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ISOTEST eristysvastusmittarit 
 

Isotest on Itävaltalasisen Gerhad Heigl’n noin kaksikymmentä vuotta sitten 
kehittämä ja radioharrastuskäyttöön mainiosti soveltuva eristysvastusmittari. Se 
soveltuu hyvin mm. paperikondensaattorin vuotovastuksen tutkimiseen. Siinä on 
oleellista kaksi tärkeää ominaisuutta: a) laite on helppo rakentaa 
peruskomponenteista, b) mittausjännite voidaan säätää välillä 20 V… 500V. 
Säädettävä ja riittävän suuri mittausjännite on oleellinen tutkittaessa mahdollista 
vuotovastusta, sillä näin nähdään kondensaattorin kunto todellisessa 
käyttöolosuhteessa tai verrattuna täyskuntoiseen yksilöön. Vuotovastus ei ole 
lineaarinen, vaan vuoto kasvaa jännitteen noustessa. Perinteinen vastus- (ohmi-) 
mittari osoittaa vuotovastuksen vain harvoin, sillä sen mittausjännite on pieni, usein 
1.5V…15V. 

Heigl julkaisi Isotestin www-kotisivuillaan ja myös RMorgin forumilla, jossa se herätti 
niin paljon kiinnostusta, että RMorgissa päätettiin koota Isotestistä täydellinen 
rakennussarja halukkaiden RM-jäsenten ostettavaksi. Itse tilasin ja kokosin sarjasta 
kuvassa olevan Isotest 6. Totesin sen mainioksi työkaluksi vanhojen radioiden 
kunnostustyössä. Kirjoitin Radiot lehteen laitteesta kokemuksistani ja Isotest 
kiinnosti myös SRHS-jäsenkuntaa. Heigl’n luvalla SRHS sai kytkennän käyttöluvan ja 
Timo Haveri hoiti rakennussarjan keräämisen, muistaakseni n 50kpl, ja näin syntyi 
Isotest 8S. Alla olevassa kuvassa ovat molemmat laitteet. 8S-mallissa testijännite 
säätyy kuvassa näkyvin askelin, kun taas malissa 6 säätö on portaaton. Lisäksi 8S-
mallisa on näppäin, jolla mittauksessa oleva kondensaattorin varaus voidaan purkaa 
oikosulkemalla navat. 

Radioita voi kerätä ja kunnostaa monella tavoin. Toisille riittää alkuperän säilytys ja 
kyseen ollessa harvinaisesta tai historiallisesti arvokkaasta laiteesta on tämä tapa 
ehdottomasti paras. Ehkä toista laitaa edustaa radion kunnostus käyttöradioksi, 
jolloin hyvä toimivuus on oleellisesti tärkeää. Oma kiinnostukseni on painottunut 
jälkimmäiseen ryhmään, ehkä työhistorian perintönä. Täten Isotest on 
harrastuksessani tärkeä työväline. 

Liitteenä Isotest-kirjoitus Radiot 2/2007 lehdestä. 



 

Vasemmalla Isotest 8S (SRHS). Oikealla Isotest 6 (RMorg), jonka kokosin 2006. Tarkkasilmäinen huomaa, 

että mittarin virta on nolla oikeassa reunassa asteikon ∞ (ääretön) kohdalla. 
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Olen muutaman vuoden ajan pienimuotoi-
sesti harrastuksena kunnostellut lähinnä put-
kiradioita toimintakuntoiseksi. Tässä työssä 
on karttunut kokemuksia hyödyllisestä mit-
talaitteesta tai ehkä paremminkin mittarista 
nimeltään Isotest.
Kiinnostukseni kohteena ovat olleet lähinnä 1950-
luvun radiot useammastakin syystä. Ensinnäkin, ne 
ovat sen verran yleisiä, ettei yleensä tule ”tunnontus-
kia” siitä, voiko kunnostuksessa käyttää muita kuin 
alkuperäisiä osia. Samoin sopivia vaihto-osia, doku-
mentteja ja säätöohjeita on helpommin saatavissa. 
Uudet komponentit ovat yleensä mitoiltaan alkupe-
räisiä pienempiä, joten niitä voi sopivasti naamioida 
vanhoihin kuoriin. Ja liittyyhän näihin radioihin myös 
oman nuoruusajan historiaa sekä nostalgiaa; on mu-
kava kuunnella kunnostettua Salora Rivieraa, vaikka 
en itse ole koskaan putkiradioita suunnitellut.

