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Mittalaite ja adapterit

Ohjauspaneeli

LEDit ja liitäntäsymbolit -> ks. kohta 18.1

Kiinteät funktionäppäimet
ESC:

Paluu näppäin

MEM:

Muistin hallinta

HELP:

Aputoiminnot

ON/START:
I∆N:

Käynnistys (paina n.
3 s). Mittauksen
käynnistys/pysäytys.
RCD laukaisu

RLO:

Mittauksen R OFFSET

Valonäppäimet





Parametrien valinta
Raja-arvot
Tallennusfunktiot
Muistifunktiot

PC-liitännät ja laturipistoke
Virtapihdin ja mittapään liitännät
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Näppäin

Asetukset ja mittaustoiminnot kiertokytkimessä

Mittalaite ja adapterit
1 Näyttöruutu ja näppäimet
2 Kantohihnan kiinnikkeet
3 Kiertokytkin mittausten
valintaan
4 Mittausadapteri (2-napainen)
5 Schuko -liitin
6 Mittajohdin
7 Hauenleuka
8 Mittapäät
9 ▼ käynnistys (ON/START*)
10 ∆N /kompensointi/ZOFFSET
11 Kontaktipinta sormille
12 Mittapään pidike
13 Sulakkeet

Liittimet virtapihdeille
15
Virtapihtiliitin 1
16
Virtapihtiliitin 2
17
Mittapään liitin
PC-liitännät ja laturi
18
USB -väylä PC:hen
19
RS232- portti viivakoodiskannerille tai RFID lukijalle

Z502D laturiliitäntä
Huomautus!
Varmista, ettei laitteessa ole paristoja
vaan akut, kun kytket
laturin.
21
Paristo/akkukotelon
14 Mittapäiden (8) pidike
kansi (Paristot ja varasulakkeet)
Katso ohjaus- ja näyttöelementtien selvitykset luvusta
17.
* Käynnistys on mahdollista vain mittalaitteesta.

Kytkimen
asento
SETUP

Sivu 8

20

I∆N

Sivu 17
IF

Sivu 19
ZL-PE
Sivu 25
ZL-N

Kytkentätesti → luku 18.1

Näyttö

Mittaustoiminto

Akkujen tila
Muistin käyttö

Mittaus käynnissä /
pysäytetty

Sivu 27
RE

Mittaa

Valmis
Parametrit

Mittaussuureet

Sivu 29
RLO
Mittauksen tallennus

Sivu 40

Akkujen tila
Akut täynnä

Akut
heikot

Akut OK

Akut lähes
tyhjät:
U<8V

Muistin käyttö

RISO

Sivu 36
U

Muisti täynnä, siirrä tiedot PC:lle
Muistia puolet jäljellä

Kytkentätesti - Verkkojännitetesti ( luku 18.1)
Kytkentä OK

L ja N vaihtuneet

Sivu 15
SENSOR
Sivu 42
EXTRA
Sivu 35

Tämä käyttöohje kuvaa mittalaitteen ohjelmistoversion ”SWVERSION 02.03.00” toimintaa.

AUTO

Kuva

Laitteen asetukset
Mittausfunktiot
Kirkkaus, kontrasti,
pvm/aika
Kieli (D, GB, P), profiili
(ETC, PC.doc)
Tehdasasetukset
← Testi: LED,
LCD, ääni,
kiertokytkin,
akkujen tila →
UI∆N
Kosketusjännite
ta
Laukaisuaika
RE
Maadoitusresistanssi
U / UN
Linjajännite/Nimellisjännite
f / fN
Linjataajuus/Nimellistaajuus
U I∆N
Kosketusjännite
I∆
Vikavirta
RE
Maadoitusresistanssi
U / UN
Linjajännite/Nimellisjännite
f / fN
Linjataajuus/Nimellistaajuus
ZL-PE
Silmukkaimpedanssi
IK
Oikosulkuvirta
ZL-N
Linjaimpedanssi
IK
Oikosulkuvirta
∆U
Jännitteen alenema prosentteina
ZOFFSET
Offset jännitteen alenemalle
Mittaus mittapäällä tai ilman
RE
Maadoitussilmukka
(L-PE)
(ilman mittapäätä/pihtiä)
RE
Maadoitusresistanssi
(mittapäällä/pihdillä)
UE
Maadoituselektrodin jännite
(vain mittapäällä)
U / UN
Linjajännite/Nimellisjännite
f / fN
Linjataajuus/Nimellistaajuus
RLO
Pienresistanssi napaisuuden
vaihdolla
RLO+,
Pienresistanssi yhdellä
RLOpolarisaatiolla
ROFFSET
Offset-resistanssi
RINS
Eristysresistanssi
RE (INS)
Maavuotoresistanssi
U
Jännite mittapäissä
UINS
Testijännite
Ramppi: Laukaisujännite
1-vaihemittaus UL-N-PE
UL-N
Jännite L-N (Schuko)
UL-PE
Jännite L-PE
(Schuko/2-nap. mittapää)
UN-PE
Jännite N-PE (Schuko)
US-PE
Jännite Mittapää-PE
f
Taajuus
3-vaihemittaus U3~
UL3-L1
Jännite L3 - L1
UL1 - L2
Jännite L1 - L2
UL2 - L3
Jännite L2 - L3
f
Taajuus
Vaihejärjestys
IL / AMP
Vika/vuotovirta
T/RF
Lämpötila/kosteus
PTEST
kWh-mittarin käynnistystestaus
ZST
Lattian eristysimpedanssi
Automaattinen testaus
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1. Toimitussisältö
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

testauslaite
maadoituskosketin pistoke (maakohtainen)
2-napainen mittausadapteri ja 1 kaapeli 3-napaiseksi adapteriksi laajentamista varten (PRO-A3-II).
hauenleukaa
kantohihna
sarja akkuja (Z502C)*
akkulaturi (Z502D)*
tiivistetty käyttöohje
käyttöohjeet (CD-ROM:lla)
DKD -kalibrointitodistus
ETC -ohjelmisto testerin kommunikointiin
asennusohjeet USB -laiteohjaimille
asennusohjeet ETC -ohjelmistolle
tiivistetty käyttöohje ETC -ohjelmistolle

*

standardilaite 1.9.2009 alkaen
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2. Sovellus
PROFITEST MASTER -mittaus- ja testauslaitetta käytetään
suojatoimenpiteiden nopeaan ja tehokkaaseen testaukseen DIN
VDE 0100, osa 600:2008 mukaan (Matalajännitteisten asennusten asentaminen; testaukset - alkutestaukset), ÖVE-EN 1
(Itävalta), SEV 3755 (Sveitsi) ja muut maakohtaiset määräykset.
Laitteessa on mikroprosessori ja se täyttää IEC 61557/EN
61557/VDE 0413 määräykset.
Osa 1:
Osa 2:
Osa 3:
Osa 4:
Osa 5:
Osa 6:

Osa 7:
Osa 10:

Laitteessa olevien symbolien merkitys
Varoitus vaarasta
(Huomio: Noudata käyttöohjeita!)
Kaksoiseristys, turvallisuusluokan II laite.

12 V DC latausliitäntä Z502D laturille
Huomautus!
Varmista, ettei laitteeseen ole laitettu paristoja akkujen sijasta ennen laturin kytkemistä!

Yleiset vaatimukset
Eristysresistanssitesterit
Silmukkaresistanssitesterit
Maadoitus-, suoja- ja liitosjohtimien resistanssimittauksiin tarkoitetut mittalaitteet.
Maadoitusresistanssitesterit
Vikavirtalaitteiden (RCD) oikean toiminnan
testaamiseksi ja suojatoimenpiteiden tehokkuuden testaamiseksi TT- ja TN-järjestelmissä
tarkoitetut laitteet.
Vaihejärjestystesterit
Matalajännitejärjestelmien sähköturvallisuus

Mittalaite soveltuu erityisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin:
 Järjestelmien testaukseen
 Alkukäynnistykseen
 Määräaikaistestaukseen
 Sähköjärjestelmien vianetsintään
Kaikki hyväksymistodistuksen (esim. ZVEH) vaatimat mittaussuureet voidaan mitata tällä laitteella.
Kaikki mitatut tiedot voidaan tallentaa ja mittaus- ja testausraportit tulostaa PC:llä. Tämä on erityisen merkittävää silloin, kun
toiminta on tuotevastuun alaista.
PROFITEST MASTERin käyttöalue kattaa kaikki vaihtovirtaja kolmivaihejärjestelmät nimellisjännitteillä 230 V / 400 V
(300 V / 500 V) ja nimellistaajuuksilla 16 2/3 / 50 / 60 / 200 /
400 Hz.
PROFITEST MASTER -mittarilla voidaan tehdä seuraavia
mittauksia ja testauksia:
 Jännite / taajuus / vaihejärjestys
 Silmukkaimpedanssi / linjaimpedanssi
 RCD -suojauspiirit
 Maadoitusresistanssi/ maadoituselektrodin jännite
 Lattian ja seinän eristysresistanssi
 Maavuotoresistanssin mittaus
 Pienresistanssimittaukset (potentiaalin tasaus)
 Vuotovirtamittaukset virtapihdillä
 kWh-mittarin käynnistystestaus
 Kaapelin pituuden mittaus
Katso DIN EN 60204 mukaiset sähkökoneiden testaukset luvusta 20.7.
Katso BGV A3 mukaiset määräaikaistestaukset luvusta 20.8.

Tätä laitetta ei saa hävittää roskien mukana.
Lisätietoja WEEE -merkistä saat valmistajan
web-sivulta www.gossenmetrawatt.com syöttämällä hakusanaksi ”WEEE”.
CE-yhteensopiva

2.1 Yleistietoja eri PROFITEST MASTER -versioiden
ominaisuuksista
PROFITEST...
Artikkelinumero

MBASE
M520M

RCD -mittaukset
UB mittaus ilman RCD -laukaisua
Laukaisuajan mittaus
Laukaisuvirran IF mittaus
Selektiivinen, SRCD:t, PRCD:t,
tyyppi G/R
AC/DC herkät RCD:t, tyyppi B
N-PE keskenään vaihtumisen
testaus
Silmukkaimpedanssin ZL-PE / ZL-N mittaus
Sulaketaulukko ilman RCD:tä oleville
järjestelmille
Ilman RCD -laukaisua, sulaketaul.
15 mA testausvirralla*, ilman RCD laukaisua
Maadoitusresistanssi RE
I/U mitt. menetelmä, verkkoj. syöttö
Selekt. maad. resist. RE (verkkoj.
syöttö) mittapäällä, maadoituselektrodilla ja virtapihdillä.
Potentiaalintasauksen RLO mitt.
Autom. napaisuuden vaihto
Eristysresistanssi RINS
Muuttuva tai nouseva testijännite
Jännite UL-N / UL-PE / UN-PE / f
Erityismittaukset
Vuotovirta (pihdillä) IL, IAMP
kWh-mittarin käynnistys
Vaihejärjestys
Lattiapinnan eristysresistanssi ZST
Maavuotoresistanssi RE (INS)
Ominaisuudet
Käyttöliittymän kielivalinta
Muisti (tietokanta 50 000 objektia)
RS232 portti skannerille
USB portti tiedonsiirtoon
ETC käyttäjäohjelmisto PC:lle
Mittauskategoria: CAT III 600 V /
CAT IV 300 V
DKD kalibrointi

MTECH
M520O

SECULIFE IT
M690A

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
-

X
-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

* ”Käsittelemätön” mittausviesti näkyy vain, jos järjestelmässä
ei ole ”bias”-virtaa.
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3. Turvallisuusominaisuudet ja varotoimenpiteet

4. Alkukäynnistys

Tämä mittalaite täyttää sille asetetut Euroopan Unionin ja kansalliset vaatimukset. Vakuutamme tämän CE -merkillä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana tarvittaessa GMC-I
Messtechnik GmbH:lta.
Tämä elektroninen mittaus- ja testauslaite on valmistettu ja
testattu turvallisuusnormien IEC 61010-1 / EN 61010-1 / VDE
0411-1 mukaisesti.

4.1 Paristojen asentaminen ja vaihtaminen

Mittalaitteen sekä käyttäjän turvallisuus on varmistettu silloin,
kun mittalaitetta käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
Lue käyttöohje huolellisesti kokonaan ennen mittalaitteen
käyttöä. Noudata kaikkia käyttöohjeessa annettuja ohjeita.
Varmista, että käyttöohjeet ovat kaikkien mittalaitetta
käyttävien saatavilla.
Testauksia saavat tehdä vain sähköalan pätevyyden omaavat henkilöt.
Ota tukeva ote mittapäistä, kun ne on asetettu testikohteeseen.
Vaaratilanne voi syntyä kierrejohdosta vedettäessä, jos
testipistoke tai mittapäät irtoavat.
Mittaus- ja testauslaitetta ei saa käyttää, jos:
 Paristokotelon kansi on auki
 Laitteessa on ulkoisia vaurioita
 Liitäntäkaapeli tai mittausjohtimet ovat vahingoittuneet
 Laite ei toimi moitteettomasti
 Laitetta on varastoitu pitkään äärimmäisissä olosuhteissa
(esim. kosteus, pöly tai korkea lämpötila)
Vastuuvelvollisuuden poissulkeminen
Kun testataan vikavirtasuojilla varustettuja järjestelmiä, ne
voivat kytkeytyä pois päältä. Näin voi käydä, vaikka testaus
itsessään ei vikavirtasuojia laukaisisikaan. Testivirran kanssa
yhtä aikaa esiintyvät vuotovirrat voivat ylittää vikavirtasuojan
laukaisukynnyksen. Testattavan vikavirtajärjestelmän läheisyydessä olevat PC:t saattavat kytkeytyä pois päältä ja tiedot hävitä.
Ennen testauksen aloittamista kannattaa kaiken varalta varmistaa, että tiedot ja ohjelmat on tallennettu ja sulkea tietokone.
Testauslaitteen valmistaja ei vastaa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, joka on saattanut aiheutua laitteistolle, tietokoneille, oheislaitteille ja tietokannoille testauksia tehtäessä.
Tietojen varmistus
Kehotamme siirtämään tallennetut mittaustiedot säännöllisesti
PC:lle.
Emme vastaa tietojen häviämisestä laitteen muistista.
Tietojen käsittelyyn ja hallintaan suosittelemme seuraavia PCohjelmia:
 E-Findings Manager (Itävalta)
 Report Manager (Uusi!)
 PS3 (dokumentointi, hallinta, pöytäkirjan tulostus ja
aikarajojen valvonta)
 PC.doc-WORDTM/EXCELTM (raporttien ja pöytäkirjojen
tulostus)
 PC.doc-ACCESSTM testaustietojen hallinta

Varoitus!
Irrota mittalaitteen kaikki johtimet mitattavasta piiristä (verkkojännitteestä) ennen paristokotelon avaamista!
Testauslaitteessa käytetään kahdeksaa IEC LR 6 mukaista 1.5 V
AA sormiparistoa.
Käytä vain IEC LR6 mukaisia alkali-mangaaniparistoja. Sinkkihiiliparistojen käyttö ei ole suositeltavaa niiden suuren sisäisen
resistanssin ja lyhyen käyttöiän vuoksi.
Huomautus!
Testauslaitteessa voidaan käyttää myös ladattavia
NiCd- tai NiMH-akkuja. Lue myös latausta ja akkulaturia koskeva luku 19.2.
Vaihda aina kaikki paristot.
Hävitä paristot jätehuoltomääräysten mukaan.
 Avaa paristokotelon kannen ruuvi ja irrota kansi
 Vedä paristojen pidin ulos ja asenna kahdeksan 1.5 V AA
paristoa oikein päin pitimen +/- merkkien mukaan.
Varoitus!
Varmista, että kaikki paristot (akut) on asennettu
oikein päin. Jos vaikka yksikin on väärin päin, testauslaite ei tunnista sitä ja paristo (akku) voi alkaa
vuotaa.
 Työnnä paristojen pidin takaisin paristokoteloon. Pidin
voidaan asentaa paikoilleen vain oikeassa asennossa.
 Kiinnitä paristokotelon kansi paikoilleen ja kiristä ruuvi.
Varoitus!
Testauslaitetta saa käyttää vain silloin, kun paristokotelon kansi on kiinnitetty ruuvilla paikoilleen.
Väärin asennetut paristot (akut) voivat alkaa
vuotaa!

4.2 Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen
Laite käynnistetään ON/START näppäimestä painamalla.
Valintakytkimen asentoa vastaava valikko tulee näyttöön.
Laite voidaan sammuttaa manuaalisesti painamalla samanaikaisesti MEM ja HELP näppäimiä.
SETUP valikossa valitun ajan kuluttua laite sammuu automaattisesti (katso lukua 4.5 ”Laitteen asetukset”).

4.3 Paristojen testaus
Jos paristojen jännite on laskenut sallitun alarajan alle, seuraava
kuva näytetään
. ”Low Batt!” näytetään myös paristosymbolin kanssa. Testauslaite ei toimi paristojännitteen ollessa kovin alhainen ja näyttöä ei näy.

