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I.  Bezpečnostní pokyny 

Děkujeme Vám za zakoupení kleští pro měření odporu uzemnění. Před použitím výrobku si přečtěte pozorně návod   
k obsluze a dodržujte pokyny v něm uvedené. 

 • Během používání přístroje vždy dbejte na bezpečnost. 
 • Věnujte pozornost nastavení rozsahu měření a prostředí, ve kterém je přístroj používán. 
 • Přístroj používejte pro měření odporu zemnícího vodiče a ne k měření proudu napájecího vodiče, ovlivnilo by 
  to magnetické vlastnosti kleští a přesnost měření odporu uzemnění. 
 • Věnujte pozornost nápisům na přístroji. Před spuštěním jednou nebo dvakrát zkuste rozevřít kleště, abyste se 
  ujistili, že je lze lehce otevřít a zavřít. 
 • Při spouštění přístroje nerozevírejte kleště ani neměřte žádné vodiče. 
 • Měřené objekty chytněte do kleští až poté, co se přístroj spustí a na displeji se zobrazí nápis “OL Ω“. 
 • Kontaktní povrch obou svorek by měl být čistý. K čištění nepoužívejte korozivní ani brusné látky. 
 • Chraňte přístroj před nárazy, zvláště pak spoj mezi svorkami kleští. 
 • V nebezpečných situacích doporučujeme použít náš přístroj - je určen pro testování ve výbušných prostředích. 
 • U výrobku určeného do výbušných prostředí je zakázáno demontovat baterii na nebezpečných místech. 
 • Při měření odporu můžete slyšet slabé hučení, což je normální, je ale odlišné od výstražného pípání. 
 • Nepřekračujte při měření vodičů horní hranici proudu přístroje. 
 • Vyjměte baterii, pokud nebudete přístroj používat po delší dobu. 
 • Demontáž, kalibraci a údržbu přístroje smí vždy provádět pouze kvalifikovaná osoba. 
 • Pokud máte podezření na poruchu přístroje, nebo že by další používání přístroje mohlo být nebezpečné, okam- 
  žitě jej přestaňte používat a předejte je ke kontrole autorizované osobě. 
 • Obsah návodu označený  “ * “ platí pouze pro UT278A. 

1
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II.  Úvod
 
 •  Tato řada zkušebních měřících přístrojů určených k měření odporu uzemnění představuje významný průlom 
  oproti tradičním metodám měření a má široké uplatnění při měření odporu uzemnění v energetice, teleko- 
  munikacích, meteorologii, ropném průmyslu, architektuře a u průmyslových elektrických zařízení. Při měření  
  systému uzemnění se smyčkou nevyžadují přístroje odpojení kabelu uzemnění ani žádné pomocné elektrody,  
  což znamená bezpečné, rychlé a snadné použití. 
 •  Naše přístroje pro měření odporů uzemnění mohou pomoci s problémy při měřením pomocí tradičních metod 
  a také v případech, kdy nelze využít tradiční způsoby měření, protože přístroj měří jak hodnotu odporu tělesa 
   uzemnění, tak i odpor vedení. UT276A, UT278A jsou přístroje střední a vyšší třídy co do technologie a přesnosti 
   měření. 

Přístroje řady UT270 mají tyto unikátní vlastnosti: 
 •  Rychle se spouští a můžete okamžitě začít měřit. 
 •  Jsou to jediné přístroje pro měření zemnícího odporu s rozhraním RS232, díky kterému můžete nahrát data  
  do počítače. 
 •  Průlom v metodě samočinné kontroly pomocí relé přejímají pokročilé aritmetické a digitální IC techniky zpra- 
  cování. 
 •  Dále byla zmenšena velikost produktu a zlepšeny jeho vlastnosti. Přidána byla funkce světelného upozornění  
  spolu s pípáním a také signalizace rozpoznávající interferenční signál s upozorněním pomocí pípání. 
 •  Rozsah měření se zvýšil na 0,01Ω až 1200Ω. Paměť přístroje je až pro 99 dat a pracovní proud se snížil na maxi- 
  málních 50mA při spuštění. 
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III.  Vybalení přístroje 

Vybalte přístroj z obalu a zkontrolujte, zda následující příslušenství je součástí balení a zda není poškozeno. Pokud 
zjistíte poškození, prosím kontaktujte svého prodejce. 

Přístroj pro měření odporu uzemnění 1 ks

Testovací kroužek 1 ks

Disk se software pro nahrání dat 1 ks

RS232 komunikační kabel 1 (1,8 m)

R6 (AA) baterie 4 ks

Obal pro přístroj 1 ks

Návod k obsluze, záruční list a certifikát 1 ks

  
IV.  Specifikace přístroje 

1)  Typ přístroje 

Typ Měření odporu Měření proudu Uložení dat Port RS232 Funkce varování

UT276A ano ne ano ano ano

UT278A ano ano ano ano ano
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2)  Rozsah a přesnost 

Režim měření Rozsah měření Rozlišení Přesnost

 
Odpor 

0.010 Ω ~ 0.099 Ω 0.001 Ω ± (1 % + 0.01 Ω)

0.10 Ω ~ 0.99 Ω 0.01 Ω ± (1 % + 0.01 Ω)

1.0 Ω ~ 49.9 Ω 0.1 Ω ± (1 % + 0.1 Ω)

50 Ω ~ 99.5 Ω 0.5 Ω ± (1.5 % + 0.5 Ω)