Vanhojen laitteiden kunnosta pystyy kokemuksel-
la tekemään jo silmäilemällä jonkinmoisen arvion. 
Kotelon kunto kertoo käyttö- ja säilytysolosuhteista 
samoin se, pyörivätkö säätö- ja asteikkoviritysnu-
pit. Takakannen avaamalla näkee paljon lisää. Pölyn 
määrästä ja laadusta voi päätellä onko omistaja pitä-
nyt radiotaan keittiössä vai makuuhuoneessa. Samal-
la näkyy onko koneistossa ruostevaurioita, puutuuko 
putkia tai muita osia. Kannattaa kuitenkin avata vielä 
pohjalevy ja kurkistaa onko koneiston (shassiksen) 
komponenttipuolella näkyvissä mahdollisia vaurioi-
ta, kuten ruskistuneita vastuksia jne.

Harmia vuotavista kondensaattoreista
Korjaustyössä osan vioista pystyy toteamaan joko sil-
mämääräisesti tai sitten muutamalla jännite- ja vastus-
mittauksella. Liittimien ja kytkimien kontaktihäiriöt 
eliminoimalla ja ehkä parilla varaputkella varovaisen 
henkiin herättelyn jälkeen tulee jo hieman ääntäkin. 
Ääni ei kuitenkaan tunnu oikein mukavalta, on säröi-
nen ja saattaa heiketä jonkin ajan kuluttua. Pääteput-

ken katodivastus on vähän ”ruskettunut” ja 
tasajännite katodilla on hieman kytkentäkaa-
vioon merkittyä suurempi. (Oletetaan että 
kyseessä on normaali 1950-lukulainen radio, 
jossa negatiivisia hilaesijännitteitä EI tehdä 
virtalähdeosassa). Tässä vaiheessa voi jo 
melkoisella varmuudella huutaa Bingo!

Pääteputken hilalle edelliseltä vahvis-
tinasteelta tuleva kondensaattori vuotaa. 
Kondensaattorin eritysvastus tasajännitteel-
lä on pienentynyt ja ohjainputken, (esim. 
EABC80) triodin anodilla oleva positiivinen 
tasajännite syöttää ei toivottua virtaa pääte-
putken hilavastuksen kautta. Pääteputken 
virta ja tehohäviö kasvaa, anodi punoittaa 
ja saattaapa katodivastus ylikuormitettuna 
tuhoutuakin.

Tämä on sentään ns. helppo tapaus. Parin 
Bingon jälkeen tällaisen mahdollisuuden ja 
vian pystyy toteamaan jo kokemuksella. Jos 
tämän kytkentäkondensaattorin vuotaminen 
on epäselvää, voidaan asia helposti todeta 
jännitemittauksella. Kytke DC-jännitemit-
tari pääteputken katodivastuksen yli ja totea 
jännite. Oikosulje ohjainasteen anodi het-

Vuotavat kondensaattorit ja 
ISOTEST-mittauslaite

Åke Nyholm

Isotest mittarilla Telefunken T 898 WK radiosta löytyneitä vuota-
via kondensaattoreita. Osa näistä on alkuperäisiä, osa huollossa 
1950-luvulla vaihdettuja.
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kellisesti runkoon (anodivastus on >100 k). Jännite-
näyttämä katodilta heilahtaa alaspäin ja nousee sitten. 
Mikäli uusi näyttämä on edellistä alhaisempi, kon-
densaattori todennäköisesti vuotaa. (Tämä on vanha 
radiomestari O. Vihmasen kikka 50-luvulta).