4.4 Akkujen lataaminen
Varoitus!
Käytä vain Z502D laturia (lisävaruste) testauslaitteessa olevien akkujen lataamiseen. Varmista, että
seuraavat ehdot täyttyvät ennen laturin kytkemistä
latausliitäntään:
 Ladattavat akut on asennettu oikein päin
(eikä testauslaitteessa ole standardiparistoja!)
 Testauslaitteen kaikki johtimet on irrotettu mitattavasta piiristä.
 Testauslaite on sammutettu latauksen ajaksi.
Katso lisätietoja akkujen lataamisesta luvusta 19.2.1.
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4.5 Laitteen asetukset (SETUP)

Toimintaparametrien
valikko

LED ja LCD testaus

Näyttö: Päiväys/aika

Kiertokytk. balansointi ja
paristojen testaus

Näyttö: Testerin autom.
sammutus 45 s kuluttua

Kirkkaus/kontrasti, aika,
kieli, profiilit

Näyttö: Näytön valon
sammutus 15 s kuluttua

Ohjelmaversio,
kalibrointipäivä
Tarkastajan valinta
(muutokset ETC:n kautta)

LED testit

LCD ja äänimerkit

Paluu päävalikkoon

Solutesti

Verkkojännite LED:
testi vihreä

Käänteinen solutesti

Verkkojännite LED:
testi punainen
UL/RL LED:
testi punainen
RCD-FI LED:
testi punainen

Kirkkauden ja kontrastin asetukset

Kaikkien pikseleiden
piilottaminen
Kaikkien pikseleiden
näyttäminen
Äänimerkin testaus

Ajan, päälläoloajan ja oletusarvojen asetukset

Paluu päävalikkoon

Aseta aika →

Suurenna kirkkautta

Aseta päiväys →
Laiteohjeiden →
kieli

Pienennä kirkkautta
Suurenna kontrastia

Profiilit →

3a
3b
3c
3d

Näytön valon/laitteen
testauksen päälläoloaika

Pienennä kontrastia
Oletusasetukset →

Näytön valon päälläoloaika

3e

Laitteen testauksen päälläoloaika

Paluu päävalikkoon
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Toimintaparametrien valikko

LED ja LCD testaus

Näyttö: Päiväys/aika

Kiertokytkimen balansointi ja
paristojen testaus

Näyttö: Testerin autom.
sammutus 45 s kuluttua

Kirkkaus/kontrasti, aika, kieli,
profiilit

Näyttö: Näytön valon sammutus
15 s kuluttua

Ohjelmaversio, kalibrointipäivä

Tarkastajan valinta (muutokset
ETC:n kautta)

Kirkkauden ja kontrastin asetukset

Ajan, kielen, profiilin ja äänimerkin asetukset

Aseta aika →

Paluu päävalikkoon

Aseta päiväys →
Laiteohjeiden →
kieli

Suurenna kirkkautta

Profiilit →

3a
3b
3c
3d

Pienennä kirkkautta
Näytön valon/laitteen testauksen
päälläoloaika

Suurenna kontrastia
Pienennä kontrastia

Oletusasetukset →

3e

Ajan asetukset

Paluu päävalikkoon

Aseta aika ja päiväys

Aktivoi asetukset

Pienennä tunteja

Suurenna tunteja

Pienennä minuutteja

Suurenna minuutteja

Pienennä sekunteja

Suurenna sekunteja

Päiväyksen asetukset

Paluu päävalikkoon

Aseta aika ja päiväys

Aktivoi asetukset

Pienennä päiviä

Suurenna päiviä

Pienennä kuukausia

Suurenna kuukausia

Pienennä vuosia

Suurenna vuosia
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Parametrien merkitykset

0a Testauslaitteen päälläoloaika
Tällä toiminnolla voit valita ajan, jonka kuluttua laite sammuu automaattisesti. Tällä valinnalla on merkittävä vaikutus
paristojen tai akkujen kestoon.

0b LCD-näytön valon päälläoloaika
Tällä toiminnolla voit valita ajan, jonka kuluttua näytön valo
sammuu automaattisesti. Tällä valinnalla on merkittävä vaikutus paristojen tai akkujen kestoon.
Alavalikko: Kiertokytkimen balansointi

Jos pariston (akun) jännite laskee 8,0 V:iin tai vähän sen alle,
punaiset UL/RL LEDit syttyvät ja varoitukseksi annetaan
äänimerkki.
Huomautus!
Mittausjakso
Jos pariston (akun) jännite laskee mittausjakson aikana 8.0 V
alle, viereinen ponnahdusikkuna
tulee näkyviin merkiksi. Mittausarvot ovat virheellisiä ja niitä
ei voida tallentaa.
 Paina ESC näppäintä päävalikkoon palataksesi.
Varoitus!
Tiedot häviävät kieltä tai
profiilia vaihdettaessa tai
oletusasetuksiin palattaessa!
Tallenna mittaustiedot PC:lle
ennen näppäimen painamista.
Ikkuna kehottaa vahvistamaan
poiston uudelleen.

Etene kiertokytkimen hienosäädössä seuraavasti:
1. Paina TESTS Rotary Switch / Battery test valonäppäintä
kiertokytkimen balansointivalikkoon päästäksesi.
2. Paina sitten kiertokytkimen symbolilla varustettua valonäppäintä.
3. Kierrä kiertokytkintä myötäpäivään seuraavaan mittausfunktioon (I∆N on ensimmäinen SETUPin jälkeen).
4. Paina kuvassa kiertokytkintä vastaavaa valonäppäintä.
Valonäppäimen painamisen jälkeen näyttö kytkeytyy
seuraavaan mittaustoimintoon. LCD-kuvassa olevan nimen on vastattava kiertokytkimen todellista asentoa.
Kiertokytkimen LCD-kuvassa olevan tasopalkin tulisi olla
mustan kentän keskellä ja täydennettynä oikeassa reunassa
olevalla numerolla -1 ... 101. Tämän arvon tulisi olla 45 ...
55. Lukeman -1 tai 101 tapauksessa kiertokytkimen levyn
paikka ei vastaa LCD-näytössä aktivoitua mittaustoimintoa.
5. Jos näytetty arvo ei ole tällä alueella, säädä paikka
uudelleen painamalla
valonäppäintä. Lyhyt
äänimerkki vahvistaa uudelleen säädön.

3c Käyttöliittymän kieli (CULTURE)
 Valitse valikosta haluamasi kieli

3d Jakelukokoonpanojen profiilit (PROFILES)
 Valitse laskentaan käyttämäsi PC-ohjelmat.

Jakelukokoonpanojen säädettävät hierarkiat sovitetaan laskentaan käytettävien PC-ohjelmien kanssa.

3e Oletusasetukset (GOME SETTING)
Testauslaite palautetaan alkuperäisiin oletusasetuksiinsa tätä
näppäintä painettaessa.
Laiteohjelmiston (Firmware) versio ja kalibrointitietoja
(Esimerkki)

Huomautus!
Jos kiertokytkimen LCD-kuvassa oleva nimi ei vastaa
sen todellista asentoa, annetaan
valonäppäintä painettaessa yhtäjaksoinen äänimerkki varoitukseksi.
6. Palaa kohtaan 2 ja jatka eteenpäin. Toista tämä toimenpide, kunnes kaikki kiertokytkimen toiminnot on testattu
ja tarvittaessa säädetty.
 Paina ESC näppäintä päävalikkoon palataksesi.
Alavalikko: Pariston (akun) jännitteen kysely

 Paina mitä tahansa näppäintä päävalikkoon palataksesi.
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5. Yleisohjeet
5.1 Laitteen kytkeminen verkkoon
Mittalaite kytketään verkkoon suojamaakosketinpistorasioissa (Shuko) testipistokkeella ja siihen liitetyllä shukopistotulppa-adapterilla. Vaihejohtimen L ja suojajohtimen PE
välinen jännite ei saa olla yli 253 V!
Pistotulpan asennolla (napaisuudella) ei ole merkitystä. Mittalaite erottaa vaihejohtimen L nollajohtimesta N sekä suorittaa tarvittaessa napaisuuden vaihdon.
Poikkeukset edellä mainittuun ovat:
 Jännitemittaus valintakytkimen asennossa U
 Eristysresistanssimittaukset
 Pienresistanssimittaukset
Vaihejohtimen L ja nollajohtimen N paikat on merkitty shukopistotulppaan.
Jos mittauksia tehdään kolmivaihepistorasioissa, jakokeskuksissa tai kiinteissä kytkennöissä, testauspistokkeeseen on
kiinnitettävä adapteri (katso myös taulukkoa 16.1). Kytkentä
tehdään testausmittapäillä, joista toinen liitetään PE- tai Njohtimeen ja toinen vaihejohtimeen L.
2-napainen mittausadapteri on laajennettava 3-napaiseksi
laitteen mukana tulevalla mittauskaapelilla vaihejärjestystestauksen toiminnan parantamiseksi. Mittaus 2-napaisella mittausadapterilla ei ole mahdollista kiertokytkimen U ja ZL-N
asennoissa. Nämä mittaukset voidaan tehdä valintakytkimen
asennoissa U ja ZL-PE.
Kosketusjännite (vikavirtasuojamittauksissa) ja maadoitusresistanssi voidaan, ja maadoituselektrodin jännite, lattian ja
seinän eristysresistanssi ja mittapään jännite on mitattava
mittapäällä. Mittapää kytketään mittapään liittimen liitäntään
4 mm kosketussuojatulla pistokkeella.

5.2 Automaattiasetukset, valvonta ja sammutus
Testauslaite valitsee automaattisesti kaikki ne toiminta-asetukset, jotka se pystyy itse päättelemään. Se mittaa verkkoon
kytkettäessä jännitteen ja taajuuden. Jos ne ovat nimellisjännitealueella, ne näkyvät näytössä. Jännitteen (U) ja taajuuden
(f) todelliset arvot osoitetaan nimellisarvojen UN ja fN sijasta
arvojen ollessa nimellisalueen ulkopuolella.
Verkkojännitevaihtelut eivät vaikuta mittaustuloksiin.
Mittausvirran aiheuttamaa kosketusjännitettä tarkkaillaan
jokaisella mittausjaksolla. Kosketusjännitteen ylittäessä 25 V
tai 50 V raja-arvon, keskeytyy mittaus heti ja punainen UL/RL
LED syttyy.
Mittalaitetta ei voida käynnistää tai se sammuttaa itsensä heti,
jos pariston (akun) jännite on laskenut hyväksyttävän rajan
alapuolelle.
Mittaus katkaistaan automaattisesti tai mittaustapahtuma
estetään (jännitemittauksia ja vaihejärjestystestausta lukuun
ottamatta), jos:
 Mittaustapahtuman tarvitsema verkkojännite ei ole
hyväksyttävällä alueella (< 60 V, > 253 V / > 330 V / >
440 V tai > 550 V).
 Ulkopuolista häiriöjännitettä esiintyy eristysresistanssi
tai pienresistanssimittauksessa
 Mittalaite on ylikuumentunut.
Ylikuumenemista esiintyy yleensä vasta noin 50 mittauksen jälkeen kiertokytkimen ollessa asetettuna ZL-PE tai
ZL-N asentoon.
Jos mittausta yritetään jatkaa, näyttöön tulee
ylikuumenemisesta kertova viesti.

Mittalaite sammuttaa itsensä automaattisesti vain automaattisesti tehtävän mittausjakson valmistuttua ja ennalta määritellyn päälläoloajan kuluttua (katso lukua 4.2). Päälläoloajan
laskenta alkaa alusta SETUP -valikossa tehdyn määrityksen
mukaan heti, kun jotain näppäintä painetaan tai kiertokytkintä
käännetään.
Mittalaite pysyy esiasetetun ajan lisäksi päällä noin 75 s
suoritettaessa mittauksia nousevalla vikavirralla järjestelmissä, joissa on selektiiviset vikavirtasuojat.
Mittalaite sammuttaa itsensä aina automaattisesti!

5.3 Mittausarvojen näyttö ja tallennus
Seuraavat tiedot esitetään näytöllä:
 Mittausarvot lyhenteineen ja mittausyksiköineen
 Valittu toiminto
 Nimellisjännite
 Nimellistaajuus
 Virheilmoitukset
Automaattisten mittausjaksojen aikana saatavat mittausarvot
tallennetaan ja näytetään digitaalisina arvoina, kunnes seuraava mittausjakso käynnistetään tai laite sammuttaa itsensä.
Jos yläraja ylitetään, ylärajan arvo näytetään etumerkillä ”>”
(suurempi kuin) varustettuna mittausarvon ylityksen merkiksi.
Huomautus!
Näissä käyttöohjeissa olevat näytöt voivat poiketa
käyttämäsi laitteen näytöistä laitteen jatkuvan tuotekehityksen vuoksi.

5.4 Shuko-pistorasioiden kytkentöjen tarkastus
Shuko-pistorasioiden kytkentöjen tarkastusta ennen suojatoimenpiteiden testaamista on yksinkertaistettu laitteen viantunnistusta käyttämällä.
Laite ilmaisee väärän kytkennän seuraavasti:
 Verkkojännite ei ole sallittu (< 60 V tai > 253 V)
Punainen MAINS/NETZ LED vilkkuu ja mittausjakso
estetään.
 Suojajohdin on kytkemättä tai jännite maata vasten
on  25 V taajuudella f > 45 Hz (kytkimen asento U yksivaihemittaus):
PE näytetään, jos kontaktipintoihin kosketaan (sormilla)
vaikka suojamaahan on kontakti (maadoituskoskettimen
tai PE testausmittapään kautta 2-napaisella adapterilla).
Punaiset UL/RL ja RCD/FI LEDit syttyvät myös.
 Nollajohdinta N ei ole kytketty (verkkojännitteestä
riippuvissa mittauksissa):
Punainen MAINS/NETZ LED vilkkuu.
 Toista kahdesta suojakoskettimesta ei ole kytketty:
Tämän tilan testaus tehdään automaattisesti RCD, ZL-N,
ZL-PE ja RE toiminnoissa. Huono kosketinresistanssi toisessa koskettimessa johtaa toiseen seuraavista näytöistä
pistokkeen napaisuudesta riippuen:
Näyttö kytkentäpiirroksessa:
PE poikki (x) tai alemman
suojajohtimen liitin poikki testauspistokkeeseen verrattuna.
Syy: Jännitteen mittaus poikki
Tulos: Mittaus estetään

GMC-I Messtechnik GmbH
11

Näyttö kytkentäpiirroksessa:
Ylemmän suojajohtimen liitin
poikki testauspistokkeeseen
verrattuna.
Syy: Virran mittaus poikki
Tulos: Ei mittausarvoa

Huomautus!
Katso myös ”LED-näytöt, verkkojänniteliitännät ja
jännite-erot” luvusta 18.1 alkaen.

Varoitus!
Vikavirtasuojattomissa järjestelmissä N- ja PE -johtimien vaihtumista ei voida havaita ja laite ei näytä
sitä. Vikavirtasuojallisissa järjestelmissä vikavirtasuoja laukeaa ”kosketusjännitteen mittauksessa
ilman laukaisua” (automaattinen ZL-N mittaus) N- ja
PE -johtimien ollessa väärinpäin.

5.5 Apu (HELP) -toiminto
Seuraavat tiedot voidaan näyttää kytkimen kaikille asennoille
ja perustoiminnoille sen jälkeen, kun se on valittu kiertovalitsimella:
 Kytkentäkaavio
 Mittausalue
 Nimelliskäyttöalue ja mittauksen epävarmuus
 Nimellisarvo
 Paina HELP -näppäintä, kun tarvitset apua.
 HELP -näppäintä on painettava monta kertaa, jos mittaustoiminnolle on useita apusivuja.
 ESC -näppäimellä voit poistua HELP -toiminnosta
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5.6 Parametrien tai raja-arvojen asettaminen

1 Alavalikkoon pääseminen halutun parametrin asettamiseksi.
2 Valitse parametri  tai  vieritysnäppäimellä.
3 Mene valitun parametrin asetusvalikkoon
 vieritysnäppäimellä
4 Säädä arvoa  tai  vieritysnäppäimellä.
5 Vahvista asetusarvo  näppäimellä. Tämä arvo siirretään
asetusarvovalikkoon.
6 Asetusarvoa ei ole mittaukseen pysyvästi hyväksytty ennen
kuin √ näppäintä on painettu, jonka jälkeen näyttö palaa
päävalikkoon. Voit palata päävalikkoon uutta valittua arvoa
hyväksymättä painamalla ESC -näppäintä √ -näppäimen
sijasta.
Parametrin lukitus
Yksittäin valitut parametrit joutuvat todennäköisyystestaukseen ennen kuin ne hyväksytään mittausikkunaan.
Jos valittu parametri ei ole järkevä muihin esiintyviin parametreihin verrattuna, sitä ei hyväksytä ja virheilmoitus tulee
näyttöön.
Aikaisemmin asetettu parametri säilytetään muistissa.
Korjaustoimenpide: Valitse toinen parametri.
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5.7 Vapaasti valittavat parametrit tai raja-arvot
Kiinteiden arvojen lisäksi seuraaville parametreille voidaan
määritellyissä rajoissa ohjelmoida vapaasti lisäarvoja:
 UL RCD -testeissä I∆N ja IF◄
 UL silmukkaimpedanssimittauksessa ZLP-E
 UL resistanssin mittauksessa RE
 UN eristysresistanssin mittauksessa RISO
 Raja-arvot raja-arvonäppäimille
Vapaasti asetettava raja-arvo tai nimellisjännite

Valitse muutettava arvo

5.8 2-napainen mittaus nopealla tai puoliautomaattisella napaisuuden vaihdolla
Nopea, puoliautomaattinen 2-napainen mittaus on saatavana
seuraaville testeille:
 Jännitemittaus U
 Silmukkaimpedanssin mittaus ZLP-E
 Eristysresistanssin mittaus RISO
Testauspistokkeen nopea napaisuuden vaihto
Napaisuusparametri on asetettava AUTO -asentoon.
Nopea ja kätevä siirtyminen kaikkien napaisuusvaihtoehtojen
läpi parametriasetusten alavalikkoa avaamatta tehdään painamalla I∆N näppäintä laitteesta tai testauspistokkeesta.

Valitse muutettava arvo

Valitse EDIT -valikko

Valitse numero/yksikkö

Valitse numero/yksikkö
 Hyväksy numero /yks.
√ Tallenna arvo
Poista merkki

1 Alavalikko halutun parametrin säätöön pääsemiseksi
(katso lukua 5.6).
2 Valitse parametri (UL tai UN)  tai  vieritysnäppäimellä
(katso lukua 5.6).
3 Valitse haluttu arvo
päimellä.

symbolilla  tai  vieritysnäp-

4 Avaa muokkausvalikko: Paina

varustettua näppäintä.

