTENTIALER 

Den nedenstående oversigt over rerpotentialer kan anvendes ved service~ 

arbejde på megohmmeteret. De angivne potentialer er gennemsnitsvrerdier 

af et stort antal målinger, hvorfor afvigelser på op til 20% fra disse 

sredvanligvis er uden betydning. Målingerne ber foretages med et r0r

voltmeter. Alle sprendinger er målt i forhold til stel. 

Rer nr. 2 Ben nr. 	6 56 V 

l 55 V 

3 1.,8 V 

Rer nr. 3 Ben nr. 	7 125 V 


8 100 V 


l 1,6 V 


Rer nr. 4 Ben nr. 	 l & 3 85 V 

Rer nr. 5 Ben nr. 	l 150 V 

R"r nr. 6 Ben nr. 	 6 275 V *" 

l 85 V 


9 -2,9 V 


Rer nr. 7 Ben nr. 	6 -2,9 V 


3 -:1,4 V 


Transistor nr. 8 	 Kollektor (C) -1,4 V 


Emitter (E) 0,4 V 


7f Ved en målesprending p å 50 V er sprendingen 325 V. 

RADIOMETER 72 EMDRUPVEJ • COPENHACEN NV . DENMARK 

dIM5 
4-3a/658 



5 - 1 


Afsnit V 

SPECIFIKATION 

Måleområde : 

l MQ til IOS MQ i 7 områder 

Skalakalib~ering: 

l - 100 MQ 

Mul tiplikator: 

x l, x 10, 

Målesprending: 

50, 100, 200, 500 og 1000 V 

Tolerance påmålesprending: 

+ 5 % 
Stabili tet af målesprending: 

± 0,015 %for ne,tsprendingsvariationer på + 10 % I-

Nejagtighed: 

I skalaomr,ådet fra l MQ til 10 MQ kan felgende nejagtigheder 


opnås: 


:: 3 %op til 105 MQ . ~ 


+ 4 %op til 106 MQ 

+ 5 %op til 107 MQ 

Stremforsyning: 

110, "115, ~~7, 200, 220 og 240 V, 50 Hz. 

(Justering til andre netfrekvenser efter enske) 

Forbrug: 

35 VA 

l EFSO ( 6BX6) 3 EFs6 (6267) 


l S5A2 (5651) l l50B2 (6354) 


l ZlO 1 OCli60 
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Dimensioner: 

Hojde: 460 mm 

Bredde: 285 mm 

Dybde: 245 mm 

Overfladebehandling: 

Grå emaljelak 

Vregt: 

13 kg. 
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AFSNIT 6 

EKSTRA TILB EHqm 

Det beskrevne tilbehcpr fcplger normalt ikke med Megohmmeteret, men kan 

leveres saerskilt. 

6. l KOMPONENTHOLDER, type IM50 l 

Komponentholderen tjener til at cpge arbejdshastigheden med Megohm

meteret ved produktionsmaessig kontrol af komponenter. 

Komponentholderen tilsluttes Megohmmeteret ved hjaelp af tre stikben 

på holderens bagside, som passer ind i klemmerne "+", "_" og "GUARD". 

På forsiden er holderen forsynet med to fjederbelastede klemmer for 

tilslutning af måleobjektet. Afstanden mellem klemmerne kan varieres 

fra 35 mm til 65 mm. Afstanden aendres ved at lcpsne mcptrikkerne på 

holderens bagside . 

Komponentholderen er krybe strcpms sikret p& samme måde som tilslut

ning sklemmerne p& Megohmmeteret. 

VJER OPMJERKSOM PÅ, at ved anvendelse af komponentholderen skal 

omskifteren "GROUNDING SWITCH" p& Megohmmeteret ALTID st& i 

STILLING "GUARD". 

Med omskifteren i stilling "_" forekommer den anvendte m&lespaending 

mellem Megohmmeterets ka s se og skaermen p& komponentholderen . 
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