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UTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.    BESKRIVNING

ET09      Lågohmmeter för ±200 mA PE-tester

VIKTIG BASFAKTA

Mätområde

0.00 - 49.99Ω 
Upplösning: 

0.01Ω 
Onoggrannhet: 

±30% 
Överspänningsskydd: 

500 V RMS max 1 minut

Strömförsörjning

1 st 9V Lithium-Mangan inkl.  
(Kan ersättas med ANSI 1604 LC) 

Max strömuttag:  
>350 mA 

Max kontinuerligt strömuttag:  
80 mA 

Batterikapacitet:  
Ca 5000 provningar vid +10° till 

25°C 
Lågt batteri indikeras på displayen

Dimensioner & Vikt L 240 x B 100 x H 45 mm & 470 g
Skyddsklass IP20

Display OLED 128 x 64 med 4 siffror  
Max visning 49.99 Ω

Arbetstemperatur 0° till 45°C
Referenstemperatur 

för kalibering 23°C ± 5°C

Max tillåten  
luftfuktighet <70% RF

Lagringstemperatur -10°C till 60°C
Tillåten luftfuktighet 

vid lagring <70% RF

Visning av mätre-
sultat

Positivt (+) 
Negativt (-) 

Medelvärdedet av +/- 
Uppdatering av displayen: 

10 gånger per sekund

DATABLAD ET09
Allmän beskrivning 

ET09 är ett instrument för enbart en slags provningar 
vid installationskontroll. Det mäter resistansvärdet i 
PE- och skyddsutjämningsledare. Omedelbart efter 
det att testprobarna anslutits till skyddsledarnas ändar 
så visas mätvärdet.

En 10 meter gul mätsladd finns upprullad på en den 
bobin som är inbyggd i instrumenthöljet.

Mätsladden rullas tillbaka med en vev på ena sidan 
av höljet.

Att mäta med ET09: 
1. Tag fram den gula extra mätsladden och en mät-
probspets 
2. Stoppa in mätsladden i centrumhålet på provaren 
och anslut probspetsen i andra änden 
3. Drag ut någon meter av mätsladden som finns på 
bobinen 
4. Tag fram en krokodilklämma som du ansluter till 
den rullbara mätsladden 
5. Tryck ned den lilla TILL knappen några sekunder 
(Finns nedanför displayfönstrets vänstra del) 
6. Displayen tänds och visar “READY” plus ytterligare 
information 
7. Klicka snabbt två gånger på TEST-knappen 
8. Då visas, på displayen, en resistor och ett skjutmått 
9. Kläm fast krokodilens käftar kring mätpobens spets 
10. Då växlar displayen till att visa två probspetsar 
mot varandra 
11. Mätsladdarna kalibreras och dess egenresistans 
lagras i provaren som räknar bort det värdet vid kom-
mande PE-mätningar. 
12. Om det behövs längre mätsladd så går det bra att 
skarva i en FL- eller RK 0.75 - 1.5

Längre mätsladd och ny kalibrering

13. Skarva med en andra krokodilklämman som 
medföljer 
14. Kalibrera igen och med den iskarvade mätsladden

Noga med god kontakt

Både vid kalibreringen och vid all PE-mätning måste 
de vara god kontakt mot mätobjekten.

Mätningarna är nere på nivå 10 mΩ (0.01 ohm) och 
blir mätvärdet fel vid dålig kontakt.

Referensnormer

Säkerhet IEC 61010 IEC 61557-1-2-4
Isolering Dubbel

Försmutsningsgrad 2
Överspännings-

kategori
Klass III max 600V Fas-PE

Klass III max 600V Fas - Fas