5 Valitse haluttu numero tai yksikkö vasemmalla tai oikealla
vieritysnäppäimellä. Numero tai yksikkö hyväksytään 
näppäimellä. Koko arvo hyväksytään valitsemalla √ symboli
ja kuittaamalla se  näppäimellä. Uusi raja- tai nimellisarvo
on nyt lisätty luetteloon.

Puoliautomaattinen napaisuuden vaihto muistitilassa
Napaisuusparametri on asetettava AUTO -asentoon.
Jos testi on suoritettava kaikilla napaisuusvaihtoehdoilla,
puoliautomaattinen napaisuuden vaihto tehdään jokaisen
mittauksen jälkeen Save (Tallenna) näppäintä painamalla.
Napaisuusvaihtoehtojen yli voidaan hypätä painamalla I∆N
näppäintä laitteesta tai testauspistokkeesta.

Huomautus!
Noudata uudelle asetusarvolle määriteltyjä rajoja.
Parametriluettelon uusia, vapaasti säädettyjä raja- tai
nimellisarvoja voidaan poistaa tai muuttaa PC:llä
ETC -ohjelmistolla.
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6. Vaihtojännitteen ja taajuuden mittaus
Valitse mittaustoiminto

6.2 Jännite L ja PE (UL-PE) välillä 2-napaisella adapterilla

Kytkentä
Edestakainen siirtyminen 1- ja 3-vaihemittausten välillä
Paina vasemmalla olevaa valonäppäintä toistuvasti siirtyäksesi edestakaisin 1- ja 3-vaihemittausten välillä. Valitun vaiheen mittaus
näytetään käänteisnäyttönä (valkoisena mustalla taustalla).

6.1 Jännite L ja N (UL-N), L ja PE (UL-PE) ja N ja PE
(UN-PE) välillä maadoitetussa rasiassa
Kytkentä

6.3 Jännite mittapään ja PE (US-PE) välillä maadoitetussa rasiassa 2-napaisella adapterilla
Kytkentä
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6.4 Vaihe  Vaihe jännite ja vaihejärjestys

7. Vikavirtasuojien testaus
Vikavirtasuojien (RCD) testaus sisältää:
 Silmämääräisen kunnon tarkastuksen
 Testauksen
 Mittauksen
Testauslaitetta käytetään testaukseen ja mittaukseen.

Kytkentä
Laitteen kytkemiseksi tarvitaan 2napainen mittausadapteri ja se laajennetaan 3-napaiseksi mittausadapteriksi laitteen
mukana tulleella
mittauskaapelilla.

Mittausmenetelmä
Seuraavat asiat pitää vahvistaa kehittämällä vikavirta vikavirtasuojasta eteenpäin:
 Vikavirtasuoja laukaisee viimeistään saavuttaessaan
normaalin vikavirta-arvonsa.
 Kyseiselle järjestelmälle hyväksyttyä jatkuvaa sallittua
kosketusjännitettä UL ei ylitetä.
Tämä tehdään:
 Kosketusjännitteen mittauksella:
16 mittausta täysin aalloin ja I∆N:n ekstrapolointi.

 Paina valonäppäintä U3~



Laukaisun vahvistaminen 400 ms tai 200 ms kuluessa
I∆N:llä.
(mittaus 1000 ms asti)

Kaikissa 3-vaihepistorasioissa vaaditaan yleensä myötäpäivään oleva vaihejärjestys.
 Mittauslaitteen liitäntä on usein ongelmallista CEE lähdöissä kontaktiongelmien vuoksi.
Mittaukset voidaan tehdä nopeasti ja luotettavasti ilman
kontaktiongelmia GMC:ltä saatavalla Z500A adapterisarjalla.

3-johdinmittauksen kytkentä, pistoke L1-L2-L3 myötäpäivään PE -navasta lähtien.
Pyörimissuunta ilmaistaan seuraavilla näytöillä:



Laukaisuvirran vahvistaminen nousevalla vikavirralla,
arvon on oltava 50 ... 100 % I∆N:stä (tavallisesti noin 70
%).



Ei testauslaitteen ennenaikaista laukaisua, koska testaus
alkaa 30 % vikavirralla (jos järjestelmässä ei ole bias virtaa).

RCI/FI
taulukko

Myötäpäivään

Vastapäivään
Vaihtovirta

Huomautus!
Katso verkkojännitteen kytkentätestin kaikki näytöt
luvusta 18.1.
Jännitteen napaisuus
Jos yksinapaisten kytkinten asennus nollajohtimeen on kielletty standardeilla, jännitteen napaisuus on testattava, jotta
varmistettaisiin, että kaikki yksinapaiset kytkimet ovat asennettu vaihejohtimiin.

Erovirran
tyyppi
Yllättäen
tapahtuva
Hitaasti
nouseva

Oikea RCCB toiminto
Tyyppi AC
Typpi A

X

Tyyppi B

X

X

X

X

Yllättäen
tapahtuva

Sykkivä
tasavirta

Tasavirta

6 mA
kanssa tai
ilman sitä
Hitaasti
nouseva

X

Testausstandardi
Seuraavat asiat pitää vahvistaa DIN VDE 0100, osa 610:
2004 mukaan:
 Nimellisvikavirralla esiintyvä kosketusjännite ei saa
ylittää järjestelmälle sallittua maksimiarvoa.
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Vikavirtasuojan on lauettava 400 ms:ssa (selektiivisten
vikavirtasuojien 1000 ms:ssa) nimellisvikavirralla.

Tärkeitä huomautuksia
 PROFITEST MASTERilla voidaan mitata helposti kaikenlaiset vikavirtasuojat. Valitse RCD, SRCD, PRCD
jne.
 Mittaus on tehtävä kytketyissä piireissä vain yhdessä
pisteessä RCD:tä (RCCB:tä) kohti. Suojajohtimen matalaresistanssinen jatkuvuus pitää vahvistaa kaikissa
muissa sähköpiirissä olevissa kytkennöissä (RLO tai UB).
 Mittauslaitteet näyttävät TN -järjestelmissä usein 0,1 V
kosketusjännitettä suojajohtimen matalasta resistanssista
johtuen.
 Ole selvillä järjestelmässä olevista bias -virroista. Nämä
voivat aiheuttaa vikavirtasuojien laukeamisen kosketusjännitettä UB mitattaessa tai voivat johtaa virheellisiin
näyttöihin nousevalla virralla tehtävissä mittauksissa:
Näyttö = IF◄ - Ibias
 Selektiivisiä vikavirtasuojia (RCD-S), jotka on merkitty
, voidaan käyttää yksinään automaattisen katkaisun
suojaukseen, jos ne noudattavat samoja katkaisuolosuhteita kuin ei-selektiiviset vikavirtasuojat (eli ta < 400
ms). Tämä voidaan vahvistaa katkaisuaika mittaamalla.
 Tyypin B vikavirtasuojia ei saa kytkeä sarjaan tyypin A
vikavirtasuojien kanssa.

7.1 Kosketusjännitteen mittaus (nimellisvikavirtaan
verrattuna) 1/3 osalla nimellisvikavirrasta ja laukaisun testaus nimellisvikavirralla
Valitse mittaustoiminto

Kytkentä

I∆N parametrien asettaminen

Huomautus!
Esimagnetointi
2-napainen adapteri on tarkoitettu vain vaihtovirtamittauksiin. Vikavirtasuojan laukaisun vaimentaminen tasavirralla magnetoimalla on mahdollista vain
standardi ja/tai maadoituskosketinpistokkeella tai 3napaisella adapterilla.
Mittaus mittapäällä tai ilman sitä
Mittaukset voidaan tehdä mittapäällä tai ilman sitä.
Mittapäällä tehtävissä mittauksissa vaatimuksena on, että
mittapää ja vertailumaa ovat eri potentiaaleissa. Tämä tarkoittaa, että mittapään tulee olla asetettu vikavirtasuojan
maadoituselektrodin (RE) resistanssialueen ulkopuolelle.
Maadoituselektrodin ja mittapään välisen etäisyyden tulee
olla vähintään 20 metriä.
Mittapää liitetään mittalaitteeseen 4 mm eristetyllä pistokkeella.
Useimmissa tapauksissa tämä mittaus voidaan tehdä ilman
mittapäätä.

Varoitus!
Mittapää on osa mittauspiiriä ja siinä voi kulkea
jopa 3,5 mA virta normin VDE 0413 mukaisesti.
Mittapään jännitteettömyys voidaan tarkistaa UPROBE toiminnolla (katso myös lukua 6.3).
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1) Kosketusvirran mittaaminen vikavirtasuojaa laukaisematta
Mittausmenetelmä
Mittalaite käyttää nimellisvikavirralla esiintyvän kosketusjännitteen UI∆N mittaamiseen vain 1/3:aa nimellisvikavirrasta. Tämä estää vikavirtasuojan laukeamisen.
Tällä edistyksellisellä menetelmällä kosketusjännite saadaan
mitattua nopeasti ja helposti mistä tahansa pistorasiasta vikavirtasuojaa laukaisematta.
Tavallinen, monimutkainen mittausmenetelmä sisältäen
vikavirtasuojan testaamisen annetussa pisteessä ja myöhemmät vahvistukset siitä, että järjestelmän kaikki suojausta
tarvitsevat komponentit ovat luotettavasti kytketty matalaresistanssisilla arvoilla valittuun mittauspisteeseen PE -johtimen kautta, on tarpeetonta.
N- ja PE -johtimien keskenään vaihtumisen testaus
N- ja PE -johtimien keskenään vaihtumisen testaamiseksi suoritetaan lisätesti.
Jos vaihtuminen todetaan, näyttöön tulee
viereisen kuvan mukainen ponnahdusikkuna.
Varoitus!
Tietojenkäsittelyjärjestelmien tietojen häviämisen
estämiseksi, tee tietojen varmistus ennen mittauksen
käynnistämistä ja sammuta kaikki virtaa kuluttavat
laitteet.
Mittauksen käynnistäminen

Mittauspiirin vuotovirrasta johtuva vikavirtasuojan
tahaton laukeaminen
Kosketusjännitteen mittaus 30 % nimellisvikavirralla ei normaalisti laukaise vikavirtasuojaa. Laukaisuraja voi kuitenkin
ylittyä mittauspiirissä olevan vuotovirran vuoksi, esim. toisiinsa kytketyistä kulutuslaitteista, kuten taajuusmuuntimista
ja PC:istä EMC -piireineen.
2) Laukaisutesti kosketusjännitteen mittauksen jälkeen
 Paina I∆N näppäintä ennen kuin 30 s päälläoloaika on
kulunut.

Laukaisutesti
tarvitsee tehdä
jokaisella vikavirtasuojalla vain
yhdessä pisteessä.

Jos vikavirtasuoja laukeaa nimellisvikavirralla, punainen
MAINS/NETZ LED vilkkuu (verkkojännite on katkaistu) ja
laukaisuaika ta, maadoitusresistanssi RE ja muut arvot näkyvät näytössä.
Jos vikavirtasuoja ei laukea nimellisvikavirralla, punainen
RCD/FI LED syttyy.
Kosketusjännite on liian suuri
Jos kosketusjännite UI∆N, joka on mitattu 1/3 nimellisvikavirralla I∆N ja ekstrapoloitu I∆N arvoksi, on > 50 V (> 25 V),
punainen UL/RL LED syttyy.
Jos kosketusjännite UI∆N ylittää mittauksen aikana 50 V (25
V), tehdään turvakatkaisu.

Kosketusjännite UI∆N ja laskettu maadoitusresistanssi RE
näkyvät näytössä muiden arvojen lisäksi.
Huomautus!
Maadoitusresistanssi RE on mitattu erittäin pienellä
virralla. Tarkempia tuloksia saadaan valintakytkimen
RE -asennossa. Vikavirtasuojilla varustetuissa järjestelmissä voidaan valita
toiminto.
Järjestelmässä olevasta bias -virrasta johtuva vikavirtasuojan tahaton laukeaminen
Nämä voidaan mitata 2-napaisella mittausadapterilla jännitemittaus käynnistämällä. Jos bias -virtoja esiintyy, ne voidaan
mitata virtamuuntajapihdillä luvussa 15.1 annettavien ohjeiden mukaan. Vikavirtasuoja voi laueta kosketusjännitettä
testattaessa, jos järjestelmässä on erittäin suuria bias -virtoja
tai, jos valittu testausvirta on vikavirtasuojalle liian suuri.
Testaus voidaan käynnistää kosketusjännitteen mittauksen
jälkeen, jotta saataisiin määritetyksi laukeaako vikavirtasuoja
nimellisvikavirralla 400 ms vai 1000 ms kuluessa.

Huomautus!
Turvakatkaisu: 70 V asti turvakatkaisu laukaistaan
3 s kuluessa IEC 61010 mukaisesti.
70 V asti olevat kosketusjännitteet näytetään. Jos kosketusjännite on suurempi kuin 70 V, näytetään UI∆N > 70 V.
Raja-arvot sallitulle, jatkuvalle kosketusjännitteelle
Vaihtojännitteillä raja-arvo jatkuvalle kosketusjännitteelle on
UL = 50 V (kansainvälinen sopimus).
Alempia arvoja on vahvistettu erityissovelluksiin (esim.
maatalousrakennuksilla UL = 25 V).
Varoitus!
Jos kosketusjännite on liian korkea tai vikavirtasuoja ei laukea, järjestelmä on korjattava (esim.
maadoitusresistanssi on liian korkea, viallinen vikavirtasuoja, jne.).
3-vaihevirtakytkennät
Vikavirtasuojien testaamiseksi oikein 3-vaihevirtakytkennöissä, laukaisutesti on tehtävä jokaiselle kolmelle vaihejohtimelle (L1, L2 ja L3).
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Induktiiviset virrankulutuslaitteet
Mittauspiirissä voi esiintyä jännitepiikkejä, jos induktiivisia
virrankulutuslaitteita sammutetaan vikavirtasuojien laukaisutestin aikana. Jos näin tapahtuu, testauslaite näyttää
seuraavan viestin ”Check test setup” (Tarkista testin asetukset). Jos tämä viesti tulee näyttöön, sammuta kaikki virtaa
kuluttavat laitteet ennen laukaisutestin suorittamista. Äärimmäisissä tapauksissa yksi testauslaitteen sulakkeista voi palaa
ja/tai testauslaite vaurioitua.

Kosketusjännite

Laukaisurajat

7.2 Järjestelmien ja vikavirtasuojien erikoistestaus
7.2.1 Järjestelmien ja vikavirtasuojatyyppien A, AC ja B
testaus nousevalla vikavirralla (vaihtovirralla)

Mittauksen
käynnistäminen

Mittausmenetelmä
Mittalaite kehittää jatkuvasti nousevan vikavirran (0.3 ... 1.3)
x I∆N vikavirtasuojien testaamiseksi. Laite tallentaa ja näyttää vikavirtasuojan lauetessa mitatun kosketusjännitteen ja
laukaisuvirran.
Toinen kahdesta kosketusjänniterajasta, UL = 25 V tai UL =
50 V/65 V voidaan valita nousevalla vikavirralla tehtävälle
mittaukselle.
Valitse mittaustoiminto

Kytkentä

Mittausjakso
Mittausjakson käynnistyttyä, mittalaitteen kehittämä testivirta
on jatkuvasti nouseva alkaen arvosta 0.3 x nimellisvikavirta,
kunnes vikavirtasuoja laukeaa. Tätä voidaan tarkkailla katsomalla I∆ arvon kolmion täyttymistä asteittain. Ala- ja yläraja-arvot ilmaistaan kahdella pystysuoralla viivalla.
Jos kosketusjännite saavuttaa valitun raja-arvon (UL = 65 V,
50 V tai 25 V) ennen vikavirtasuojan laukeamista, tehdään
turvakatkaisu ja punainen UL/ RL LED syttyy.
Huomautus!
Turvakatkaisu: 70 V asti turvakatkaisu laukaistaan
3 s kuluessa IEC 61010 mukaisesti.
Jos vikavirtasuoja ei laukea ennen kuin nouseva virta saavuttaa nimellisvikavirran I∆N, punainen RCD/FI LED syttyy.

parametrien asettaminen

Varoitus!
Jos mittauksen aikana piirissä esiintyy bias -virtaa,
se lisätään mittalaitteen kehittämän vikavirran
päälle ja se vaikuttaa kosketusjännitteen ja laukaisuvirran mittausarvoihin. Katso myös lukua 7.1.
Arviointi
DIN VDE 0100, osan 610 mukaista nousevaa vikavirtaa pitää
kuitenkin käyttää mittauksissa vikavirtasuojia arvioitaessa ja
kosketusjännite nimellisvikavirralla I∆N pitää laskea mittausarvoista.
Nopeammasta ja yksinkertaisemmasta mittausmenetelmästä
on siten etua (katso lukua 7.1).
7.2.2 Järjestelmien ja vikavirtasuojatyyppien B testaus
nousevalla vikavirralla (tasavirralla)
VDE 0413, osan 6 mukaan on vahvistettava, että tasaisella
tasavirralla, toimintavikavirta on korkeintaan kaksi kertaa
nimellisvikavirran I∆N suuruinen. Jatkuvasti nousevaa tasavirtaa, alkaen arvosta 0,2 x nimellisvikavirta I∆N, on käytettävä tähän. Jos virran nousu on lineaarinen, nouseva virta ei
saa ylittää kaksinkertaisesti arvoa I∆N 5 s aikana.
Testauksen tasaisella tasavirralla on oltava mahdollista testivirran molempiin suuntiin.

