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Резюме: Целта на тази статия е да представи разработени процедури за вътрешно калибриране на 
уреди за контрол на електробезопастност - C.A. 6115N и C.A. 6116 по параметри: контурно и изолационно 
съпротивление, контрол на защитни прекъсвачи и преходно съпротивление за нуждите на орган за контрол 
„Унитех Контрол”.
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1. въведение
Съгласно Наредба 16-116 [1] се определят 

съществените изисквания и правила за  провеж- 
дане на нормална и безаварийна експлоатация 
на енергообзавеждането на потребителите. С 
нейното прилагане се регламентират правилата 
за поддържане в техническа изправност и 
експлоатационните правила на електрически 
уредби и съоръжения. Техническият контрол 
се извършва от акредитирани органи за 
оценка на съответствието (ООС). В Република 
България ООС се акредитират от ИА „БСА”. 
Акредитацията се извърша съгласно изискванията 
на стандарта БДС EN ISO/IEC 17020 [2]. Съгласно 
[2] техническите средства (ТС), с които се 
извършват измервания трябва да имат потвърден 
метрологичен статус. Потвърждаването на 
метрологичния статус на едно ТС се извършва 
чрез периодични калибрирания. Услугата за 
външно калибриране е относително скъпа. 
Така възниква необходимост от разработване 
на процедури за вътрешно калибриране на ТС, 
които да съкращават периода от прекалибриране 
от външна лаборатория, като в същото време не 
се застрашава достоверността на измерваните 
резултати.

Процедурите за калибриране на мултифунк- 
ционалните тестери C.A. 6115N и C.A. 6116 
са разработени на базата на калибратор 
Transmille 3200 и съпътстващия софтуер ProCal. 
Калибраторът може да работи в различни режими, 
които съответстват на всички измервателни 
функции на инсталационните тестери.

2. процедура за вътрешно 
калибриране на уреди за контрол на 
електробезопастност по параметри: 
контурно и изолационно
съпротивление - C.A. 6115N и C.A. 6116
Калибраторът Transmille 3200 е предназначен 

за калибриране в лабораторни условия, но е 
и лесно преносим за калибриране на място. 
Програмният продукт ProCal е предназначен 
за лабораторна автоматизация на процеса на 
калибриране. За нуждите на разработените 
процедури Transmille 3200 е използван в два 
режима на работа „LOOP“ и  „Ins Res”. И двата 
уреда C.A. 6115N и С.А. 6116  са предназначени 
за тестване безопасността на електрически 
инсталации. Схемата по която се реализира 
процедурата за вътрешно калибриране  на 
инсталационните тестери  С.А 6115N и C.A 
6116 по параметри: контурно и изолацинно 
съпротивление с помощта на калибратор 
Transmille 3200 е представена на Фиг. 1.

Калибрирането на тестерите се извършва 
по пряк метод на измерване: от калибратора се 
задават дискретни стойности на измерваната 
величина:  съпротивление,  изолационно 
съпротивление, преходно съпротивление и т.н. 
и зададената референтна стойност се сравнява с 
отчетената от проверявания уред - Фиг. 2.

При извършване на калибрирането се спазват 
подходящите условия за калибриране:

• температура на заобикалящата среда (23,0 
± 2,0) ºС;

• относителна влажност на въздуха до 70 
%RН.
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2.1 подготовка за калибрирането
Преди началото на калибрирането трябва:
• тестерите, който ще бъдат калибрирани  да  

се намират не по-малко от 12 h при посоче- 
ната по-горе температура на заобикалящата 
среда;

• тестерите да бъдат във включено състояние 
за време не по-малко от посоченото в 
техническите описания и инструкциите за 
работа;

• калибраторът да се подготви за работа, 
съгласно техническите описания и инструк- 
ции за работа.