100 Ω ~ 199 Ω 1 Ω ± (2 % + 1 Ω)

200 Ω ~ 395 Ω 5 Ω ± (5 % + 5 Ω)

400 Ω ~ 590 Ω 10 Ω ± (10 % + 10 Ω)

600 Ω ~ 880 Ω 20 Ω ± (20 % + 20 Ω)

900 Ω ~ 1200 Ω 30 Ω ± (25 % + 30 Ω)

*Proud 

0.00 mA ~ 9.95 mA 0.05 mA ± (2.5 % + 1 mA)

10.0 mA ~ 99.0 mA 0.1 mA ± (2.5 % + 5 mA)

100 mA ~ 300 mA 1 mA ± (2.5 % + 10 mA)

0.30 A ~ 2.99 mA 0.01 A ± (2.5 % + 0.1 A)

3 A ~ 9.9 mA 0.1A ± (2.5 % + 0.3 A)

10.0 A ~ 30.0 A 0.1 A ± (2.5 % + 0.5 A)
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3)  Technické specifikace 

Rozsah měření odporu 0.01 Ω ~ 1200 Ω

*Rozsah měření proudu 0.00 mA ~ 30.0 A

Rozlišení měření odporu 0.01 Ω

*Rozlišení měření proudu 0.05 mA

Uložení dat 99 skupin

Port RS232  Slouží k nahrání dat do počítače pro analýzu dat

Komunikační kabel RS232 komunikační kabel dlouhý 1,8 m

Světelné a zvukové upozornění 
Píp – píp – píp upozornění, stiskem AL ovládáte stav 
zapnuto/vypnuto.

Upozornění na kritickou hodnotu je aktivní 
při nastavení: 

Odpor: 1 - 199Ω; *proud: 1 – 499mA

Pracovní teplota a vlhkost 0°C – 55°C; 10 % RH – 90 % RH

LCD 4-bitový LCD digitální displej, rozměry (47 mm x 28,5 mm) 

Rozměry čelistí kleští 65 mm x 32 mm

Vzdálenost svorek kleští při roztažení 28 mm

Celkové rozměry kleští (d x š x v) 285 x 85 x 56 mm

Hmotnost přístroje včetně baterie 1160 g (včetně baterie) 

Úroveň ochrany Dvojitá izolace
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Strukturální charakteristika CT kleště

Přepínání Plně automatické přepínání

Vnější magnetické a elektrické pole < 40A/m; < 1V/m 

Doba jednoho měření 0,5 s

Měření frekvence odporu >1 kHz 

*Frekvence měřeného proudu 50 / 60Hz (automaticky)
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V.  Popis přístroje 

1.  Dlouhé kleště: 65x32mm 
2.  Spoušť: ovládá otevírání a zavírání kleští 
3.  Funkční tlačítka:
 Tlačítko : (označeno jako POWER) zapíná/vypíná přístroj/ukončuje  
 Tlačítko SAVE: zobrazení/vymazání dat 
 Tlačítko AL: zapnutí/vypnutí funkce upozornění 
 Šipka doleva/doprava: přepínání mezi měřením odporu/proudu 
4.  Tlačítko HOLD: zmrazení hodnot na displeji/pokračování v měření/uložení 
5.  LCD displej 
6.  Port RS232 
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VI. LCD displej 

1.  Popis displeje 

1 Symbol upozornění 8 Signál / šum

2 Upozornění na vybitou baterii 9 Symbol zmrazení dat na displeji

3 Upozornění na plnou paměť 10 Symbol rozevřených svorek kleští

4 Zobrazení dat 11 DC symbol

5 Číslo 2-bitové skupiny uložených dat 12 Decimální čárka

6 Symbol jednotky napětí, proudu 13 4-bitový digitální zobrazení

7 Symbol jednotky odporu 14 AC symbol
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2.  Symboly zobrazené na displeji 
1)   symbol otevřených svorek kleští. Měl by být zobrazen pouze v případě, že jsou kleště rozevřeny. Znamená to, 
  že by spoušť mohla být nechtěna stisknuta, nebo že jsou čelisti příliš špinavé a aby bylo možné provést měření, 
  musí být vyčištěny. 
2)  “ER“: symbol chyby spuštění. Může to být způsobeno nečistotami na svorkách, proto je prosím vyčistěte. 
3)  : symbol vybité baterie. Když je napětí baterie nižší než 5,3V, zobrazí se tento symbol a doporučujeme baterii 
  co nejdříve vyměnit, jinak nelze zaručit správnost měření. 
4)  Symbol “OL“ znamená, že měření překračuje horní hodnoty odporu, které je přístroj schopen změřit. 
5)  Symbol “L0,01Ω“ znamená, že měření překračuje dolní hodnoty odporu, které je přístroj schopen změřit. 
6)  Symbol “OL A“ znamená, že měřený proud překračuje horní limit proudu, které je přístroj schopen změřit. 
7)   symbol upozornění – když měřená hodnota překročí kritickou hodnotu, přístroj spustí optické a zvukové 
  varování – bude přerušovaně pípat. 
8)  MEM – symbol plné paměti, když uložená data dosáhnou 99 skupin a nelze již další data uložit, bude blikat sym- 
 bol MEM. 
9)  MR – symbol načítání dat z paměti, měl by se zobrazit při procházení uložených dat a zobrazit číslo uložených dat, 
  například No.01. 
10)  NOISE – symbol se zobrazí v případě, kdy se měří poměrně velký interferenční proud na smyčce uzemnění, 
 symbol by měl blikat a přístroj bude přerušovaně pípat – přesnost měření nelze v tomto případě zaručit. 
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3.  Funkce displeje 
1)  Pokud jsou svorky kleští rozevřeny, nelze měřit (může to být způsobeno 
 nečistotami na svorkách, proto je prosím vyčistěte). 