GMC-I Messtechnik GmbH
19

7.2.3 Vikavirtasuojien testaus virralla 5 x I∆N
Laukaisuajan mittaus tehdään tässä viisinkertaisella nimellisvikavirralla.
Huomautus!
Viisinkertaisella nimellisvikavirralla tehtävää testiä
käytetään valmistusprosessissa. Sitä käytetään myös
henkilöturvallisuuden testaukseen.
Mittaus voidaan käynnistää positiivisella puoliaallolla kohdassa ”0 °” tai negatiivisella puoliaallolla kohdassa ”180 °”.
Molemmat mittaukset on kuitenkin suoritettava. Pidempi
laukaisuaika on määräävä testatun vikavirtasuojan kuntoa
testattaessa. Molempien arvojen on oltava alle 40 ms.
Valitse mittaustoiminto

7.2.4 Sykkivälle DC-virralle tarkoitettujen vikavirtasuojien testaus
Tässä tapauksessa vikavirtasuojat voidaan testata joko positiivisilla tai negatiivisilla puoliaalloilla. Standardin mukainen
laukaisuraja on 1.4 kertaa nimellisvirta.
Valitse mittaustoiminto

Parametrien asettaminen - positiivinen tai negatiivinen
puoliaalto
Aaltomuoto:
Neg. puoliaalto
Pos. puoliaalto
Neg. pulssi
Pos. pulssi

Parametrien asettaminen - positiivinen tai negatiivinen
puoliaalto
Aaltomuoto:
Neg. puoliaalto
Pos. puoliaalto
Neg. pulssi
Pos. pulssi

Parametrien asettaminen - testaus bias -virralla ja ilman
sitä

Bias -virta 50 % I∆N
X kertaa laukaisuvirta

Parametrien asettaminen - 5 x nimellisvirta

X kertaa lauk. virta
5 kertaa lauk. virta

Huomautus!
Seuraavat rajoitukset ovat voimassa valittaessa nimellisvirtaan nähden X -kertainen laukaisuvirta:
300 mA: 1 x I∆N, 2 x I∆N
500 mA: 1 x I∆N
Mittauksen
käynnistäminen

Laukeamattomuustesti (testaus ilman
bias -virtaa):
Jos vikavirtasuoja laukeaa liian aikaisin
laukeamattomuustestissä 2 s ajan virralla
50 % I∆N, eli ennen varsinaista laukeamista, näyttöön tulee viereisen kuvan
mukainen ponnahdusikkuna.
Huomautus!
Seuraavat rajoitukset ovat voimassa valittaessa nimellisvirtaan nähden X -kertainen laukaisuvirta:
300 mA: 1 x I∆N, 2 x I∆N
500 mA: 1 x I∆N
Huomautus!
DIN EN 50178 (VDE 160) mukaan vain tyypin B
vikavirtasuojia (AC-DC herkkiä) voidaan käyttää 4
kV suuremmilla laitteilla, jotka pystyvät kehittämään
tasaisen DC vikavirran (esim. taajuusmuuntimet).
Sykkivällä tasavikavirralla tehtävät testit eivät sovellu
näille vikavirtasuojille.
Huomautus!
Testattaessa vikavirtasuojia niitä valmistettaessa,
mittaus tehdään positiivisilla ja negatiivisilla puoliaalloilla. Jos piiriin on varautunut sykkivä tasavirta,
vikavirtasuojan toiminta voidaan testata tällä testillä,
jotta varmistettaisiin, ettei vikavirtasuoja ole kyllästynyt sykkivästä tasavirrasta eikä enää laukeaisi.
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7.3 Erityisvikavirtasuojien testaus
Erikoisvikavirtasuojien testaus ja niiden parametriyhdistelmät
Param./
mittaus

I∆N

Tyyppi
1

Tyyppi
2

IN

X I∆ N
Laukeamatt.
testi
50 %
I∆N

Sykkivä
DC
vikavirta
Selekt.
Valmistushlöt
AC/DC
herkkä

Laukaisutesti
 Paina I∆N näppäintä. Vikavirtasuoja laukeaa. Tiimalasi
tulee näyttöön ja sen jälkeen laukaisuajan tA ja
maadoitusresistanssin RE näytöt.

Laukaisutesti tarvitsee tehdä jokaisella vikavirtasuojalla vain yhdessä pisteessä.

5 x I∆N

7.3.1 Tyypin RCD-S selektiivisillä vikavirtasuojilla varustetut järjestelmät
Selektiivisiä vikavirtasuojia käytetään järjestelmissä, joissa
on kaksi sarjaan kytkettyä vikavirtasuojaa, jotka eivät laukea
vikatilanteessa samanaikaisesti. Nämä selektiiviset vikavirtasuojat toimivat viivästetyllä laukaisulla ja ne on merkitty
symbolilla
.
Mittausmenetelmä
Tässä käytetään samaa mittausmenetelmää, kuin standardi
vikavirtasuojilla (katso lukuja 7.1 ja 7.2.1).
Selektiivisiä vikavirtasuojia käytettäessä maadoitusresistanssi
ei saa ylittää puolta standardi vikavirtasuojien arvosta.
Tästä syystä mittalaite näyttää kosketusjännitteen mittausarvon kaksinkertaisena.
Valitse mittaustoiminto

tai

Parametrien asettaminen - selektiivinen

Tyyppi 1:

Mittauksen
käynnistäminen

Huomautus!
Selektiivisille vikavirtasuojille on ominaista viivästetty laukaisu. Laukaisukyky on hetkellisesti häiriintynyt (enintään 30 s ajan) kosketusjännitteen mittauksesta johtuvasta esikuormituksesta. Kosketusjännitteen mittauksesta johtuvan esikuormituksen eliminoimiseksi on odotettava hetki ennen laukaisutestiä. Laukaisutestin mittausjakson käynnistymisen
jälkeen näytetään vilkkuvat palkit noin 30 s ajan.
1000 ms asti olevat laukaisuajat ovat sallittuja.
7.3.2 Epälineaariset vikavirtasuojat PRCD-K
PRCD-K on kannettava erovirtajärjestelmä elektronisella
vikavirran laskennalla joka, kuviteltuna kaapelissa olevana
välilaitteena, kytkee kaikki navat (L/N/PE). PRCD-K sisältää
myös alijännitelaukaisun ja suojajohtimen valvonnan.
Koska PRCD-K:n ominaisuuksiin kuuluu alijännitelaukaisu,
sitä on käytettävä verkkojännitteellä, ja mittauksia voidaan
tehdä vain silloin, kun se on aktivoitu (PRCD-K kytkeytyy
kaikkiin napoihin).
Käsitteet (standardista DIN VDE 0661)
Kannettavat suojalaitteet ovat suojakytkimiä, jotka voidaan
kytkeä käyttölaitteiden ja kiinteästi asennettujen sähköpistorasioiden väliin standardi pistokkeilla.
Uudelleen käytettävä, kannettava suojalaite, on suojalaite,
joka on suunniteltu siirrettäviin kaapeleihin liitettäväksi.
Ota huomioon, että vikavirtasuojiin on yleensä integroituna
epälineaarinen tekijä, joka johtaa UI∆ mittauksissa suurimman sallitun kosketusjännitteen välittömään ylitykseen (UI∆
> 50 V).
Vikavirtasuojat, joista epälineaarinen tekijä puuttuu, on testattava luvussa 7.3.3 annettavien ohjeiden mukaan.
Käyttöalue (standardista DIN VDE 0661)
Kannettavia vikavirtasuojia käytetään ihmisten ja esineiden
suojaukseen. Ne mahdollistavat paremman suojaustason,
kuten sähköjärjestelmien suojaustoimenpiteissä, estämällä
sähköiskun DIN VDE 0100, osan 4 mukaisesti. Ne on suunniteltava sellaisiksi, että ne voidaan asentaa suojalaitteeseen
suoraan kytkettävällä pistokkeella tai lyhyellä kaapelilla
varustetulla pistokkeella.
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Mittausmenetelmä
Seuraavat suureet voidaan mitata, mittausmenetelmästä riippuen:
 Laukaisuajan ta laukaisutesti nimellisvikavirralla I∆N
(PRCD-K:n on lauettava puolella nimellisvirrasta)
 Laukaisuvirta I∆: testaus nousevalla vikavirralla
.
Valitse mittaustoiminto

tai

Kytkentä

7.3.3 Vikavirtasuojat PRCD-S (SCHUKOMAT, SIDOS
tai vastaavat)
SCHUKOMAT, SIDOS ja muut sähköteknisesti vastaavat
vikavirtasuojat on testattava vastaavan parametrin valinnan
jälkeen.
Tämän tyyppisille vikavirtasuojille tehdään PE -johtimen
valvonta. PE -johdinta valvotaan summausvirtamuuntajalla.
Jos vikavirta virtaa L -johtimesta PE -johtimeen, laukaisuvirta puolitetaan, eli vikavirtasuojan on lauettava 50 % arvolla nimellisvikavirrasta I∆N.
Kosketusjännite UI∆N mittaamalla voidaan vikavirtasuojat ja
selektiiviset vikavirtasuojat testata rakenteesta riippumatta.
Jos vikavirtasuojasta mitattu kosketusjännite UI∆N on suurempi kuin 70 V muuten viattomassa järjestelmässä, vikavirtasuojassa on epälineaarinen tekijä.
PRCD-S
PRCD-S (kannettava vikavirtasuoja - turvallinen) on erikoisrakenteinen kannettava suojajärjestelmä suojajohtimen tunnistuksella ja/tai valvonnalla. Laite suojaa ihmisiä sähköiskuilta matalajännitealueella (130 ... 1000 V). PRCD-S:n on
sovelluttava teollisuussovelluksiin ja se asennetaan kuten
jatkojohto sähkölaitteen - yleensä sähkötyökalun - ja verkkojännitepistorasian väliin.

Valitse mittaustoiminto

Parametrien asettaminen - vikavirtasuoja epälineaarisella
tekijällä

tai

Parametrien asettaminen - SRCD / PRCD
Tyyppi 1:
Tyyppi 1:

Mittauksen
käynnistäminen
Mittauksen
käynnistäminen
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7.3.4 Tyypin G tai R vikavirtasuojat
Standardi ja selektiivisten vikavirtasuojien lisäksi, mittalaitteella voidaan myös testata erikoisominaisuuksilla varustetut
tyypin G vikavirtasuojat.
Tyypin G vikavirtasuoja on erikoisrakenteinen Itävaltaa
varten ja se täyttää laitestandardin ÖVE/ÖNORM E 8601.
Virheellinen laukaisu on minimoitu suuremman virtakapasiteetin ja lyhyen viiveen ansiosta.

Parametrien asettaminen - 5 x nimellisvirta

X kertaa lauk. virta
5 kertaa lauk. virta

Valitse mittaustoiminto

Parametrien asettaminen - Tyyppi G/R (VSK)

Tyyppi 1:

Huomautus!
Seuraavat rajoitukset ovat voimassa valittaessa nimellisvirtaan nähden X -kertainen laukaisuvirta:
300 mA: 1 x I∆N, 2 x I∆N
500 mA: 1 x I∆N
Mittauksen
käynnistäminen

Kosketusjännite ja laukaisuaika voidaan mitata valintakytkimen G/R-RCD asennossa.

Huomautus!
On huomioitava, että laukaisuaika tyypin G vikavirtasuojilla voi olla jopa 1000 ms nimellisvikavirralla
mitattaessa. Aseta vastaava raja-arvo.
 Valitse sitten valikosta 5 x I∆N ja toista laukaisutesti positiivisella puoliaallolla 0 ° kohdassa ja negatiivisella puoliaallolla 180 ° kohdassa. Pidempi laukaisuaika on määräävä testatun vikavirtasuojan kuntoa arvioitaessa.

Molemmissa tapauksissa laukaisuajan on oltava 10 ms (minimi viive tyypin G vikavirtasuojille) ja 40 ms välillä.
Tyypin G vikavirtasuojat on testattava vikavirran muilla
nimellisarvoilla asettamalla parametrit valikon kohdassa I∆N.
Tässäkin tapauksessa raja-arvo on säädettävä sopivaksi.
Huomautus!
Selektiivisten vikavirtasuojien parametriasetus RCD
ei sovellu tyypin G vikavirtasuojille.

Parametrien asettaminen - positiivinen tai negatiivinen
puoliaalto
Aaltomuoto:
Neg. puoliaalto
Pos. puoliaalto
Neg. pulssi
Pos. pulssi
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7.4 Vikavirtasuojien testaus TN-S järjestelmissä
Kytkentä

Vikavirtasuojia voidaan käyttää vain TN-S järjestelmissä.
Vikavirtasuoja ei toimi TN-C järjestelmissä, koska PE on
kytketty suoraan pistorasian nollajohtimeen (se ei ohita vikavirtasuojaa).
Tämän vuoksi vikavirta palaa vikavirtasuojan kautta eikä
muodosta vikavirtasuojan laukaisemiseksi tarvittavaa erovirtaa.
Kosketusjännitteen näyttö on myös 0.0 V, sillä 30 mA nimellisvikavirralla yhdessä erittäin pienen silmukkaresistanssin kanssa jännitteestä tulee hyvin pieni.

Mittausresoluutio on 0.1 V ja näytön arvo pyöristetään siten
alaspäin arvoon 0.0 V.
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8. Ylivirtasuojien testaus, silmukkaimpedanssin mittaus ja oikosulkuvirran määrittäminen
(ZL-PE ja IK)
Ylivirtasuojien testaukseen kuuluvat silmämääräinen tarkastus ja mittaukset. PROFITEST MASTER mittalaitetta käytetään mittausten suorittamiseen.
Mittausmenetelmä
Silmukkaimpedanssi ZL-PE mitataan ja oikosulkuvirta IK
varmistetaan suojalaitteiden katkaisuvaatimusten tarkastamiseksi.
Silmukkaimpedanssi on virtapiirin sisäinen resistanssi (sähkölaitos - vaihejohdin - suojajohdin), kun oikosulku paljaaseen johtavaan osaan tapahtuu (johtava kytkentä vaihe- ja
suojajohtimen välillä). Oikosulkuvirran suuruus määritetään
silmukkaimpedanssin arvosta. Oikosulkuvirta IK ei saa pudota ennalta määritetyn arvon alle DIN VDE 0100 normin
mukaan, jotta suojalaite (sulake, automaattinen suojakatkaisin) katkaisisi jännitteen luotettavasti.
Tästä syystä mitatun silmukkaimpedanssin arvon tulee olla
pienempi kuin suurimman sallitun arvon.
Näytössä näkyvien sallittujen arvojen taulukot silmukkaimpedanssille ja sulakkeiden ja suojakatkaisimien minimi oikosulkuvirroille löytyvät laitteen help -teksteistä ja luvun 20
taulukoista. VDE 0413 normin mukainen maksimi laitevirhe
on näissä taulukoissa otettu huomioon (katso myös lukua
8.2).
Silmukkaimpedanssin ZL-PE mittaamiseksi, mittalaite käyttää
0.83 ... 4 A testausvirtaa verkkojännitteestä ja -taajuudesta
riippuen. Testaus kestää enintään 600 ms.
Jos mittauksen aikana havaitaan vaarallinen kosketusjännite (> 50 V), tehdään turvakatkaisu.
Testauslaite laskee oikosulkuvirran IK mittauspiirin impedanssiin ZL-PE ja verkkojännitteeseen perustuen. Oikosulkuvirran laskenta tehdään nimellisverkkojännitteeseen verrattuna nimellisverkkojännitteillä 120, 230 ja 400 V. Jos verkkojännite ei ole näillä nimellisalueilla, mittalaite laskee
oikosulkuvirran IK vallitsevaan verkkojännitteeseen ja mitattuun silmukkaresistanssiin ZL-PE perustuen.

Valitse mittaustoiminto

Kytkentä

Huomautus!
Silmukkaimpedanssi pitää mitata jokaiselle piirille
kaukaisimmasta pisteestä järjestelmän maksimi-impedanssin varmistamiseksi.

Huomautus!
Esimagnetointi
2-napainen adapteri on tarkoitettu vain vaihtovirtamittauksiin. Ylivirtasuojan laukaisun vaimentaminen
tasavirralla magnetoimalla on mahdollista vain standardi ja/tai maadoituskosketinpistokkeella tai 3-napaisella adapterilla.

Huomautus!
Noudata kansallisia määräyksiä.
3-vaihevirtakytkennät
Kolmivaihepistorasioiden ylivirtasuojia testattaessa silmukkaimpedanssin mittaus maata vasten on tehtävä kaikille kolmelle vaihejohtimelle (L1, L2 ja L3).

Mittaus laukaisun vaimennuksella
PROFITEST MTECH testauslaitteella silmukkaimpedanssi
voidaan mitata vikavirtasuojilla varustetuista järjestelmistä.
Testauslaite
kehittää DCvirran, joka kyllästää vikavirtasuojan magnetointipiirin.
Tämän jälkeen
testauslaite lisää
päälle mittausvirran, joka vain
demonstroi samannapaisia
puoliaaltoja.
Vikavirtasuoja ei enää pysty tunnistamaan tätä mittausvirtaa
eikä siten laukea.
Mittauslaitteen ja testipistokkeen välillä käytetään nelijohtimista kaapelia. Kaapelin ja mittausadapterin resistanssi kompensoidaan automaattisesti mitattaessa ja ne eivät vaikuta
mittaustuloksiin.
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8.1 Mittaukset ylivirtasuojan laukaisun vaimennuksella
8.1.1 Mittaus positiivisilla puoliaalloilla (PROFITEST
MTECH ja PROFITEST MXTRA)
Puoliaalloilla ja DC -lisäyksellä silmukkaimpedanssi on
mahdollista mitata vikavirtasuojilla varustetuista järjestelmistä.
Valitse mittaustoiminto

”Limits” (Rajat) näppäimellä valittavien vaihtoehtojen merkitykset:
IK: Ia
ZL-PE:lle näytettyä mittausarvoa käytetään
korjaamattomana IK:n laskemiseksi.
Ik: Ia+∆ %
ZL-PE:lle näytettyä mittausarvoa korjataan
testauslaitteen mittausvirheen verran IK:n
laskemiseksi.
IK: 2/3 Z
ZL-PE:lle näytettyä mittausarvoa korjataan
kaikilla mahdollisilla poikkeamilla (nämä on
määritelty yksityiskohtaisesti VDE 0100, osa
600 normissa, kuten Zs(m) ≤ 2/3 x U0/Ia)
Puoliautomaattinen mittaus moninapajärjestelmissä

Parametrien asettaminen
* Katso ”AUTO” parametri lukua.
Mittauksen
käynnistäminen

* Parametrit, joita käytetään vain pöytäkirjan muodostamiseen eivätkä vaikuta mittaukseen.