2.2 процедура за вътрешно калибриране 
на мултифункционално устройство 
C.A 6115N по параметър: импеданс на 
контура “фаза – защитен проводник”
При калибрирането Transmille 3200 използва 

фиксиран набор от съпротивления с различни 
номинални стойности, с възможност за автома- 
тичнo или ръчно измерване на импеданса 
на  контур. Той трябва да се постави в режим 
“LOOP” [4] , след което се извършва автоматично 
измерване на съпротивлението на контура фаза-
нула захранващата мрежа. Това става в режим 
“Auto Loop”. Най-ниската възможна стойност, 
която би могла да бъде зададена от калибратора 
е стойността на измереното съпротивление на 
контура „Фаза - Нула” на контакта, към който той 
е включен - Фиг. 3. Към това съпротивление се 
добавят стойностите на вградените в калибратора 
резистори и тази сума на съпротивленията 
формира съпротивлението „Фаза – защитен 
проводник” на тестовия контакт на лицевия 
панел. При необходимост от различни стойности 
от така получения набор, има възможност 
да бъдат присъединени външни резистори 
към клеми на задния панел. Импедансът на 

веригата на източника се променя с течение на 
времето, следователно е важно регулярно той 
да бъде проверяван като се ползва „Auto Loop” 
функцията.

 
Фиг.2 Присъединяване на инсталационен тестер  

С.А 6115N при измерване на импеданс на  
контура “фаза – защитен проводник”

След темпериране, визуална и функционална 
проверка, тестерът се включва към тестовия 
контакт на калибратора. Селекторният ключ на 
С.А 6115N се поставя на позиция „Zs sel“, което 
привежда тестера в режим на измерване на импе- 
данс  на контура “фаза – защитен проводник” [5].

С помощта на ProEdit е създадена процедура 
за тест на уреда на контурно съпротивление. На 
фиг.4 са описани стъпките в средата ProCal за 
избор на вече създадена процедура.

 
Фиг. 3 Стойност, отчетена при автоматичното 

измерване на съпротивлението на контура на 
енергиийният източник към калибратора

В прозореца за попълване на допълнителна 
информация въвеждаме данни за тествания уред 
(производител, сериен номер и др.), вида на 
крайния сертификат, информация за околната 
среда (температура, влажност и др.), информация 
за калибрирането: дата на получаване, дата на 
калибриране и лицето калибрирало уреда:

 

Фиг.1 Схема на системата за вътрешно калибриране 
на инсталационни тестери
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Фиг. 4 Описание на стъпките за търсене на вече 
създадена процедура

Съгласно  Точка 3 от решение на ТКА „Орган 
за контрол”-01.11.2011 [3], при избор на точките 
на калибриране на използваните технически 
средства органите за контрол следва да се 
съобразяват с изискванията на нормативните 
документи или приложимите стандарти, с 
характеристиките на техническите средства, 
както и с обхвата на контролираните параметри. 
В съответствие с настоящата процедура, препо- 
ръчителните стойности за калибриране на уред 
за електробезопасност по параметър импеданс 
на контур „фаза – защитен проводник” са: 0.2 Ω ,  
1.5 Ω  и 3 Ω. [3]

В процедурата са избрани  шест точки за 
калибриране от целия обхват на уреда: 0.080 Ω  
до 199.9 Ω, както и една точка, намираща се 
извън работният обхват на уреда. Съобразени 
са и препоръчителните стойности съгласно [3]. 
Поради спецификата на задаване на стойности 
на съпротивление от калибратора Transmille 
3200, зададените стойности не могат да бъдат 
точни. Към тях винаги се добавя стойността на 
импеданса на захранващия контур, измерена още 
в началото. В конкретния пример, зададените 
стойности заедно с прибавената стойност на 
импеданса на захранващия контур са: 1,164 Ω;  
1.442 Ω; 1.942 Ω; 6.039 Ω; 10.998 Ω; 100.04 Ω 
и  979.80 Ω. Това са еталонните стойностти 
от калибратора. Въвеждането на отчетените 
резултати след всяка тествана стойност при 
този режим на работа на уреда става ръчно. 
След въвеждането на стойността, се преминава 
към следващата стойност за тестване с бутона 
„Следващ >>”, и така докато се обработят всички 
стойности. Резултатите от измерванията са 
дадени  на следната фиг. 5.

Стойността при „higher current 1000R”, 
отчетана след теста е извън обхвата на уреда 
(0.080 Ω  до  199.9 Ω)  и затова е въведена като 
стойност 0 Ω.