2)  Chyba při spouštění Er (Error) (může to být způsobeno nečistotami 
 na svorkách, proto je prosím vyčistěte). 

3)  Měření odporu smyčky < 0,01 Ω.             4)   Měření odporu smyčky 5,1 Ω.  
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5)   • odpor měřené smyčky je 2,1 Ω
 •  aktuálně naměřená hodnota je zmrazena na displeji 
 •  hodnota je automaticky uložena pod číslem 08 

6)  •  jsou zobrazena uložená data číslo 26 
 •  odpor měřené smyčky byl 0,028 Ω

7)  •  funkce upozornění je aktivní, protože měřený proud překročil 
  kritickou hodnotu
 •  je také zobrazen symbol vybité baterie, takže přesnost měření 
  nemůže být zaručena
 •  aktuálně měřený proud má hodnotu: 8,40 A
 •  aktuálně naměřená hodnota je zmrazena na displeji
 •  hodnota byla uložena pod číslem 37
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8)  •  jsou zobrazena data uložena pod číslem 08
 •  naměřený odpor byl 30,0 Ω. 
 •  data byla naměřena za silného rušivého signálu

VII.  Způsoby použití 

1.  Zapnutí přístroje

 Poznámky: 
 •  Při spouštění přístroje nemačkejte spoušť, nerozevírejte kleště ani do nich neuchycujte žádné kabely. 
 •  Stiskněte spoušť, rozevřete kleště a uchyťte do nich kabely až poté, co se přístroj spustí a zobrazí se “OLΩ“. 
 •  Před spuštěním přístroje stiskněte jednou nebo dvakrát spoušť a rozevřete kleště, abyste se ujistili, že je lze 
  lehce otevřít a zavřít. 
 •  Při spouštění nechte přístroj ve stejné poloze, neotáčejte s ním ani netlačte na kleště, protože tím můžete 
  ovlivnit přesnost měření. 

Stiskněte tlačítko POWER a zkontrolujte LCD displej, zda se na něm zobrazily symboly uvedené v obrázku 1. Mezitím 
se přístroj automaticky zkalibruje a na displeji by se mělo zobrazit “OLΩ“. Přístroj automaticky přejde do režimu měření 
odporu, jak je zobrazeno na obrázku 2. Pokud se automatická kalibrace nezdaří, přístroj zobrazí symbol “Er“, což zna-
mená, že při spouštění nastala chyba, jak je zobrazeno na obrázku 3. 
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                                  Obrázek 1                                                Obrázek 2                                                    Obrázek 3

Chyba při spouštění může být způsobena nedovřením kleští, nebo ne- 
čistotami na povrchu svorek, proto je prosím vyčistěte. 

Pokud se po spuštění a kalibraci zobrazí místo “OLΩ“ velká hodnota od-
poru, jak je zobrazeno na obrázku 4, může to být způsobeno nedovřením 
kleští nebo nečistotami na povrchu svorek, proto je prosím vyčistěte.  

                                                                                                                                                                              Obrázek 4

Pokud jsou výsledky měření odporu testu smyčky správné, znamená to, že přístroj provádí chybná měření pouze            
u velkých odporů (>100 Ω), ale měření nízkých odporů zůstává správné, přístroj můžete s opatrností používat. 
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2.  Vypnutí přístroje
 •  Pokud chcete vypnout přístroj, stiskněte tlačítko POWER. 
 •  Pokud přístroj nepoužíváte po dobu 5 minut, měl by displej po dobu 30 vteřin blikat a poté se přístroj auto- 
  maticky vypne, aby šetřil energii. 
 •  Stiskem tlačítka POWER oddálíte automatické vypnutí a můžete přístroj dále používat. 
 •  Pokud jste v režimu HOLD a máte na displeji zmrazenou naměřenou hodnotu, stiskněte tlačítko HOLD znovu 
  pro ukončení režimu HOLD a stiskněte tlačítko POWER pro vypnutí přístroje. 
 •  Pokud přístroj zobrazuje upozornění na kritickou hodnotu, musíte stisknout tlačítko POWER nebo AL na 3 vteřiny, 
   abyste toto upozornění vypnuli, a poté můžete znovu stisknout tlačítko POWER a vypnout přístroj. 

3.  Měření odporu 
 •  Pokud se na displeji po zapnutí přístroje zobrazí “OLΩ“, můžete začít měřit odpor. 
 •  Stiskněte spoušť a rozevřete kleště, uchyťte do nich smyčku, kterou chcete měřit, a na displeji se zobrazí 
  naměřená hodnota. 

*Uživatel musí provést test pomocí náhodného testovacího kroužku, jak je zobrazeno na obrázku 5. 
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Zobrazená hodnota by měla být stejná jako na standardním testovacím kroužku 
(5,1 Ω), což je hodnota naměřená při teplotě 20 °C. je normální, že naměřená hod-
nota má za desetinnou čárkou určitou odchylku, standardní hodnota zkušebního 
kroužku je 5,1 Ω, ale zobrazená hodnota může být 5,0 Ω nebo 5,2 Ω. 