Aaltomuoto:
Sini
15 mA sinimuotoinen
Posit. puoliaallot
ylivirtasuojan 5 x
nimellisvirralla

Asetukset, IK:n laskenta

8.2 Mittausarvojen laskenta
Maksimi sallittava silmukkaimpedanssi ZL-PE, joka näytetään
maksimi mittausvirheen hyväksymisen jälkeen (normaaliolosuhteissa), voidaan määrittää luvun 20 taulukon 1 avulla.
Väliarvot voidaan interpoloida.

Oikosulkuvirtaa IK käytetään ylivirtasuojan laukaisun testaamiseen. Jotta ylivirtasuoja laukeaisi ajallaan, oikosulkuvirran IK on oltava suurempi kuin laukaisuvirta Ia (katso luvun
20.6 taulukkoa).

Maksimi sallittava nimellisvirta ylivirtasuojalle (sulakkeelle
tai suojakatkaisimelle) verkkojännitteellä 230/240 V maksimi
mittausvirheen hyväksymisen jälkeen, voidaan määrittää
luvun 20 taulukon 6 avulla mitattuun oikosulkuvirtaan perustuen (vastaa normia DIN VDE 0100, osa 610).
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9. Linjaimpedanssin mittaus (ZL-N toiminto)
Mittausmenetelmä (sisäisen linjaresistanssin mittaus)
Syöttöimpedanssi ZL-N mitataan samalla tavalla, kuin silmukkaimpedanssi ZL-PE (katso lukua 8). Virtapiiri kuitenkin suljetaan nollajohtimen N kautta mieluummin kuin suojajohtimen PE kautta, koska mitataan silmukkaimpedanssia.

Valitse mittaustoiminto
IK Mittalaitteen laskema oikosulkuvirta (nimellisjännitteellä)
Z Maavuodon silmukkaimpedanssi
Ia Laukaisuvirta (katso ylivirtasuojien/sulakkeiden datalehtiä)
∆ % Testauslaitteen luontainen virhe
Kytkentä,
TT-järjestelmä

TAB
Kytkentä,
TN-S järjestelmä

DIN
VDE

Raja-arvot teknisten kytkentäolosuhteiden mukaan
matalajänniteverkkoon jakeluverkon ja mittauslaitteen välille kytkettäessä.
DIN 18015-1 mukainen raja-arvo: ∆U < 3 % mittauslaitteen ja kuluttajan välillä.
DIN VDE 0100-520 mukainen raja-arvo: ∆U < 4
% jakeluverkon ja kuluttajan välillä (tässä valittavissa 10 % asti).

Mittauksen
käynnistäminen

Parametrien asettaminen

Standardi / suojamaadoitettu pistorasia
2-napainen adapteri
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∆U:n merkitsevyys ja näyttö (DIN VDE 100, osa 600
mukaan)
Jännitehäviö jakeluverkon ja kuluttajaverkon risteyskohdasta
sähkönkuluttajan liitäntäkohtaan (sähköpistorasia tai laitteen
kytkentäliittimet) ei saisi ylittää 4 %:a nimellislinjajännitteestä.
Jännitehäviön laskenta:
∆U = ZL-N x sulakkeen nimellisvirta
∆U %:na = ∆U / UL-N
UL-N (UN / fN) näyttö
Jos mitattu jännite on alueella ± 10 % vastaavasta nimellislinjajännitteestä 120, 230, tai 400 V, vastaava nimellislinjajännite näytetään. Jos mitattu arvo on ± 10 % toleranssin
ulkopuolella, todellinen mittausarvo näytetään.
ZOFFSET ON/OFF
Jännitehäviö siirtopisteeseen tai mittauslaitteeseen asti
Toimi seuraavasti:
 Aseta ZOFFSET OFF -asennosta ON -asentoon. ”ZOFFSET =
0.00 ” näkyy näytön alatunnisteessa.
 Kytke 2-napainen adapteri siirtopisteeseen (mittauslaite/mittari).
 Käynnistä offset -mittaus I∆N:llä.
ZOFFSET mittaus

ZOFFSET x.xx  näkyy näytön alatunnisteessa, jossa x.xx on
alueella 0.00 ... 9.99  oleva arvo. Tämä arvo vähennetään
nyt todellisista mittaustuloksista kaikissa seuraavissa Z LN
mittauksissa niin kauan, kuin ZOFFSET ON/OFF valonäppäin
on asetettu ON- asentoon.
ZOFFSET pitää laskea uudelleen seuraavissa tapauksissa:
 Kytkettäessä ON -asennosta OFF -asentoon ja takaisin.
Virheviesti ponnahtaa näkyviin seuraavissa tapauksissa:
 ZOFFSET > 10 
 ZOFFSET > Zx (offset -arvo on suurempi kuin sähkönkulutusjärjestelmän mittausarvo)
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10. Maadoitusresistanssin mittaus (toiminto
RE)
Maadoitusresistanssi RE on tärkeä järjestelmän osia automaattisesti suljettaessa. Sen arvon on oltava matala, jotta
korkea oikosulkuvirta virtaisi ja ylivirtasuoja erottaisi järjestelmän vikatilanteessa.
Testin asetukset
Maadoitusresistanssi on maadoituselektrodin resistanssin
(RE) ja maadoitusjohtimen resistanssin summa. Maadoitusresistanssi mitataan johtamalla vaihtovirta maadoitusjohtimen, maadoituselektrodin ja maadoituselektrodin resistanssin
läpi. Tämä virta, samoin kuin maadoituselektrodin ja mittapään jännite, mitataan.
Mittapää kytketään mittapään liitäntään (17) 4 mm kosketussuojatulla pistokkeella.
Suora mittaus mittapäällä
Maadoitusresistanssin RE suora mittaus on mahdollista vain
mittauspiiriin kytketyllä mittapäällä. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että mittapään ja vertailumaan pitää olla samassa potentiaalissa eli ne on asetettu maadoituselektrodin resistanssialueen ulkopuolelle. Mittapään ja maadoituselektrodin välisen
etäisyyden on oltava vähintään 20 m.
Mittaus ilman mittapäätä
Monissa tapauksissa, erityisesti tiheään rakennetuilla alueilla,
mittapään asettaminen on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta.
Tällaisissa tapauksissa maadoitusresistanssi voidaan mitata
ilman mittapäätä. Tällaisessa tapauksessa käyttömaan elektrodin RB ja vaihejohtimen L resistanssiarvot kuitenkin myös
sisältyvät mittaustuloksiin.
Mittaus mittapäällä
Mittalaite mittaa maadoitusresistanssin RE ampeeri-volttimittaritestillä (maadoituselektrodisilmukan resistanssin).
Resistanssi RE lasketaan jännitteen UE ja virran IE osamäärästä, jossa UE on maadoituselektrodin ja mittapään välinen
jännite. Maadoitusresistanssiin johdettavaa testivirtaa säädetään mittalaitteella ja se näyttää seuraavia arvoja eri mittausalueilla:
1 ... 10 k: 4 mA; 0 ... 1 k: 40 mA; 0 ... 100 : 0.4 A ja 0
... 10 : > 0.8 A ... noin 3.4 A (jännitteestä riippuen). Syntyy
maadoitusresistanssiin verrannollinen jännitehäviö.

Huomautus!
Mittauskaapelin ja -adapterin resistanssi kompensoidaan automaattisesti mittauksen aikana eikä niillä
siten ole vaikutusta mittaustuloksiin.
Jos mittauksen aikana esiintyy vaarallisia kosketusjännitteitä (> 50 V), mittaus keskeytetään ja tehdään
turvakatkaisu.
Mittapään resistanssi ei vaikuta mittaustuloksiin ja se
voi olla 50 k.
Varoitus!
Mittapää on osa mittauspiiriä ja siinä voi kulkea jopa
3,5 mA virta normin VDE 0413 mukaisesti.

Maadoitusresistanssimittauksen tunnusluvut (verkkojännitesyöttö)
 Mittausalue 0 ... 10 k
Mittaus ilman maadoituselektrodin jännitettä tai jännitteellä syötetyistä parametreista ja valitusta liitännästä
riippuen:
Alue
xx  / xx k
10  / UE *
xx  / xx k

Liitäntä

Mittaustoiminnot
Ei mittapäällä
Ei UE mittausta
Mittapäällä
UE mitataan
Mittapäällä
Ei UE mittausta
Pihtimittaus
Ei UE mittausta

* Tämä parametri johtaa seuraavan liitännän automaattiseen
valintaan: 2-napainen adapteri ja mittapääliitäntä
Mittaus laukaisun vaimennuksella
PROFITEST MTECH testauslaitteella silmukkaimpedanssi
voidaan mitata positiivisilla puoliaalloilla. Tällä menetelmällä silmukkaimpedansseja voidaan mitata vikavirtasuojilla
varustetuista järjestelmistä.
Testauslaite
kehittää DCvirran, joka kyllästää vikavirtasuojan magnetointipiirin.
Tämän jälkeen
testauslaite lisää
päälle mittausvirran, joka vain
demonstroi samannapaisia
puoliaaltoja.
Vikavirtasuoja ei enää pysty tunnistamaan tätä mittausvirtaa
eikä siten laukea.
Mittauslaitteen ja testipistokkeen välillä käytetään nelijohtimista kaapelia. Kaapelin ja mittausadapterin resistanssi kompensoidaan automaattisesti mitattaessa ja ne eivät vaikuta
mittaustuloksiin.
Erikoistapaus: Manuaalinen mittausalueen valinta (testausvirran valinta)
(R AUTO, R = 10 k (4 mA), 1 k (40 mA), 100  (0.4
A), 10  (>0.8 A), 10 /UE).

Huomautus!
Kun mittausalue valitaan manuaalisesti, tarkkuusarvot ovat voimassa vain 5 % ylärajan arvosta lähtien
(paitsi 10  alue; erillisnäyttö pienille arvoille).
Mittausarvojen laskenta
Suurimmat sallitut näytön resistanssiarvot, joissa oletetaan,
että tarvittavaa maadoitusresistanssia ei ylitetä ja joilla laitteen maksimi toimintavirhe on otettu huomioon (normaaleissa käyttöolosuhteissa), voidaan määrittää luvun 20 taulukon 2 avulla. Väliarvot voidaan interpoloida.
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10.1 Mittaus mittapäällä
Maadoitusresistanssin mittaus mittapäällä (verkkojännitesyöttö) - kytkentäpiirustus

Näppäin
RB
RE
Rx
RS
PAS
RE

Käyttömaadoitus
Maadoitusresistanssi
Maadoitusresistanssi potentiaalintasausjärjestelmän kautta
Mittapään resistanssi
Potentiaalintasausvanne
Kokonaismaadoitusresistanssi
(RE1//RE2//vesijohto)

Mittaus RE (RE1 = UMittapää / I)
Valitse mittaustoiminto
Mittauksen
käynnistäminen
Kytkentä

Kytketyt komponentit: 2-napainen adapteri ja mittapää
Parametrien asetus
 Mittausalue: AUTO,
10 k (4 mA), 1 k (40 mA), 100  (0,4 A), 10  (>
0,8 A). Vikavirtasuojilla varustetuissa järjestelmissä resistanssin ja/tai testivirran tulee olla laukaisuvirran (½
I∆N) alapuolella.
 Kytkentätyyppi: 2-napainen adapteri ja mittapää
 Kosketusjännite: UL< 25 V, < 50 V, < 65 V, vapaasti
säädettävä jännite, katso lukua 5.7
 Muuntosuhde: ei merkitystä tässä tapauksessa

Huomautus!
Viereinen kuva tulee näyttöön, jos
2-napainen adapteri on kytketty
väärin.
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10.2 Mittaus ilman mittapäätä
Maadoitusresistanssin mittaus ilman mittapäätä (verkkojännitesyöttö) - kytkentäpiirustus

Valitse mittaustoiminto
Näppäin
RB
RE
Ri
Rx
RS
PAS
RE

Käyttömaadoitus
Maadoitusresistanssi
Sisäinen resistanssi
Maadoitusresistanssi potentiaalintasausjärjestelmän kautta
Mittapään resistanssi
Potentiaalintasausvanne
Kokonaismaadoitusresistanssi
(RE1//RE2//vesijohto)

Tapauksessa, jossa on mahdotonta asettaa mittapäätä, maadoitusresistanssi voidaan arvioida ”maadoitussilmukan resistanssin mittauksella ” ilman mittapäätä.
Mittaus tehdään täsmälleen luvussa 10.1 ”Mittaus mittapäällä” selvitetyllä tavalla. Mittapäätä ei kuitenkaan kytketä
mittapään liittimeen (17).
Tällä mittausmenetelmällä saatu resistanssiarvo RELoop sisältää myös maadoituselektrodin RB ja vaihejohtimen L resistanssin. Nämä arvot pitää vähentää mittausarvosta maadoitusresistanssia määritettäessä.
Jos oletetaan käytettävän samalla poikkipinta-alalla olevia
johtimia (vaihejohdin L ja nollajohdin N), vaihejohtimen
resistanssi on puolet syöttöimpedanssista ZL-N (vaihejohdin +
nollajohdin).
Syöttöimpedanssi voidaan mitata luvussa 9 selvitettävällä
tavalla.
DIN VDE 0100 mukaan, käyttömaadoituksen elektrodin RB
resistanssin tulee olla 0 ... 2 .
1.

Mittaus: ZLN vastaa Ri = 2 x RL

2.

Mittaus: ZL-PE vastaa RLoop

3.

Laskenta: RE1 vastaa ZL-PE - 1/2 x Z L-N, kun RB = 0

Käyttömaadoitusjohtimen resistanssi RB pitää jättää huomiotta maadoitusresistanssia laskettaessa, koska sitä ei tiedetä.
Laskettu maadoitusresistanssi sisältää siten käyttömaadoituksen johtimen resistanssin varmuuskertoimena.

Parametrien asetus
 Mittausalue: AUTO,
10 k (4 mA), 1 k (40 mA), 100  (0,4 A), 10  (>
0,8 A). Vikavirtasuojilla varustetuissa järjestelmissä resistanssin ja/tai testivirran tulee olla laukaisuvirran (½
I∆N) alapuolella.
 Kytkentätyyppi: 2-napainen adapteri
 Muuntosuhde: ei merkitystä tässä tapauksessa
 Kosketusjännite: UL< 25 V, < 50 V, < 65 V

Mittauksen
käynnistäminen

Huomautus!
Viereinen kuva tulee näyttöön, jos
2-napainen adapteri on kytketty
väärin.
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10.3 Maadoituselektrodin potentiaalin mittaus (toiminto UE)
Maadoitusresistanssin mittaus mittapäällä (verkkojännitesyöttö) - kytkentäpiirustus

Tämä mittaus on mahdollista tehdä vain mittapäällä, katso
lukua 10.1. Maadoituselektrodin potentiaali UE on jännite,
joka esiintyy maadoituselektrodissa maadoituselektrodin
liittimen ja vertailumaan välillä, jos vaihejohtimen ja maadoituselektrodin välillä on oikosulku. Maadoituselektrodin
potentiaalin mittaus vaaditaan Swiss -standardissa SEV 3755.

Parametrien asetus
 Mittausalue: 10  / UE.
 Kytkentätyyppi: 2-napainen adapteri ja mittapää
 Kosketusjännite: UL< 25 V, < 50 V, < 65 V, vapaasti
säädettävä jännite, katso lukua 5.7
 Muuntosuhde: ei merkitystä tässä tapauksessa

Mittausmenetelmä
Maadoituselektrodin potentiaalia määritettäessä laite mittaa
ensin maadoituselektrodin silmukkaresistanssin RE Loop ja heti
tämän jälkeen maadoitusresistanssin RE. Laite tallentaa molemmat arvot ja laskee sitten maadoituselektrodin potentiaalin seuraavalla kaavalla:

Laskettu arvo näytetään näytössä.

Mittauksen
käynnistäminen

Valitse mittaustoiminto

Kytkentä

Huomautus!
Viereinen kuva tulee näyttöön, jos
2-napainen adapteri on kytketty
väärin.

Kytketyt komponentit: 2-napainen adapteri ja mittapää
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10.4 Selektiivisen maadoitusresistanssin mittaus virtapihdillä
Klassisen mittausmenetelmän vaihtoehtona mittaukset voidaan tehdä virtapihdillä.
Selektiivisen maadoitusresistanssin mittaus (verkkojännitesyöttö) - kytkentäpiirustus

Näppäin
RB
RE
RL
Rx
RS
PAS
RE

Käyttömaadoitus
Maadoitusresistanssi
Johtimen resistanssi
Maadoitusresistanssi potentiaalintasausjärjestelmän kautta
Mittapään resistanssi
Potentiaalintasausvanne
Kokonaismaadoitusresistanssi
(RE1//RE2//vesijohto)

Mittaus ilman pihtiä: RE = RE1//RE2
Mittaus virtapihdillä: RE = RE2 x (UMittapää / IVirtapihti)
Valitse mittaustoiminto

Kytkentä

Kytketyt komponentit: 2-napainen adapteri ja mittapää

Parametrien asetus
 Kytkentätyyppi: 2-napainen adapteri + virtapihti
Parametrien valinnan jälkeen: automaattinen asetus 10 
mittausalueelle ja muuntosuhteelle 100 mV/A.
 Virtapihdin muuntosuhde: Katso alla olevaa taulukkoa
 Mittausalue (testivirran valinta):
10 k (4 mA), 1 k (40 mA), 100  (0,4 A), 10  (>
0,8 A). Vikavirtasuojilla varustetuissa järjestelmissä
voidaan valita DC
toiminto.
 Kosketusjännite: UL< 25 V, < 50 V, < 65 V, vapaasti
säädettävä jännite, katso lukua 5.7.
Virtapihdin parametrien asetus
 Virtapihdin mittausalue: katso seuraavaa taulukkoa
Valitse virtapihdin mittausalue
Testeri
Muuntosuhde
parametri
1:1
1V/A
1:10
100 mV / A
1:100
10 mV / A

METRAFLEX P300 pihti
Kytkin
Mittausalue
3A
(1 V/A)
30 A
(100 mV/A)
300 A
(10 mV/A)

Testeri
Mittausalue

3A

0.5 ... 100 mA

30 A

5 ... 999 mA

300 A

0.05 ... 10 A

Tärkeitä ohjeita virtapihtiä käytettäessä
 Käytä vain METRAFLEX P300 tai Z312A virtapihtiä
tähän mittaukseen.
 Lue ja noudata ehdottomasti METRAFLEX P300 virtapihdin käyttö- ja turvallisuusohjeita.
 Noudata ehdottomasti virran kulkusuuntaa (katso
virtapihdissä olevaa nuolta).
 Pihdin tulee olla luotettavasti kiinnitetty sitä käytettäessä. Pihti ei saa liikkua mittauksen aikana.
 Virtapihtiä saa käyttää vain riittävällä etäisyydellä voimakkaista, ulkoisista sähkökentistä.
 Tarkasta aina ennen käyttöä etteivät elektroniikkakotelo,
liitäntäkaapeli ja virtapihti ole vahingoittuneet.
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Pidä METRAFLEXIn pinta puhtaana sähköiskun
estämiseksi.
Varmista aina ennen käyttöä, että virtapihti, liitäntäkaapeli ja elektroniikkakotelo ovat kuivia.