Vuotavat kondensaattorit 50-luvun ja muissakin 
radioissa ovat melko yleinen vikaryhmä. Tarkoitan 
tässä yhteydessä yleisesti ns. paperikondensaattorei-
ta, joita kotimaisissa radioissa tältä kaudelta esiintyy 
esimerkiksi Helvar, Televox ja Evox nimillä. Nämä 
ovat niitä vahapäällysteisiä vaalean ruskeita pötky-
löitä. Myös ulkomaisia samalla tavoin huonontuvia 
valmisteita on meilläkin käytetty, esimerkiksi eng-
lantilainen Hunts on melko varma pommi. Tiedossa-
ni ei ole tarkkoja syitä miten tällainen rappeutumi-
nen syntyy. Kyse on todennäköisesti materiaali- tai 
valmistustekninen perussyy, johon aika ja käyttöra-
situs lisäksi vaikuttavat.  Putkiradioissa nämä pape-
rikondensaattorit, arvoltaan useimmiten väliltä 10 
nF…470 nF (0,01… 0,470 uF) olivat yleisesti käy-
tössä. Käyttökohteita ovat asteiden erotus, jännitteen 
ja häiriöiden suoto sekä äänen muokkauspiirit. Ehkä 
joku asiaan perehtynyt SRHS:n jäsen voisi meitä vi-
kamekanismista valaista.

Vuotavien kondensaattorien viat
Miten sitten vuotavien kondensaattorien viat ilmene-
vät? Kysymys on hyvin monimuotoinen, sillä joskus 
viat pienen harjoittelun jälkeen tunnistaa melko hel-
posti mm. jännitearvojen muuttumisena, mutta toisi-
naan tunnistaminen on vaikeaa. On ratkaisevaa missä 
vuotava kondensaattori kytkennällisesti sijaitsee ja 
miten paljon eristysvastus on pienentynyt. Yleisesti 
ottaen, mitä suurempi jännite vaikuttaa kondensaatto-
rin yli tai mitä suurempi on sijaintikohdan impedans-
si (esim. putken hila), sitä helpompi on viallinen osa 
löytää. 

Kunnollisen kondensaattorin eristysvastus on suu-
rusluokaltaan 50 Mohm tai enemmän. Kokemukseni 
mukaan eristysvastus mainituissa paperikondensaat-
torityypeissä on usein pudonnut reilusti alle 10 Moh-
min. Kun mittausjännitettä nostetaan esimerkiksi 50 
voltista 400 volttiin, putoaa eritysvastus merkittäväs-
ti. Edellä mainitut arvot ovat vielä melko lieviä, jos-
kin paikasta riippuen merkittäviä huononnuksia. Toi-
sinaan eritysvastus voi olla huomattavasti alhaisempi, 
jopa lähellä oikosulkua. Kondensaattorit, joiden yli on 
vaikuttanut suuri tasajännite, vuotavat herkimmin.

Miten sitten löytää nuo vuotavat kohteet. Kuten 
edellä kerrottiin, on joitakin melko helppoja koke-
musperäisiä paikkoja. Toinen vaihtoehto on kokeilla 
uutta osaa ja todeta mahdolliset sen aikaansaamat 
muutokset.  Menettely on kuitenkin melko työläs, eikä 

välttämättä tuo selvyyttä asiaan. Tällainen toiminta 
on kuitenkin melko yleistä silloin, kuin museaalista 
arvoa ei tarvitse ylläpitää. Joillakin ulkomaisilla ra-
dioharrastajien keskustelusivuilla näkee kommentte-
ja, että kaikki paperikondensaattorit on jo vaihdettu, 
kun jotakin vikamahdollisuutta analysoidaan. 

Kolmas vaihtoehto, johon itsekin monien tuskai-
lujen jälkeen olen päätynyt, on eristysvastusmitta-
us.  Tavallisella vastusmittarilla, jolla voi mitata yli 
10 Mohmin vastuksia, selviää johonkin asti. Näissä 
mittausjännite on kuitenkin alhainen, joten jännitteen 
vaikutusta ei oteta huomioon.

Ratkaisuksi eristysvastusmittari
Noin kolme vuotta sitten itävaltalainen Gerhard Hei-
gl esitteli radiomuseum.org keskustelusivuilla ke-
hittämänsä Isotest (6) eristysvastusmittarin, joka on 
mainio laite edellä mainittuihin ongelmiin. Istotest 
sai keskustelusivuilla runsaasti huomiota ja kiinnos-
tuneita oli niin paljon, että puuhamiehet tekivät lai-
teesta täydellisen rakennussarjan, jota Radiomuseum 
-yhteisön jäsenet saattoivat tiettyyn eräpäivään men-
nessä tilata. Tilasin ja kokosin tällaisen Isotest laiteen 
ja olen ollut siihen erittäin tyytyväinen. Hinta oli sil-

Pienikokoinen ja kevyt Isotest mittari on osoittautunut 
käteväksi käyttää ja varmatoimiseksi vuotavien konden-
saattorien etsimisessä.
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loin postikuluineen muistaakseni noin 45 €. Tietääk-
seni sarjaa ei enää ole saatavilla, mutta laitteen voi 
itsekin rakentaa ohjeiden mukaan. 