Pokud se zobrazí “OLΩ“, znamená to, že měřený odpor překročil horní hranici pří-
stroje, jak je zobrazeno na obrázku 5. 

Obrázek 5
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Pokud se zobrazí “L0,01Ω“, znamená to, že měřený odpor překročil dolní hranici přístroje, jak je zobrazeno 
na obrázku 6.  

Obrázek 6

Pokud bude na displeji blikat symbol  spolu s přerušovaným pípáním, znamená to, že měřený odpor překročil 
kritickou hodnotu. Pokud jste v režimu HOLD a máte na displeji zmrazenou naměřenou hodnotu, stiskněte tlačítko 
HOLD znovu pro ukončení režimu HOLD a stiskněte tlačítko POWER pro vypnutí přístroje. 
Pokud přístroj zobrazuje upozornění na kritickou hodnotu, musíte stisknout tlačítko POWER nebo AL na 3 vteřiny, 
abyste toto upozornění vypnuli, a poté můžete znovu pokračovat v měření. 

* V režimu měření proudu stiskněte tlačítko Ω pro přechod do režimu měření odporu.
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4.  Měření proudu 

 Poznámky: 
 • Přístroj je primárně určen k měření odporu uzemnění a měření proudu by mělo být pouze prováděno na zemní- 
  cím kabelu, ne na napájecích kabelech, protože by tím mohlo dojít k ovlivnění magnetických vlastností svorek 
   kleští a tím pádem i přesnosti měření odporu. 

Po spouštění přístroje a jeho kalibraci přístroj automaticky přejde do režimu měření odporu. Po zobrazení “OLΩ“          
na displeji stiskněte A, přístroj přejde do režimu měření proudu, na displeji se zobrazí “AC 0,00mA“, jak je zobrazeno   
na obrázku 7. Stiskněte spoušť, rozevřete kleště a uchyťte do nich měřený kabel, na displeji se zobrazí naměřená 
hodnota proudu. 

Pokud se na displeji zobrazí “OL A“ znamená to, že měřený proud překročil horní hranici přístroje, jak je zobrazeno      
na obrázku 8.  Pokud na displeji bliká symbol , spolu s přerušovaným pípáním, znamená to, že měřený proud 
překročil kritickou hranici. 

Obrázek 7                                                       Obrázek 8 
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Pokud jste v režimu HOLD a máte na displeji zmrazenou naměřenou hodnotu, stiskněte tlačítko HOLD znovu                  
pro ukončení režimu HOLD a pokračování v měření. V režimu MR stiskněte tlačítko SAVE pro ukončení a pokračování 
v měření. Pokud přístroj zobrazuje upozornění na kritickou hodnotu, musíte stisknout tlačítko POWER nebo AL na 3 
vteřiny, abyste toto upozornění vypnuli, a poté můžete znovu pokračovat v měření. V režimu měření odporu stiskněte 
tlačítko A pro přechod do režimu měření proudu. 

5.  Zmrazení dat / odemknutí / uložení 
V režimu měření stiskněte tlačítko HOLD pro zmrazení aktuálně zobrazené hodnoty na displeji. Když je hodnota 
zmrazena na displeji, může být nastavena jako skupina hodnot, automaticky označena číslem a uložena do pa-
měti. Stiskem tlačítko HOLD ukončíte zmrazení hodnoty na displeji a můžete pokračovat v měření. Postupujte 
podle pokynů výše a můžete uložit až 99 skupin dat. Pokud se paměť zaplní, začne blikat symbol MEM. 

Jak je zobrazeno na obrázku 9, je zmrazená hodnota odporu 0,016 Ω a je uložena jako skupina dat s číslem 01. Jak 
je zobrazeno na obrázku 10, je zmrazená hodnota proudu 278 mA a je uložena jako skupina dat s číslem 99, když 
je paměť plná, začne blikat symbol MEM. 

Obrázek 9                                                        Obrázek 10
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V režimu zobrazení uložených dat stiskněte tlačítko SAVE pro ukončení procházení dat a uložíte vybraná data. Pokud 
ukládáte data a spustí se upozornění mezní hodnoty, musíte stisknout tlačítko POWER nebo AL na 3 vteřiny pro ukon-
čení režimu a pokračování v ukládání dat. Uložená data se neztratí, když vypnete přístroj. 

6.   Procházení dat 
Stiskněte tlačítko SAVE pro vstup do režimu procházení uložených dat, jako první bude skupina dat s číslem 01, 
jak je zobrazeno na obrázku 11. Poté stiskněte šipku vpravo pro zobrazení dalších uložených dat, nebo šipku vlevo 
pro zobrazení předchozích dat. Pokud nejsou v paměti uložena žádná data, žádná data nelze načíst, viz obrázek 
12. 

