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1. INTRODUKTION
Vi gratulerar dig till ditt köp av en EUROTEST  Detta är en komplett
installationstestare som tillverkats av METREL. TOLEKA AB som är METREL:s
representant i Sverige är glada att kunna erbjuda en professionell
installationstestare för en komplett test av elektriska installationer. METREL har
tillverkat liknande instrument under många år. Med denna erfarenhet och kunskap
så har man utvecklat EUROTEST som är det idag överlägset bästa och mest
lättanvända installationstestaren på marknaden.

1.1. Generell beskrivning
EUROTEST är ett professionellt multifunktions- instrument avsett att utföra alla
mätningar enligt den Europeiska standarden SS/EN 61557 samt enligt ELSÄK-FS
1999:5/A61 och SS 436 46 61(som gäller i Sverige fr.o.m. 1 juli år 2000).

Instrumentet är utrustat med alla tillbehör nödvändiga för att på ett komfortabelt och
enkelt sätt utföra alla mätningar. EUROTEST förvaras i en mjuk väska tillsammans
med de flesta tillbehören.

De flesta elektroniska komponenterna i EUROTEST är tillverkade med SMD-teknik
och kräver därför ytterst lite serviceingrepp i framtiden. En stor teckenruta (display)
med bakgrundsbelysning gör det lätt att läsa både huvudresultatet så väl som
delresultat, parametrar och anmärkningar. De instrument som levereras av
TOLEKA AB eller dess återförsäljare levereras med svensk text även i
huvuddelen av den text som förekommer i setup-meny samt meddelanden i
teckenrutan. EUROTEST är användarvänlig och lättskött. Användaren behöver
endast läsa igenom  denna manual och därefter endast läsa i bifogade
»snabbmanualer«.

Vi rekomenderar att du läser den medlevererade boken Messurements on electric
installation in theory and practice eller går en kurs i installationskontroll som du
kan beställa av oss på TOLEKA AB. (Kurserna hålls på en ort nära dig).

Ett unikt inbyggt system för lagring av mätresultaten är en viktig möjlighet med
EUROTEST. En professionell Windows-mjukvara för PC som TOLEKA AB
översatt till svenska möjliggör en enkel överföring av mätresultat och övriga
parameters i båda riktningar mellan instrumentet och PC:n. Automatisk utformning
av en rapport. Genom att använda denna mjukvara kan kompletta mätningar
snabbt genomföras, vilket ger användaren en stor fördel framför att utarbeta
slutrapporten manuellt.

Den senast uppgraderade mjukvaran fungerar till Windows 95 / 98 / 2000 samt NT.
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1.2. Varningar
För att uppnå en hög säkerhet för användaren medan olika mätningar och tester
utförs, samtidigt som vi vill försäkra oss om att instrumentet eller mätobjektet inte
kommer till skada, är det nödvändigt att ta hänsyn till följande:

 Om instrumentet användes på ett sätt som inte finns beskrivet i denna
instruktionsmanual, kan ev. instrumentets skyddsfunktioner åsidosättas!

 Använd inte instrumentet om det eller dess tillbehör har synliga skador!

 Vid byte av säkring, följ anvisningarna i denna manual!

 Serviceingrepp eller kalibrering får i Sverige endast utföras av TOLEKA AB
eller annan av TOLEKA AB utsedd auktoriserad person / företag!

 Iakttag alla kända säkerhetsåtgärder, för att undvika risk för elektriska
stötar etc. då arbete utförs på en elektrisk installation!

 Använd endast de standardtillbehör som rekomenderas av METREL eller
TOLEKA AB!



EUROTEST 61557

4
TOLEKA AB – Tel:08-574 103 50 - Fax:08-570 349 22 – Info@toleka.se - www.toleka.se

1.3. Lista över mätbara parameters med en
EUROTEST

Parameters Funktions-
vredets läge

Beskrivning & tillbehör

Jordmotstånd RE

(4-ledarmetoden med spett)
R,ρ EARTH - Fyra anslutningar

- Två spett
Jordmotstånd RE

(4-ledarmetoden med spett samt
en strömtång)

R,ρ EARTH - Fyra anslutningar
- Två spett
- En strömtång

Jordmotstånd RE

(enligt den nya loop-metoden
med två strömtänger)

R,ρ EARTH - Två strömtänger

Specifikt jordmotstånd ρ R,ρ EARTH - Fyra anslutningar
- Fyra spett

Kontinuitet R hos skydds- och
potentialutjämningsledare R ±200 mA

CONTINUITY

- Test ström > 200 mAd.c.
- Enkel mätning
- Automatisk polaritetsväxling

Kontinuitet / Summerfunktion
Rx med låg testström

R ±200 mA
CONTINUITY

- Test ström < 7 mA
- Kontinuerlig mätning

Isolations-resistans-provning
Ri

RISO - Testspänningar:
50,100,250,500,1000 V

Varistor-överspänningsskydd
Beröringsspänning Ub

TEST - Test spänning 0 ÷ 1000 V
- Tröskelvärde ström 1 mA

Läckström  IL CURRENT - Strömtång
Startström  I CURRENT - Strömtång

Spänning- och ström-
Övertoner upp till 21:a överton HARMONICS

- Enfasnät
- Strömtång (strömöverton)
- Mätspets (spänningöverton)

Effekt P, Q, PA, cosϕ POWER
ENERGY

- Enfasnät
- Strömtång

Energi W POWER
ENERGY

- Enfasnät
- Strömtång

Kabel- och ledningssökning
phase rotation

/ LOCATOR

- I kombination med
tillbehöret A1005

-   Med eller utan spänning

Fasföljdsvisning phase rotation
/ LOCATOR

JFB - Beröringsspänning Uc RCD - Med eller utan testpinne
JFB - Utlösningstid t RCD

JFB - Utlösningsström RCD

JFB - Jordresistans RE

(extern källa)
RCD - Testpinne

- Utan att lösa ut JFB
JFB – Fel Slingresistans RL RCD - Utan att lösa ut JFB

Nätimpedans ZL-N, ZL-L ZLINE - Mellan L och N eller L och L
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Maximal kortslutningström /
Nätkortslutningsström  Ipsc

ZLINE - Mellan L och N eller L och L

Jordslutnings- Slingimpedans
ZL-PE

ZLOOP - Mellan L och PE

Minimal kortslutningström /
Jordkortslutningsström  Ipsc

ZLOOP - Mellan L och PE

Beröringsspänning vid
förväntad kortslut.ström Uc/Ipsc

ZLOOP - Testpinne
- Med extern testpinne

N-PE Slingresistans RN-PE RLOOP N-PE - Löser ej ut JFB
- Intern källa

Förväntad kortslutningsström
Ipsc (utan att lösa ut JFB) RLOOP N-PE

- Mellan N och PE
- Utan att lösa ut JFB

1.4. Gällande standards etc.
EUROTEST är tillverkad i enlighet med den Europeiska säkerhetsstandarden
♦ EN 61010 - 1

EMC (noise and immunity) i enlighet med Europeisk standard
♦ EN 50081 – 1 och EN 50082

       Mätningar utföres enligt kraven i den Europieiska standarden EN 61557:
♦ Isolationsresistans........................................................................ Part 2
♦ Felkretsimpedans......................................................................... Part 3
♦ Kontinuitetsmätning av jord- och potentialutjämningsledare ........ Part 4
♦ Jordresistansmätning ................................................................... Part 5
♦ Test / mätning på jordfelsbrytare JFB (RCD) i TT och TN-nät...... Part 6
♦ Fasföljdsvisning............................................................................ Part 7

Dessutom hänvisar vi till ELSÄK-FS 1999:5/A61 och SS 436 46 61
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2. INSTRUMENT BESKRIVNING

2.1. Instrumentets framsida
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Fig. 1. Instrumentets framsida

Beskrivning / teckenförklaring:

       1…… ON/OFF knapp, för att slå på eller stänga av instrumentet. Automatisk
avstängning sker ca: 10 minuter efter senaste aktivitet på någon knapp eller
vred.

2 ....... HELP knapp, visar hjälpmenyn i teckenrutan (anslutning av mätsladdar etc.)
      3……. Light knapp, , för att slå på eller stänga av teckenrutans

bakgrundsbelysning.Automatisk avstängning av belysningen sker efter ca:
20 sekunder efter senaste aktivitet på någon knapp eller vred.   

4 ....... RCL knapp, återkallar / hämtar sparade mätresultat etc ur minnet..
5 ....... SAVE knapp, sparara uppmätta resultat, parametrar etc i minnet..
6 PE beröringselektrod, testar PE-ledaren (om spänning förekommer på PE)
7 ....... START knapp, med ett tryck på knappen startar du respektive mätning.
8 ....... SETUP knapp för att:

♦ Ställa in teckenrutans kontrast.
♦ Ställa in datum och tid.
♦ Ställa in kommunikationsparametrar.
♦ Tömma samtliga minnesplatser.
♦ Välja mellan TT- / TN- / IT-nät

9……..ESC knapp, för att ångra senaste knapptryckning / återgå till föregående.
10 ..... Matrix LCD Teckenruta med bakgrundsbelysning
11 ..... Vridomkopplare / funktionsväljarratt för att välja önskad mätfunktion. Två

eller fler mätfunktioner kan i vissa fall väljas i samma läge.
12 ..... Bärremsfäste, för att fästa bärremmen i.
13 ..... Funktionsknappar, för att ställa in/välja  olika parametrar inom en funktion.

Funktionen av en speciell funktionsknapp är skriven i teckenrutan ovanför.
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2.2 Anslutningsdelen på sidan

Fig. 2. Anslutningsdelen

• Använd alltid originaldelar och mättillbehör.
• Max tillåten spänning mellan huvudanslutning till jord är 300 V!
• Max tillåten spänning mellan huvudanslutningarna är 500 V!
• Max tillåten spänning mellan huvudanslutningarna och C1 eller C2/P är

300 V!
• Max tillåten ström till C1-C2/P är 0,3 A!
• Är du osäker ring 08-570 349 00 för förtydligande!

Beskrivning / teckenförklaring:

1 ....... Huvudanslutning /nätanslutning
2 Skyddslock, skyddar mot samtidig anslutning av mätsladd och RS232 kabel.
3 ....... Anslutning för strömtång (C2/P).
4 Anslutning för strömtång (C1).

OBS! Spänning får ej anslutas mellan C1 och C2/P!
5 ....... RS 232 anslutning (för att ansluta EUROTEST till en PC och överföra info)
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2.3. Undersida

Fig. 3. Undersida

Beskrivning / teckenförklaring:

1 ....... Nackband  (möjliggör för användaren att hänga EUROTEST runt nacken).
2 Midjeband (möjliggör att ha EUROTEST fäst på midjan).
3 Kåpa (fäster nylonremmen till instrumentet). Skruven under detta skydd

måste skruvas ur vid service eller kalibrering.
4 ....... Skruv (skruven som lossar bärremmen eller vid öppning av instrumentet).
5 ....... Etikett med teknisk information beträffande mätområden etc..
6 ....... Lucka till batteri / säkringsutrymme.
7 ....... Skruv (lossas vid batteri eller säkringsbyte).
8 ....... Gummifötter.
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2.4. Standard tillbehör
Följande tillbehör bör finnas  i din leverans tillsammans med EUROTEST:

Bruksanvisning på svenska.
Bruksanvisning på engelska.
Measurements in Practice and Theory (bok om installationskontroll på engelska).
Protokoll från sluttest och garantibevis.

Snabbinstruktion på EUROTEST (inplastad i A5-format).
Snabbinstruktion i hur du på lämpligt sätt utför en installationskontroll i Sverige.
Programvara för Windows 95/98/2000/NT översatt till svenska av TOLEKA AB.
Dataöverföringskabel.

Plug-commander, mätsladd för nätanslutning (Schuko) med START och SAVE.
Universalmätsladd för direktanslutning med beröringsskyddade stiftproppar.
Mätspetsar, 2 st.
Krokodilklämma 1 st.
Bärremmar 2 st.
Väska

2.5. Extra tillbehör som beställes separat
Best.nr. Beskrivning
* A1018 1:a strömtång (blå) Ø 55 mm, 0,5 mA – 500 A, 1000:1.
* A1019 2:a strömtång (grå) Ø 55 mm, (vid loop-mätning av jordmotstånd)
* Serie M1 Flera mindre tänger Ø 15 mm för trånga utrymmen, begär info.
* A1002 Tip-commander med spets och separat sladd med stiftpropp.
* A1005 Mottagare vid kabel- och ledningssökning. (Instrumentet sänder).
* A1110 Trefaskabel med 16 A handske för fasrotation
* A1111 Trefasadapter med ratt och 16 A handske för snabb omställning.
* A1021 Anslutningssladd med 4 st  (stapelbara) stiftproppar. (S2001 & 2).
* A1026 Förlängningssladd 20 m med krokodil för kontinuitetsmätning
* S2001 20 meter jordmotståndsmätsladdset inkl. spett och liten väska.
* S2002 50 meter jordmotståndsmätsladdset inkl. spett och stor väska.

För övriga mätsladdar, krokodilklämmor och tillbehör ring 08-570 349 00 och
berätta om just ditt problem eller dina önskemål. Sortimentet utvecklas ständigt.
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3. MÄTINSTRUKTIONER

3.1. Isolationsprovning / resistans / ”megga”
Det finns många olika mätobjekt på olika platser som isolationsmotståndet skall
provas / mätas, för att garantera säkerhet mot elektriska stötar. T.ex.:
♦ Isolationsresistansen mellan installationens olika ledare (alla kombinationer).
♦ Isolationsresistansen i ickeledande utrymmen (väggar och golv).
♦ Isolationsresistansen i jordkabel.
♦ Resistansen i halvledande (antistatiska) golv.

För ytterliggare generell information hänvisar vi till:
- Handboken: Measurements on electric installations in practice and theory.
- ELSÄK-FS 1999:5/A61 (612.3), SS 436 46 61 och EN61557-2.
- Kurs i installationskontroll.

Varning!
• Kontrollera att testobjektet är spänningslöst innan mätningen påbörjas!
• När du isolationsprovar mellan ledare se till att alla laster frånkopplats och

att alla brytare är stängda!
• Berör ej testobjektet under test då fara för elektriska stötar  föreligger!
• Anslut ej instrumentet till externa kretsar där spänningar över 600 V AC/DC

förekommer, för att undvika skador på instrumentet!
• I fall av kapacitiva  mätobjekt (kapacitiv kompensering av reaktiv effekt,

långa mätsladdar etc.) kan den automatiska urladdningen av testobjektet ta
tid efter avslutad mätning. Teckenrutan/displayen kommer att visa en
sjunkande spänning. Koppla ej ifrån mätsladdarna förrän spänningen
sjunkit under 50 V alternativt ladda ur mätobjektet försiktigt manuellt!

Att utföra mätningen ?

Steg 1
♦ Anslut mätsladden (Universalkabeln eller Tip commander) till instrumentet.

♦ Ställ vridomkopplaren i läge RISO, följande kan visas i teckenrutan  / display:

Fig. 4. Isolationsprovning, inledande meny. Um = Aktuell testspänning.

50 V .............Senast inställda
nom. testspänning.

1 MΩ............Senast inställda nedre
gränsvärde för
isolationsresistans.

Um...............Aktuell nätspänning.
18 : 35 : 27...Aktuell tid.
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Steg 2
♦ Ställ in önskad Testspänning, ( Uiso)  med F1-knappen. Du kan välja mellan
50, 100, 250, 500 or 1000 V och vald testspänning visas överst i teckenrutan.

Steg 3
♦ Ställ in önskad nedre gräns (Llim) med F2-knappen. Detta värde kommer att
jämföras med uppmätt värde, om mätningen resulterar i ett värde under det nedre
gränsvärdet så visas ”!” samt ”Resultatet under limit / nedre gränsvärde”.

Inställning av nedre gränsvärde (Llim)

♦ Tryck på (Llim) F2-knappen och välj ett gränsvärde enligt tabellen nedan.

Fig. 5. Inställning av nedre gränsvärde (Llim) samt tabell över områden och steg.

♦ Värden mellan 0,00 MΩ och 200 MΩ enligt tabellen ovan kan ställas in med
piltangenterna (↑ ) F2- och (↓ ) F3- knapparna. Om mätresultatet inte skall
jämföras med ett gränsvärde kan (Off) F4-knappen tryckas in. Valt gränsvärde
överst i teckenrutan / displayen kommer då att bytas ut mot * MΩ  markering.
Off (AV) ändras till On (PÅ), som möjliggör att växla mellan funktionerna.

♦ Tryck på (Back) F1-knappen, efter att ha ställt in ett gränsvärde, för att återgå
till isolationsprovningens inledande meny (se figur 4) och utföra provningen.

Steg 4
♦ Anslut mätsladden till mätobjektet (spänningslöst), enligt figur 6 nedan  (tryck
och stega med HELP-knappen  för att erhålla en grafisk visning av olika
inkopplingsanvisningar. L//L1 = svart, N/L2 = blå, PE/L3 = grön.

Praktiska tips vid en installationskontroll:
Anslut i under- eller gruppcentral och mät mellan L1, L2, L3 – N, L1, L2, L3 – PE
samt N-PE. Om du erhåller ett godkänt värde (t.ex. högre än 0,25 MΩ vid 250 V,
0,5 MΩ vid 500 V, 1 MΩ vid 1000 V) så behöver du eventuellt inte isolationsprova i
respektive grupp. Om du är osäker eller i centralen ej fick ett godkänt värde så skall
du enligt standarden isolationsprova på samtliga elektriska ledningsanslutningar
(inte bara kablar)!