 
Фиг. 5 Крайни резултати от проведените тестове

2.3 процедура за вътрешно калибриране 
на мултифункционално устройство 
C.A 6115N по параметър: изолационно 
съпротивление

 
Фиг.6 Схема на присъединяване на инсталационен 

тестер С.А 6115N при калибриране на  
изолационно съпротивление

В случая калибратора трябва да бъде поставен 
в режим “INS RES”. След темпериране, визуална и 
функционална проверка, тестерът се включва към 
4 мм. клеми на калибратора. Селекторния ключ 
на С.А 6115N се поставя на позиция Insulation 
„L-PE“, което привежда тестера в режим на 
измерване на изолационното съпротивление.

С помощта на ProEdit е създадена процедура 
за тест на уреда, аналогично на фиг.4. След 
потвърждението на избраната процедура се 
отваря прозорец за попълване на допълнителна 
информацията за калибрирането,  както 
в точка 2.2. Съгласно Точка 3 от решение 
на ТКА „Орган за контрол”-01.11.2011 [3], 
препоръчителните стойности за калибриране 
на уред за електробезопасност по параметър 
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съпротивление на изолация  при напрежение  
500 V са 0.5 МΩ, 1 МΩ и 10 MΩ.

Избрани са девет точки за калибриране от 
целия обхват на уреда: 5 kΩ до 600 MΩ, както 
и една точка, намираща се извън работният 
му обхват. Съобразени са и препоръчителните 
стойности съгласно [3]. При извършване на 
измерването, зададените стойностите са: 0.5 
МΩ; 1 МΩ; 5 МΩ; 10 МΩ; 50 МΩ; 100 МΩ; 
200 МΩ; 300 МΩ; 580 МΩ и 1 GΩ. Това са 
еталонните стойностти зададени от калибратора. 
Въвеждането на отчетените резултати след 
всяка тествана стойност при този режим на 
работа на уреда става ръчно. След въвеждането 
на стойността, се преминава към следващата 
стойност за тестване с бутона „Следващ >>”, и 
така докато се обработят останалите. Резултатите 
от измерванията се представят във вид аналоги- 
чен на фиг. 5.

2.4. процедура за вътрешно 
калибриране на мултифункционално 
устройство C.A 6116 по параметър: 
изолационно съпротивление 
Началните операции са като в 2.3. Селек- 

торният ключ на С.А 6116 се поставя на позиция 
MΩ, което привежда тестера в режим на измер- 
ване на изолационното съпротивление [5].

 
Фиг.7 Схема на присъединяване на инсталационен 
тестер С.А 6116 при калибриране на изолационно 

съпротивление

С помощта на ProEdit е създадена отделна 
процедура за тест на уреда, аналогична на фиг.4. 
След потвърждението на избраната процедура се 
отваря прозорец за попълване на допълнителна 
информацията за калибрирането, както в точка 
2.2. Аналогично на 2..2 и съгласно  Точка 3 от 

решение на ТКА „Орган за контрол”-01.11.2011 
[3], препоръчителните стойности за калибриране 
на съпротивление на изолация  при напрежение 
2500V: 100 МΩ, 300 МΩ, 1000 MΩ и 3000 MΩ.

В създадената процедура са избрани  шест 
точки за калибриране от целия обхват на уреда: 
2000 MΩ, както и една точка, намираща се 
извън работният му обхват. Съобразени са и 
препоръчителните стойности съгласно [3]. 
В момента на извършване на измерването, 
стойностите са: 100 МΩ; 200 МΩ; 300 МΩ; 700 
МΩ; 1000 МΩ; 2000 МΩ; 3000 МΩ. Това са 
еталонните стойностти зададени от калибратора. 
Въвеждането на отчетените резултати след всяка 
тествана стойност при този режим на работа на 
уреда става ръчно. Резултатите от измерванията 
се представят във вид аналогичен на фиг. 5.

Всички представени процедури, след показ- 
ване на измерванията, преминават към стъпка -   
визуализиране на калибрационните резултати с 
калкулирани неопределености. Последните две 
стъпки са: завършването на калибрирането и 
издаването на сертификат, притежаващ индиви- 
дуален номер, под който да бъде открит в базата 
данни.