Obrázek 11                                                   Obrázek 12 

Pokud je spuštěno upozornění na mezní hodnotu, musíte stisknout tlačítko POWER pro ukončení a poté stisknout 
tlačítko SAVE pro zobrazení uložených dat. 
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7.  Nastavení funkce upozornění 
V režimu měření stiskněte tlačítko AL pro zapnutí nebo vypnutí funkce upozornění. V režimu měření stiskněte 
tlačítko AL na 3 vteřiny pro vstup do nastavení mezní hodnoty upozornění, nyní by měla blikat nejvyšší hodnota. 
Nastavte požadovanou hodnotu, jak je zobrazeno na obrázku 13 a 14. Stiskněte tlačítko AL pro přepnutí mezi 
nejvyšší a nejnižší hodnotou. 
Když aktuální hodnota bliká, stiskněte levou a pravou šipku pro změnu čísla od 0,1 až po …9, po zadání všech čí-
sel stiskněte tlačítko AL na 3 vteřiny pro potvrzení nastavení mezní hodnoty. Zadaná hodnota se uloží a vy můžete 
pokračovat v měření automaticky. Pokud bude naměřená hodnota vyšší než mezní hodnota, přístroj automaticky 
zobrazí symbol upozornění a začne pípat. 
Během procesu zadávání stiskněte tlačítko POWER pro ukončení zadávání mezní hodnoty a navrácení se zpět      
do režimu měření bez změny předchozího nastavení. V režimu procházení uložených dat stiskněte tlačítko SAVE 
pro ukončení procházení a zadání mezní hodnoty upozornění. 

Bliká                                                             Bliká

                                           Obrázek 13: Nastavení upozornění       Obrázek 14: Nastavení upozornění
                                                   na mezní hodnotu odporu                      na mezní hodnotu proudu
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8.  Zobrazení mezní hodnoty upozornění 
V režimu měření stiskněte tlačítko AL na 3 vteřiny pro zobrazení mezní hodnoty upozornění, nejvyšší hodnota by 
měla blikat a s každým dalším stiskem se zobrazí předchozí mezní hodnota. Stiskněte tlačítko AL nebo POWER 
na 3 vteřiny pro ukončení a návrat zpět do režimu měření. Jak je zobrazeno na obrázku 15, hodnota předchozího 
nastavení upozornění je 20 Ω. 

Bliká 

Obrázek 15 

9.  Smazání dat 
V režimu procházení dat stiskněte tlačítko SAVE + POWER a automaticky se vymažou všechna uložená data, poté 
přístroj zobrazí to, co je na obrázku 12. Smazaná data již nelze obnovit.   

10.  Nahrání dat do počítače 
Připojte přístroj k počítači s pomocí RS232 komunikačního kabelu dodaného spolu s přístrojem, přístroj by se měl 
spustit a v software na počítači můžete zkontrolovat historii dat, zobrazit data, uložit je nebo je vytisknout. Data 
z historie měření mohou být uložena ve formátu Txt nebo Excel. 
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VIII.  Postup měření 

1.  Princip měření odporu 
Základní princip měření tohoto přístroje s kleštěmi při měření odporu uzem-
nění je měření odporu na smyčce uzemnění (více v dodatku k návodu). 
Svorky kleští tohoto přístroje jsou složeny z napěťové cívky a proudové 
cívky. Přístroj měří E a I a ví také, jak spočítat odpor R podle následujícího 
vzorce. 
R=E/I 
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2.  Princip měření proudu 
 Základní princip měření proudu u UT278A je stejný jako u měření odporu. 

Měřený vodič

AC proud měřeného kabelu prochází přes proudový magnetický kroužek a proudovou cívku umístěnými ve svorkách 
kleští, což vytváří indukovaný proud I1, který může být měřen přístrojem a spočítán dle následujícího vzorce: 
I=n*I1, kdy „n“ je součinitel poměru transformátoru mezi sekundární a primární cívkou. 
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IX.  Postup měření odporu uzemnění 

1.  Vícebodový systém uzemnění 
Vícebodový systém uzemnění (např. systém uzemnění přenosového systému elektrického proudu, systém uzem-
nění komunikačních kabelů, některých budov apod.). Body jsou propojeny podzemními kabely a vytváří systém 
uzemnění. Jak je znázorněno na následujícím obrázku, při měření pomocí tohoto přístroje by měl ekvivalentní 
okruh vypadat asi takto: 

 
R1 je odhadovaný odpor uzemnění a R0 je ekvivalentní odpor všech paralelních pozemních věží. Z hlediska striktní 
teorie země, kde je existence tzv. “vzájemného odporu“, není R0 v obecném elektrotechnickém významu paralelní 
hodnotou (má o něco větší hodnotu než v běžném elektrotechnickém významu), ale pozemní hemisféra každé věže 
má mnohem menší vzdálenost, než je vzdálenost mezi dvěma věžemi a velkým počtem bodů uzemnění, proto je       
R0 mnohem menší než R1. Proto je rozumné z technického hlediska spekulovat R0=0 a odpor, který měříme, by měl 
být R1.  Po řadě srovnávacích testů v různých prostředích, příležitostech a při tradičních způsobech jsou výše uvedené 
spekulace plně odůvodněné. 
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2.  Systém uzemnění s omezeným počtem bodů 
Tyto okolnosti jsou zcela běžné, například některé věže jsou navzájem propojeny nadzemním zemnícím kabe-
lem. Některé pozemky kolem budov nemají samostatnou zemnící síť, ale několik pozemních těles propojených 
navzájem kabely. Za těchto okolností, pokud je o výše uvedené R0, vzniknou velké chyby. Ze stejného důvo-
du zanedbáváme dopad vzájemného odporu a vypočítáváme ekvivalentní odpor odporu uzemnění souběžně 
s jeho obecným významem. Takže odpor pro systém uzemnění N pozemních těles (N je malé, ale větší než 2). 
Můžeme napsat N vzorec: 

kde R1, R2, ….,RN je odpor uzemnění N pozemních těles, který potřebujeme vyřešit. 
R1T, R2T, …,RNT jsou příslušné odpory měřené na každé větvi zemnícího obvodu pomocí svorek. 

