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Snabbinstruktion på EUROTEST, de “viktigaste” funktionerna. 2008-11-07
Generalagent: TOLEKA AB Tel. 08 574 103 50. Använd “Plug-commandern” (med stickpropp) alt.
Universalmätsladden. I flera mätningar kan 3-fasadaptern A1111 (tillbehör) användas. För
inkopplingshjälp tryck på HELP för grafisk visning. SAVE = sparar. Mätningarna ref. till
SS/EN61557 (2-8), ELSÄK-FS 2008:1 och SS4364661 utgåva 2.

KONTINUITETSTEST AV SKYDDSLEDARE (±200 mA). EN61557-4 & 612.2
Välj R±200mA -läget med F1. Kortslut universalmätsladden eller Tip-commander (tillbehör) med
ev. förlängningssladd (A1026). Tryck START. Mätsladdarnas resistans visas, Tryck F4 så visas 0,00
Ω. Co (kompenserad) till höger. Tryck på F3 så att summersymbolen visas. Tryck på F2 och
därefter ev. på F4 för att ställa in maxvärde med F2 och F3 (nu piltangenter). Tryck på F1 (Back)
för att återgå till mätläget.  Anslut mätsladdar (grön+blå i utgångspunkten och svart på mätobjektet
och mät mellan: en punkt som du garanterat vet är ansluten till systemets skyddsjord (centralens PE-
skena) och alla delar som är anslutna till skyddsledare. Vid potentialutjämning även mellan
huvudjordskena och objekt.  Tryck START. Mätningen görs med mellanliggande polväxling ± (för att
avslöja ev. galvaniska övergångar). Du erhåller Huvudvärdet (medel av R +/-), R+, R- samt
gränsvärde. På liknande sätt utförs allmänt förbindelseprov CONTINUITY med 7 mA.

ISOLATIONSPROVNING (50 – 1000 V). EN61557-2 & 612. (Spänningslöst)
Välj RISO. Välj provspänning (normalt 500 V) med F1. Ställ in nedre gränsvärde med F4, F2 / F3.
Tryck F1 för att återgå till “mätläge”. Anslut 3-fas-adaptern alt. sladdar (grön + blå till jord och svart
till mätobjektet. Mät spänningslöst. L1, L2, L3 - N, L1, L2, L3 - PE samt N - PE. Tryck på START.
Isolationsresistansen verklig provspänning Um, vald Um och gränsvärde visas. (SAVE).

JORDTAG-/RESISTANSMÄTNING Med tångadapters A1019 & A1018 (Tillbehör).
Mätning sker utan jordsonder enligt “LOOP-metoden” som förutsätter att anläggningen har minst 2 st
separata jordtag förbundna varandra. Välj R, EARTH. Tryck F1 för att stega fram till R EARTH + 2
tänger. Tryck F2 för att ev. ställa in ett övre gränsvärde. Välj med F2 & F3. Tryck F1 (Back) eller
F4 (Off). Anslut tängerna (universal-sladden till A1019). Slut tängerna runt ledaren med minst 30
cm avstånd mellan tängerna. Tryck START.
Om mätvärdet varierar uppåt och nedåt så förekommer övertonsströmmar i jordledaren.
För jordmotståndsmätning med 2- 3- eller 4-ledarmetoden se originalbruksanvisningen.

IMPEDANS & KORTSLUTNINGSSTRÖM (Ik). EN61557-3 & SS 436 46 61 612.6
Mäta nätimpedansen ZL-L och beräkna Ik3. (Spännings-satt samtliga)
Välj ZLINE. Mät mellan två faser. Tryck på START. Du erhåller ZL-L samt Ik2. Multiplicera med
1,15 ≈ Ik3. (SAVE).
Mäta nätimpedansen ZL-N och beräkna kortslutningsströmmen Ik.
Välj ZLINE. Anslut t.ex. i stickproppsutaget mellan fas och nolla (alt. fas/fas med sladdar). Tryck på
START. Du erhåller ZL-N (ZL-L) samt Ik. (SAVE).
Detta värde används t.ex. vid selektivitetsberäkningar.
Jordslingimpedans (felkrets) ZL-PE och beräkna kortslutningsströmmen Ikjord. 612.6.3 Välj
ZLOOP. Mät t.ex. i stickproppsutaget som är längst ifrån centralen mellan fas och jord. OBS ! Kan
lösa ut jordfelsbrytaren. Byt ev. start i neg. / pos. polaritet med F1-tangenten. Tryck på START.
Du erhåller ZL-PE samt Ik. (Tryck på SAVE för att spara mätvärdena).
Korrigera mätvärdet Ik med (normalt Ik/1,5 och jämför med aktuellt skydd.