Mittauksen
käynnistäminen

Jos olet muuttanut testauslaitteen muuntosuhdetta, näkyviin
tulee ponnahdusikkuna, joka kehottaa muuttamaan tämän
uuden asetuksen myös kytkettyyn virtapihtiin.

i: Kehotteessa
näkyy testerin
nykyinen
muuntosuhde

RE Virtapihti: Virtapihdillä mitattu selektiivinen maadoitusresistanssi.
REMittapää: Mittapäällä mitattu maadoitusresistanssi, vertailuarvo

Huomautus!
Viereinen kuva tulee näyttöön, jos
2-napainen adapteri on kytketty
väärin.
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11. Eristysimpedanssin mittaus lattioista ja
seinistä (eristysimpedanssi ZST)
Mittausmenetelmä
Laite mittaa impedanssin painotetun metallilevyn ja maan
väliltä. Mittauspaikassa saatavilla olevaa verkkojännitettä
käytetään vaihtojännitelähteenä. Vastaavaa ZST piiriä pidetään sivuvirtakytkentänä.
Valitse mittaustoiminto

Edestakainen liikkuminen eristysimpedanssin ja kWhmittarin käynnistyksen välillä
Eristysimpedanssin ja kWh-mittarin käynnistystestauksen väliseen
edestakaisin liikkumisen alavalikkoon päästään painamalla vasemmalla olevia valonäppäimiä.

Resistanssiarvot on mitattava useista pisteistä, jotta laskentatietoja olisi riittävästi. Mitattu resistanssi ei saa olla alle 50
k missään annetussa pisteessä. Jos mitattu arvo on suurempi
kuin 30 M, ZST > 0.0 M näkyy aina näytössä.
Mittausarvojen laskenta
Katso luvun 20 taulukkoa 5.

Kytkentä ja testin
asetus

Huomautus: Käytä luvussa 12.2 selvitettävää mittauksen
asetusta (kolmiomainen mittapää) tai seuraavaa:
 Peitä lattia tai seinä epäedullisista paikoista, esim. saumoista ja liitoksista, kooltaan noin 270 x 270 mm kostealla kankaalla.
 Aseta 1081 mittapää kostean kankaan päälle ja kuormita
mittapäätä 750 N (75 kg, eli yhden henkilön) painolla
lattioilla tai 250 N (25 kg) painolla seinillä, esim. nojaamalla yhdellä kädellä seinää vasten.
 Muodosta johtava yhteys 1081 mittapäähän ja kytke se
laitteen mittapään liittimeen.
 Kytke laite testipistokkeella verkkojännitepistorasiaan.

Varoitus!
Älä koske metallilevyyn tai kosteaan kankaaseen.
Verkkojännitteestä saa kohdistua näihin osiin enintään 50 %!
Yli 3.5 mA virta voi virrata!
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12. Eristysresistanssin mittaus

Vakiotestijännitteen raja-arvot

12.1 Yleistä
Valitse mittaustoiminto

Kytkentä
2-napaisella
adapterilla tai
testipistokkeella!

Huomautus!
Jos käytät testipistoketta yhdessä lisäpistokkeen
kanssa, eristysresistanssi mitataan vain vaihejohtimen
liittimen L ja suojajohtimen liittimen PE väliltä!

Ramppitoiminnon raja-arvovirrat

 Testijännite
Herkkien komponenttien mittauksiin ja jännitteen rajoittimilla varustettuihin järjestelmiin voidaan valita nimellisjännitteestä poikkeava matalampi testijännite.


Huomautus!
Mittauskaapeleiden tarkastaminen ennen mittauksia
Mittauskaapeleiden testimittapäät olisi oikosuljettava
ennen eristysresistanssin mittausta, jotta varmistettaisiin, että mittalaitteen näyttämä arvo on alle 1 k.
Näin virheellinen kytkentä voidaan välttää ja vioittuneet mittauskaapelit tunnistaa.
Parametrien asetus
Testijännite

Jännitetyyppi: vakio
Jännitetyyppi: nouseva/ramppi
Maavuotoresistanssi

* Vapaasti säädettävä jännite, katso lukua 5.7
Puoliautomaattinen mittaus moninapajärjestelmissä

* Katso ”AUTO” parametria koskevaa kohtaa.

Jännitetyyppi
nouseva testijännite toimintoa (ramppitoimintoa)
käytetään eristyksen heikkojen kohtien tunnistamiseen ja
jänniterajoittimien vastejännitteen määrittämiseen.
ON/START näppäimen lyhyen painamisen jälkeen testijännite nousee jatkuvasti, kunnes määritelty nimellisjännite UN
saavutetaan. U on testimittapäistä mitattu jännite testin
aikana ja sen jälkeen. Tämä jännite putoaa alle 10 V:iin mittauksen jälkeen (katso kohtaa ”Laitteen varauksen purku
testin jälkeen” seuraavalta sivulta).
Eristysresistanssin mittaus nousevalla testijännitteellä on
päättynyt:
 Heti, kun määritelty maksimi testijännite UN on saavutettu ja mittausarvo on stabiili.
tai
 Heti, kun määritelty testivirta on saavutettu (esim. läpilyönti läpilyöntijännitteellä).
Valittu maksimi testijännite UN tai mikä tahansa liipaisu tai
läpilyöntijännite näytetään kohdassa UISO.
Vakio testijännite -toiminnossa tai vakio testijännitteessä on
kaksi optiota:
 Testijännitettä UN syötetään ja eristysresistanssia RINS
mitataan niin kauan, kuin painat ON/START näppäintä
ja pidät sitä pohjassa. Älä päästä näppäintä ennen mittausarvon stabiloitumista (korkealla kaapelin kapasitanssilla asettuminen voi kestä muutamia sekunteja). Testin
aikana mitattu jännite U vastaa jännitettä UINS.
ON/START näppäimen vapauttamisen jälkeen mittaus
lopetetaan ja näytetään viimeiset RINS ja UINS arvot. U
putoaa alle 10 V:iin mittauksen jälkeen (katso kohtaa
”Laitteen varauksen purku testin jälkeen” seuraavalta sivulta).
tai
 ON/START näppäimen lyhyen painamisen jälkeen
määritelty testijännite UN näytetään ja eristysresistanssi
RINS mitataan. Heti, kun mittausarvo on stabiili (korke-

GMC-I Messtechnik GmbH
36





alla kaapelin kapasitanssilla asettuminen voi kestä muutamia sekunteja), mittaus lopetetaan ja näytetään viimeiset RINS ja UINS arvot. U on testimittapäistä mitattu
jännite testin aikana ja sen jälkeen. Tämä jännite putoaa
alle 10 V:iin mittauksen jälkeen (katso kohtaa ”Laitteen
varauksen purku testin jälkeen”).
Napojen valintaraportin tietojen syöttäminen
Testattavat navat raporttia varten voidaan syöttää vain
tässä. Tietojen syötöllä ei ole vaikutusta testimittapäiden
tai napojen valinnan todelliseen napaisuuteen.
Raja-arvot - Raja-arvon asettaminen
Eristysresistanssin raja-arvo voidaan asettaa halutuksi.
Punainen UL/RL LED syttyy, jos mittausarvo alittaa tämän raja-arvon. Raja-arvoja voidaan valita alueella 0.5
... 10 M. Raja-arvo näytetään mittausarvon yläpuolella.
Mittauksen käynnistäminen - nouseva testijännite
(ramppitoiminto)

Eristysresistanssin mittauksen erityisolosuhteet
Varoitus!
Eristysresistanssia voidaan mitata vain jännitteettömistä kohteista.
Punainen UL/RL LED syttyy, jos mitattu eristysresistanssi on
valitun raja-arvon alapuolella.
Eristysresistanssia ei mitata, jos järjestelmässä on  10 V
häiriöjännite. MAINS/NETZ LED syttyy ja viesti ”Häiriöjännitettä” ponnahtaa näkyviin.
Kaikki johtimet (L1, L2, L3 ja N) on testattava PE:tä vasten!
Varoitus!
Älä koske mittalaitteen liittimiin eristysresistanssin
mittauksen aikana!
Jos liittimiin ei ole kytketty mitään, tai jos mittaukseen on
kytketty resistiivinen kuorma, vartaloosi voi kohdistua noin 1
mA virta 1000 V jännitteellä.
Tämän seurauksena saatava sähköisku ei ole hengenvaarallinen. Tuntuva isku voi kuitenkin johtaa loukkaantumiseen
(esim. säikähdyksestä johtuen, jne.).
Laitteen varauksen purku testin jälkeen

Paina lyhyesti

Mittauksen käynnistäminen - vakio testijännite

Varoitus!
Jos mittaus tehdään kapasitiivisessa kohteessa, kuten
pitkässä kaapelissa, siihen varautuu noin 1000 V
jännite!
Tällaisiin kohteisiin koskeminen on hengenvaarallista!
Kun eristysresistanssin mittaus on tehty kapasitiivisessa
kohteessa, mittalaite purkaa varauksen automaattisesti mittauksen jälkeen. Tästä syystä kohteen ja mittalaitteen välistä
kontaktia ei saa katkaista. Laskevaa jännitearvoa voidaan
tarkkailla U -näytöstä.
Älä irrota mittalaitetta ennen kuin U:n näyttö on alle 10
V.

Paina ja pidä
alhaalla kiinteässä
mittauksessa

Mittausarvojen laskenta
Mittalaitteen mittausvirhe tulee ottaa huomioon, jotta varmistettaisiin, että mitatut arvot ovat DIN VDE määräyksien
raja-arvojen mukaiset. Vaadittavat eristysresistanssinäytön
minimiarvot voidaan määrittää luvun 20 taulukosta 3. Näissä
arvoissa laitteen maksimivirhe (normaaleissa käyttöolosuhteissa) otetaan huomioon. Väliarvot voidaan interpoloida.

Huomautus!
Eristysresistanssia mitattaessa mittalaitteen paristoihin (akkuihin) kohdistuu ylimääräistä kuormitusta.
”Vakio testijännite” toimintoa käytettäessä paina
Start ▼näppäintä ja pidä se pohjassa vain niin kauan,
että näyttö on stabiloitunut.
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12.2 Erityistapaus: Maavuotoresistanssi (REINS)
Tämä mittaus tehdään lattian päällysteiden staattisen purkauskapasiteetin määrittämiseksi EN 1081 mukaan.

Kytkentä ja
asetukset

Valitse mittaustoiminto

Parametrien asettaminen

Testijännite

 Pyyhi lattia mittauskohdasta kuivalla kankaalla.
 Aseta lattiamittapää 1081 mittauskohtaan ja painota se
vähintään 300 N (30 kg) painolla.

Jännitetyyppi: vakio
Jännitetyyppi: nouseva/ramppi
Maavuotoresistanssi

* Vapaasti säädettävä jännite, katso lukua 5.7

 Muodosta johtava yhteys mittauselektrodin ja testimittapään välille ja kytke 2-napainen mittausadapteri esim.
verkkojännitepistorasian maadoituskoskettimeen tai keskuslämmityspatteriin; Ehto: maadoitusliitännän on oltava
turvallinen.

Mittauksen
käynnistäminen

Mittauksessa käytetään voimassa olevien määräysten mukaista maadoitusresistanssin raja-arvoa.
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13. kWh-mittarin käynnistystestaus maadoituskosketin adapterilla

Erityistapaus
Kahden vaiheen L ja L tai L ja N välille kytketyt kWh-mittarit voidaan testata tällä toiminnolla.

L- ja N-napojen väliin kytkettyjen energiamittareiden käynnistys voidaan testata tällä toiminnolla.
Kytkentä L - L
2-napainen
adapteri

Valitse mittaustoiminto

Edestakainen liikkuminen eristysimpedanssin ja kWhmittarin käynnistyksen välillä
Eristysimpedanssin ja kWh-mittarin käynnistystestauksen väliseen
edestakaisin liikkumisen alavalikkoon päästään painamalla vasemmalla olevia valonäppäimiä.

Kytkentä L - N
Maadoituskosketinpistoke

Huomautus!
Jos maadoituskosketinpistorasiaa ei ole saatavana,
voit käyttää 2-napaista adapteria. N:n on oltava kontaktissa testimittapään PE:n (L2) kanssa ja sitten mittaus voidaan käynnistää. Jos PE on kontaktissa testimittapään PE:n (L2) kanssa kWh-mittarin käynnistystestauksessa, suojajohtimen kautta kulkee noin 250
mA virta ja vastasuunnan vikavirtasuoja laukeaa.
Mittarit testataan sisäisellä kuormitusresistanssilla. START näppäimen painamisen jälkeen mittarin oikea käynnistyminen
voidaan testata 5 s aikana. ”RUN” (Käy) kuva näytetään.
Kaikki 3 vaihetta pitää testata nollaa N vasten peräkkäin.
Hetkellinen testiteho näytetään testin aikana ja sen jälkeen.
Laite on nyt valmis seuraaviin testeihin [”READY” (Valmis)
kuva].

Mittarit testataan sisäisellä kuormitusresistanssilla. START näppäimen painamisen jälkeen mittarin oikea käynnistyminen
voidaan testata 5 s aikana. ”RUN” (Käy) kuva näytetään.
Kaikki 3 vaihetta pitää testata nollaa N vasten peräkkäin.
Hetkellinen testiteho näytetään testin aikana ja sen jälkeen.
Laite on nyt valmis seuraaviin testeihin [”READY” (Valmis)
kuva].

Huomautus!
Jos minimitehoa ei saavuteta, testiä ei käynnistetä tai
se keskeytetään.
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14. Enintään 100  pienresistanssin mittaus
(suojajohdin ja liitosjohdin)



Määräysten mukaan, pienresistanssin mittaus suojajohtimista,
maadoitusjohtimista tai liitosjohtimista tulee tehdä testijännitteen (automaattisella) napaisuuden vaihdolla tai virralla,
joka virtaa yhteen (+ navasta PE napaan) ja sitten toiseen
suuntaan (- navasta PE napaan).

Jos käytetään jatkokaapeleita, niiden resistanssi voidaan
vähentää automaattisesti mittaustuloksista. Toimi seuraavasti:

Varoitus!
Pienresistanssi voidaan mitata vain jännitteettömistä
kohteista.

ROFFSET ON/OFF
- jatkokaapeleiden testaus 10  asti

 Kytke ROFFSET OFF -asennosta ON -asentoon. ”ROFFSET =
0.00  tulee alatunnisteeseen.
 Valitse napaisuus tai automaattinen napaisuuden vaihto.
 Oikosulje mittausjatkokaapelin pää toisella testimittapäällä mittalaitteessa.

Valitse mittaustoiminto
 Käynnistä offset -resistanssin mittaus toiminnolla I∆N.
Huomautus!
Jos RLO+ ja RLO- arvojen ero on suurempi kuin 10
% automaattisen napaisuuden vaihdon aikana, offset arvoa ei hyväksytä. Kaikissa muissa tapauksissa
alempi arvo tallennetaan offset -arvoksi.
Maksimi offset -arvo on 9.99 . Offset voi johtaa
negatiivisiin resistanssiarvoihin.

Kytkentä
Vain 2-napaisella
adapterilla!

ROFFSET mittaus

Parametrien asettaminen

ROFFSET x.xx  näkyy näytön alatunnisteessa, jossa x.xx on
alueella 0.00 ... 9.99  oleva arvo. Tämä arvo vähennetään
nyt todellisista mittaustuloksista kaikissa seuraavissa RLO
mittauksissa niin kauan, kuin ROFFSET ON/OFF valonäppäin
on asetettu ON- asentoon.
ROFFSET pitää varmistaa uudelleen seuraavissa tapauksissa:
 Napaisuuden vaihdon aikana.
 Kytkettäessä ON -asennosta OFF -asentoon ja takaisin.
Huomautus!
Käytä tätä toimintoa vain jatkokaapeleilla mitatessasi.
Erilaisilla jatkokaapeleilla edellä mainittu menetelmä
on toistettava aina uudelleen.



Tyyppi / Napaisuus
Virran kulkusuunta voidaan valita tässä.
Raja-arvot - Raja-arvon asettaminen
Resistanssin raja-arvo voidaan asettaa halutuksi. Punainen UL/RL LED syttyy, jos mittausarvo ylittää tämän
raja-arvon. Raja-arvoja voidaan valita alueella 1.0 ... 20
. Raja-arvo näytetään mittausarvon yläpuolella.
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Mittauksen
käynnistäminen

Huomautus!
Eristysresistanssia mitattaessa mittalaitteen paristoihin (akkuihin) kohdistuu ylimääräistä kuormitusta.
Mitattaessa virran kulkiessa yhteen suuntaan, paina
Start ▼näppäintä ja pidä se pohjassa vain niin kauan,
kuin se on mittauksen kannalta tarpeellista.