Område (MΩ) Steg (MΩ)
0,01 – 0,25 0,01
0,25 – 1 0,05
1 – 10 1
10 – 200 10
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Fig. 6. Anslutning av universalsladden till vänster och Tip Commander A1002
(tillbehör) till höger. (Anslutning med A1111 sker i en 16 A Europahandske).

Steg 5
♦ Tryck på START-knappen och håll den intryckt, tills ett resultat stabilliserat sig i
teckenrutan, släpp då knappen. Ett mätresultatet visas liknande bilden nedan.

Fig. 7. Exempel på ett mätresultat vid en isolationsprovning utförd med 500 V.
Um = Använd testspänning.

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Observera!

♦ Vid högre spänning än 30 V AC/DC mellan mätpunkterna kommer
isolationsprovningen inte att utföras efter att START-knappen är intryckt. I
teckenrutan visas i stället ” ! ” samt Spänning >30 V! En pipande varningssignal
kommer också att aktiveras.
♦ Mätobjektet urladdas automatiskt efter att mätningen är utförd. Aktuell spänning
visas under urladdningen tills spänningen är under 30 V!
♦ Om mätresultatet är utanför mätområdet (öppna mätsladdar eller bra isolation)
visas följande meddelande >1000 MΩ (vald testspänning 250, 500 eller 1000 V)
eller >200 MΩ  (vald testspänning är 50 or 100 V)!

Den positiva spänningspolariteten mäts vid L/L1på universalmätsladden resp.
spetsen på Tip comander (A1002).
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3.2. Kontinuitetstest på skyddsledare
Kontinuiteten hos samtliga skyddsledare skall mätas, innan installationen
spänningssättes (ny- eller ombyggd installation). Mätning skall utföras i samtliga
lamp- eluttag och andra anslutningar. Den högsta tillåtna resistansen är beroende
på vilka laster som finns i olika installationer (TN, TT-nät) etc.

För ytterliggare generell information hänvisar vi till:
- Handboken: Measurements on electric installations in practice and theory.
- ELSÄK-FS 1999:5/A61 (612.2), SS 436 46 61 och EN 61557-4.
- Kurs i installationskontroll.

Varning!
Kontrollera att testobjektet är spänningslöst innan mätningen påbörjas!

Att utföra mätningen ?

Steg 1
♦ Anslut mätsladden (Universalkabeln eller Tip commander) till instrumentet.

♦ Ställ vridomkopplaren i läge R±200mA / CONTINUITY, ”Continuity of protecion
conductors” eller ”Continuity” visas i teckenrutan  /displayen:.

Välj  funktionen för kontinuitetstest av skyddsledare, med  (FUNC) F1-knappen.
Denna funktion är vald när  R ± 200 mA visas i teckenrutan/displayen (se nedan).

Fig. 8. Kontinuitetstestens inledande meny.

Steg 2
♦ Ställa in eventuellt önskad summerton, med (summer) F3-knappen. Summern
kan väljas i aktivt läge (summersymbolen visas överst i teckenrutan) alternativt i
passivt läge (summersymbolen visas ej). I de fall du valt en aktiv summer, kommer
varje mätresultat, lägre än det inställda övre gränsvärdet (godkänt mätresultat) att
resultera i en ca: 2 sekunder lång summerton.

10.0 Ω Senast valda övre gränsvärde

R+......... Delresultat (blå mätsladd
Ansluten till positiv
testspänning).

R-.......... Delresultat (blå mätsladd
Ansluten till negativ
testspänning
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Steg 3
♦ Ställ in önskad övre gräns (Hlim) med F2-knappen. Detta värde kommer att
jämföras med uppmätt värde, om mätningen resulterar i ett värde högre än det övre
gränsvärdet så visas ! samt ”Resultatet över limit / övre gränsvärde”. Om värdet
är OK (lägre än gränsvärdet) så låter summern (om den är i aktivt läge se ovan).

               
Inställning av övre gränsvärde (Hlim)

♦ Tryck på (Hlim) F2-knappen och välj ett gränsvärde.

Fig. 9. Inställning av gränsvärde. Välj övre gränsvärde / Set high limit.

♦ Värden mellan 0,1Ω och 20,0 Ω i steg om 0,1 Ω kan ställas in med
piltangenterna (↑ ) F2- och (↓ ) F3- knapparna. Om mätresultatet inte skall
jämföras med ett gränsvärde kan (Off) F4-knappen tryckas in. Valt gränsvärde
överst i teckenrutan / displayen kommer då att bytas ut mot * Ω  markering.
Off (AV) ändras till On (PÅ), som möjliggör att växla mellan funktionerna.

♦ Tryck på (Back) F1-knappen, efter att ha ställt in ett gränsvärde, för att återgå
till Kontinuitetsmätningens inledande meny (se figur 8) och utföra provningen.

Steg 4
♦ Kompensera resistansen på mätsladdar inkl. förlängningssladdar  (om dom
inte är kompenserade förut eller om du bytt ut / ändrat på mätsladdarna.

Hur utföra kompensering av resistansen på mätsladdarna?

♦ Kortslut dina mätsladdar inkl. ev. förlängningssladdar (A1026) se bilden nedan..

Fig. 10. Kortslutna mätsladdar. L/L1 = svart, N/L2 = blå anslutes till PE/L3 = grön.
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♦ Tryck på START-knappen och släpp upp den, som om du utförde en vanlig
mätning.

♦ Tryck på (Comp) F4-knappen, i teckenrutan visas ett meddelande att
kompensering av mätsladdar skett därefter visas 0,00 Ω samt Co i teckenrutans
övre kant. Detta indikerar att mätsladdarnas resistans är kompenserad/nollställd
och att instrumentet är redo att utföra en mätning.

För att ta bort en mätsladdskompensering följ samma procedur som beskrivits
ovan men med öppna mätsladdar Co märkningen i teckenrutan kommer att
försvinna som en bekräftelse att mätsladdskompenseringen är borttagen..
Samma kompensering kan utföras i CONTINUITY-funktionsläge.

Steg 5
♦ Anslut mätsladdarna till mätobjektet spänningslöst enligt bilden nedan (Tryck

och stega på HELP –knappen så visas olika grafiska anslutningsanvisningar).

Fig. 11. Anslutning med universalmätsladden och en förlängningssladd (ev.
A1026). L/L1 = svart, N/L2 = blå anslutes till PE/L3 = grön.
 MPEC = huvudjordskena, PCC = skyddsledarskena vid gruppcentral.

Fig. 12. Anslutning med Tip-comander A1002 (tillbehör).
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Steg 6
♦ Tryck på START knappen. Mätningen utföres och mätresultatet visas. Varje
mätning utföres i två steg med automatisk växling av polariteten (se bilden nedan).

Fig. 13. En kontinuitetsmätning.

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentationsändamål, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Observera!

♦ Vid högre spänning än 10 V AC/DC mellan mätpunkterna kommer
kontinuitetsmätningen inte att utföras efter att START-knappen är intryckt. I
teckenrutan visas i stället ” ! ” samt Spänning >10 V! En pipande varningssignal
kommer också att aktiveras.

♦ Om resistansvärdet som uppmättes överstiger 5 Ω (uppmätt med ett
okompenserat instrument) så kommer kompensationen ej att utföras efter att
Comp-knappen tryckts in. Även annan äldre kompensation kommer att avbrytas
(Co meddelandet försvinner) och istället visas Resistansen > 5 Ω.

♦ Om mätresultatet är utanför mätområdet (öppna mätsladdar )  >2000 Ω visas.

Praktiska tips vid en installationskontroll:
Mät med förlängningssladd mellan undercentralens jordskena och samtliga eluttag
eller anslutningspunkter. Spara det sämsta värdet i respektive grupp.
Ditt mätresultat bör vara i milliohm (upp till max. 2 Ω)!
Du behöver tillverka eller köpa en lämplig förlängningssladd.
Du kan använda de sladdar som ingår i jordmätningssetet S2001 och S2002 eller
beställa en separat förlängningssladd A1026 som är 20 meter lång + kraftig
krokodilkämma för att anslutas till jordskenan i centralen.

Co....... Mätsladdarnas resistans
är kompenserad .

Huvudresultatet är lika med
medelvärdet mellan dehögsta
resp. lägsta delmätvärdena!



EUROTEST 61557

18
TOLEKA AB – Tel:08-574 103 50 - Fax:08-570 349 22 – Info@toleka.se - www.toleka.se

3.3. Kontinuitet vid allmänt förbindelseprov
Denna funktion är avsedd att användas liknande en ”testsummer”  vid underhåll
och reparation av elektrisk utrustning. Generellt så fungerar den som en på en
standardmultimeter eller testsummer som visar ett uppmätt resistansvärde.

För ytterliggare generell information hänvisar vi till:
- Handboken: Measurements on electric installations in practice and theory.
- ELSÄK-FS 1999:5/A61 (612.7-9) och SS 436 46 61.
- Kurs i installationskontroll.

Varning!
Kontrollera att testobjektet är spänningslöst innan mätningen påbörjas! !
Om mätspetsarna anslutes till en nätspänning så är det troligt att säkringen
på 0,315/250V (under batteriluckan) löst ut (se kapitel 5.2. Säkringar).

Att utföra mätningen ?

Steg 1
♦ Anslut mätsladden (Universalkabeln eller Tip commander) till instrumentet.

♦ Ställ vridomkopplaren i läge R±200mA / CONTINUITY, ”Continuity of protecion
conductors” eller ”Continuity” visas i teckenrutan  /displayen:.

♦ Välj  funktionen för allmän kontinuitetstest CONTINUITY med  (FUNC) F1-
knappen. Denna funktion är vald när  CONTINUITY visas i teckenrutan/displayen.

Fig. 14. 7 mA kontinuitetstestens / summerfunktionens inledande meny. 10,0 Ω =
Senaste övre gränsvärde. Co = Mätsladdarna är kompenserade / kalibrerade.

Steg 2
♦ Ställ in önskad övre gräns (Hlim) med F2-knappen. Detta värde kommer att
jämföras med uppmätt värde, om mätningen resulterar i ett värde högre än det övre
gränsvärdet så visas ! samt ”Resultatet över limit / övre gränsvärde”. Om värdet
är OK (lägre än gränsvärdet) så låter summern (om den är i aktivt läge se ovan).

10.0 Ω... Latest set high limit value.
Co......... Resistance of test leads

has already been
compensated in R±200mA

function.



EUROTEST 61557

19
TOLEKA AB – Tel:08-574 103 50 - Fax:08-570 349 22 – Info@toleka.se - www.toleka.se

Inställning av övre gränsvärde (Hlim)

♦ Tryck på (Hlim) F2-knappen och välj ett gränsvärde enligt figuren nedan.

Fig. 15. Gränsvärdesjusteringsmeny

♦ Värden mellan 0,1Ω och 20,0 Ω i steg om 0,1 Ω kan ställas in med
piltangenterna (↑ ) F2- och (↓ ) F3- knapparna. Om mätresultatet inte skall
jämföras med ett gränsvärde kan (Off) F4-knappen tryckas in. Valt gränsvärde
överst i teckenrutan / displayen kommer då att bytas ut mot * Ω  markering.
Off (AV) ändras till On (PÅ), som möjliggör att växla mellan funktionerna.

♦ Tryck på (Back) F1-knappen, efter att ha ställt in ett gränsvärde, för att återgå
till Kontinuitetsmätningens inledande meny (se figur 14) och utföra provningen.

Steg 3
♦ Tryck på START knappen. Mätningen utföres (kontinuerligt) och mätresultatet
visas.

Steg 4
♦ Anslut mätsladdarna till mätobjektet enligt figuren nedan (Tryck och stega på
HELP-knappen för grafisk anslutningsanvisningar.

Fig. 16. Anslutning med Universalmätsladden.
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Fig. 17. Anslutning med Tip-commander, A1002 (tillbehör).

♦ Tryck in START-knappen återigen, för att avsluta mätningen. Det senaste
uppmätta värdet visas i teckenrutan (se figuren nedan).

Fig. 18. Exempel på uppmätt mätresultat i CONTINUTY. Summersymbolen betyder
att summern låter om värdet understiger övre gränsvärde.

♦ Detta mätvärde kan ej sparas (det är bara ett tillfälligt mätresultat).

Observera!
♦ Vid högre spänning än 10 V AC/DC mellan mätpunkterna kommer
kontinuitetsmätningen inte att utföras efter att START-knappen är intryckt. I
teckenrutan visas i stället ” ! ” samt Spänning >10 V! En pipande varningssignal
kommer också att aktiveras.

♦ Om mätresultatet är utanför mätområdet (öppna mätsladdar )  >2000 Ω visas.

♦ Positiv polaritet på testspänningen är ansluten till L/L1 på universalmätsladden
respektive i spetsen på Tip-commandern.

♦ Kompensation av mätsladdarna kan även utföras i denna mätfunktion.

......Displayed result is equiped
with buzzer sign in case, if
it is lower than set high
limit value.
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3.4. Jordresistansmätning (intern generator)
EUROTEST kan utföra jordresistans / motstånds-mätning med tre olika metoder.
Lämplig metod väljs av användaren beroende på vilket jordningssystem som skall
testas.

För ytterliggare generell information hänvisar vi till:
- Handboken: Measurements on electric installations in practice and

theory.
- ELSÄK-FS 1999:5/A61 (612.6.2), SS 436 46 61 OCH EN 61557-5.
- Kurs i installationskontroll.

Mätning av övergångsmotstånd till jord vid
användning av fyr-ledarmetoden ?

Steg 1
♦ Ställ vridomkopplaren i läge ρ  RE , “Earth Resistance” eller “Earth Resistivity”
visas i teckenrutan  / displayen:.

♦ Välj Earth Resistance funktion (fyr-ledarmetoden), med med  (FUNC) F1-
knappen. Denna funktion är vald när  R EARTH visas i teckenrutan/displayen (se
nedan).

Fig. 19. Jordresistansmätningens inledande meny Rc = strömelektrod Rp =
spänningselektrod.

Steg 2
♦ Ställ in önskad övre gräns (Hlim) med F2-knappen. Detta värde kommer att
jämföras med uppmätt värde, om mätningen resulterar i ett värde högre än det övre
gränsvärdet så visas ! samt ”Resultatet över limit / övre gränsvärde”.

Inställning av övre gränsvärde (Hlim)

♦ Tryck på (Hlim) F2-knappen och välj ett gränsvärde. Följande visas:

Rc ... Resistance of current probe.
Rp... Resistance of potential probe.
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Fig. 20. Justering av gränsvärde och en tabell över inställningsbara gränsvärden.

♦ Värden mellan 1 Ω  och 5000 Ω i steg enligt tabellen kan ställas in med
piltangenterna (↑ ) F2- och (↓ ) F3- knapparna. Om mätresultatet inte skall
jämföras med ett gränsvärde kan (Off) F4-knappen tryckas in. Valt gränsvärde
överst i teckenrutan / displayen kommer då att bytas ut mot * Ω  markering.
Off (AV) ändras till On (PÅ), som möjliggör att växla mellan funktionerna.

Tryck på (Back) F1-knappen, efter att ha ställt in ett gränsvärde, för att återgå till
Jordmotståndsmätningens inledande meny (se figur 19) och utföra provningen.

Steg 3
♦ Anslut mätsladdarna till instrumentet och mätobjektet enligt bilden nedan.

(tryck på HELP knappen så visas en grafisk anslutningsanvisning i
teckenrutan/displayen).

Fig. 21. Anslutning av  20 meter långa mätsladdar + krokodilklämmor. (S2001).
H = blå (C2), S = röd (P2), ES  = grön (P1), E = svart (C1).
MPEC = huvudjordningskena, Rc = strömelektrod Rp = spänningselektrod, d
= ett jordtags längd i jord alt. det längsta avståndet mellan två enskilda
jordtag i anläggningen.

Range / discrete
value (Ω)

Step (Ω)

1 – 100 1
166, 250, 500,
833, 1666,
2500, 5000

⁄
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Fig. 22. Anslutning av  50 meter långa mätsladdar + krokodilklämmor. (S2002).
d = det längsta avståndet mellan 2 st enskilda jordtag alt. ett jordtags längd.

Steg 4
♦ Tryck på START knappen och håll den intryckt tills mätvärdet stabiliserats.
Mätresultatet visas (se bilden nedan).

Fig. 23. Exempel på ett mätresultat. Rc = strömelektrod Rp = spänningselektrod.
Även dessa båda resistanser mäts och visas kontinuerligt.

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentationsändamål, se kapitel 4.3 Lagring av resultat.

Observera!
♦ Vid högre spänning än 20 V AC/DC mellan H och E alternativt mellan ES och S,
kommer jordmotståndsmätningen inte att utföras efter att START-knappen är
intryckt. I stället visas ” ! ” samt Spänning >20 V! Varningssignal aktiveras.
♦ Om motståndet till strömelektroden eller spänningselektroden är för högt (>(4 k
Ω + 100 RE) eller >50 kΩ, vilket som är lägst), märks mätresultatet “!” och
meddelandet: Pote. spike Rp > xxx Ω / Curr. spike Rc > xxx Ω Värdet xxx är
beräknat (för varje visat resultat) baserat på det visade resultatet!
♦ Om mätresultatet är utanför mätområdet (öppna mätsladdar )  >20 kΩ visas.