Toto jsou nelineární rovnice s N neznámými a N rovnicemi. Mají jisté řešení, ale je obtížné je řešit manuálními opera-
cemi a dokonce nemožné, když je počet N poměrně vysoký. Zakoupením programu pro výpočet omezeného počtu 
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pozemních zemnících bodů od naší společnosti můžete vyřešit tyto rovnice pomocí počítače nebo notebooku.    
V principu, kromě zanedbání vzájemného odporu, by tento způsob neměl vést k chybě měření podané zanedbáním 
R0. Uživatelé musí dbát na to, aby počet připojených pozemních těles v pozemním systému byl přesně stejný, jako 
počet naměřených hodnot pro výpočet v programu a program tak vypočítal stejný počet hodnot odporu uzemnění. 

3.  Systém uzemnění s jedním bodem 
Z principu testu lze klešťové měřicí přístroje UNI-T použít pouze k měření odporu smyčky, ale pouze u jedno-
bodového uzemnění. Uživatel však musí provést test smyčky s použitím testovacího kabelu a polarity země   
v blízkosti systému uzemnění. Dva způsoby měření pomocí svorek jsou uvedeny v následujícím textu a metoda 
by se mohla využít v případech, kdy se tradiční metoda napětí-proudu neosvědčí. 

1)  Dvoubodová metoda 
Jak je zobrazeno na obrázku níže, najděte nezávislou část tělesa uzemnění RB s dobrým uzemněním blízkosti 
měřeného tělesa RA (např. sousední kovové vodní potrubí, kovový požární hydrant, budova, apod.) a propojte 
RA a RB testovacím kabelem. 

26
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Testovací kabel

Vzhledem k tomu, že odpor měřený svorkami je paralelní hodnotou 2 odporů uzemnění a odporu testovacího        
kabelu, je následující vzorec

RT=RA+RB+RL 

kde RT je odpor naměřený svorkami a RL je odpor testovacího kabelu. Odpor RL lze změřit svorkami, pokud k nim 
připojíte oba konce kabelu. Je-li naměřená hodnota naměřená přístrojem nižší, než přípustná hodnota odporu země, 
musí být hodnota odporu obou zemnících těles kvalifikována. 

2)  Tříbodová metoda 
Jak je zobrazeno na následujícím obrázku, najděte dvě nezávislá tělesa RB a RC v blízkosti uzemnění RA, které je 
měřeno. Pokud neexistuje žádné samostatné uzemnění, proveďte 2 pomocné pozemní polarity se vzdáleností       
3 – 5 m mezi nimi a každé do hloubky asi 0,7 m. 

27
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Krok 1: Propojte RA a RB testovacím kabelem, jak je uvedeno na následujícím obrázku a přečtěte si naměřenou hod-
notu R1 na přístroji. 

Krok 2: Propojte RB a RC testovacím kabelem, jak je zobrazeno na obrázku níže a přečtěte si druhou naměřenou hod-
notu R2 na přístroji. 

28
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Krok 3: Propojte RC a RA testovacím kabelem, jak je zobrazeno na obrázku níže a přečtěte si třetí naměřenou hodnotu 
R3 na přístroji. 

Ze tří výše uvedených kroků lze vyčíst paralelní hodnotu dvou uzemnění, takže každou hodnotu odporu země lze 
snadno vypočítat: 

R1=RA+RB; R2=RB+RC; R3=RC+RA 
Takže: RA= (R1+R3-R2)/2 

Vypočtená hodnota je hodnota odporu zemského tělesa RA. Pro snadné zapamatování výše uvedeného vzorce lze       
3 pozemní tělesa považovat za trojúhelník a naměřený odpor se rovná součtu sousedních stran mínus odpor proti-
lehlé strany děleno 2. 

Hodnoty odporu uzemnění dalších dvou referenčních bodů jsou: 
RB=R1-RA; RC=R3-RA 

29
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X.  Použití na místě 

1.  Použití u energetických systémů  
1)  Měření odporu pozemní elektrické sítě
 Obecně platí, že sloupy elektrického vedení jsou rozděleny do systémů vícebodového uzemnění a proto můžete 
  tento přístroj použít k měření hodnoty odporu jednotlivých větví okruhu. 
2)  Měření neutrálního bodového odporu uzemnění transformátoru 

Při měření neutrálního bodového odporu uzemnění transformátoru transformátor vypněte, pokud měřená data 
značně kolísají. Existují dvě podmínky pro neutrální bod uzemnění transformátoru: 
Formou vícebodového systému uzemnění, pokud existuje více uzemnění, nebo jednobodové měření uzemnění, 
pokud existuje pouze jeden bod uzemnění. 
Pokud během měření přístroj zobrazí “L 0,01Ω“, je možné, že pod zemí jsou připojeny více než dva zemnící vodiče 
stejného sloupu nebo transformátoru. Je potřeba měřit pouze jeden a odpojit ostatní. 

3)  Použití v elektrárnách a rozvodnách 
Tyto přístroje společnosti UNI-T mohou testovat kontakt smyčky, stav připojení a změřit spojení mezi zařízením 
v rozvodné stanici a pozemní sítí pomocí testovacího kabelu. Odpor uzemnění může být měřen jako jedno-  
bodové uzemnění. 