Paina ja pidä
alhaalla kiinteässä
mittauksessa

Varoitus!
Testimittapäiden pitää olla aina kontaktissa testattavan kohteen kanssa ennen kuin painetaan käynnistysnäppäintä ”START ▼”.
Jos testattava kohde on varautunut jännitteellä,
mittaus estetään, jos testimittapäät on ensin asetettu kontaktiin testattavan kohteen kanssa.
Jos painat ensin käynnistysnäppäintä ”START
▼” ja teet sitten kontaktin testimittapäihin, ulkoinen sulake palaa. Vikaviestin ponnahdusikkunassa näytetään, kumpi sulakkeista on palanut.
Yksinapaisissa mittauksissa tulos sisältyy RLO -tietokantaan.
Napaisuuden valinta
+ napa PE:tä vastaan
- napa PE:tä vastaan
± napa PE:tä vastaan

Näyttö
RLO+
RLORLO
RLO+
RLO-

Ehto
Ei mitään
Ei mitään
jos ∆RLO ≤ 10 %
jos ∆RLO > 10 %

Automaattinen napaisuuden vaihto
Mittausjakson käynnistämisen jälkeen laite tekee mittauksen
automaattisella napaisuuden vaihdolla, virran kulkiessa ensin
toiseen ja sitten toiseen suuntaan. Kiinteissä mittauksissa
(START -näppäintä painettaessa ja pidettäessä alhaalla),
napaisuus vaihtuu joka toinen sekunti.
Jos RLO+ ja RLO- arvojen ero on suurempi kuin 10 % automaattisen napaisuuden vaihdon aikana, RLO+ ja RLO- arvot
näytetään RLO:n sijasta. RLO+:n ja RLO-:n korkeampi arvo
näytetään yläosassa ja se sisältyy RLO arvon tietokantaan.
Mittaustulosten laskenta
Kumpaankin suuntaan tehtävien mittausten tulosten erot
ilmaisevat testattavan kohteen jännitteen (esim. termojännitteet tai yksikköjännitteet).
Mittaustulokset voivat vääristyä kuormitusvirtapiireihin
rinnan kytketyistä impedansseista ja tasausvirrasta, erityisesti
järjestelmissä, joita käytetään ”ylivirtasuojina” (aikaisemmin
neutralointi) ilman eristettyä suojajohdinta. Mittauksen aikana muuttuvat resistanssit (esim. induktanssi) tai viallinen
kontakti, voivat myös aiheuttaa vääristyneitä mittaustuloksia
(kaksoisnäyttö).
Varmojen mittaustulosten varmistamiseksi, virheen aiheuttajat pitää paikallistaa ja korjata.
Mittausvirheen syyn löytämiseksi, mittaa resistanssi virran
molempiin suuntiin.

Huomautus!
Pienresistanssien mittaus
Mittauskaapelin ja 2-napaisen mittausadapterin resistanssi kompensoidaan nelijohdinmenetelmästä
johtuen automaattisesti ja ne eivät vaikuta mittaustuloksiin. Jos kuitenkin käytetään jatkokaapelia, sen
resistanssi on mitattava ja vähennettävä mittaustuloksista.
Resistansseja, jotka eivät osoita stabiilia arvoa ennen
kuin ”asettumisjakson” jälkeen, ei tulisi mitata automaattisella napaisuuden vaihdolla, vaan melko peräkkäin positiivisella ja negatiivisella napaisuudella.
Esimerkkejä resistanssiarvoista, joiden arvot voivat
muuttua mittauksen aikana kuuluvat:
 Hehkulampun resistanssi, jonka arvot muuttuvat
testivirran aiheuttamasta lämpenemisestä.
 Resistanssit, joissa on suuri johtavuuskomponentti.
 Kosketusresistanssi
Mittausarvojen laskenta
Katso luvun 20 taulukkoa 4.
Kaapelin pituuden laskenta yleisimmillä kuparijohtimilla
Jos resistanssin mittauksen jälkeen painetaan HELP -näppäintä, näytetään yleisimpiä johdinpoikkipinta-aloja vastaava
kaapelin pituus.

Jos tulokset vaihtelevat näillä kahdella virran kulkusuunnalla,
kaapelin pituutta ei näytetä. Tällaisessa tapauksessa esiintyy
ilmeisesti mittausta häiritseviä kapasitiivisia tai induktiivisia
komponentteja.
Tämä taulukko soveltuu vain kaupallisesti saatavista kuparijohtimista valmistetuille kaapeleille ja sitä ei voi käyttää
muille materiaaleille (esim. alumiinille).
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Parametrien asettaminen
Muuntosuhdeparametri on asetettava mittalaitteessa valittua
mittausaluetta ja virtapihtiä vastaavaksi.

15. Mittaus lisävarusteantureilla
15.1 Virran mittaus virtapihdillä
Bias -virta, vuoto- ja kiertovirta 1 A asti samoin kuin vuotovirta 1000 A asti voidaan mitata liittimiin 15 ja 16 kytketyillä
erikoisvirtapihdeillä.

Varoitus!
Vaara: Korkea jännite!
Käytä vain GMC-I Messtechnik GmbH:lta lisävarusteena saatavia virtapihtejä. Muissa virtapihdeissä ei
välttämättä ole ulostulokuormaa toisiopuolella. Hengenvaarallinen korkea jännite voi vaarantaa käyttäjän
ja laitteen sellaisissa tapauksissa.
Varoitus!
Testausmittalaitteen maksimi tulojännite!
Älä mittaa mitään määriteltyä mittausaluetta ja vastaavaa virtapihtiä suurempia virtoja. Tulojännite
testausmittalaitteen virtapihdin liittimissä 15 ja 16 ei
saa ylittää 1 V:a.

Pihdin ulostuloalue

Kytkentä

Varoitus!
Lue ja noudata ehdottomasti virtapihtien käyttöohjeita, samoin kuin niissä olevia turvallisuusohjeita,
erityisesti viittauksista hyväksyttyihin mittauskategorioihin.

Valitse mittaustoiminto

Virtapihdin mittausalueen valinta
Testeri
Muuntosuhde
param.
1:1
1 V/A
1:10
100 mV/A
1:100
10 mV/A
1:1000
1 mV/A

WZ12C
kytkin
1
mV/mA
-

Testauslaite
Muuntosuhde
parametri
1:1
1 V/A
1:10
100 mV/A
1:100
10 mV/A

1
mV/A

Virtapihti
Z3512A
WZ12C
kytkin
mitt.
alue
x 1000
1 mA ...
[mV/A]
15 A
x 100
[mV/A]
x 10
[mV/A]
x1
1 ... 150
[mV/A]
A

Z3512
mitt. alue
0 ... 1 A
0 ... 10 A
0 ... 100 A
0 ... 1000 A

Virtapihti
Kytkin
Mittausalue
METRAFLEX
METRAFLEX
P300
P300
3A
3A
(1 V/A)
30 A
30 A
(100 mV/A)
300 A
300 A
(10 mV/A)

Testeri
Mitt.
alue
5 ... 999
mA
0.05 ...
10 A
0.5 ...
100 A
5 ... 150
A/999 A

Mittauksen
käynnistäminen

Testauslaite
Mittausalue

5 ... 999 mA
0.05 ... 10 A
0.5 ... 100 A
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16. Tietokanta
16.1 Jakelukokoonpanojen muodostaminen, yleistä
PROFITEST MASTER testauslaitteeseen voidaan muodostaa
täydellinen sähköpiirien ja vikavirtasuojien jakelukokoonpano. Tässä kokoonpanossa mittaukset voidaan kohdistaa
useiden jakelupaikkojen, rakennusten ja asiakkaiden sähköpiireihin.
Käytettävissä on kaksi menetelmää:
Sijoitus- tai rakennuspaikassa:
Muodosta jakelukokoonpano
testauslaitteeseen. Testauslaitteen
Flash -muistiin voidaan muodostaa enintään 50 000 rakenneelementin jakelukokoonpano.

Testauslaite ja PC on kytkettävä
USB -kaapelilla toisiinsa jakelukokoonpanojen ja tietojen siirtämiseksi.
Viereinen kuva näkyy näytössä
kokoonpanojen ja tietojen siirron
aikana.

16.3 Jakelukokoonpanon muodostaminen testauslaitteeseen
Lyhennelmä kokoonpanoja muodostettaessa käytettävistä
symboleista
Symboli
Päätaso

Tarkoitus
Alataso
Tallenna (Save) -valikko, sivu 1/3
Kursori YLÖS: vieritys ylöspäin

tai
Kursori ALAS: vieritys alaspäin

Muodosta ja tallenna kuva nykyisestä jakelukokoonpanosta
PC:llä ETC raportin muodostamisohjelmalla (katso tämän
ohjelman tiivistettyä käyttöohjetta). Jakelukokoonpano siirretään sitten testauslaitteeseen.

ENTER: vahvistaa valinnan
+ → - Mene alemmalle tasolle
(avaa hakemisto) tai
- → + Mene ylemmälle tasolle
(sulje hakemisto)
Näytä kokoonpanon nimi tai ID -numero.

Liiku edestakaisin kokoonpanon nimen ja
ID -numeron välillä.
Piilota kokoonpanon nimi tai ID -numero.

Muuta näyttö valikon valinnaksi.

Tallenna (Save) -valikko, sivu 2/3
Lisää rakenne-elementti.

ETC raportin muodostamisohjelmaa koskeva huomautus
Seuraavat vaiheet on oltava tehtynä ennen ohjelmiston käyttöä:
 Asenna USB -laiteohjaimet:
(tarvitaan PROFITEST MASTERin käyttämiseksi
PC:llä)
Katso asennusohjeita “USB2COM PS - Virtual COM
interface for USB port” (3-349-511-15)
 Asenna ETC raportin muodostamisohjelmisto:
Katso asennusohjeita ”ETC - Electric Testing Center”
(3-349-510-15).

16.2 Jakelukokoonpanon siirtäminen
Seuraavat tiedonsiirtotoimenpiteet ovat mahdollisia:
 Jakelukokoonpanon siirtäminen PC:ltä testauslaitteeseen.
 Jakelukokoonpanon siirtäminen mittaustietoineen
testauslaitteesta PC:lle.

EDIT

Symbolien tarkoitus ylhäältä alas:
Asiakas, rakennus, jakelu, RCD, sähköpiiri, käytettävä laite (näytettävä symboli
riippuu valitusta rakenne-elementistä).
Valinta: Ylös/Alas nuoli- ja  näppäimillä.
Lisätäksesi nimen valitulle rakenne-elementille, mene seuraavan sarakkeen muokkausvalikkoon.
Katso lisäsymbolit seuraavasta muokkausvalikosta.
Poista valittu rakenne-elementti

Näytä mittaustiedot, jos mittaus on tehty
tälle rakenne-elementille.
Käsittelee valittua rakenne-elementtiä.

GMC-I Messtechnik GmbH
43

Symboli
Päätaso

Jakelukokoonpanon symbolit / topologia

Tarkoitus
Alataso
Tallenna (Save) -valikko, sivu 3/3
ID -numeron etsintä
> syötä täydellinen ID -numero

Tarkistusmerkkisymboli heti rakenne-elementin jälkeen tarkoittaa, että
kaikki hierarkiassa olevat mittaukset ovat onnistuneet.
Mittaussymboli x: vähintään yksi mittaus on epäonnistunut.
Ei mittaussymbolia: yhtään mittausta ei ole tehty tähän mennessä

Tekstin etsintä
> syötä täydellinen teksti (kokonainen sana)
ID -numeron tai tekstin etsintä
Asiakas
Rakennus

Jatka etsintää

Muokkaa (Edit) -valikko
VASEN kursori:
Valitse aakkosnumeerinen merkki
OIKEA kursori:
Valitse aakkosnumeerinen merkki

Jakelupaikka
Vikav. suoja
Sähköpiiri
Laite
Laite
Laite

Samantyyppinen elementti, kuin Windows Explorerissa
+ : Lisäobjekteja saatavana, näyttö painamalla 
- : Lisäobjektit näytetään, piilottaminen painamalla 

ENTER: hyväksy yksittäinen merkki

Vahvista syöttö

16.3.1 Kokoonpanon muodostaminen
MEM näppäimellä tehdyn valinnan jälkeen, kaikki asetusoptiot puurakenteen muodostamiseksi ovat käytettävissä kolmella valikkosivulla. Puurakenne koostuu rakenne-elementeistä, joka tarkoittaa seuraavassa objekteja.
Seuraavat numerot toimivat käsittelyjärjestyksen ohjeena.

VASEN kursori
OIKEA kursori
Poista merkki

Selaaminen erityyppisissä aakkosnumeerisissa merkeissä:
A

Isot kirjaimet

a

Pienet kirjaimet

0

Numerot

@

Erikoismerkit

Valitse kohta missä uusi objekti lisätään
Vieritys ylöspäin
Vieritys alaspäin
Vahvista valinta/muuta
tasoa
Näytä objekti- tai ID numero
Valikon valinta → sivu 2/3

Käytä  näppäimiä tarvittavan rakenne-elementin valitsemiseksi.
Siirry alatasolle  näppäimellä
Vieritä seuraavalle sivulle >> näppäimellä.
Muodosta uusi objekti
Muodosta objekti
Poista objekti
VA: näytä mitt. tiedot
Muokkaa määritystä
Valikon valinta

Paina näppäintä  uuden objektin muodostamiseksi.

GMC-I Messtechnik GmbH
44

Valitse uusi objekti luettelosta

16.3.2 Rakenne-elementtien etsintä
Vieritys ylöspäin
Vieritys alaspäin
Hyväksy valinta

Valitse objekti luettelosta  näppäimillä ja hyväksy Enter
() näppäimellä.
Testauslaitteen SETUP -valikossa valitusta profiilista riippuen (katso lukua 4.5), objektityyppien määrä voi olla rajoitettu ja hierarkia voi näyttää erilaiselta.

Vieritys ylöspäin
Vieritys alaspäin
Vahvista valinta/muuta
tasoa
Näytä objekti tai ID numero
Valikon valinta → sivu
3/3
Merkitse rakenne-elementti, josta etsintä tehdään.
Hyppää tietokantavalikon sivulle 3.
Etsi ID -numeroa
Etsi tekstiä

Syötä nimi
Valitse kirjain

Etsi ID -numeroa tai
tekstiä.

Valitse kirjain
 hyväksy kirjain
√ tallenna objektin nimi
Poista kirjain
Kirjaimen valinta:
A, a, 0, @.

Tekstin etsinnän käynnistämisen
Valitse kirjain

Syötä nimi ja vahvista se √ näppäimellä.
Valitse kirjain
Huomautus!
Vahvista alla näkyvät standardi tai muokatut parametrit, koska muodostettu nimeä ei muuten hyväksytä
ja tallenneta.
Parametrien asettaminen sähköpiirille, vikavirtasuojalle
ja laitteelle
Valitse parametri
Valitse parametrin asetus
Valitse parametri
Valitse parametrin asetus
→ Param. asetusten luettelo
 Hyväksy param. asetus
Hyväksy param. asetus ja
palaa sivulle 1/3.

 hyväksy kirjain
√ tallenna objektin nimi
Poista kirjain
Kirjaimen valinta:

ja tekstin syöttämisen jälkeen katso etsinnän etenemistä (vain
100 % yhteensopivuus löydettiin, ei yllätystekijöitä, tapauskohtainen).

Etsi ID -numeroa
Etsi tekstiä
Etsi ID -numeroa tai
tekstiä.

Valitulle virtapiirille on syötettävä tässä esim. nimellisvirran
arvo. Tällä tavalla hyväksytyt ja tallennetut mittausparametrit
hyväksytään myöhemmin nykyisessä mittausvalikossa automaattisesti, kun näyttö vaihdetaan rakennenäkymästä mittaukselle.
Huomautus!
Rakennetta muodostettaessa muuttuneet virtapiirin
parametrit säilytetään yksittäisillä mittauksilla (mittaus ilman tietojen tallennusta).

jatka etsintää

Lisäkohtia löydetään aktivoimalla vieressä näkyvä
kuvake.
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Tallennettujen mittausarvojen hakeminen
Etsi ID -numeroa
Etsi tekstiä
Etsi ID -numeroa tai
tekstiä.
Lopeta etsintä

 Mene jakelukokoonpanoon MEM näppäintä painamalla
ja kyseiseen virtapiiriin kursorinäppäimillä.
 Siirry sivulle 2 tätä näppäintä painamalla.

 Näytä mittaustiedot tätä näppäintä painamalla.

Jos lisäkohtia ei löydy, tässä kuvassa näkyvä viesti tulee
näyttöön.

16.4 Tietojen tallennus ja raportointi
Mittausten valmistelu ja suorittaminen
Mittaukset voidaan suorittaa ja tallentaa jokaiselle rakenneelementille. Toimi seuraavasti:
 Aseta haluttu mittaus pyörivällä kiekolla.
 Käynnistä mittaus ON/START näppäimellä tai I∆N:llä.
Mittauksen päättymisen jälkeen näytetään ”→ Levykkeen”
valonäppäin.
 Paina lyhyesti ”Save value” (Tallenna arvo)
näppäintä.
Näyttö siirtyy tallennusvalikkoon tai rakennenäkymään.
 Navigoi haluttuun muistipaikkaan, esim. haluttuun rakenne-elementtiin / kohteeseen, jonne mittaustiedot tallennetaan.
 Jos haluat syöttää mittaukselle kommentin, paina
”MW TX” näppäintä ja syötä nimi ”EDIT”
(Muokkaa) valikon kautta luvun 16.3.1 ohjeiden
mukaan.
 Päätä tietojen tallennus painamalla ”STORE”
näppäintä.