Процедурата за калибриране завършва с раз- 
печатването на сертификат. Това става с по- 
мощта на програмният продукт ProCert. След 
стартирането на програмата от менюто Файл >  
Търсене на сертификати се отваря прозорец, 
за бързо търсене с опция за сортиране по раз- 
лични критерии (UKAS, стандартен, по сертифи- 
кационен номер, по дата на калибриране и др.).

3. процедура за вътрешно 
калибриране за контрол на защитни 
прекъсвачи
С помощта на ProEdit е създадена процедура 

за тест на уреда, аналогично на фиг.4. След 
задължителните подготвителни дейности тестера 
се включва към тестовия контакт на калибратора. 
Селекторния ключ на С.А 6115 се поставя на 
позиция „RCD-30 mA“, което привежда уреда в 
режим на измерване на тока на задействане на 
защитни прекъсвачи при 30 mA. Избрани са три 
точки за калибриране за целия обхват: 30, 100 
и 300 mA при различни времена на сработване 
на прекъсвачите-съответно 20, 50,100 и 250 ms.

Стойностите на тока автоматично се записват  
в графата ,,Четене,, показано на фигура 8, съот- 
ветно за всяка от тестовите точки. Процедурата 
за проверка завършва с разпечатването на 
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сертификат с определен номер. В колоната ,,Pass/
Fail’’ е дадена оценката на измерените стойности 
дали са в допустимите граници, определени 
от производителя под формата на максимално 
допустима грешка.

Фиг.8 Калибриране за контрол на защитни 
прекъсвачи

4. процедура за вътрешно 
калибриране по параметър: 
измерване на преходно 
съпротивление
Създаването на процедурата се извършва 

посредством програмата ,,ProEdit,, .От менюто 
,,File,, избираме ,,Create New Procedure,,. Там се 
отваря прозорецът от фиг.9.

 
Фиг.9 Създаване на Процедура

В менюто ,,Описание на Инструмента,, 
избираме Installation Tester каквито са С.А. 
6115 и С.А. 6116. От ,,Производител,, избираме 
Chauvin Arnoux, въвеждаме номера на модела 
и на ,,Обслужване,, избираме UKAS Certificate, 
което отговаря на акредитиран сертификат. 
След като изберем датата за калибриране, важно 
е в менюто ,,Result Type,, да се избере % от 
Спецификацията. Тази опция ни представя в 
процентно съотношение неопределеностите, от 

които се интересуваме.
От следващи менюта се избира в кой обхват 

да бъде тестовия уред. В нашия случай Преходно 
Съпротивление (т.е. ниско съпротивление). 
След това на „Тест” се изписва име на даденото 
измерване (по желание, като за удобство се слага 
тестовата стойност), след това самата стойност 
заедно с мерната единица. Избира се точността, 
дали да е в % или частици на милион (PPM) и на 
края се въвеждат данните от свидетелството за 
неопределеност на уреда. След като са въведени 
всички необходими данни за създаване на 
процедурата с натискане на бутон ,,Done,, тя  
се запаметява. Стартираме програмата ProCal 
и избираме процедурата, както е показано на 
фиг.4. След потвърждението на избраната от нас 
процедура, се отваря прозорец за попълване на 
допълнителна информация, аналогично на 2.2.

5. заключение
Разработени са четири процедури за 

вътрешно калибриране на уреди за контрол на 
електробезопасност по параметри: контурно 
съпротивление, изолационно съпротивление, 
контрол на защитни прекъсвачи и измерване 
на преходно съпротивление. Извършени са  
преки измервания за всяка една от избраните  
тестови точки. При получаване на резултатите, 
автоматично се изчисляват неопределеностите. 
Процедурите са  предназначени за използване 
от орган за контрол „ Унитех Контрол”, като 
подробно са описани стъпка по стъпка действията, 
необходими за извършване на калибрирането.
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Abstract: The aim of this paper is to present the procedures, developed for internal calibration of measurement 
tools for Electrical Safety Inspections CA 6115N and C.A. 6116 on parameters: LOOP resistance, insulation 
resistance, RCD breakers and continuity for the purposes of Accredited Inspection Body "Unitech Control".
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