2.  Použití v systémech telekomunikace 
1)  Měření odporu uzemnění v počítačové místnosti 

Počítačová místnost telekomunikačního systému bývá vždy umístěna v horním patře budovy a bývá obtížně 
měřitelná běžnými přístroji. Toto měření je ale snadné pro tento přístroj, stačí připojit přístroj k požárnímu hyd-
rantu a změřit polaritu uzemnění (každá počítačová místnost bývá vybavena hydrantem) a změřte testovací kabel 
pomocí přístroje. Hodnota odporu svorek = odporu uzemnění počítačové místnosti + odpor testovacího kabelu 
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+ odpor uzemnění požárního hydrantu. Pokud je odpor uzemnění požárního hydrantu nízký, odpor uzemnění 
počítačové místnosti = hodnotě odporu svorek – odpor testovacího kabelu. 

2)  Měření počítačové místnosti a uzemnění věže 
Obecně platí, že počítačová místnost a plocha věže tvoří dvoubodový systém uzemnění, jak je vidět na následu-
jícím obrázku. 

Je-li naměřená hodnota svorek menší než povolená hodnota odporu uzemnění, měla by být počítačová místnost i věž 
v pořádku. Pokud je hodnota neměřená přístrojem vyšší než přípustná hodnota, změřte je jako jeden bod.   
     

31
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3.  Použití systému uzemnění u systémů ochrany budov proti bleskům 
Pokud jsou původní systémy polarizace budovy nezávislé, měří se odpor uzemnění každé polarity zvlášť, jak je 
uvedeno na obrázku níže. 

Ochrana proti blesku 
nad budovou

4.  Použití u systému uzemnění čerpací stanice 
Při práci v prostředí s výbušnými plyny musí být zařízení nebo infrastruktury jako jsou čerpací stanice, ropná pole, 
rafinérie apod. vybaveny systémem prevence exploze produktu. V souladu se zkušebním předpisem JJF2-2003 
pro statické ochranné uzemňovací zařízení se musí měřit odpor uzemnění a odolnost spojení následujících infra-
struktur. Zařízení používaná při měření musí splňovat požadavky uvedené v GB3836-2000 pro elektrické přístroje 
používané v prostředí s výbušnými plyny. 
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Číslo Měřený položka Technické požadavky

1 Odolnost uzemnění ropné nádrže ≤ 10 Ω

2 Odpor uzemnění v místě nakládky ≤ 10 Ω

3 Odolnost uzemnění přečerpávacího stroje ≤ 4 Ω

4 Odolnost uzemnění hadice přečerpávacího stroje ≤ 5 Ω
 
Označení pro výrobky určené do výbušných prostředí je Exia ll BT3. přístroj je vhodný pro použití ve výbušných                 
a hořlavých prostředích. 

1)  Měření odporu uzemnění u ropných nádrží a v místě nakládky 

Polarita nádrže A

Pomocná polarita B

Polarita místa nakládky C

Testovací kabel
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Jak je vidět na předchozím obrázku, v systému uzemnění čerpací stanice, uzemnění ropné nádrže je polarita A, která 
je připojena k plnění nádrže a uzemnění místa nakládky má polaritu C a jsou na sobě nezávislé. Nejděte další nezávislý 
bod uzemnění B (například vodní potrubí), změřte přístrojem R1, R2 a R3 podle tříbodové metody. 

Můžeme tak spočítat: 
 •  Odpor uzemnění ropné nádrže: RA= 9R1+R2-R3)/2 
 •  Odpor uzemnění místa nakládky: RC=R2-RA 
 •  Odpor uzemnění nezávislého pomocného bodu: RB=R1-RA 

Poznámky: Při měření R1 by neměl být žádný kabel mezi BC a AC a stejně tak mezi R2 a R3. 

2)  Měření odporu uzemnění plnění nádrže 

Testovací kabel Polarita bodu nakládky C 
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Jak je vidět na předchozím obrázku, najděte bod polarity uzemnění nezávislý na stroji plnícím nádrž, například polari-
tu bodu nakládky. Propojte je testovacím kabelem a na přístroji přečtěte hodnotu RT. Můžeme tak spočítat: 
Odpor uzemnění stroje plnícího nadrž: R= RT-RC, kde RT je odpor naměřený přístrojem a RC je odpor uzemnění bodu 
nakládky. 

3)  Měření odporu přístroje plnícího nádrž a hadice 

Testovací kabel

Přístroj plnící nádrž 

Ventil

Hadice 

 
Připojte ventil ke stroji plnícímu nádrž pomocí zkušebního potrubí, přečtěte si na displeji hodnotu RT a potom 
vypočtěte: 
Odpor připojené plnící hadice: R=RT-RL, kde RT je hodnota odporu naměřená přístrojem a RC je odpor testovacího 
kabelu. 
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XI. Poznámky k měření odporu uzemnění 

1.  Pokud uživatel po provedení srovnávací zkoušky zjistí, že mezi přístrojem a tradiční metodou napětí/proud je 
  velký rozdíl, věnujte pozornost následujícím poznámkám: 
 1) Pokud při tradiční metodě měření napětí a proudu dojde k vypnutí, není hodnota odporu uzemnění para- 
 lelní (pokud odpojíte zemnící těleso od měřeného systému uzemnění). Pokud nedojde k vypnutí, je měřená 
  hodnota odporu uzemnění paralelní s hodnotou všech zemnících těles. 
 Nemá smysl měřit paralelní hodnotu odporu všech zemnících těles, protože cílem měření odporu uzemnění je 
  porovnat tuto hodnotu s přípustnou hodnotou stanovenou příslušnou normou a posuzovat, zda je odpor uzem- 
 nění vhodný. 