Both resistances, Rc and Rp are
measured and displayed
continuously.



EUROTEST 61557

24
TOLEKA AB – Tel:08-574 103 50 - Fax:08-570 349 22 – Info@toleka.se - www.toleka.se

Jordmotståndsmätning med fyr-ledarmetoden i
kombination med en strömtång (A1018).

Steg 1
♦ Ställ vridomkopplaren i läge ρ  RE , “Earth Resistance” eller “Earth Resistivity”
visas i teckenrutan / displayen:.
♦ Välj Earth Resistance funktion (fyr-ledarmetoden + 1 strömtång), med med
(FUNC) F1-knappen. Denna funktion är vald när  R EARTH + strömtångsymbol
visas i teckenrutan / displayen (se nedan).

Fig. 24. Jordresistansmätningens inledande meny. Re = tot. jordmotstånd.

Steg 2
♦ Ställ in önskad övre gräns (Hlim) med F2-knappen. Detta värde kommer att
jämföras med uppmätt värde (se sidan 22).

Steg 3
♦ Anslut mätsladdarna och strömtången (A1018) till instrument och mätobjekt,
enligt bilden nedan (Tryck och stega med HELP -knappen för anslutningshjälp).

Fig. 25. Anslutning med 20 meters mätsladdar + krokodiler och en strömtång,
d = det längsta avståndet mellan två enskilda jordtag i anläggningen.
S placeras 5 x d x 0,62 från det jordtag som skall mätas.

Re... Total Earth Resistance (clamp
current not considered).

Rc ... Resistance of current probe.
Rp... Resistance of potential probe.
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!? ..... Kontrollera att strömtången anslutes runt E, annars kommer parallell
resistans på samtliga övriga elektroderna (RE1 till RE3) mätas!

 Steg 4
♦ Tryck på START knappen och håll den intryckt tills mätvärdet stabiliserats.
Mätresultatet visas (se bilden nedan).

Fig. 26.  Exempel på mätresultat med en strömtång + hjälpjord

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentationsändamål, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Observera!
♦ Vid högre spänning än 20 V AC/DC mellan H och E alternativt mellan ES och S,
kommer jordmotståndsmätningen inte att utföras efter att START-knappen är
intryckt. I stället visas ” ! ” samt Spänning >20 V! Varningssignal aktiveras.

♦ Om motståndet till strömelektroden eller spänningselektroden är för högt (>(4 k
Ω + 100 RE) eller >50 kΩ, vilket som är lägst), märks mätresultatet “!” och
meddelandet: Pote. spike Rp > xxx Ω / Curr. spike Rc > xxx Ω Värdet xxx är
beräknat (för varje visat resultat) baserat på det visade resultatet!

♦ Om mätresultatet är utanför mätområdet (öppna mätsladdar )  >20 kΩ visas.

♦ Om den uppmätta strömmen med tången (A1018) är lägre än 0,5 mA så visas
Clamp current < 0,5 mA i teckenrutan / displayen, vilket är en indikering på att
mätresultatet kan vara felaktigt (resultatet är riktigt om Rtot./Rpart.<100).

♦ I de fall strömstyrkan är högre än 3 A, kommer meddelande Noise current >3A
visas, vilket indikerar att mätresultatet kan vara felaktigt!

Med denna metod behöver man inte öppna jordförbindningarna utan kan
resistansmäta både den totala jordresistansen (Re) och de individuella
jordningarna när de fortfarande är galvaniskt anslutna till det samlade jordsystemet.
De främsta fördelarna är: Snabbare mätningar. Ökad person och
anläggningssäkerhet. Man mäter som det verkligen är inkl. oxcid. Man riskerar inte
att glömma återställa någon öppnad jordning.
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Jordmotståndsmätning med loop-metoden
endast 2 strömtånger (A1018 och A1019)

Steg 1
♦ Ställ vridomkopplaren i läge ρ  RE , “Earth Resistance” eller “Earth Resistivity”
visas i teckenrutan / displayen:

♦ Välj Earth Resistance funktion med 2 strömtänger med med  (FUNC) F1-
knappen. Denna funktion är vald när  R EARTH + 2 strömtångsymboler visas i
teckenrutan / displayen (se nedan).

Fig. 27. Jordresistansmätningens inledande meny. 50 Ω = senaste gränsvärdet.

Steg 2
♦ Ställ in önskad övre gräns (Hlim) med F2-knappen. Detta värde kommer att
jämföras med uppmätt värde (se sidan 22 eller 23). Välj 1 till 100 Ω. I steg om 1 Ω

Steg 3
♦ Anslut strömtångerna A1018 (blå) mellan C1-C2/P och A1019 (grå) mellan
L/L1 och N/L2 på universalmätsladden till instrument och mätobjekt, enligt bilden
nedan (Tryck och stega med HELP -knappen för grafisk anslutningshjälp).

Fig. 28. Anslutning med 2 st strömtänger (A1018 och A1019) med min. 30 cm
avstånd ifrån varandra. OBS! minst 2 jordanslutningar förbundna med varandra.

50 Ω.... Latest set high limit value.
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Steg 4
♦ Tryck på START -knappen och släpp upp knappen. Mätningen startar och
mätresultatet visas (kontinuerlig mätning).

♦ Tryck på START -knappen återigen när mätningen anses avslutad, det senaste
uppmätta värdet visas (se nedan).

Fig. 29. Exempel på mätresultat. 20 Ω = valt gränsvärde.

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentationsändamål, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Observera!
♦ Om mätresultatet ligger utanför mätområdet (öppna mätsladdar) visas
meddelandet >99,9 Ω i teckenrutan / displayen!

♦ I de fall strömtången mäter en störström, högre än 3 A, kommer meddelande
Noise current >3A visas, vilket indikerar att mätresultatet kan vara felaktigt!

♦ Denna mätmetod (den s.k. loop-metoden) förutsätter minst 2 st separata
jordtag som är anslutna med varandra (t.ex. 2 st åskledare förbundna med
varandra ovanpå ett tak) så att en sluten slinga (loop) uppstår. Den ena tången är
kopplad till en AC-generat or i EUROTEST och den andra till en impedansmätande
krets. Instrumentet räknar om insignalen, relaterad till utsignalen till ett
resistansvärde.

Med denna metod behöver man inte öppna jordförbindningarna utan kan
resistansmäta både den totala jordresistansen (Re) och de individuella
jordningarna när de fortfarande är galvaniskt anslutna till det samlade jordsystemet.
Man behöver ej heller sätta ut några jordsonder.
De främsta fördelarna är: Snabbare mätningar. Ökad person och
anläggningssäkerhet. Man mäter som det verkligen är inkl. oxcid. Man riskerar inte
att glömma återställa någon öppnad jordning. Du kan mäta trots asfalt, snö, tjäle
etc.
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3.5. Specifikt Jordmotstånd (jordresistivitet)
Det är att rekommendera att mäta jordresistiviteten när parametrarna till ett
jordningssystem skall beräknas (mått och yta på jordelektroden, lämpligt djup för
jordningssystemet etc.) för att uppnå en säkrare uträkning

För ytterliggare generell information hänvisar vi till:
- Handboken: Measurements on electric installations in practice and

theory.
- ELSÄK-FS 1999:5/A61 (612.6.2), SS 436 46 61 och EN 61557-5.
- Kurs i installationskontroll.

Utföra mätningen

Steg 1
♦ Ställ vridomkopplaren i läge ρ  RE , “Earth Resistance” eller “Earth Resistivity”
visas i teckenrutan  /displayen:.

♦ Välj Earth Resistance funktion (fyr-ledarmetoden), med med  (FUNC) F1-
knappen. Denna funktion är vald när  ρ EARTH visas i teckenrutan / displayen (se
nedan).

Fig. 30. Jordmotståndsmätningens inledande meny.
Rc = motstånd till strömelektrod, Rp = motstånd till spänningselektroden.

Steg 2
♦ Ställ in avstånd ”a” mellan jordspetten. Det valda avståndet bör vara samma
som det kommer att vara vid själva mätningen.

Hur man ställer in ett avstånd mellan jordspetten ?

♦ Tryck på (DIST) F2-knappen, för att komma i läge att ”Justera avståndsvärdet”.
Följande meny visas:

Rc ... Resistance of current probe.
Rp... Resistance of potential probe.
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Fig. 31. Justeringsmeny för att välja avstånd. Ställ in avståndsvärde.

♦ Värden mellan 1 m  och 30 m i steg om 1 m kan ställas in med piltangenterna
(↑ ) F2- och (↓ ) F3- knapparna. Valt avstånd visas överst i teckenrutan /
displayen.

♦ Tryck på (Back) F1-knappen, efter att ha ställt in ett avstånd, för att återgå till
Jordmotståndsmätningens inledande meny (se figur 30).

Steg 3
♦ Anslut mätsladdarna till instrument och mätobjekt, enligt bilden nedan (Tryck
och stega med HELP -knappen för grafisk anslutningshjälp).

Fig. 32. Anslutning med 20 m långa mätsladdar (S2001). Slå ned 4 st spett med
samma avstånd a mellan spetten, a = avståndet valt med DIST F2-knappen.
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Steg 4
♦ Tryck på START -knappen och håll den intryckt tills mätvärdet stabiliserats.
Mätresultatet visas (se nedan).

Fig. 33. Exempel på mätresultat

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentationsändamål, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Observera!
♦ Vid högre spänning än 20 V AC/DC mellan H och E, kommer mätningen av det
specifika jordmotståndet inte att utföras efter att START-knappen är intryckt. I
stället visas ” ! ” samt Spänning >20 V! Varningssignal aktiveras.

♦ Om motståndet till strömelektroden eller spänningselektroden är för högt (>(4 k
Ω + 100 RE) eller >50 kΩ, vilket som är lägst), märks mätresultatet “!” och
meddelandet: Pote. spike Rp > xxx Ω / Curr. spike Rc > xxx Ω Värdet xxx är
beräknat (för varje visat resultat) baserat på det visade resultatet!

♦ Om mätresultatet är utanför mätområdet (öppna mätsladdar )  >2000 kΩ visas.
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3.6. PE - test
När mätningar utförs, som kräver att nätspänningen är tillslagen  (RLOOP, ZLOOP

eller RCD parametrar), kommer EUROTEST automatiskt testa om spänning på
skyddsledaren (PE) föreligger. Denna kontroll skall utförs i alla nätuttag (1-fas såväl
som 3-fas) på alla nyinstallationer och ombyggnationer för att kontrollera om fas-
och skyddsledare av misstag kan ha blivit förväxlade. En sådan situation kan vara
livsfarlig !

För ytterliggare generell information hänvisar vi till:
- Handboken: Measurements on electric installations in practice and

theory.
- ELSÄK-FS 1999:5/A61 (612.6), SS 436 46 61 OCH EN 61557.
- Kurs i installationskontroll.

När utförs denna test automatisk?

Testen utförs automatiskt alltid när användaren berör PE-knapparna under
START-knappen (se position 6 på figur 1). Funktionsvredet måste vara ställt i
något av lägena RLOOP, ZLOOP eller RCD .

Steg 1
♦ Anslut lämplig mätsladd (Universalmätsladden eller Plugcommander etc.)

♦ Ställ vridomkopplaren i läge RLOOP, ZLOOP eller RCD. Bara i något av dessa
lägen kan PE-testen utföras.

Steg 2
♦ Anslut mätsladden till nätet (1-fas eller 3-fasnät) alternativt mätobjektet (enligt
bilden nedan).

Fig. 34. Anslutning av Plugcommander till ett eluttag med omkastade L och PE-
ledare.
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Fig. 35. Anslutning av Universalmätsladden till en lasts anslutning med omkastade
L och PE-ledare. L/L1 = svart, N/L2 = blå, PE/L3 = grön.

Steg 3
♦ Berör PE-knapparna (användaren vidrör dessa nornalt automatiskt när START-
knappen trycks in vid en mätning). Om PE är ansluten till fasspänning. Kommer
varningsmeddelandet Dangerous PE voltage / Farlig PE-spänning att visas i
teckenrutan / displayen samt en kontinuerlig summersignal ljuder och ingen
mätning kommar att utföras även om START-knappen trycks in.

Varning!
♦ Om fasspänningen upptäcks på PE-ledaren, skall alla mätningar
ögonblickligen avbrytas och felet åtgärdas innan mätningarna eller andra
aktiviteter återupptas!

Observera!
♦ Stå på icke-isolerat golv när detta test utförs då resultatet i annat fall blir fel!
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♦ 

3.7. JFB - beröringsspänning och Jord- /
slingresistans

 Båda dessa parametrar testas samtidigt utan att lösa ut jordfelsbrytare (JFB).
Välj Slingresistansfunktionen (Rs) för högre nogrannhet på Jord- / Slingresistansen.

- För ytterliggare generell information se hanboken etc.
- ELSÄK-FS 1999:5/A61 (612.9), SS 436 46 61 OCH EN 61557-6.

Mäta beröringsspänning och jord-/slingresistans ?
Steg 1
♦ Anslut lämplig mätsladd (Universalmätsladden eller Plugcommander etc.)
♦ Ställ vridomkopplaren i läge RCD, den inledande menyn visas i teckenrutan.
♦ Välj Beröringsspänningsfunktionen med med  (FUNC) F1-knappen. Denna
funktion är vald när  RCD Uc visas i teckenrutan / displayen (se nedan).

Fig. 36. RCD Uc, Beröringsspänningsmätningen inledande meny. Ulim = valt
gränsvärde. Rl = slingmotstånd. Ulpe = aktuell nätspänning L/PE.

Steg 2
♦ Välj Beröringsspänningens gränsvärde Ulim, med (Ulim) F4-knappen.
Spänningen kan sättas till 25 eller 50 V och visas överst i teckenrutan. Det
uppmätta värdet kommer senare att jämföras med gränsvärdet och om det är högre
kommer detta att indikeras med “!”  samtidigt som medelandet Spänning / Voltage
Uc/IΔn > Ulim (om JFB av standardtyp är vald) eller Spänning / Voltage Uc/2IΔn >
Ulim (om selektiv JFB är vald) visas.

Steg 3
♦ Välj JFB:s nominella felström IΔn, med (IΔn) F2-knappen. Jordfelsbrytarens
(JFB) nominella värde kan sättas till antingen 10, 30, 100, 300, 500 or 1000 mA
och det valda aktuella värdet visas överst i teckenrutan / displayen.

Steg 4
♦ Välj jordfelsbrytartyp, med (TYPE) F3-knappen. Du kan välja mellan generell
(G) eller selektiv (S). Vald typ (G/S) visas överst i teckenrutan.
Du väljer normalt generell (vanlig) jordfelsbrytare.

Ulim .... Set limit Contact Voltage.
Rl ........ Fault loop resistance.
Ulpe .... Mains voltage between phase

L and protection PE
conductors.
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Steg 5
♦  Anslut lämplig mätsladd till mätobjektet (eluttag eller andra anslutningar),
enligt bilden nedan (tryck på HELP-knappen för grafisk anslutningsanvisning).

Fig. 37. Anslutning med Plugcommander (tilläggsprob behövs ej i TN-nät).

Fig. 38. Anslutning med Universalkabeln (tilläggsprob behövs ej i TN-nät).

Instrumentet känner automatiskt av om tilläggsproben är ansluten och mäter
antingen jordresistansen eller Felströmsmotståndet (när tilläggsprob ej används).

Steg 6
♦ Tryck på  START-knappen och släpp. I fig. 39 visas ett mätresultat med
beröringsspänning och jordresistans. Om RE visas =  att tilläggsproben använts.

RE is displayed meaning
auxiliary test probe has been
used. In that case Uc is
measured with respect to
auxiliary test probe (real
ground).
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Uppmätt beröringsspänning omvandlas till nominell felström (generell JFB) eller
dubbel felström (selektiv JFB), multiplicerad med 1,05 (säkerhetsmarginal) och
visas. Visat motstånd RE/Rl beräknas som Uc (visad) / IΔn.

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentering, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Mäta jord-/slingresistans med bättre nogrannhet?

För att erhålla ett nogrannare mätresultat (i jämförelse med delresultaten RE/RL i
beröringsspänningsmätfunktionen RCD Uc.)
Utför mätningen enligt Steg 1 – 5 ovan
men välj i stället RCD Rs i steg 1 med (FUNC) F1-knappen. Denna funktion är
vald när  RCD Rs visas i teckenrutan / displayen.

Steg 6
Tryck på  START-knappen och släpp upp den. Mätningen utförs (det kan ta upp till
1 minut) och resultatet visas.
UE visas om tilläggsproben använts. Då har Uc uppmätts med hänsyn till
tilläggsproben (äkta jord) och Rs resultatet är detsamma som Jordresistansen.
Om Uc visas betyder det att tilläggsproben ej använts, i detta fall mäts
beröringsspänningen (Uc) till fasterminalen.

Observera!
♦ Nominell ingångsspänning är 100 ÷ 264 V, om spänningen ligger utanför
området visas symbolen, “!” och Spänning / Voltage Ulpe < 100 V / Voltage Ulpe
> 264 visas i teckenrutan efter att START-knappen tryckts in. Summersignalen
låter.

♦ Vid Uc-funktionen: Om RL värdet visas i stället för RE (tilläggsprob används ej),
mäts beröringsspänningen till fasen.

♦ Vid Rs-funktionen: Om Uc värdet visas i stället för UE (tillägsprob används ej),
mäts beröringsspänningen till fasen.

♦ Beröringsspänningens gränsvärde Ulim kan endast väljas i läget för RCD Uc
eller RCD Rs!