I teckenrutan visas den totala impedansen i Ω. ISC = Kortslutningsström (Ik). R = Den resistiva delen
av impedansen. Xl = Den induktiva delen av impedansen. UL = Spänningen. Eller jämför ohmvärdet
direkt med tabellen där maximal tillåten felkretsimpedans är beräknad med hänsyn till aktuellt skydd
och faktorn 1,5.
Förimpedans ZL-PE, Välj ZLOOP. Mät mellan fas och jord i den punkt som du vill veta
förimpedansen i (t.ex. i en central). OBS ! Kan lösa ut jordfelsbrytaren. Byt ev. start i neg. / pos.
polaritet med F1-tangenten. Tryck på START. Du erhåller ZL-PE samt Ik. (Tryck på SAVE för att
spara mätvärdena). Ohmvärdet ZL-PE är förimpedansen.

JORDFELSBRYTARTESTER, EN61557-6 & 612.6 (Spännings-satt)
Separata tester (tid, ström, trappsteg, autotest) kan väljas med F1. (Uc (b) och Rs mäts ej i svenska
nät). Viktigt att befintlig installation inte påverkar mätningen med läckströmmar. Mät därför med
endast den grupp som mätningen utförs på tillkopplad, övriga frånkopplade.
Trappstegstest (visar både tid och utlösningsström): Välj RCD. Tryck på F1 och “stega” tills
”stegen” visas. Tryck F2 och stega fram nominellt värde på din JFB (normalt 30 mA). Tryck på  F3
för val mellan G (generell) och S (selektiv). Välj normalt G. Anslut mätsladd (t.ex. i ett
stickproppsuttag). Tryck START. Instr. ökar strömmen i steg tills JFB löser ut.
Autotest är bra för att bevisa JFB:ns funktionallitet: Välj RCD. Tryck på F1 och “stega” tills AUTO
visas. Tryck på  F3 för val mellan G (generell) och S (selektiv). Välj normalt G. Tryck på START.
Instrumentet sköter sig själv som följer:
6 tester utföres. Efter 3:e, 4:e, 5:e och 6:e testen måste JFB lösa ut. Återställ den utlösta JFB:n. Låt
instrumentet vara, det sköter sig själv. Du ska erhålla JFB (RCD) O.K. Dessutom JFB:s valda
nominella värde, G/S samt utlösningstiden i resp. test. (SAVE). Om du ej får JFB O.K. så kan det bero
på “dålig motion”. Repetera testen eller byt ut JFB:n.

FASFÖLJDSVISNING EN61557-7 & 612. 10. ELLER KABELSÖKNING. (Sp-satt)
Välj “Fasföljd ” / Locator. Anslut mätsladdar. Tryck F1 välj “fasföljd” eller Locator. Tryck
START. Fasföljd: Du erhåller 1.2.3 = “rätt” eller 2.1.3 = “fel” samt spänningen mellan faserna.
Locator: Instr. genererar en signal. På A1005 välj Ind./Kap. Följ signalen.

STRÖMMÄTNING Med tångadaptern A1018 (Tillbehör).
Anslut tången till C1 och C2/P. Välj CURRENT TRMS. Tryck på F1 en eller flera gånger för att
välja typ av mätning. Anslut tången runt en fas (alt. både fas och neutral vid läckström, alla ledare vid
vagabonderande ström). Tryck START och avläs strömvärdet.

EFFEKT OCH ENERGIMÄTNING Med tångadaptern A1018 (Tillbehör). (Sp-satt)
Anslut tången till C1 och C2/P. Välj POWER / ENERGY. Tång runt fas, samt svart sladd till fas
och blå/grön sladd till nollan. Tryck på F1 för att välja POWER / ENERGY. (Vid ENERGY ställ in
tid med F2 och F3). Tryck START. Du erhåller kW, kVA, kVAr, och cos-phi (alt. Wh och W). Tryck
på SAVE. Tryck START för att avsluta energimätning

ÖVERTONSMÄTNING , VARISTORTEST och övriga mätfunktioner se manualen.
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