Například: Povolená hodnota odporu uzemnění stanovená v systému standardů pro konstrukci 66 kV vedení, 
nebo pro nadzemní vedení elektřiny GB50061-97 je určena pro každý sloup. V standardu je jasně uvedeno, že 
odpor uzemnění každého sloupu se týká hodnoty měřené po odpojení elektrického připojení zemnícího vodiče 
od zemnícího tělesa. Pokud nebylo podzemní těleso odpojeno od zemnícího vodiče elektrického vedení, namě-
řený odpor bude paralelní pro více sloupů. V ustanovení je to jasně uvedeno. 
Jak je uvedeno výše, výsledek naměřený přístrojem je odpor uzemnění každého obvodu za podmínek dobré 
vodivost uzemnění. Toto je odpor uzemnění jednoho základního tělesa. Je zřejmé, že za daných okolností není 
srovnatelnost výsledků měření provedena metodou tradičního napětí/proudu, ale měřícím přístrojem. Jelikož je 
měřený objekt, je zřejmý rozdíl mezi výsledky měření rozumný. 
2) Hodnota odporu uzemnění je měřena klešťovým měřícím přístrojem a je složena z obvodu větve uzemnění, 
obsahuje odpor spojení, odpor kabelů až k veřejnému zemnícímu vodiči. Hodnota měřená tradiční metodou 
napětí a proudu při vypínání měří pouze odpor tělesa uzemnění. 
Je zřejmé, že poslední měřená hodnota je vyšší než poslední a odráží rozdíl mezi odporem spojů a veřejným 
zemnícím vodičem.  
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Je nutno uvést, že odolnost uzemnění je stanovena v národní normě pro uzemnění. Podmínka v elektrické síti 
DL/T621-1997 elektrického uzemnění uvádí, že součet odporu uzemnění nebo přirozené polarity a odporu uzem-
nění se nazývá odpor uzemnění zemnícího zařízení. V ustanovení je také jasně uvedeno, že stejně jako u prevence 
blesku, je odpor vodiče a odporu uzemnění stejný. 

2.  Výběr bodu měření 
V některých systémech uzemnění, jak je vidět na následujícím obrázku, byste měli vybrat správný bod měření, 
jinak můžete získat různé výsledky měření. 
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Pokud měříte bod A, měřeného obvodu a odbočky, nevytváří se smyčka a přístroj zobrazuje “L0,01Ω“, změňte bod 
uzemnění. 
Při měření v bodě B je měřená odbočka obvodu tvořená smyčkou s kovovým vedením a přístroj zobrazí “L0,01 Ω“, 
nebo je hodnota poměrně malá, změňte bod měření. 
Při měření v bodě C je naměřená hodnota hodnotou odporu uzemnění. 
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Dodatek: Analýza odporu smyčky 

Odpor smyčky zahrnuje hodnotu bodu uzemnění A vůči Zemi, odpor zemnících vodičů, odpor nadzemních vodičů, 
odpor mezi zemnícím vodičem a nadzemním vodičem (odpor kontaktů), složenou hodnotu odporu B k uzemnění, 
jmenovitě paralelní hodnotu. Zemnící síť A a B nebyla připojena k podzemní části, což vyžaduje jinou síť. 

Nadzemní kabel 

ZAŘÍZENÍ 

Povrch země

Pozemní síť A Pozemní síť B

Kabel směřující dolů
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Pokud paralelní hodnota uzemnění A a smyčky B měřené 2 bodovou metodou je 5,0 Ω:
RA+RB+R nadzemní vodič +R zemnící vodič=5,0 Ω, jelikož vodiče nad zemí a zemnící vodič jsou kovové, mají nízký 
odpor, který lze zanedbat a vyjde nám skutečná hodnota odporu uzemnění sítě A a B paralelně. Pokud je skuteč-
ná hodnota odporu podzemní sítě menší než požadovaná hodnota technického standardu, je síť uzemnění A a B 
v pořádku. 

Zkouška odolnosti odporu smyčky vyžaduje, aby byly sítě A a B různé a odpojeny od podzemní části. Pokud je síť A 
a B připojena k podzemí, je hodnota odporu kovové smyčky měřena velmi malá, v řádu několika stovek Ohmů, ale 
není to odpor uzemnění. Přístroj tak zjišťuje hodnotu odporu spojení kovové smyčky a stejná hodnota potenciálu je 
použitelná pro detekci spojení a svárů mezi smyčkami. 

Pokud mezi sítí uzemnění A a B neexistují žádné nadzemní vodiče, tedy žádná kovová přípojka nad zemí, je síť A a B 
jednoúrovňové uzemnění a musí být zkoušena jako jednobodové uzemnění. 

Informace v návodu podléhají změnám bez předchozího upozornění!     
 

40



Model UT276A/278A:  NÁVOD K POUŽITÍ

Kontakty
Výhradní zastoupení pro Českou republiku a Slovensko:

TIPA, spol. s r.o. 
Sadová 2749/42, 746 01 Opava

tel.:  +420 553 624 404 
  +420 553 759 096

e-mail:  info@tipa.eu
http:  //www.tipa.eu
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