♦ Val av JFB-typ (G eller S) samt JFB:s nominella felströmsvärde kan ställas in i
alla övriga JFB-mätfunktioner (när så behövs)!

♦ Felström som flyter i skyddsledare PE, orsakad av fel på inkopplad utrustning
eller kapasitiv koppling mellan L och PE, kommer att påverka mätresultatet. Koppla
ifrån denna utrustning innan mätningen utföres!

♦ Instrumentet växlar automatiskt polaritet om L och N polerna är omkastade.

♦ Specificerad noggrannhet för of Uc mätningen gäller endast om jordsystemet
anslutet via PE, är fritt från stör / jordspänningar!
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3.8. JFB - Utlösningstid
Jordfelsbrytaren (JFB) måste lösa ut inom specificerade maximaltider för att
personskyddet ska kunna uppehållas.  Se i nedanstående tabell.

Typ av JFB IΔn 2IΔn 5IΔn* Anmärkning

Generell
(vanlig)

0,3 s 0,15 s 0,04 s max. tillåten
utlösningstid

0,5 s 0,2 s 0,15 s max. tillåten
utlösningstidSelektiv

(industri-
brytare)

0,13 s 0,06 s 0,05 s min. tillåten
utlösningstid

      Table 1. Tillåten utlösningstid enligt standarden EN 61009 (och svensk standard)

För ytterliggare generell information hänvisar vi till:
- Handboken: Measurements on electric installations in practice and

theory.
- ELSÄK-FS 1999:5/A61 (612.9), SS 436 46 61 OCH EN 61557-6.
- Kurs i installationskontroll.

Hur mätningen utförs ?
Steg 1
♦ Anslut lämplig mätsladd (Universalmätsladden eller Plugcommander etc.)

♦ Ställ vridomkopplaren i läge RCD, den inledande menyn visas i teckenrutan.

Steg 2
♦  Välj Utlösningstidsfunktionen med  (FUNC) F1-knappen. Denna funktion är
vald när  RCD t visas i teckenrutan / displayen (se nedan).

Fig. 40. Utlösningstidsfunktionens inledande meny. Ulim = tidigare valt gränsvärde
för beröringsspänningen. Uc = Beröringsspänning vid nominell ström (dubbel vid
selektiv JFB). Ulpe = aktuell nätspänning L/PE.

Ulim .... Latest set limit Contact Voltage.
Uc ....... Contact Voltage at nominal

current (standard type of
RCD) or at double nominal
current (selective type of
RCD).

Ulpe .... Mains voltage between phase
L and protection PE
conductors.
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Steg 3
♦ Välj JFB:s nominella felström IΔn, med (IΔn) F2-knappen. Jordfelsbrytarens
(JFB) nominella värde kan sättas till antingen 10, 30, 100, 300, 500 or 1000 mA
och det valda aktuella värdet visas överst i teckenrutan / displayen.

Steg 4
♦ Välj Multiplikationsfaktor till nominell felström, med (MUL) F3-knappen.
Multiplikationsfaktorn bestämmer testströmmens värde t.ex. IΔn = 100 mA,
multiplikationsfaktor väljs till  = 5, testström blir då = 500 mA. Multiplikationsfaktorer
som kan väljas är: 1/2, 1, 2 or 5 och den som är vald visas överst i teckenrutan /
displayen. Värde x5 kan ej väljas när  IΔn = 1000 mA.

Steg 5
♦ Välj Typ av jordfelsbrytare samt testströmmens startpolaritet, med (TYPE)
F4-knappen. Du kan välja mellan (G) Generell eller (S) selektiv Jordfelsbrytartyp.
Du väljer normalt generell (vanlig) jordfelsbrytare. Testströmmens startpolaritet kan
vara positiv (0°) eller negativ (180°)  Vald typ och startpolaritet visas överst till
höger. Växla mellan de 4 olika inställningarna med (TYPE) F4-knappen.

Fig. 41. Startpolaritet till testströmmen.

Steg 6
♦ Anslut mätsladden till mätobjekt. (eluttag eller andra anslutningar), enligt
bilden nedan (tryck på HELP-knappen för grafisk anslutningsanvisning).

Steg 7
Tryck på  START-knappen och släpp den. Mätningen utförs och resultatet visas.
Se exempel på ett mätresultat nedan.

Fig. 42. Exempel på mätresultat med utlösningstid (RCD t). Ulim = valt gränsvärde
för beröringsspänningen. Uc = Beröringsspänning vid nominell ström
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♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentering, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Test av selektiva jordfelsbrytare
Av säkerhetsskäl utförs mätning av beröringsspänning i varje steg (oavsett JFB-
typ), före mätning av utlösningstid. Då den selektiva brytaren (fördröjd utlösning)
baseras på summan av felströmmarna, är det nödvändigt att låta denna stabillisera
sig före mätning av utlösningstid, annars blir testen ej relevant. Detta är orsaken till
den långa väntetiden på 30 sekunder mellan de olika mätningarna (visas som
nedräkning i teckenrutan).

Observera!
♦ Nominell ingångsspänning är 100 ÷ 264 V, om spänningen ligger utanför
området visas symbolen, “!” och  Spänning / Voltage Ulpe < 100 V / Voltage Ulpe
> 264 visas i teckenrutan efter att START-knappen tryckts in. Summersignalen
låter.

♦ Beröringsspänningens gränsvärde Ulim kan endast väljas i RCD Uc-läge!

♦ Val av JFB-typ (G eller S) samt JFB:s nominella felströmsvärde kan ställas in i
alla övriga JFB-mätfunktioner (när så behövs)!

♦ Av säkerhetsskäl kommer utlösningstidens endast att utföras om
beröringsspänningen, vid nominell felström, ligger under det satta gränsvärdet.

♦ Felström som flyter i skyddsledare PE, orsakad av fel på inkopplad utrustning
eller kapasitiv koppling mellan L och PE, kommer att påverka mätresultatet. Koppla
ifrån denna utrustning innan mätningen utföres!

♦ Instrumentet växlar automatiskt polaritet om L och N polerna är omkastade.

♦ Specificerad noggrannhet för of Uc mätningen gäller endast om jordsystemet
anslutet via PE, är fritt från stör / jordspänningar!
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3.9. JFB – Utlösningsström / Trappstegstest
För ytterliggare generell information hänvisar vi till:

- Handboken: Measurements on electric installations in practice and
theory.

- ELSÄK-FS 1999:5/A61 (612.9), SS 436 46 61 OCH EN 61557-6.
- Kurs i installationskontroll.

Hur mätningen utförs ?
Steg 1
♦ Anslut lämplig mätsladd (Universalmätsladden eller Plugcommander etc.)

♦ Ställ vridomkopplaren i läge RCD, den inledande menyn visas i teckenrutan.

Steg 2
♦  Välj Utlösningsströmfunktionen / trappstegstest med  (FUNC) F1-knappen.
Funktionen är vald när  stegsymbolen visas i teckenrutan / displayen (se nedan).
Denna test visar både utlösningsström och utlösningstid.

Fig. 43. Utlösningsströmsfunktionens inledande meny. Ulim = tidigare valt
gränsvärde för beröringsspänningen. Uci = Beröringsspänning vid utlösningsström
IΔ. t = Utlösningstid vid  IΔ. Ulpe = aktuell nätspänning L/PE.

Steg 3
♦ Välj JFB:s nominella felström IΔn, med (IΔn) F2-knappen. Jordfelsbrytarens
(JFB) nominella värde kan sättas till antingen 10, 30, 100, 300, 500 or 1000 mA
och det valda aktuella värdet visas överst i teckenrutan / displayen.

Steg 4
♦ Välj testströmmens startpolaritet, med (TYPE) F3-knappen. Testströmmens
startpolaritet kan vara positiv (0°) eller negativ (180°)  Vald typ och startpolaritet
visas överst i teckenrutan till höger (se nedan).

Steg 5
♦ Anslut mätsladden till mätobjekt. (eluttag eller andra anslutningar), enligt
bilden nedan (tryck på HELP-knappen för grafisk anslutningsanvisning).

Ulim .... Latest set limit Contact Voltage.
Uc ....... Contact Voltage at nominal

current (standard type of
RCD) or at double nominal
current (selective type of
RCD).

Ulpe .... Mains voltage between phase
L and protection PE
conductors.
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Steg 6
Tryck på  START-knappen och släpp den. Vänta tills mätningen är utförd (du ser
hur instrumentet ökar testströmmen stegvist)  Se exempel på ett mätresultat nedan.

Fig. 44. Exempel på ett mätresultat med utlösningsström / trappstegstest.
Mätningen visar bl.a. både utlösningstid och utlösningsström.

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentering, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Observera!
♦ Nominell ingångsspänning är 100 ÷ 264 V, om spänningen ligger utanför
området visas symbolen, “!” och  Spänning / Voltage Ulpe < 100 V / Voltage Ulpe
> 264 visas i teckenrutan efter att START-knappen tryckts in. Summersignalen
låter.

♦ Beröringsspänningens gränsvärde Ulim kan endast väljas i RCD Uc-läge!

♦ Val av JFB-typ (G eller S) samt JFB:s nominella felströmsvärde kan ställas in i
alla övriga JFB-mätfunktioner (när så behövs)!

♦ Av säkerhetsskäl kommer utlösningstidens endast att utföras om
beröringsspänningen, vid nominell felström, ligger under det satta gränsvärdet.

♦ Felström som flyter i skyddsledare PE, orsakad av fel på inkopplad utrustning
eller kapasitiv koppling mellan L och PE, kommer att påverka mätresultatet. Koppla
ifrån denna utrustning innan mätningen utföres!

♦ Instrumentet växlar automatiskt polaritet om L och N polerna är omkastade.

♦ Specificerad noggrannhet för of Uc mätningen gäller endast om jordsystemet
anslutet via PE, är fritt från stör / jordspänningar!
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3.10. JFB – Automatisk test  / Autotest
Syftet med denna test är att utföra en komplett funktionstest ( EN61557-6 ) av
jordfelsbrytaren samt mätningar av tillhörande parametrar. (Beröringsspänning,
Jord- /Slingresistans och utlösningstid vid olika felströmmar) i ett automatiskt test
lett av EUROTEST.  Om någon delmätning ej uppfyller önskade krav godkänns ej
testen och denna delmätning skall undersökas separat. De övriga individuella
delmätningarnas resultat kan användas vid vidare felsökning.

Hur mätningen utförs ?

Steg 1
♦ Anslut lämplig mätsladd (Universalmätsladden eller Plugcommander etc.)

♦ Ställ vridomkopplaren i läge RCD, den inledande menyn visas i teckenrutan.

Steg 2
♦  Välj Automatisk test med  (FUNC) F1-knappen. Funktionen är vald när  AUTO
visas i teckenrutan / displayen (se nedan figure below.

Fig. 45. Autotestens inledande meny. T1 till T6 = Utlösningstid vid varje deltid. Ulpe
= aktuell nätspänning L/PE.

Steg 3
♦ Välj JFB:s nominella felström IΔn, med (IΔn) F2-knappen. Jordfelsbrytarens
(JFB) nominella värde kan sättas till antingen 10, 30, 100, 300, 500 or 1000 mA
och det valda aktuella värdet visas överst i teckenrutan / displayen.

Steg 4
Välj Typ av jordfelsbrytare samt testströmmens startpolaritet, med (TYPE) F3-
knappen. Du kan välja mellan (G) Generell eller (S) selektiv Jordfelsbrytartyp.

Steg 5
♦ Anslut mätsladden till mätobjekt. (eluttag eller andra anslutningar), enligt
bilden nedan (tryck på HELP-knappen för grafisk anslutningsanvisning).

Ulim .... Latest set limit Contact Voltage.
Uc ....... Contact Voltage at nominal

current (standard type of
RCD) or at double nominal
current (selective type of
RCD).

Ulpe .... Mains voltage between phase
L and protection PE
conductors.

t1 to t6... Trip out time of each partial
test.

Ulpe ...... Mains voltage between
phase (L) and protection

               (PE) terminals.
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Steg 6
Tryck på  START-knappen (endast en gång) och släpp den. Mätningarna startar
och resultatet för varje delmätning visas i teckenrutan. Vissa tester skall lösa ut JFB
vissa skall ej lösa ut JFB  Vidrör ej START-knappen eller annan knapp på
instrumentet utan följ instruktionerna i teckenrutan / displayen samt nedan.

1st testet
Utlösningstid vid halva testströmmen (Itest = IΔn/2), med start i den positiva
halvvågen (0°) på sinuskurvan (se överst till höger). Jordfelsbrytaren (JFB) får ej
lösa ut och ett resultat liknande nedanstående skall visas i teckenrutan:

Fig. 46. Exempel på resultatet från det första deltestet (se positiv halvåg till höger).

Då det första testet är klart (JFB har ej löst ut), startar autom. det andra deltestet.

2nd testet
 Utlösningstid vid halva testströmmen (Itest = IΔn/2), med start i den negativa
halvvågen (180°) på sinuskurvan (se överst till höger). Jordfelsbrytaren (JFB) får ej
lösa ut och ett resultat liknande nedanstående skall visas i teckenrutan:

Fig. 47. Exempel på resultatet från andra deltestet. (se negativ halvåg till höger).

Då det andra testet är klart (JFB har ej löst ut), startar autom. det tredje deltestet.

3rd testet
Utlösningstid vid nominell testström ( IΔn), med start i den positiva halvvågen (0°)
på sinuskurvan (se överst till höger). Jordfelsbrytaren (JFB) skall lösa ut och ett
resultat liknande nedanstående skall visas i teckenrutan:
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Fig. 48. Exempel på resultatet från det tredje testet (se positiv halvåg till höger).
SLÅ PÅ JFB / SWITCH ON. Ber dig att återställa jordfelsbrytaren.

Återställ den utlösta jordfelsbrytaren (JFB). Det fjärde testet följer automatiskt.

4th testet
Utlösningstid vid nominell testström ( IΔn), med start i den negativa halvvågen
(180°) på sinuskurvan (se överst till höger). Jordfelsbrytaren (JFB) skall lösa ut
och ett resultat liknande nedanstående skall visas i teckenrutan

       Fig. 49. Exempel på resultatet från fjärde testet. (se negativ halvåg till höger).
SLÅ PÅ JFB / SWITCH ON. Ber dig att återställa jordfelsbrytaren.

Återställ den utlösta jordfelsbrytaren (JFB). Det femte testet följer automatiskt.

5th test
 Utlösningstid vid 5 gånger testström (5IΔn), med start i den positiva halvvågen (0°)
på sinuskurvan (se överst till höger). Jordfelsbrytaren (JFB) skall lösa ut och ett
resultat liknande nedanstående skall visas i teckenrutan:

Fig. 50. Exempel på resultatet från det femte testet (se positiv halvåg till höger).
SLÅ PÅ JFB / SWITCH ON. Ber dig att återställa jordfelsbrytaren.
Återställ den utlösta jordfelsbrytaren (JFB). Det sjätte testet följer automatiskt.
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6th testet
 Utlösningstid vid 5 gånger testström (5IΔn), med start i den negativa halvvågen
(180°) på sinuskurvan (se överst till höger). Jordfelsbrytaren (JFB) skall lösa ut
och det sista resultat samt JFB OK / RCD OK skall visas i teckenrutan:

Fig. 51. Exempel på resultatet från det sjätte testet (se positiv halvåg till höger).
Meddelandet JFB OK betyder att alla delresultat ligger inom gränsvärdena.

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentering, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Om utlösningstiden i något av stegen ligger utanför tillåtet gränsvärde (se tabell 1)
stannar det automatiska testet och meddelande Time out of limit  / Tid utanför
gränsvärde visas.
Om JFB löser ut under en mätning av beröringsspänning ( en läckström flyter till
PE-ledaren eller den testade JFB:n är för känslig), visas RCD tripped out. / JFB
löst ut.

Test av selektiva jordfelsbrytare (JFB / RCD)
Av säkerhetsskäl utförs mätning av beröringsspänning i varje steg (oavsett JFB-
typ), före mätning av utlösningstid. Då den selektiva brytaren (fördröjd utlösning)
baseras på summan av felströmmarna, är det nödvändigt att låta denna stabilisera
sig före mätning av utlösningstid, annars blir testen ej relevant. Detta är orsaken till
den långa väntetiden på 30 sekunder mellan de fyra sista testerna (visas som
nedräkning i teckenrutan).

     Observera!
♦ Nom. ingångsspänning är 100 ÷ 264 V, om spänningen ligger utanför området
visas symbolen, “!” och  Spänning / Voltage Ulpe < 100 V / Voltage Ulpe > 264
visas i teckenrutan efter att START-knappen tryckts in. Summersignalen låter.
♦ Beröringsspänningens gränsvärde Ulim kan endast väljas i RCD Uc-läge!
♦ Val av JFB-typ (S eller G) samt JFB:s nominella felströmsvärde kan ställas in i
alla övriga JFB-mätfunktioner (när så behövs)!
♦ Av säkerhetsskäl kommer utlösningstidens endast att utföras om
beröringsspänningen, vid nominell felström, ligger under det satta gränsvärdet.
♦ Felström som flyter i skyddsledare PE, orsakad av fel på inkopplad utrustning
eller kapasitiv koppling mellan L och PE, kommer att påverka mätresultatet. Koppla
ifrån denna utrustning innan mätningen utföres!
♦ Specificerad noggrannhet för of Uc mätningen gäller endast om jordsystemet
anslutet via PE, är fritt från stör / jordspänningar!