Isotest 6, josta on myös versiot 7 ja 8 on erittäin 
hyvin ja täydellisesti dokumentoitu. Tiedot löytyvät 
osoitteesta: http://radio-ghe.com/neuetech.htm

Dokumentaatio on saksankielinen, mutta kuvia ja 
piirroksia on runsaasti.

Käyttökokemuksia
Kokoamani Isotest on.130x70x40mm3:n muovikote-
lossa. Se painaa käyttövalmiina 350 g ja toimii 9 V 
paristolla. Mittarin asteikko on 0-200 Mohm ja mit-
tausjännite voidaan portaattomasti säätää välillä 20-
500 V.  Laite sopii hyvin käteen ja mittausnapoihin li-
säämieni 50 cm:n mittajohtojen ansiosta ei mitattavia 
kondensaattoreita tarvitse, paikasta riippuen, irrottaa 
kuin toisesta päästään. Mitattavan kondensaattorin 
arvosta ja kunnosta riippuen mittaus vie aikaa alle 10 
sekuntia. Mittarin navoissa on mittausjännite ainoas-
taan kun mittauskytkintä painetaan. 

Käyttökokemukset ovat myönteisiä ja laite on 
huomattavasti helpottanut tekemääni korjaustyö-
tä. Vialliset kondensaattorit löytyvät helposti ilman 
vaihtokokeiluja tai muita arvailuja. Mikäli konden-
saattorin kapasitanssi on muttunut, niin sitä ei mittari 

tietenkään suoraan näytä.
Heiglin kotisivulta lainatusta kytkentäkaaviosta 

selviää Isotestin sähköinen rakenne. Yksityiskohtiin 
puuttumatta voidaan sanoa Isotestin olevan toimin-
naltaan suuri-impedanssinen vastusmittari. Oleellis-
ta on, että mittausnapoihin tuotua jännitettä voidaan 
säätää ilman, että se vaikuttaa itse mittarin näyttä-
män arvoon. Näyttämä riippuu täysin mittauskohteen 
vastusarvosta. Kun mitataan esimerkiksi aiemmin 
puheena olleita kondensaattoreita, voidaan mittaus-
jännitettä muuttamalla seurata jännitteen vaikutusta 
eristysvastukseen.

Isotestiä voidaan käyttää muutenkin eristysvastuk-
sen mittauksessa. Tutkittavana voivat olla esimerkik-
si muuntajan ensiö- ja toisiokäämien välinen eristys, 
käämin vuoto runkoon jne

Mikäli aihetta ja kiinnostusta ilmenee, lienee mah-
dollista palata Isotest asiaan uudestaan vaikkapa ra-
kentelun merkeissä. 

Åke Nyholm, Vähäkuja 5 
24800 Halikko
ake.nyholm@nyholma.fi

Isotestin säädettävä mit-
tausjännite synnytetään 9V 
pienoisparistosta DC/DC 
muuttajalla. Tämä on kaavi-
ossa vasemmalla puolella. 
Jännitettä säädetään  muut-
tajan pulssivälillä.  Muun-
tajana on kustannussyitä 
käytetty normaalia 230 V/2x6 
V -pienoisverkkomuuntajaa 
”takaperin”. 230 V käämissä 
olevalla jännitteenkahdenta-
jakytkennällä (C2 ja D2+D1) 
nostetaan DC-ulostulojänni-
te riittäväksi (max 500 V). 
Vuotovastusmittauspiiri on 
kaavion oikealla puoliskolla. 
Täydellinen kytkentäkaavio, 
osaluettelo ja Isotestin toi-
mintaselostus löytyy maini-
tusta osoitteesta. Siellä on li-
säksi painatuskuvat mittarin 
asteikosta, tarroista ja piiri-
levystä sekä rakennenkuvia 
laitteen sisältä.

Isotest 6-7 kytkentäkaavio 
© Gerhard Heigl
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