RCD O.K. mark indicates that all
partial results are within Limit values.

Uc....... Contact voltage at IΔn
(standard RCD) or at 2IΔn
(selective type).
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3.11. Jordslutnings- / Slingimpedans och
beräkning av förväntad korslutningsström

För ytterliggare generell information hänvisar vi till:
- Handboken: Measurements on electric installations in practice and

theory.
- ELSÄK-FS 1999:5/A61 (612.6), SS 436 46 61 OCH EN 61557-3.
- Kurs i installationskontroll.

Hur mätningen utförs ?

Steg 1
♦ Anslut lämplig mätsladd (Universalmätsladden eller Plugcommander etc.)

♦ Ställ vridomkopplaren i läge ZLOOP, den inledande menyn visas i teckenrutan:

Fig. 52. Jordslutnings- / Slingimpedansen inledande meny.
Isc = förväntad kortslutningsström, R = Resistiv del av impedansen. XI = Induktiv
del av impedansen, Ulpe = nätspänning L/PE

Steg 2
♦ Välj testströmmens startpolaritet med  (POL) F1-knappen. (positiv eller
negativ) Vald när  polaritet visas överst i teckenrutan / displayen (se fig. 41)..

Varför välja polaritet ?

Om jordfelsbrytaren skyddar testad krets, kan denna lösa ut under testet och testet
kan ej fullföljas. Några JFB fungerar bara på en polaritet. Då testströmmen vid
jordslutningsimpedans flyter genom kretsen i endast en halv period, kan man i
vissa fall undvika att JFB löser ut genom att välj polaritet.

Steg 3
♦ Anslut mätsladden till mätobjekt. (eluttag eller andra anslutningar), enligt
bilden nedan (tryck på HELP-knappen för grafisk anslutningsanvisning).

Isc..... Prospective short-circuit
current.

R....... Resistive part of impedance.
Xl ...... Inductive part of impedance.
Ulpe .. Mains voltage between phase

(L) and protection (PE)
terminals.
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Fig. 53. Anslutning av Plugcommander

Fig. 54. Anslutning av Universalmätsladden

Steg 4
♦ Tryck på  START-knappen (endast en gång) och släpp den. Mätningen startar
och resultatet visas i teckenrutan se nedan.

Fig. 55. Ex. på Jordslutnings- / Slingimpedansen och kortslutningsström resultat.
0,78 Ω = Impedansen. Isc = kortslutningström, R = resistiv del, Xl = Induktiv del.

Ipsc (Isc marked on display) =
        = Un ⋅1,06 / ZLOOP

Un..... 115V   (100 V ≤ Uinp < 160 V)
230V   (160 V ≤ Uinp ≤ 264 V)
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♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentering, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Observera!
♦ Nominell ingångsspänning är 100 ÷ 264 V, om spänningen ligger utanför
området visas symbolen, “!” och  Spänning / Voltage Ulpe < 100 V / Voltage Ulpe
> 264 visas i teckenrutan efter att START-knappen tryckts in. Summersignalen
låter.

♦ Om instrument blir för varmt visas Overheated / Överhettad i teckenrutan –
vänta en stund och försök igen senare.

♦ Instrumentet känner av och växlar automatiskt om ifall L och N är förväxlade.

♦ Om mätresultatet är utanför mätområdet så visas >2 k Ω i teckenrutan.

♦ Spec. noggrannhet förutsätter en stabil nätspänning när mätningen utförs!
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3.12. Beröringsspänning vid förväntad
kortslutningsström

För ytterliggare generell information hänvisar vi till:
- Handboken: Measurements on electric installations in practice and

theory.
- ELSÄK-FS 1999:5/A61 (612.6), SS 436 46 61 OCH EN 61557-3.
- Kurs i installationskontroll.

Hur mätningen utförs ?

Steg 1
♦ Anslut lämplig mätsladd Universalmätsladden och en extern testprobe till C2/P
på EUROTEST.

♦ Ställ vridomkopplaren i läge ZLOOP, den inledande menyn visas i teckenrutan.

Steg 2
♦ Välj testströmmens startpolaritet med  (POL) F1-knappen. (positiv eller
negativ) Vald när  polaritet visas överst i teckenrutan / displayen (se sid. 46).

Steg 3
Anslut mätsladden till mätobjekt. (eluttag eller andra anslutningar), enligt bilden
nedan (tryck på HELP-knappen för grafisk anslutningsanvisning).

Fig. 56. Anslutning av Universalmätsladden och tilläggsprobe.
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Steg 4
♦ Tryck på  START-knappen (endast en gång) och släpp den. EUROTEST känner
automatiskt av att en extra testprobe är ansluten till C2/P, mätningen startar och
resultatet visas i teckenrutan se nedan.

Fig. 57. Exempel på beröringsspänning vid kortslutningsströms resultat.
Uc = Beröringsspänning anpassad efter kortslutningsströmmen.

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentering, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Observera!
♦ Nominell ingångsspänning är 100 ÷ 264 V, om spänningen ligger utanför
området visas symbolen, “!” och  Spänning / Voltage Ulpe < 100 V / Voltage Ulpe
> 264 visas i teckenrutan efter att START-knappen tryckts in. Summersignalen
låter.

♦ Om instrument blir för varmt visas Overheated / Överhettad i teckenrutan –
vänta en stund och försök igen senare.

♦ Instrumentet känner av och växlar automatiskt om ifall L och N är förväxlade.

♦ Om mätresultatet är utanför mätområdet så visas >2 k Ω i teckenrutan.

♦ Spec. noggrannhet förutsätter en stabil nätspänning när mätningen utförs!

Uc ..... Contact Voltage scaled to
Prospective Short-circuit
Current.
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3.13. Nätimpedans (ZL-N och ZL-L)
och förväntad kortslutningsström

För ytterliggare generell information hänvisar vi till:
- Handboken: Measurements on electric installations in practice and

theory.
- ELSÄK-FS 1999:5/A61 (612.6), SS 436 46 61 OCH EN 61557-3.
- Kurs i installationskontroll.

Steg 1
♦ Anslut lämplig mätsladd (Universalmätsladden eller Plugcommander etc.
♦  Ställ vridomkopplaren i läge ZLINE, den inledande menyn visas i teckenrutan:

Fig. 58. Nätimpedansens inledande meny. Isc = förväntad kortslutningsström, R =
Resistiv del av impedansen. XI = Induktiv del, Ulpe = nätspänning L/PE.

    Steg 2
♦ Anslut mätsladden till mätobjekt. (eluttag eller andra anslutningar) se nedan.

Fig. 59. Anslutning av Plugcommander. Tryck på HELP för grafisk visning.

Isc... Prospective chort-circuit
current.

R..... Resistive part of impedance.
XL ... Inductive part of impedance.
Uln .. Mains voltage between the

phase (L) and neutral (N)
terminals.
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Fig. 60. Anslutning av Universalmätsladd

Steg 3
Tryck på  START-knappen (endast en gång) och släpp den. Mätningen startar och
resultatet visas i teckenrutan se nedan.

Fig. 61. Exempel på nätimpedans / beräknad kortslutningsströms resultat.
Isc = beräknad kortslutningsström (Un * 1,06 / ZLINE)

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentering, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Observera!
♦ Nominell ingångsspänning är 100 ÷ 264 V, om spänningen ligger utanför
området visas symbolen, “!” och  Voltage Ulpe < 100 V / Voltage Ulpe > 264 visas
i teckenrutan efter att START-knappen tryckts in. Summersignalen låter.

♦ Om instrument blir för varmt visas Overheated / Överhettad i teckenrutan –
vänta en stund och försök igen senare.

♦ Instrumentet känner av och växlar automatiskt om ifall L och N är förväxlade.

♦ Om mätresultatet är utanför mätområdet så visas >2 k Ω i teckenrutan.

♦ Spec. noggrannhet förutsätter en stabil nätspänning när mätningen utförs!

Ipsc (Isc marked on display) =
        = Un ⋅1,06 / ZLINE

Un..... 115 V (100 V ≤ Uinp < 160 V)
230 V (160 V ≤ Uinp ≤ 264 V)
400 V (264 V < Uinp ≤ 440 V)
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3.14. N-PE Slingresistansmätning och
förväntad kortslutningsström

För ytterliggare generell information hänvisar vi till föregående sidor…..

Hur mätningen utförs ?
Steg 1
♦ Anslut lämplig mätsladd (Universalmätsladden eller Plugcommander etc.)

♦ Ställ vridomkopplaren i läge RLOOP N-PE, den inledande menyn visas i
teckenrutan. Denna test utförs med endast 15 mA testström. (löser ej ut JFB).

Fig. 62. N-PE Loop-resistans / förväntad kortslutningsström inledande meny

Steg 2
♦ Anslut mätsladden till mätobjekt. (tryck på HELP-knappen för grafisk visning).

Fig. 63. Anslutning av Plugcommander

Isc..... Prospective short-circuit
current in fault loop,
between phase and 
protection terminals.

Ulpe .. Mains voltage between
phase (L) and protection
(PE) terminals.
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Fig. 64. Anslutning av Universalmätsladd

Steg 3
♦ Tryck på  START-knappen (endast en gång) och släpp den. Mätningen startar
och resultatet visas i teckenrutan se nedan.

Fig. 65. Exempl på N-PE Loop-resistans / förväntad kortslutningsström resultat. Isc
= beräknad kortslutningsström (Un * 1,06 / RLOOP N-PE)

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentering, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Observera!
♦ Nom. ingångsspänning är 100 ÷ 264 V, om spänningen ligger utanför området
visas symbolen, “!” och  Spänning / Voltage Ulpe < 100 V / Voltage Ulpe > 264
visas i teckenrutan efter att START-knappen tryckts in. Summersignalen låter.
♦ Om metoden använder en intern spänning är det nödvändigt med fasspänning
mellan L/L1 och PE/L3 då instrumentets skyddsfas och nolla vid testpunkten kan
vara omkastade. Kortslutningsströmmen beräknas på denna spänning.
♦ Instrumentet känner av och växlar automatiskt om ifall L och N är förväxlade.
♦ Jordresistanstestens interna generator används för att utföra mätningen (säker
växelspänning).
♦ Om mätresultatet är utanför mätområdet så visas >2 k Ω i teckenrutan.
♦ Spec. noggrannhet förutsätter en stabil nätspänning när mätningen utförs!

Ipsc (Isc marked on display) =
        = Un ⋅1,06 / RLOOP N-PE

Un..... 115 V (100 V ≤ Uinp < 160 V)
230 V (160 V ≤ Uinp ≤ 264 V)
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3.15. Fasföljd
För ytterliggare generell information hänvisar vi till:

- Handboken: Measurements on electric installations in practice and
theory.

- ELSÄK-FS 1999:5/A61 (612.7-9), SS 436 46 61 OCH EN 61557-7.
- Kurs i installationskontroll.

Hur mätningen utförs ?

Steg 1
♦ Anslut lämplig mätsladd (Universalmätsladden eller Plugcommander etc.)

♦ Ställ vridomkopplaren i läge phase rotation / LOCATOR, den inledande menyn
visas i teckenrutan.

♦ Välj Phase rotation function, med (FUNC) F1-knappen.

Fig. 66. Fasföljdsvisningens meny. U12 = huvudspänning mellan L1 och L2, U13 =
huvudspänning mellan L1 och L3, U23 = huvudspänning mellan L2 och L3.

Steg 2
♦ Anslut mätsladden till mätobjektet (trefasanslutning, motormatning eller till en
Europahandske med A1111), enligt bilden nedan (tryck på  HELP-knappen för
grafisk anslutningsanvisning).
Fig. 67. Anslutning med Universalmätsladd och Europahandske.

U12..... Mains voltage between
phases L1 and L2.

U13..... Mains voltage between
phases L1 and L3.

U23..... Mains voltage between
phases L2 and L3.
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Steg 3
♦ Tryck på  START-knappen och släpp den. Mätningen startar (kontinuerlig
mätning) och resultatet visas i teckenrutan se nedan below.

Fig. 68. Bilden visar 1.2.3. = Fasrotation i förhållande till mätsladdarnas märkning.
Alternativt 2.1.3 = Fasrotation vid testobjektet står inte i förhållande till
mätsladdarnas märkning. .-.-.- = Ingen trefasspänning ansluten.

♦ Tryck på  START-knappen igen för att avbryta mätningen. Senaste resultatet
visas.

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentering, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Observera!
Nominell ingångsspänning är 100 ÷ 444 V.

1.2.3 Phase rotation at tested
object is in accordance with
test leads' marks (figure 67.
left connection).

2.1.3 Phase rotation at tested
object not is in accordance
with test leads' marks (fig. 67.
middle connection).

_ . _ . _ No three-phase system
present.
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3.16. Strömmätning
För ytterliggare generell information hänvisar vi till:

- Handboken: Measurements on electric installations in practice and
theory samt kursen i installationskontroll.

Hur mätningen utförs ?

Step 1
♦ Anslut lämplig strömtång 1A/1mA (A1018, A1019 eller  mindre tång typ M1).

♦ Ställ vridomkopplaren i läge CURRENT clamp, den inledande menyn visas i
teckenrutan med ”Current” eller ”Peak current” i aktivt läge.

♦  Välj Current function med (FUNC) F1-knappen key.

Fig. 69. Strömmätningens inledande meny

Steg 2
♦  Anslut strömtången till mätobjektet över den ledare som skall mätas, enligt

bilden nedan, (tryck på  HELP-knappen för grafisk anslutningsanvisning).

Fig. 70. Anslutning av strömtången A1018. IL = Läckström, I = Fasström

IL.....Leakage current.
I .......Phase current.
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Steg 3
♦ Tryck på  START-knappen och släpp den. Mätningen startar (kontinuerlig
mätning) och resultatet visas i teckenrutan se nedan.

♦ Tryck på  START-knappen igen för att avsluta mätningen. Senaste uppmätta
värdet visas i teckenrutan / displayen (se nedan).

Fig. 71. Strömmätningsresultat

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentering, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Observera!
♦ Använd rekommenderade tänger ifrån TOLEKA AB eller andra med
motsvarande tekniska specifikationer (Ström/ström, 1000:1, samma mätområde
och noggrannhet) !
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Hur man mäter startström (peakström) ?

Då du mäter startström (peak) skall Peak funktionen väljas, (motorer etc.).

Fig. 72. Exempel på en motors startström. I = ström, t = tiden.

Mätningen utförs på följande sätt:

Steg 1
♦ Anslut lämplig strömtång 1A/1mA (A1018, A1019 eller  mindre tång typ M1)

♦ Ställ vridomkopplaren i läge CURRENT clamp, den inledande menyn visas i
teckenrutan med ”Current” eller ”Peak current” i aktivt läge.

Steg 2
Välj Peak Current function, med (FUNC) F1-knappen. PEAK visas i teckenrutan.

Fig. 73. Startströmsmätningens (peak) meny.
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Steg 3
♦  Anslut strömtången till mätobjektet över den ledare som skall mätas, enligt

bilden på sid 57, (tryck på  HELP-knappen för grafisk anslutningsanvisning).

Steg 4
♦ Tryck på  START-knappen och släpp den. Mätningen startar (kontinuerlig
mätning) och mäter ca: 2000 gånger / sekund. Startströmmen / maximal peak
value visas i teckenrutan. Om ett värde som är högre än det föregående uppmätta
så visas det högsta värdet.

♦ Tryck på  START-knappen igen för att avsluta mätningen. Senaste uppmätta
värdet visas i teckenrutan / displayen (se nedan)

Fig. 74. Visning av en startström (peak)

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentering, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Observera!
Använd rekommenderade tänger ifrån TOLEKA AB eller andra med motsvarande
tekniska specifikationer (Ström/ström, 1000:1, samma mätområde och
noggrannhet) !
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3.17. Varistor - Överspänningsskydd
För ytterliggare generell information hänvisar vi till:

- Handboken: Measurements on electric installations in practice and
theory samt kursen i installationskontroll.

Hur mätningen utförs ?

Steg 1
♦ Anslut Universalmätsladden.

♦ Ställ vridomkopplaren i läge TEST varistor, följande meny visas i teckenrutan.

Fig. 75. Varistor – överspänningsskyddstestens meny.
Uac = Genombrottspänning / 1,6. It = Varistorns läckström / tröskelström.

Syfte med Uac spänning:

Säkringar för skydd av växelspänningsnät är vanligtvis satta ca: 20 % över
toppvärdet hos den nominella huvudspänningen.

Exempel:
Nominell spänning Un = 230V
Upeak / Utopp = 230V⋅1,41 = 324V
Genombrottspänning = (Upeak + 0,2⋅Un) ≅ Un⋅1,6 = 368V

Uac kan direkt jämföras med spänningen märkt på skyddsutrustningen.

Steg 2
♦ Ställ in Undre gräns för Genombrottspänning / Breakdown voltage. Uppmätt
värde kommer senare att jämföras med det satta gränsvärdet och om det är lägre
indikeras detta med symbolen “!” och meddelandet Result out of limits / resultat
utanför gränsvärdet

Uac = Ubreakdown / 1,6

It ......... Varistor's treshold current.
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Hur man ställer in det undre gränsvärdet ?

♦ Tryck på (Llim) F1-knappen och välj ett gränsvärde enligt figuren nedan.

Fig. 76. Gränsvärdesinställningens meny. Välj nedre gränsvärde.

♦ Värden mellan 0 och 1000 V i steg om 5 V kan ställas in med piltangenterna (↑
) F2- och (↓ ) F3- knapparna. Om mätresultatet inte skall jämföras med ett
gränsvärde kan (Off) F4-knappen tryckas in. Valt gränsvärde överst i teckenrutan
/ displayen kommer då att bytas ut mot * V  markering.
Off (AV) ändras till On (PÅ), som möjliggör att växla mellan funktionerna.

♦ Tryck på (Back) F1-knappen, efter att ha ställt in ett gränsvärde, för att återgå
till Varistormätningens inledande meny.

Steg 3
♦ Ställ in Övre gräns för Genombrottspänning / Breakdown voltage. Uppmätt
värde kommer senare att jämföras med det satta gränsvärdet och om det är högre
indikeras detta med symbolen “!” och meddelandet Result out of limits / resultat
utanför gränsvärdet.

Hur man ställer in det övre gränsvärdet ?

♦ Tryck på (Hlim) F2-knappen och välj ett gränsvärde enligt figuren nedan.

♦ Värden mellan 0 och 1000 V i steg om 5 V kan ställas in med piltangenterna (↑
) F2- och (↓ ) F3- knapparna. Om mätresultatet inte skall jämföras med ett
gränsvärde kan (Off) F4-knappen tryckas in. Valt gränsvärde överst i teckenrutan
/ displayen kommer då att bytas ut mot * V  markering.
Off (AV) ändras till On (PÅ), som möjliggör att växla mellan funktionerna.

♦ Tryck på (Back) F1-knappen, efter att ha ställt in ett gränsvärde, för att återgå
till Varistormätningens inledande meny.

Steg 4
♦ Anslut mätsladden till Varistor-överspänningsskydd enligt figuren nedan, (tryck
på  HELP-knappen för grafisk anslutningsanvisning).
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Fig. 77. Anslutning av Universalmätsladden till en varistor.

Steg 5
♦ Tryck på  START-knappen och släpp den. Testspänningen börjar stiga (500 V/s)
och  så snart varistorns genomgångsström / tröskelström når värden på 1 mA
(Genombrottspänning / breakdown voltage är definierad vid denna ström ), visas
testspänningen. Generatorn slutar att generera testspänning, (se exempel nedan).

Fig. 78. Varistortest med ett exempel på genombrottspänning / breakdown voltage.

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentering, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat

Observera!
♦ För att undvika att mätresultatet påverkas av anslutna laster måste
överspänningsskyddet som skall testas kopplas ifrån installationen före test.

♦ Om överspänningsskyddet som skall testas inte kan kopplas ifrån installationen,
måste alla element som kan påverka mätresultatet och är anslutna till installationen
kopplas ifrån.
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3.18. Kabel- och ledningssökning med
A1005

Det finns två sätt att söka kabel och ledning med en EUROTEST:

♦ På spänningsförande anläggningar, där EUROTEST genererar en signal i
kabeln. Med mottagaren A1005 (tillbehör) följer man det magnetiska fältet som
genereras runt den belastade kabeln.

♦ I spänningslösa anläggningar framkallar EUROTEST sin egen testsignal. Även i
detta fall användes A1005 för att känna av och följa signalen i ledaren

För ytterliggare generell information hänvisar vi till:
Handboken: Measurements on electric installations in practice and theory
samt kursen i installationskontroll..

Hur kabel- och ledningsökning utföres ?

Steg 1
♦ Anslut lämplig mätsladd (Universalmätsladden eller Plugcommander etc.)

♦ Ställ vridomkopplaren i läge phase rotation / LOCATOR, ”Phase rotation” eller
”LOCATOR” visas överst i teckenrutan.

♦ Välj LOCATOR med (FUNC) F1-knappen, (se nedan).

Fig. 79. Kabel- och ledningssökningens inledande meny.
MODE visar: INDUCTIV = spänningssatt sökning. CAPACITIV = spänningslöst.

Steg 2
♦ Anslut mätsladden till testobjektet, enligt figuren nedan, (tryck på  HELP-
knappen för grafisk anslutningsanvisning).
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Fig. 80. Anslutning av Universalmätsladden till en spänningslös krets.

Last (motor etc.) bör kopplas ifrån ledningen som avsöks, vilket medför att
testsignalen flyter fram i fasledaren.

Fig. 81. Anslutning av Universalmätsladden eller Plugcommandern till en
spänningssatt krets.

Steg 3
♦ Tryck på START-knappen och släpp den. Sändarsignalen genereras omedelbart
och pågår kontinuerligt. EUROTEST känner automatiskt av om anläggningen är
spänningslös eller spänningssatt. EUROTEST väljer själv typ av sändarsignal som
skall användas. Följande visas i teckenrutan:
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Fig. 82. Någon av dessa menyer visas under pågående test: Vänster bild = Test
under spänning (Uln = spänning). Höger bild = spänningslöst tillstånd.)

Steg 4
♦ Välj samma testmode (Cap. eller Ind.) på mottagaren A1005 (tillbehör) se ovan..

♦ Tryck på START-knappen på den handhållna mottagaren A1005 och håll den
intryckt när du följer signalen.

♦ Signalen blir starkare ju närmare kabeln du kommer.

Observera!
Vid komplexa installationer (längre ledningar eller paralella strömkretsar), är det
tillrådligt att koppla ifrån de delar av installationen som inte skall testas. I annat fall
sprids signalen över hela installationen och sökningen blir svår att genomföra.
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3.19. Effektmätning
För ytterliggare generell information hänvisar vi till:

- Handboken: Measurements on electric installations in practice and
theory samt kursen i installationskontroll.

Hur mätningen utförs ?

Steg 1
♦ Anslut lämplig strömtång 1A/1mA (A1018, A1019 eller mindre tång typ M1) se
fig. 84.
♦ Ställ vridomkopplaren i läge POWER/ENERY, den inledande menyn visas i
teckenrutan med ”Power” eller ”Energy” i aktivt läge

♦ Väl Power function, med (FUNC) F1-knappen.

Fig. 83. Effektmätningens inledande meny. W = Aktiv effekt, VA = Skenbar effekt,
Var = Reaktiv effekt, PF = Effektfaktor.

Steg 2
♦ Anslut strömtången och spänningsmätsladdar till mätobjektet, enligt figuren
nedan, (tryck på  HELP-knappen för grafisk anslutningsanvisning).

Fig. 84. Anslutning av strömtången och spänningsmätsladdar.

W........ Active power
VA....... Apparent power.
Var...... Reactive power.
PF....... Power Factor.
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Steg 3
♦ Tryck på  START-knappen och släpp den. Mätningen startar (kontinuerlig
mätning) och resultatet visas i teckenrutan (se nedan).

♦  Tryck på  START-knappen igen för att avsluta mätningen. Senaste uppmätta
värdet visas i teckenrutan / displayen (se nedan).

Fig. 85. Effektmätningsresultat

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentering, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Observera!
♦ Anslut mätledningar och strömtång korrekt (polaritet och riktning på
strömtången, pilen på tången skall peka mot lastsidan), annars blir mätresultatet
negativt.

♦ Nominell spänning är 10 ÷ 440 V.

♦ Nominell ström är 10 mA ÷ 200 A.
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3.20. Energimätning
För ytterliggare generell information hänvisar vi till:

- Handboken: Measurements on electric installations in practice and
theory samt kursen i installationskontroll.

Hur mätningen utförs ?

Steg 1
♦ Anslut lämplig strömtång 1A/1mA (A1018, A1019 eller mindre tång typ M1) se
fig. 84.
♦ Ställ vridomkopplaren i läge POWER/ENERY, den inledande menyn visas i
teckenrutan med ”Power” eller ”Energy” i aktivt läge

Steg 2
♦ Välj ENERGY med (FUNC) F1-knappen.

Fig. 86. Energimätningens inledande meny.

Steg 3
♦ Välj Tidsperiod, med (hr) F2-knappen för timmar och (min) F3-knappen för
minuter. Du kan välja 0 till 24 timmar och 0 till 59 minuter.

Steg 4
♦ Anslut strömtången och spänningsmätsladdar till mätobjektet, enligt figuren
nedan, (tryck på  HELP-knappen för grafisk anslutningsanvisning).

Steg 5
♦ Tryck på  START-knappen och släpp den. Mätningen startar (kontinuerlig
mätning) och resultatet visas i teckenrutan, se nedan. En uppdatering sker
varannan sekund. Mätningen pågår tills den inställda tidsperioden är nådd.



EUROTEST 61557

69
TOLEKA AB – Tel:08-574 103 50 - Fax:08-570 349 22 – Info@toleka.se - www.toleka.se

Fig. 87. Exempel på energimätningsresultat

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentering, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Observera!
♦ Anslut mätledningar och strömtång korrekt (polaritet och riktning på
strömtången, pilen på tången skall peka mot lastsidan), annars blir mätresultatet
negativt.

♦ Nominell spänning är 10 ÷ 440 V.

♦ Nominell ström är 10 mA ÷ 200 A.

♦ Kontrollera att batterierna är i bra skick före energimätningen påbörjats, speciellt
vid en långtidsmätning. Batterierna bör vara nya vid en 25 timmars mätning !

♦ Se till att vara i närheten av instrumentet när energimättiden gått för kunna läsa
av och ev. spara mätningen i minnet. Instrumentet stängs av automatiskt efter 10
minuter och mätresultatet försvinner.
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3.21. Övertonsmätning (Harmonics)
För ytterliggare generell information hänvisar vi till:

- Handboken: Measurements on electric installations in practice and
theory samt kursen i installationskontroll.

Hur mätningen utförs ?

Step 1
♦ Anslut lämplig strömtång 1A/1mA (A1018, A1019 eller mindre tång typ M1) se
fig. 89 om du skall mäta strömövertoner).

♦ Alternativt mätsladdar om spänningsövertoner skall mätas. (fig. 89).

♦  Ställ vridomkopplaren i läge HARMONICS, den inledande menyn visas i
teckenrutan med ”Harmonics Voltage” eller ”Harmonics Current” i aktivt läge:

Fig. 88. Strömövertoner till vänster och spänningsövertoner till höger.

♦ Välj Voltage eller Current harmonics, med (FUNC) F1-knappen.

Steg 2
♦ Anslut Strömtång (strömövertoner) eller Mätsladdar (spänningövertoner) till
mätobjektet, enligt figuren nedan, (tryck på  HELP-knappen för grafisk
anslutningsanvisning).
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Fig. 89. Anslutning av Strömtång, Universalmätsladden, Tipcommander A1002

Steg 3
♦ Press Tryck på  START-knappen och släpp den. Mätningen startar (kontinuerlig
mätning) och resultatet visas i teckenrutan. Den totala övertonshalten THD (Total
harmonic distorsion) visas i teckenrutan tillsammans med aktuellt spännings- eller
strömvärde.

♦ Tryck på (DISP) F2-knappen så visas varje individuella överton 1:a upp till

11:te, Tryck återigen på (DISP) F2-knappen så visas 13:e till 21:a överton.

Fig. 90. Exempel på mätresultat (THD och effektivvärdet på spänning resp. ström)

Fig. 91. Exempel på mätresultat (varje enskild överton från 1:a upp till 11:e
komponenten på spänning resp. ström.)
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Fig. 92. Exempel på mätresultat (varje enskild överton från 13:e upp till 21:a
komponenten på spänning resp. ström.)

♦ Tryck på  START-knappen igen för att avsluta mätningen. Senaste uppmätta
värdet visas i teckenrutan / displayen (se nedan).

♦ Avläs och tryck ev. på SAVE (ange plats) samt SAVE återigen om du vill spara
mätresultatet för dokumentering, se kapitel 4.3 Lagring av mätresultat.

Observera!

♦ Nominell spänning är 10 ÷ 440 V.

♦ Nominell ström är 10 mA ÷ 200 A.
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4. Andra funktioner

4.1. Inställningsfunktioner (Setup functions)
Fr.o.m. slutet av 1999 levereras EUROTEST ifrån TOLEKA AB med svensk text i
Setup-menyn samt viktigare mätinställningar, informationer och meddelanden i
teckenrutan / displayen.
Följande kan ställas in i  Setup menyn:

♦ Teckenrutans kontrastjustering (mellan 0 och 100 %)
♦ Verklig tid och datuminställning.
♦ Kommunikationsparameter – Baud rate val (2400, 4800, 9600 eller 19200)
♦ Radering av alla sparade mätresultat.
♦ Möjlighet att välja mellan TN/TT-nät (i Sverige) och IT-nät. (i Norge).

Tryck på SETUP-knappen för att gå in i Setup menyn, se figuren nedan.

Fig. 93. Inställningsmenyn
OBS ! (Init) F4-knappen är en produktions- och service-knapp endast för
inställning av baskonstanter RÖR EJ DENNA KNAPP Instrumentet kan bli
felinställt.

Hur man justerar kontrasten.

♦ Tryck in ( ↓  ) F2-knappen tills markören är på raden för Kontrast
♦ Tryck in ( → ) F3-knappen för att komma till kontrastjusteringsmenyn.
♦ Justera kontrasten med ( ↑  ) F2-knappen resp. ( ↓ ) F3-knappen.
♦ Tryck in (Back) F1-knappen för att komma tillbaka till SETUP-menyn.

Hur du ställer in tid och datum.

♦ Tryck in ( ↓  ) F2-knappen tills markören är på raden för Tid och datum
♦ Tryck in ( → ) F3-knappen för att komma till tid och datum-menyn.
♦ Ställ in tid och datum med F2 och F3, flytta markören med (→)F4-knappen.
♦ Tryck in (Back) F1-knappen för att komma tillbaka till SETUP-menyn.
♦ Tiden startar efter att (Back) F1-knappen tryckts in.

The Init key is production and
service key only intended for
inserting initial constants.

Do not use the key!
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Hur man ställer in Kommunikationshastighet (Baud Rate).

♦ Tryck in ( ↓  ) F2-knappen tills markören är på raden för Kommunikation
♦ Tryck in ( → ) F3-knappen för att komma till kommunikationsmenyn.
♦ Ställ in kommunikationshastighet med ( ↑ ) F2- och ( ↓ )F3-knappen.
♦ Tryck in (Back) F1-knappen för att komma tillbaka till SETUP-menyn.

Hur man raderar all sparade mätresultat (Minnet tömt).

Läs i kapitel 4.5. Radering av sparade mätresultat i “Hur radera samtliga sparade
mätresultat?”

Hur man ställer väljer mellan TN/TT-nät resp. IT-nät.

♦ Tryck in ( ↓  ) F2-knappen tills markören är på raden för TN/TT - TT
♦ Tryck in ( → ) F3-knappen för att komma till tid och TN/TT – IT-menyn
♦ Ställ in med ( ↑ ) F2- och ( ↓ )F3-knappen.
♦ Tryck in (Back) F1-knappen för att komma tillbaka till SETUP-menyn.

I Sverige har vi i stort sett bara TN-nät.
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4.2. Skapa en installationsstruktur på en PC
För att försäkra sig om att rätt mätning sparas på rätt plats i förhållande till den
fysiska installationen så behöver man organisera en installationsstruktur.
En installationsstruktur kan upprättas av personen som utför mätningen,
antingen omedelbart på EUROTEST, samtidigt som ett mätvärde sparas, eller
läggas in på förhand i PC:n och därefter överföras till EUROTEST.
Ju större mätobjektet är, desto bättre är det att upprätta installationsstrukturen i
PC:n. Vi rekommenderar att du alltid upprättar din installationsstruktur i PC:n.
Vissa ändringar och tillägg kan efteråt göras i  instrumentet samt i PC:n.

METREL och TOLEKA AB har redan matat in en Bas installation struktur, i
EUROTEST. Denna kan ändras i struktur och namn av användaren.
Strukturen i instrument med svensk mjukvara i EUROTEST (översatt av TOLEKA
AB) och levereras fr.o.m. slutet av 1999 är fölljande:

OBJEKT1
     CENTRAL1

SAKRING1
JFB/RCD1

     ASKLEDARE1
ELEKTROD1
ANSLUTNING1

     MPE HUVUDJORD1
ANSLUTNING1
JORDTAG1

Fig. 94. Bas installation struktur redan inmatad i mjukvaran.

Hur man skapar en egen struktur i PC:n

Steg 1
Installera bifogad mjukvara Euro Link – Lite på din PC.
Du kopierar in mjukvaran (markera, kör A:, OK, markera setupex, Enter).
Öppna i program/Eurolink/Eurolink, Enter. (eller dubbelklicka på Eurolink).
Välj: Configuration/Select Language/Svenska/OK (svensk text).
Vi rekommenderar att du nu ändrar förval till »egna« uttryck. T.ex. ändra
SAKRING till GRUPP eller GRP……. Dessa uttryck kommer upp som förval när du
skapar en installationsstruktur. Dessa förval kan ändras senare (skrivas över).
Välj Konfiguration/Välj förvalda……/Gör ändringar i de vita fälten.

Steg 2
Utforma installationsstrukturen baserat på den verkliga installationen. Du kan
markera (ticka för) i strukturen vilka mätningar du vill utföra på resp. mätplats /
uttag. Du kan på plats senare både ändra i strukturen och utföra flera mätningar.
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Följande mätningar kan utföras och sammankopplas till ett bestämt mätställe:

Mätplats
(andra nivån)

Mätplats
(tredje nivån)

Mätningen
uppdelas i

Beskrivning Funktion
på
EUROTEST

RPE Anslutning mellan centralens
jordskena och PE-ledare

R±200mA

RAPE Potentialutjämning R±200mA

ISOL Isolationsresistans mellan
fasledarna

Riso

ISOPE Isolationsresistans mellan fas
och skyddsledare

Riso

ISOIT Isolationsresistans mellan
primär och sekundär på en
transformator

Riso

ZLPE Jordslutningsimpedans /
Slingimpedans L / PE

ZLOOP

ZLN Nätimpedans mellan L / N
(eller L / L)

ZLINE

Grupp / säkring

Uc Beröringsspänning vid aktiva
tillgängliga delar

RCD Uc

RCD TIME Utlösningstid vid  IΔN RCD t

Gruppcentral

JFB/RCD
(jordfelsbrytare) RCD

CURRENT
Utlösningsström RCD I

EARTHABOVE Kopplingar mellan
jordelektroder över marknivå

REARTH (two
wire system)

REARTH (two
clamp system)

EARTHUNDER Kopplingar mellan
jordelektroder under marknivå

REARTH (two
wire system)

REARTH (two
clamp system)

Elektrod

EARTH Jordresistans till jordelektroden REARTH

Åskledare

Anslutning R
CONNECTIO
N

Connections between lightning
system and other objects
(water installation etc.)

R±200mA

R
CONNECTIO
N

Anslutning mellan
huvudjordskena (MPEC) och
andra objekt  (undercentralens
jord (PCC), vattenledningsrör
etc. )

R±200mAAnslutning

ISOIT Isolationsresistansen mellan
t.ex galvaniskt skilda delar

Riso

Huvudjord-
skena

Jordning EARTH Jordresistans till jordelektroden REARTH

PCC*  Protection Conductor Collector, MPEC* Main Potential Equalizing Collector

Table 2. Lista över de mätningar som kan knytas till ett bestämt mätställe.
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Steg 3
Öppna en ny installationsstruktur med att markera NY. Du får upp OBJEKT1.
Det förvalda namnet (OBJEKT) kan ändras i högerdelen (till t.ex. Sjukhuset o dyl.)
Lägg till centraler och namnge dessa (kan ändras). Markera aktuell central.
Lägg till säkringar/grupper, jordfelsbrytare m.m. (Även här kan du ändra namn).
Markera aktuell säkring/grupp, jordfelsbrytare m.m.
Markera/bocka för vilka mätningar du på förhand vet att du vill/skall utföra.
Dessa markeringar kommer upp nederst i teckenrutan på instrumentet vid resp.
säkring/grupp när du skall SPARA en mätning.

Steg 4
När strukturen är klar skall den överföras till EUROTEST genom att ansluta
RS232-kabeln samt välja SÄND STRUKTUR.
OBS! Om du har gamla mätningar sparade i instrumentet så får du frågan om
dessa skall RADERAS, om inte så måste du sända över dessa data till PC:n med
kommandot TA EMOT RESULTAT.

Nu när EUROTEST har erhållit strukturen så kan du SPARA resp. mätning på
namngiven plats. (Ev. kom-ihåg-lista över mätningar se nederst i teckenrutan).

Sänd tillbaka utförd struktur med tillhörande mätningar till PC:n med kommandot
TA EMOT  RESULTAT. Vill du nu ändra namn etc. göres detta med att två
tryckningar på resp. textrad, nu på vänstra sidan.

Du kan i UTSKRIFT AV SIDHUVUD skriva till info om objektet, instrumentets
serienummer, egna kommentarer etc.

SPARA och döp dokumentet på vanligt vis.

Utskrift av dokumentet sker på vanligt vis ( A4-ark). (Skrivarsymbolen eller Arkiv)
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4.3. Lagring av ett mätresultat
Alla mätresultat kan sparas förutom U L-PE och U L-N spänning (i RLOOP N-PE,
ZLOOP, ZLINE och RCD funktion) och kontinuitet med låg ström (7 mA).

Hur man sparar?

När mätresultatet visas kan följande procedur följas vid de flesta tillfällen:

Steg 1
♦ Tryck på SAVE  -knappen, den senast använda delen av din inmatade
installationsstruktur kommer att visas, se figuren nedan.

Fig. 95. Exempel på meny vid lagring av ett mätresultat när du tryckt SAVE.
Avbockningen till höger betyder att samtliga mätningar som du vid din PC bestämt
skulle mätas har utförts. Om mätningar kvarstår så syns koderna nedtill.

Steg 2

♦  Ställ markören på OBJEKT med piltangenten (↓ ) F1- knapp. Välj mellan ev.
fler OBJEKT med piltangenterna ←  F2 och →  F3. Du kan välja mellan de
OBJEKT som du matat in via din PC. Du kan lägga till ett nytt OBJEKT med att
trycka på (Add) F4-knappen.

♦ Ställ markören på 2:a raden med piltangenten (↓ ) F1- knapp. Välj lämplig
Central, åskskyddssystem, huvudjordskena (MPEC) etc. med piltangenterna ←
F2 och → F3. Du kan välja mellan de centraler etc. som du matat in via din PC. Du
kan lägga till en ny central med att trycka på (Add) F4-knappen.

♦ Ställ markören på 3:e raden med piltangenten (↓ ) F1- knapp. Välj lämplig
grupp / säkring, jordfelsbrytare (i centralen) resp. elektrod, anslutning (i åskledaren)
resp. anslutning, jordning (i MPEC) etc. med piltangenterna ←  F2 och → F3. Du
kan välja mellan de grupper, JFB:s etc. som du matat in via din PC. Du kan lägga
till en ny grupp eller JFB etc. med att trycka på (Add) F4-knappen.

..... All measurements attached (by
means of PC SW only) to the
measurement place are already
carried out and results stored.
Measurer can thus verify any time
which measurements have not
been done yet and where.

Note! The  mark is automatically
attached to any added new item by
means of instrument’s keyboard.
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Då ingen installationsstruktur matats in i din PC och/eller förts över till EUROTEST
så kan en lämplig struktur skapas med (ADD) F4-knappen. Endast de förvalda
namnen erbjuds. De förvalda namnen kan ej ändras i din EUROTEST men de kan
senare ändras i PC:n när mätresultaten är överförda till PC:n före
slutdokumentation och utskrift.

I de fall då R± 200mA, Riso eller REARTH mätresultat skall sparas, erbjuds
ytterliggare adresseringsnivå, se vidare i tabell 2, högra kolumnen. Ställ markören
på den fjärde raden och välj ut lämpliga mätningar med piltangenterna ←  F2 och
→ F3.

Steg 3
♦ Tryck på SAVE –knappen återigen för att konfirmera det sparade mätresultatet
på rätt plats. Mätresultatet är nu lagrat och teckenrutan återgår till funktionsmenyn.

Observera!
♦ Ett mätresultat kan sparas endast en gång.

♦ I de fall användaren inte önskar använda strukturen sparas alla mätresultat till
samma position ganska enkelt genom att dubbelklicka på SAVE-knappen.

♦ Alla potentiella delresultat och parametrar vid en mätning kommer att lagras
tillsammens med huvudresultatet.

♦ En redan påbörjad lagringsprocedur kan avbrytas med  ESC knappen.

♦ Redan inmatad installationsstruktur till EUROTEST (antingen via PC:n eller
genom instrumentets knappsats) kan inte raderas i instrumentet, förutom när det
utförs via funktionen »radering av alla lagrade resultat« i SETUP-menyn. Endast
basstrukturen med förval förblir då installerad.

♦ Separat mätvärde kan raderas på resp. mätplats i strukturen.

♦ Slut på minnet / Out of memory kommer att visas när alla minnen används.
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4.4. Återkallning av sparade mätresultat
Varje sparat mätresultat kan återkallas och visas i teckenrutan / displayen med
följande procedur:

Steg 1
♦ Tryck på RCL-knappen, den senast använda delen av installationsstrukturen
kommer att erbjudas, se nedan.

Fig. 96. Exempel på återkallande av sparat mätresultat. Avbockningen till höger
betyder att samtliga mätningar som du vid din PC bestämt skulle mätas har utförts.
Om mätningar kvarstår så syns koderna nedtill. Användaren kan när som helst gå
in och kolla vilka mätningar som ej utförts.

Steg 2
♦ Välj lämplig mätställe i strukturen, följ steg 2 i kapitel 4.3.

Steg 3
♦ Tryck in RCL-knappen  återigen för att konfirmera återkallandet av ett
mätresultat. Det senaste sparade resultatet under senaste valt mätställe kommer
att visas, se exemplet nedan:

Fig. 97. Exempel på ett återkallat mätresultat återkallat med RCL-knappen.

..... All measurements attached (by
means of PC SW only) to the
measurement place are already
carried out and results stored.
Measurer can thus verify any time
which measurements have not
been done yet and where.

Note! The  mark is automatically
attached to any added new item by
means of instrument’s keyboard.
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Steg 4
♦ Använd piltangenterna (↑) F1 och (↓) F2-knapparna för att återkalla andra
resultat sparade på samma mätställe.

Observera!
♦ Alla potentiella delresultat och parametrar vid en mätning kommer att lagras
tillsammens med huvudresultatet.

♦ En redan påbörjad återkallningsprocedur kan avbrytas med  ESC knappen.



EUROTEST 61557

82
TOLEKA AB – Tel:08-574 103 50 - Fax:08-570 349 22 – Info@toleka.se - www.toleka.se

4.5. Radering av ett sparat mätresultat
Sparade mätresultat kan raderas på följande 3 sätt:

♦ Individuellt lagrade resultat som skall raderas.

♦ Mätresultat sparade på samma mätplats under samma struktur som skall
raderas som t.ex. objekt (plats); central / åskledare / MPEC;  grupp /
jordfelsbrytare; elektrod / anslutning; anslutning / jordning.

♦ Radering av samtliga mätresultat.

Hur man raderar ett individuellt mätresultat?

Steg 1
♦ Återkalla det sparade mätresultatet som skall raderas, enligt proceduren i 4.3
återkalla sparade mätresultat.

Steg 2
♦ Tryck på (Clr) F4-knappen, för att radera det visade mätresultatet. Mätresultatet
som sparats före det nu raderade mätresultatet erbjudes möjlighet till att radera.

Hur man raderar resultat lagrade på samma plats
under samma struktur?

Steg 1
♦ Tryck på RCL-knappen, senaste delen av installationsstrukturen kommer att
vissas, se figur 96.

Steg 2
♦ Välj med piltangenten (↓ ) F1- knapp. samt därefter med ←  F2 och → F3, för
rätt strukturadress.

Steg 3
♦ Tryck in (Clr) F4-knappen för att radera samtliga sparade mätresultat på den
valda strukturadressen. Vänta / Wait … meddelande visas i teckenrutan /
displayen tills alla mätresultat på mätplatsen är raderade.
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Hur man raderar alla sparade mätresultat?

Steg 1
♦ Tryck på SETUP –knappen för att komma till SETUP-menyn.

Steg 2
♦ Välj med piltangenten (↓ ) F1- knapp, radering av sparade mätresultat samt
därefter med → F3. För att komma till Radering av sparade mätresultat meny.

Steg 3
♦ Tryck in (Clr) F4-knappen för att radera samtliga sparade mätresultat. Vänta /
Wait … meddelande visas i teckenrutan / displayen tills alla mätresultat är
raderade. Därefter visas SETUP-menyn återigen.

Observera!
♦ Alla potentiella delresultat och parametrar vid en mätning kommer att raderas
tillsammans med huvudresultatet.

♦ En redan påbörjad återkallningsprocedur kan avbrytas med  ESC knappen.

♦ Redan inmatad installationsstruktur till EUROTEST (antingen via PC:n eller
genom instrumentets knappsats) kommer att raderas. Endast basstrukturen med
förval förblir kvar i instrumentet se fig. 94.
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4.6. Återställning av instrumentet
Skulle en felfunktion upptäckas på EUROTEST, rekommenderas att RESET-
funktionen används. Alla ställbara parametrar återgår då till sina ursprungsvärden,
se tabellen nedan. Sparade resultat raderas inte.

Hur man återställer instrumentet?

♦ Stäng av instrumentet.

♦ Tryck in  F1-knappen och håll den intryckt, när du slår på instrumentet.
Meddelandet Hard reset visas, vilket betyder att RESET-funktionen har aktiverats,
därefter visas basmenyn för den mätfunktion som är vald. Samtliga ställbara
parametrar kommer att återställas till ursprungsvärdena se nedan.

Parameter Funktion Ursprungsvärde
Kompensering av
mätsladdar

R±200mA Annullerat

Övre gränsvärde R±200mA Inget gränsvärde
Summerton R±200mA på
Övre gränsvärde CONTINUITY Inget gränsvärde
Testspänning R ISO 50 V
Undre gränsvärde R ISO Inget gränsvärde
Övre gränsvärde
Genombrotts-spänning

varistor TEST Inget gränsvärde

Undre gränsvärde
Genombrotts-spänning

varistor TEST Inget gränsvärde

Tidsintervall “hr” ENERGY 1timme
Tidsintervall “min” ENERGY 1min
Nominell felström All RCD functions 10 mA
Typ av JFB RCD Uc/RE, tΔN, AUTO G (generell JFB)
Gränsvärde
beröringsspänning

All RCD functions 50 V

Multiplikator på den
nominella felströmmen

RCD tΔN X 1/2

Testströmmens startpolaritet RCD tΔN, IΔN positiv (0°)
Testströmmens polaritet ZLOOP positiv
Övre gränsvärde på
jordmotstånd

REARTH, REARTH (clamp)
REARTH (two clamps)

Inget gränsvärde

Avstånd “a” ρ EARTH 2 m
Kontrast Setup cirka 50%
Baud Rate Setup 9600 Baud
Minnesplats Ingen effekt

Tabell 3. Ursprungsvärden för parametrarna
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5. UNDERHÅLL

5.1. Batterier

Batteriernas kondition visas i teckenrutans övre högre hörn. Ett mörkt batteri
motsvarar fulladdade batterier. Kontrollera batteriets kondition regelbundet under
tidden du utför mätningar. Ett mätresultat som utförts med dålig batterikapacitet
kommer att märkas med Låg batterispänning under mätning / Low battery
during m. efter genomförd mätning.

Byt ut samtliga fyra batterier, när batterivarningen visar tomt.

Nominell batterispänning är 6 VDC. Använd 4 st 1,5 V alkalinbatterier typ IEC LR14
(Mått: Diameter = 26 mm, längd = 50 mm).

Fig. 98. Rätt polaritet på batterierna!

- Disconnect test cable and switch off the instrument, before removing
battery compartment cover!

- Hazardous voltage under the battery compartment cover!
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En uppsättning batterier med full kapacitet räcker cirka 50 timmar med
mättiden / pause = 5 s / 25 s

Batterier till Plugcommandern, Tipcommandern och kabelsökaren A1005:
Om röd lampa lyser betyder detta låg batterikapacitet. Demontera de 2 skruvarna
på baksidan för att kunna byta batteri. Använd 9V typ 6 LR 61!

Observera!
♦ Montera batterierna korrekt med rätt polaritet!

♦ Om meddelandet låg batterispänning / Low battery durin m. visas i
teckenrutan under / efter en mätning. Byt ut batterirena, mät om senaste
mätningen.

5.2. Säkringar
Det finns 3 st säkringar under batteriluckan. (se figur 98.).
♦ F1 = M 0,315A/250V,  20 x 5 mm   (Denna skyddar den interna kretsen på

instrumentet om t.ex. mätspetsarna vidrör nätspänning vid R±200 mA eller
CONTINUITY mätning).

♦ F2 = F3 = T 4A/500V,  38 x 10 mm. Brytförmåga 10kA/500V, typ FLQ4,
tillverkad av Littelfuse (Generell säkring för mätingångar L/L1 och N/L2).

Kontrollera säkringarna F2 och F3, om någon av följande felfunktioner sker:
♦ JFB har löst ut / RCD tripped out visas i teckenrutan efter det att  START-

knappen tryckts in i samtliga JFB-funktioner samt i  ZLINE och ZLOOP funktioner.
♦ >1999Ω meddelande visas i teckenrutan vid R±200 mA / CONTINUITY funktioner

trots att mätsladdarna kortslutits / kalibrerats.
♦ >200 MΩ eller >1000 MΩ visas i teckenrutan vid R ISO funktion trots att

mätsladdarna kortslutits.
♦ >1000 V meddelande visas i teckenrutan vid varistor TEST funktion trots att

mätsladdarna kortslutits.

Kontrollera säkring F1, om meydelandet Byt ut säkring M315 mA / Replace FUSE
M315mA visas i R±200 mA / CONTINUITY funktion.

Varning!
♦ Byt ut säkringen mot en likadan, i annat fall kan instrumentet skadas och
användarens säkerhet riskeras!
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5.3. Rengöring
Använd en trasa försiktigt fuktad med såpvatten eller alkohol för rengöring av
instrumentets ovansida. Instrumentet måste vara helt torrt före användning.

Observera!
♦ Använd ej rengöringsmedel baserade på bensin eller hydrokarboner!
♦ Spill ej vätska över instrumentet!

5.4. Periodisk kalibrering
Kalibrering bör ske regelbundet. Vid daglig användning var 6:e månad i övriga fall
rekomenderar vi 1 gång per år.
Ta kontakt med TOLEKA AB.

5.5. Service
Vid service kontakta generalagenten i Sverige för METREL:

TOLEKA AB
Fenix väg 28
S-134 43  GUSTAVSBERG
SVERIGE

tel.: 08-570 349 00
fax.: 08-570 349 22

Icke auktoriserade personer får ej öppna EUROTEST ej heller ändra i
hårdvarans (EUROTEST) mjukvara beträffande språk i teckenrutan etc.
Om så sker förfaller garantin.
Förutom säkringar och batterier finns inga för användaren utbytbara komponenter i
instrumentet. Säkringar och batterier byts ut när instrumentet är avstängt och
spänningsförande delar är frånkopplade. Se  5.2. Säkringar.

6. TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Eftersom de tekniska specifikationerna kan ändras i framtiden på nya modeller /
versioner så hänvisar vi till aktuella broschyrer ifrån TOLEKA AB samt den
engelska originalbruksanvisningen………….
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6. TEKNISK A SPECIFIKATIONER

6.1. Funktioner
Isolationsresistans

Mätområde Riso (Un ≥ 250V) ...... (0,008 ÷ 1000)MΩ

Område Riso
(MΩ)
Un ≥ 250V

Upplösning
(MΩ)

Nogrannhet*

0,000 ÷ 1,999 0,001
2,00 ÷ 19,99 0,01
20,0 ÷ 199,9 0,1

±(2% of r. + 2D)

200 ÷ 1000 1 ±(10% of r.)

*Specified accuracy is valid, if Universal test
cable is used, while it is valid up to 200 MΩ , if Tip
Commander is used.

Meas. range Riso (Un < 250V) ... (0,012 ÷ 199,9)MΩ

Display range
Riso  (MΩ)
Un < 250V

Resolution
(MΩ)

Accuracy

0,000 ÷ 1,999 0,001
2,00 ÷ 19,99 0,01
20,0 ÷ 199,9 0,1

±(5% of r. + 3D)

Display range
Test voltage
(V)

Resolution
(V)

Accuracy

0 ÷ 1200 1 ±(2% of r. + 3D)

Nom. test voltage.........50, 100, 250, 500, 1000Vd.c.
Current capability of test generator
(at Utest. > UN) .................................................>1mA
Short-circuit test current ...................................<3 mA
Automatic discharge of tested object ...................yes

Continuity of Protection Conductors

Meas. range R ................................... (0,08 ÷ 1999)Ω
Display range
R  (Ω)

Resolution
(Ω)

Accuracy

0,00 ÷ 19,99 0,01 ±(2% of r. + 2D)
20,0 ÷ 199,9 0,1
200 ÷ 1999 1

±(3% of r.)

Open-terminal test voltage........................ 4 - 7 Vd.c.
Short-circuit test current ............................. > 200 mA
Compensation of test leads (up to 5 Ω)................yes
Sound signal ..........................................................yes
Automatic polarity exchange.................................yes
Measurement mode ..................single measurement

Continuity

Display range
R  (Ω)

Resolution
(Ω)

Accuracy

0,0 ÷ 199,9 0,1
200 ÷ 2000 1

±(3% of r. + 3D)

Open-terminal test voltage........................ 4 - 7 Vd.c.
Short-circuit test current ................................. < 7 mA
Sound signal ..........................................................yes
Measurement mode ..........continuous measurement

Earth Resistance, four-lead method

Meas. range RE .............................. (0,11 ÷ 19,99k)Ω
Display range
(Ω)

Resolution
(Ω)

Accuracy

0,00 ÷ 19,99 0,01
20,0 ÷ 199,9 0,1
200 ÷ 1999 1

±(2% of r. + 3D)

2,00k ÷ 19,99k 10 ±(5% of r.)

Additional spike resistance error
at Rc max. or Rp max.....................±(3% of r. + 10D)
Rc max. .......... (4kΩ + 100RE) or 50kΩ (lower value)
Rc = Rc1 +Rc2 (Earth Resistivity)
Rp max........... (4kΩ + 100RE) or 50kΩ (lower value)
Rp = Rp1 +Rp2 (Earth Resistivity)
Additional error
at 10 V voltage noise (50 Hz)..........±(5% of r. +10D)
Open-terminal test voltage............................40 Va.c.
Test voltage shape .....................................sine wave
Test voltage frequency....................................125 Hz
Short-circuit test current ............................... < 20 mA
Automatic test of current and
potential test probe resistance..............................yes
Automatic test of voltage noise.............................yes

Earth Resistance using one clamp
in combination with four-lead method
All technical data listed under four-lead method
are valid, additional ones are listed below:

Additional error at 3A/50Hz noise current (valid
at max. ratio Rtot/Rpart = _).........±(10% of r. + 10D)
Additional error
of resistance ratio ....................... Rpartial/Rtotal ⋅ 1%
Rpartial = resistance measured with clamp
Rtotal = resistance of total earthig system
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Indication in case of low clamp current ..... < 0,5 mA
Automatic test of noise current .............................yes
Additional clamp error is to be considered.

Earth Resistance using two clamps

Meas. range RE ....................................(0,08 ÷ 100)Ω
Display range
RE  (Ω)

Resolution
(Ω)

Accuracy*

0,00 ÷ 19,99 0,01 ±(10% of r. +2D)
20,0 ÷ 100,0 0,1 ±(20% of r.)

* ..............distance between test clamps >25 cm

Additional error at 3A/50Hz
noise current ................................±(10% of r. + 10D)
Automatic test of noise current .............................yes
Additional clamp error is to be considered.

Specific Earth Resistance (resistivity)
All technical data listed under four-lead method are
valid, except display range table, see addapted
one below.

Display range
ρ  (Ωm)

Resolution
(Ωm)

Accuracy

0,00 ÷ 19,99 0,01
20,0 ÷ 199,9 0,1
200 ÷ 1999 1
2,00k ÷ 19,99k 10
20,0k ÷ 199,9k 0.1k
200k ÷ 2000k 1k

Consider
accuracy of RE

measurement

ρ = 2πaRE

Distance between test rods....................1 up to 30 m

RCD – General data

Nominal differential
currents ................... 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA
Accuracy of actual differential currents:

-0 / +0,1⋅IΔ;  IΔ = IΔN, 2⋅IΔN, 5⋅IΔN

-0,1⋅IΔN / +0;  IΔ = 0,5⋅IΔN

Test current shape .....................................sine wave
Test current start at ....................................0° or 180°
RCD type .................................Standard or Selective
Nominal input voltage.............. 230/115V/ 45 - 65 Hz

RCD – Contact Voltage Uc

Meas. range Uc .......................................(10 ÷ 100)V
Display range
Uc  (V)

Resolution
(V)

Accuracy*

0,00 ÷ 9,99 0,01 (-0 / + 10)% of r.
± 0,2V

10,0 ÷ 100,0 0,1 (-0 / + 10)% of r.

*The accuracy is valid if:
Mains voltage is stabile during the meas.
PE terminal is free of interfering voltages

Measurement principle.....with or without aux. probe
Test current...................................................< 0,5 IΔN

Limit contact voltage.................................. 25 or 50 V
The Contact Voltage is calculated to
IΔN (standard type) or to 2IΔN (selective type).

RCD – Earth (Fault Loop) Resistance
RE/RL

Display range
RE  (Ω)

Resolution
(Ω)

Accuracy

0,00 ÷ 19,99 0,01
20,0 ÷ 199,9 0,1
200 ÷ 1999 1
2,00k ÷ 10,00k 0,01k

Consider acc. of
Uc meas.

Calculation .....................................RE (RL) = Uc / IΔN

Measurement principle....... with auxiliary probe (RE)
without auxiliary probe (RL)

Test current...................................................< 0,5 IΔN

RCD – Trip out time
Test current...........................0,5 IΔN, IΔN, 2 IΔN, 5 IΔN

(multiplier 5 is not available, if IΔN = 1000mA)

Meas. range t (G type) ...... (0ms ÷ upper disp value)
Display range t
t  (ms) G type

Resolution
(ms)

Accuracy

0 ÷ 300
(1/2IΔN, IΔN)

1

0 ÷ 150
(2IΔN)

1

0 ÷ 40
(5IΔN)

1

±3ms

Meas. range t (S type)....... (0ms ÷ upper disp value)
Display range
t  (ms) S type

Resolution
(ms)

Accuracy

0 ÷ 500
(1/2IΔN, IΔN)

1

0 ÷ 200
(2IΔN)

1

0 ÷ 150
(5IΔN)

1

±3ms

RCD – Tripping current

Meas. range IΔ ...................................... (0,2 ÷ 1,1)IΔN

Display range
IΔ

Resolution Accuracy

0,2IΔN ÷ 1,1IΔN 0,05IΔN ±0,1IΔN
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Meas. range tΔ .........................................(0 ÷ 300)ms
Display range
tΔ (ms)

Resolution
(ms)

Accuracy

0 ÷ 300 1 ±3ms

Meas. range Uci ......................................(10 ÷ 100)V
Display range
Uci (V)

Resolution
(V)

Accuracy*

0,00 ÷ 9,99 0,01 (0 ÷ 10)% of r.
± 0,2V

10,0 ÷ 100,0 0,1 (0 ÷ 10)% of r.
*The accuracy is valid if:

Mains voltage is stabile during the meas.
PE terminal is free of interfering voltages

Uci voltage is calculated to Tripping current IΔ

Fault Loop Impedance
and Prospective Short-circuit Current

Meas. range ZL-PE, R, Xl................... (0,11 ÷ 1999)Ω
Display range
ZL-PE, R, Xl
(Ω)

Resolution
(Ω)

Accuracy

0,00 ÷ 19,99 0,01
20,0 ÷ 199,9 0,1
200 ÷ 2000 1

±(2% of r. + 3D)

Display range
Ipsc (A)

Resolution
(A)

Accuracy

0,06 ÷ 19,99 0,01
20,0 ÷ 199,9 0,1
200 ÷ 1999 1
2,00k ÷ 19,99k 10
20,0k ÷ 24,4k 100

Consider
accuracy
of ZL-PE

Ipsc calculation: ...................... Ipsc = UN⋅1,06 / ZL-PE

UN = 115 V;  (100 V ≤ Uinp < 160 V)
UN = 230 V;  (160 V ≤ Uinp ≤ 264 V)

Max. test current (at 230 V) ................... 23 A (10ms)
Nominal input voltage.............. 115/230V, 45 - 65 Hz

Contact Voltage at Short-circuit Current

Display range
Uc (V)

Resolution
(V)

Accuracy

0,00 ÷ 9,99 0,01
10,0 ÷ 99,9 0,1
100 ÷ 264 1

±(3% of r. +
0,02Ω ⋅ Ipsc)

Max. test current (at 230 V) ................................23 A
Nominal input voltage.............. 115/230V, 45 - 65 Hz

Line Impedance and Prospective
Short-circuit current

Meas. range ZL-N(L), R, Xl ................. (0,11 ÷ 1999)Ω
Display range
ZL-N(L), R, Xl
(Ω)

Resolution
(Ω)

Accuracy

0,00 ÷ 19,99 0,01
20,0 ÷ 199,9 0,1
200 ÷ 2000 1

±(2% of r. + 3D)

Display range
Ipsc (A)

Resolution
(A)

Accuracy

0,06 ÷ 19,99 0,01
20,0 ÷ 199,9 0,1
200 ÷ 1999 1
2,00k ÷ 19,99k 10
20,0k ÷ 42,4k 100

Consider acc.
of ZL-N(L)

Ipsc calculation: .................... Ipsc = UN⋅1,06 / ZL-N(L)

UN = 115 V;  (100 V ≤ Uinp < 160 V)
UN = 230 V;  (160 V ≤ Uinp ≤ 264 V)
UN = 400 V;  (264 V < Uinp ≤ 440 V)

Max. test current (at 400 V) ................... 40 A (10ms)
Nominal input voltage...... 115/230/400V, 45 – 65 Hz

Resistance of N-PE Loop and
Prospective Short-circuit Current

Meas. range RN-PE ............................ (0,11 ÷ 1999)Ω
Display range
RN-PE (Ω)

Resolution
(Ω)

Accuracy

0,00 ÷ 19,99 0,01
20,0 ÷ 199,9 0,1
200 ÷ 1999 1

±(2% of r. + 3D)

Display range
Ipsc (A)

Resolution
(A)

Accuracy

0,06 ÷ 19,99 0,01
20,0 ÷ 199,9 0,1
200 ÷ 1999 1
2,00k ÷ 19,99k 10
20,0k ÷ 24,4k 100

Consider acc.
of RL-PE

Ipsc calculation: ............ Ipsc = UN⋅1,06 / RLOOP N-PE

UN = 115 V;  (100 V ≤ UL-PE < 160 V)
UN = 230 V;  (160 V ≤ UL-PE ≤ 264 V)

Technical data for generator see under Earth
Resistance, four-lead method.

Phase rotation
Nominal mains voltage range ................. 100 ÷ 440V
Result displayed ................................... 1.2.3 or 2.1.3
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Voltage (except in harmonic function)

Display range
U (V)

Resolution
(V)

Accuracy

0 ÷ 440 1 ±(2% of r. + 2D)

Nominal frequency range................. d.c., 45 – 65 Hz

Current (True RMS)

Display range
I  (A)

Resolution
(A)

Accuracy

0,0m ÷ 99,9m 0,1m ±(5% of r. + 3D)
100m ÷ 999m 1m
1,00 ÷ 9,99 0,01
10,0 ÷ 99,9 0,1
100 ÷ 200 1

±(5% of r.)

Input resistance .....................................10Ω/1Wmax.
Measurement principle...........current clamp 1A/1mA
Nominal frequency .......................................50/60 Hz
Additional clamp error is to be considered.

Peak Current

Display range
I  (A)

Resolution
(A)

Accuracy

5 ÷ 280 1 ±(5% of r.)

Sampling rate...........................2 measurements / ms
Measurement principle.........................current clamp
Nominal frequency .......................................50/60 Hz
Additional clamp error is to be considered.

Varistor Over-voltage Protection
Devices (Breakdown voltage)

Display range
U  (V)

Resolution
(V)

Accuracy

0 ÷ 1000 1 ±(5% of r. +
10V)

Measurement principle....................d.c.voltage ramp
Test voltage slope ..........................................500 V/s
Treshold current .................................................1 mA

Fault/Fuse/Conductor locator

Principle ........Line loading or Imposing of test signal

Loading (mains voltage range 30÷264V/45÷65Hz):
  Is < 1A pulsed

fs = 3600 Hz

Imposing (voltage free installation):
Us < 7V pulsed

fs = 3600 Hz
Isc < 50mA pulsed

Power

Display range
(W/VAr/VA)

Resolution
(W/VAr/VA)

Accuracy*

0,00 ÷ 9,99 0,01
10,0 ÷ 99,9 0,1
100 ÷ 999 1
1,00k ÷ 9,99k 0,01k
10,0k ÷ 88,0k 0,1k

±(7% of r. + 1D)

*(U: 10 ÷ 440V, I: 10mA ÷ 200A)

Principle ............................ one-phase, clamp current
Power type ................................................W, VAr, VA
Nominal input voltage....... 400/230/115 V / 50/60 Hz
Display range (PF)....................................0,00 – 1,00
Additional clamp error is to be considered.

Energy

Display range
W (Wh)

Resolution
(Wh)

Accuracy

0,000 ÷ 1,999 0,001
2,00 ÷ 19,99 0,01
20,0 ÷ 199,9 0,1
200 ÷ 1999 1
2,00k ÷ 19,99k 0,01k
20,0k ÷ 199,9k 0,1k
200k ÷ 1999k 1k

±(7% of r. + 1D)

Calculation ............................................... W = ∑ P⋅ Δt
Time interval ..................presetable 1min up to 25 hr
Nominal input voltage........ 400/230/115V / 50/60 Hz

Harmonic Analysis (voltage and
current)

Voltage measurement (True RMS):
Display range
U  (V)

Resolution
(V)

Accuracy

10 ÷ 440 1 ±(5% of r. + 3D)

Current measurement (True RMS):
Display range
I  (A)

Resolution
(A)

Accuracy

10,0m ÷ 99,9m 0,1m ±(5% of r. + 3D)
100m ÷ 999m 1m
1,00 ÷ 9,99 0,01
10,0 ÷ 99,9 0,1
100 ÷ 200 1

±(5% of r.)
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Display range
THD  (%)

Resolution
(%)

Accuracy

0,0 ÷ 100,0 0,1 ±(5% of r. + 5D)

Display range
Harmonics up
to 21-th  (%)

Resolution
(%)

Accuracy

0,0 ÷ 100,0 0,1 ±(5% of r. + 5D)

Display of result .............. in % of total effective value
Nominal frequency ...................................... 50/60 Hz
Clamp error is to be considered additionally.

6.2. General characteristics
Power supply .....6Vd.c. (4 _ 1,5V battery IEC LR14)
Automatic comparation of test result with set
high and low limit value .........................................yes
Visual and sound warnings ...................................yes
Dimensions (w _ h _ d) ..............26,5 _ 11 _ 18,5 cm
Weight (without accessories, with batteries)... 2,1 kg
Display ..... matrix LCD with backlight, 128 _ 64 dots
Memories ......................approx.3000 measurements
Computer connection .....................................RS 232

Protection classification.................. double insulation
Over-voltage chateg. . .. CATIII/300V or  CATII/600V
Polution degree......................................................... 2
Degree of protection...........................................IP 44
Working temp. range ...................................0 ÷ 40 °C
Nominal (reference) temp. range..............10 ÷ 30 °C
Max. humidity ............................ 85 % RH (0 ÷ 40°C)
Nominal (reference) hum. range......... 40 ÷ 60 % RH
Auto power off........................................................yes