Jokaisella LCD-näytöllä näytetään
yksi mittaus aikaleimoineen ja
mahdollisesti syöttämäsi kommentit.
Esimerkki:
Vikavirtasuojan mittaus (RCD)

Huomautus!
Otsikossa näkyvä tarkistusmerkki tarkoittaa, että
mittaus on onnistunut.
Rasti tarkoittaa, että mittaus on epäonnistunut.
 Mittaustietoja voidaan vierittää nuolinäppäimillä.
 Mittaus voidaan poistaa tällä näppäimellä.
 Tässä ikkunassa poisto kehotetaan
vahvistamaan vielä uudelleen.

 Tällä näppäimellä
(MV: mittausarvo / PA: parametri) voit näyttää
tämän mittauksen asetusparametrin.

Vaihtoehtoinen tallennusmenetelmä
 Jos ”Save value” (Tallenna arvo) näppäin
painetaan pohjaan ja pidetään pohjassa,
mittausarvo tallennetaan rakennekuvan viimeksi valittuun paikkaan ilman näytön tallennusvalikkoon siirtymistä.
Huomautus!
Jos muutat parametreja mittausikkunassa, rakenneelementin muutoksia ei hyväksytä. Muokatuilla parametreilla tehty mittaus voidaan kuitenkin tallentaa
vastaavalle rakenne-elementille vaikka muokatut
parametrit dokumentoidaan jokaiselle mittaukselle.

 Parametritietoja voidaan vierittää nuolinäppäimillä.
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Tietojen laskenta ja raportointi ETC -ohjelmistolla
Kaikkien mittausten valmistuttua, kokoonpano olennaisine
tietoineen siirretään ETC -ohjelmistoon. Tämän jälkeen yksittäisiin mittauksiin voidaan lisätä kommentteja. Raportin
muodostamisnäppäintä painamalla voidaan muodostaa raportti mittaustietoineen ja kokoonpanoineen tai tiedot voidaan siirtää Excel -taulukkolaskentaohjelmaan.
Huomautus!
Tietokannasta poistutaan toimintavalintakytkintä
kiertämällä. Aikaisemmin tietokantaan asetettuja
parametreja ei hyväksytä mittaukseen.

16.4.1 Viivakoodin ja RFID -lukijoiden käyttö
Sisään luetun viivakoodin etsiminen
Toiminto voidaan käynnistää mistä tahansa valintakytkimen
asennosta ja valikosta.
 Skannaa kohteen viivakoodi.
Etsintä käynnistetään tällä hetkellä valittuna olevasta rakenne-elementistä ja se toimii hierarkiassa alaspäin. Haetusta
viivakoodista näytetään käänteisnäyttö.
 Tämä arvo hyväksytään ENTER -näppäimellä.
Huomautus!
Jo valittua objektia ei voi löytää.
Jatkettu etsintä, yleistä
Riippumatta siitä onko objektia löydetty vai ei, etsintää
voidaan jatkaa tällä näppäimellä:

Objekti löydetty: etsintä jatkuu aikaisemmin
valitun objektin alapuolelta.

Lisäobjekteja ei ole löydetty: etsintää jatketaan
koko tietokannasta kaikilta tasoilta.
Viivakoodin lukeminen käsittelyä varten
Jos aakkosnumeeristen merkkien syöttövalikko on auki, mikä
tahansa viivakoodilla tai RFID -lukijalla skannattu arvo hyväksytään suoraan.
Viivakooditulostimen (lisävaruste) käyttö
Seuraavat sovellukset ovat viivakooditulostimella mahdollisia:
 Viivakoodeiksi koodattujen objektien ID -numeroiden
tulostaminen (mahdollistaa nopean ja kätevän tunnistamisen säännöllisessä testauksessa).
 Toistuvasti käytettävien nimien tulostaminen, esim.
viivakoodiluetteloksi koodattujen testiobjektin tyypit,
jotka voidaan tarvittaessa lukea sisään kommentoitavaksi.
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17. Käyttö- ja näyttöelementit

napainen mittausadapteri voidaan kiinnittää testipistokkeeseen kierreliittimellä.

Testauslaite ja adapteri
(1) Ohjaus- ja näyttöpaneeli
Seuraavat asiat näytetään LCD-näytössä:
 Yksi tai kaksi mittausarvoa kolmipaikkaisena numeronäyttönä mittausyksiköineen ja lyhenteineen.
 Jännitteen ja taajuuden nimellisarvot
 Piirikaaviot
 Apunäytöt
 Viestit ja ohjeet
Näyttö/säätöpaneelia voidaan kääntää hammastetussa kääntösaranassa. Mittalaite voidaan siten asettaa optimi katselukulmaan.
(2) Olkahihnan silmukat
Laitteen mukana tuleva olkahihna voidaan kiinnittää laitteen
kummallekin puolelle. Voit pitää laitetta olkapäälläsi ja vapauttaa molemmat kädet mittausta varten.
(3) Kiertokytkin
Kiertokytkimellä voidaan valita seuraavat perustoiminnot:
Nämä perustoiminnot valitaan valintakytkintä kiertämällä
laitteen ollessa päälle kytkettynä.
(4) Mittausadapteri
Varoitus!
2-napaista mittausadapteria saa käyttää vain yhdessä
testauslaitteen testipistokkeen kanssa.
Käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty!
2-napaisen mittausadapterin pistoketta kahdella mittapäällä
käytetään ilman maadoituskoskettimia olevista pistorasioista
tehtäviin mittauksiin, esim. kiinteistä asennuksista, jakokeskuksista ja kaikista kolmivaihepistorasioista samoin kuin
eristysresistanssi ja pienresistanssimittauksiin.
2-napainen mittausadapteri voidaan laajentaa 3-napaiseksi
vaihejärjestyksen testausta varten laitteen mukana tulevalla
mittauskaapelilla (testausmittapäällä).
(5) Lisäpistoke (maakohtainen)
Varoitus!
Lisäpistoketta saa käyttää vain yhdessä testauslaitteen
testipistokkeen kanssa.
Käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty!
Lisäpistokkeen kiinnittämisen jälkeen, mittauslaite voidaan
kiinnittää suoraan maadoituskoskettimilla varustettuihin
pistorasioihin. Napaisuudesta ei tarvitse huolestua. Mittauslaite tunnistaa automaattisesti vaihejohtimen L ja nollajohtimen N paikat ja vaihtaa tarvittaessa napaisuutta automaattisesti.
Mittauslaite määrittää automaattisesti ovatko molemmat
maadoituskoskettimilla varustetun pistorasian suojakoskettimet kytketty toisiinsa ja järjestelmän suojamaadoitukseen
kaiken tyyppisissä suojajohdinmittauksissa, kun lisäpistoke
on kiinnitettynä testipistokkeeseen.
(6) Testipistoke
Erilaisia maakohtaisia lisäpistokkeita (esim. suojakosketin
lisäpistoke Saksassa tai SEV lisäpistoke Sveitsissä) tai 2-

(7) Hauenleuat
(8) Testimittapäät
Testimittapäät muodostavat mittausadapterin toisen (kiinteän)
ja kolmannen (pistokkeellisen) navan. Ne liitetään mittausadapterin pistokereikään kierrejohdolla.
(9) ON/START ▼ näppäin
Valikossa valitun toiminnon mittausjakso käynnistetään tätä näppäintä
painamalla joko testipistokkeesta tai
ohjauspaneelista. Poikkeus: Jos laite on
kytketty pois päältä, se voidaan käynnistää vain ohjauspaneelin näppäimestä.
Tällä näppäimellä on sama toiminto
kuin testipistokkeen ▼ näppäimellä.
(10) I∆N näppäin / I (ohj. paneelissa)
Seuraavat toiminnot käynnistetään
painamalla tätä näppäintä joko testipistokkeesta tai ohjauspaneelista:

Käynnistää laukaisutestin vikavirtasuojan testauksessa (I∆N) kosketusjännitteen mittauksen jälkeen.

ROFFSET mittaus käynnistetään RLO
toiminnon sisältä.
(11) Kontaktipinnat
Kontaktipinnat ovat testipistokkeen molemmilla puolilla.
Kun testipistoke otetaan käteen, kontakti tehdään automaattisesti näiden pintojen välille. Kontaktipinnat ovat sähköisesti
eristetty liittimistä ja mittauspiiristä.
Laitetta voidaan käyttää vaihetesterinä luokan II laitteita
suojattaessa!
Jos potentiaaliero on suurempi kuin 25 V suojajohdinliittimen PE ja kosketuspinnan välillä, PE näytetään (vertaa lukuun 18.1 ”LED näytöt, verkkojänniteliitännät ja potentiaalierot”).
(12) Testipistokkeen pidin
Testipistoke siihen kiinnitetyn lisäpistokkeen kanssa voidaan
kiinnittää luotettavasti laitteen kumipitimeen.
(13) Sulakkeet
Kaksi tyypin M 3.15/500G sulaketta (turvasulake FF
3.15/500G) suojaavat laitetta ylikuormitukselta. Vaihejohtimessa L ja nollajohtimessa N on kummassakin oma sulake.
Jos sulake on viallinen ja yritetään tehdä mittausta, joka
käyttää näillä sulakkeilla suojattua piiriä, näyttöön tulee siitä
kertova viesti.
Varoitus!
Laite voi vaurioitua vakavasti vääriä sulakkeita
käytettäessä.
Vain GMC-I Messtechnik GmbH:n alkuperäiset
sulakkeet varmistavat tarvittavan suojauksen sopivilla
palo-ominaisuuksillaan (til. nro. 3-578-189-01).
Huomautus!
Jännitealueet jäävät toimiviksi vaikka sulakkeet
palaisivatkin.
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(14) Testimittapäiden pitimet (8)

Ohjauspaneelin LEDit

(15/16) Virtapihdin liittimet
Vain lisävarusteena saatavat virtapihdit saa kytkeä näihin
liittimiin.

MAINS/NETZ LED
Tämä LED toimii vain laitteen ollessa päällä. Se ei toimi
jännitealueilla UL-N ja UL-PE.
Se syttyy vihreänä, punaisena tai oranssina tai vilkkuu vihreänä tai punaisena laitteen kytkennästä ja valitusta toiminnosta riippuen (vertaa lukuun 18.1 ”LED-näytöt, verkkojänniteliitännät ja potentiaalierot”).
Tämä LED syttyy myös silloin, jos verkkojännitettä esiintyy
mittausten RINS tai RLO aikana.

(17) Mittapään liitin
Mittapään liitintä tarvitaan mittapään jännitettä US-PE, maadoituselektrodin jännitettä UE, maadoitusresistanssia RE ja
seinien ja lattioiden eristysresistanssia mitattaessa.
Sitä voidaan käyttää kosketusjännitteen mittaukseen vikavirtasuojia mitattaessa. Mittapää liitetään laitteeseen 4 mm
kosketussuojatulla pistokkeella.
Mittalaite määrittää onko mittapää asetettu oikein ja näyttää
tulokset näytössä.
(18) USB portti
USB portin kautta tietoja voidaan vaihtaa mittauslaitteen ja
PC:n välillä.
(19) RS 232 portti
Tämän liitännän kautta tietoja voidaan syöttää viivakoodiskannerilla tai RFID -lukijalla.
(20) Latausliitäntä
Vain Z502D laturi laitteen sisällä olevien akkujen lataamiseksi voidaan liittää tähän liitäntään.

UL/RL LED
Tämä LED syttyy punaisena, jos kosketusjännite on suurempi
kuin 25 V tai 50 V vikavirtasuojan testauksessa, ja se syttyy
myös turvakatkaisun jälkeen. Se myös syttyy, jos RINS tai RLO
raja-arvot on ylitetty tai alitettu.
RCD LED ● FI
Tämä LED syttyy punaisena, jos vikavirtasuoja ei laukea 400
ms kuluessa (1000 ms selektiivisillä RCD-S vikavirtasuojatyypeillä) laukaisutestin aikana nimellisvikavirralla.
Se syttyy myös, jos vikavirtasuoja ei laukea ennen kuin nimellisvikavirta on saavutettu nousevalla vikavirralla mitattaessa.

(21) Paristokotelon kansi - varasulakkeet
Varoitus!
Laitteen kannen ollessa poistettuna, laitteen kaikkien
napojen on oltava irrotettuna mittauspiiristä!
Paristokotelon kansi peittää paristojen pitimen paristoineen ja
varasulakkeet.
Paristojen pidin on suunniteltu 8:lle 1.5 V AA (IEC LR 6)
paristolle laitteen virtalähteeksi. Varmista paristoja vaihdettaessa, että ne menevät oikein päin paristokotelossa olevien
symbolien mukaisesti.
Varoitus!
Varmista, että kaikki paristot (akut) on asennettu
oikein päin. Jos vaikka yksikin on väärin päin, laite ei
tunnista sitä ja paristo (akku) voi alkaa vuotaa.
Pidin voidaan asentaa paikoilleen vain oikeassa asennossa.
Kaksi varasulaketta on paristokotelon kannen alla.

GMC-I Messtechnik GmbH
49

18. Ominaisarvot
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1) U > 253 V, vain 2- tai 3-napaisella adapterilla
2) I∆N = 500 mA, maks. UN = 250 V
3) Virtapihdillä valittua muuntokerrointa vastaava mittausalue
(IL = In: 1 mA ... 15 A/Ulos: 1 mV/mA tai lamppu = 1 ... 150 A/1
mV/A) pitää asettaa ”TYPE” valikossa valintakytkimen asennossa
SENSOR.
4) Virtapihdillä valittua muuntokerrointa vastaava mittausalue (x1,
x10, x100, x1000 mV/A) pitää asettaa ”TYPE” valikossa valintakytkimen asennossa SENSOR.
5) RE selektiv/RE gesamt < 100.
Vertailuolosuhteet
Linjajännite
Linjataajuus
Mittaussuureen taajuus
Mittaussuureen aaltomuoto
Linjaimpedanssin kulma
Mittapään resistanssi
Paristojännite
Ympäristön lämpötila
Suhteellinen kosteus
Sormikontakti
Lattian ja seinän resistanssi
Nimelliskäyttöalueet
Jännite UN
Taajuus fN

Koko jännitealue UY
Koko taajuusalue
Aaltomuoto
Lämpötila-alue
Paristojännite
Linjaimpedanssin kulma
Mittapään resistanssi
Jännitelähde
Paristot

Akut
Laturi (Z502D)
Latausaika

230 V ± 0.1 %
50 Hz ± 0.1 %
45 ... 65 Hz
Siniaalto (vaihtelu RMS ja tasasuuntausarvon välillä ≤ 0.1 %)
cos φ = 1
≤ 10 
12 V ± 0.5 V
+23 °C ± 2 K
40 ... 60 %
Potentiaalieroa maata vasten testattaessa
Vain resistiivinen

120 V
(108 ... 132 V)
230 V
(196 ... 253 V)
400 V
(340 ... 440 V)
16 ⅔ Hz
(15.4 ... 18 Hz)
50 Hz
(49.5 ... 50.5 Hz)
60 Hz
(59.4 ... 60.6 Hz)
200 Hz
(190 ... 210 Hz)
400 Hz
(380 ... 420 Hz)
65 ... 550 V
15.4 ... 420 Hz
Siniaalto
0 ... 40 °C
8 ... 12 V
vastaa cos φ = 1 ... 0.95
< 50 k

8 kpl 1.5 AA koon paristoja (alkalimangaani) IEC-LR6, ANSI-AA tai
JIS-AM3
NiMH (suosittelemme LSD-NiMH)
12 V DC, 3.5 mm pistoke
Noin 4 h

Mittausten lukumäärä PROFITEST MTECH -mittarilla (standardi asetus valolla)
RINS:lle
1 mittaus - 25 s tauko:
noin 1100 mittausta
RLO:lle
Automaattinen napaisuuden
vaihto/1
(1 mittausjakso) - 25 s tauko:
noin 1100 mittausta
Ylikuormituskapasiteetti
RINS
UL-PE, UL-N
RCD, RE, RF
ZL-PE, ZL-N

RLO
Suojaus hienolankaisilla
sulakkeilla
Sähköturvallisuus
Suojausluokka
Nimellisjännite
Testijännite
Mittauskategoria
Saastuttamisaste
Sulakkeet liittimissä L ja N

1200 V jatkuva
600 V jatkuva
440 V jatkuva
550 V (rajoittaa mittausten määrää
ja tauon kestoa). Jos laite ylikuormittuu, se kytkeytyy pois päältä
termostaatilla).
Elektroninen suojaus, joka estää
käynnistymisen häiriöjännitteen
esiintyessä.
FF 3.15 A 10 s,
sulakkeet palavat > 5 A virralla

II IEC 61010-1/EN61010-1/VDE
0411-1 mukaan
230/400 V (300/500 V)
3.7 kV 50 Hz
CAT III 600 V tai CAT IV 300 V
2
1 lasiputkisulake kummassakin
FF 3.15/500G 6.3 x 32 mm

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
Tuotestandardi
EN 61326-1:2006
Häiriösäteily
EN 55022
Häiriön sieto
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-11

Testiarvo
Kosketus/ilma
4 kV/8kV
10 V/m
Verkkojänniteliitäntä
2 kV
Verkkojänniteliitäntä
1 kV
Verkkojänniteliitäntä
3V
0.5 jakso/100 %

Luokka
A
Ominaisuudet
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Ympäristöolosuhteet
Tarkkuus
Käyttöalue
Varastointi
Suhteellinen kosteus
Korkeus meren pinnasta
Mekaaninen rakenne
Näyttö
Mitat
Paino
Suojausluokka

0 ... 40 °C
-10 ... 50 °C
-20 ... 60 °C (ilman paristoja)
Maks. 75 %, ei kondensoituva
Maks. 2000 m

Monirivinen pistematriisinäyttö,
128 x 128 pikseliä
L x P x S = 260 x 330 x 90 mm
(ilman mittauskaapeleita)
Noin 3.2 kg paristoineen
Kotelo: IP40, testimittapää: IP40
DIN VDE 0470, osa 1 / EN 60529
mukaan.

Tiedot on poimittu IP -koodien taulukosta
IP XY
(1. merkki X)

IP XY
(2. merkki Y)

0
1

Suojaus vier.
partikkeleiden
sisäänpääsyltä
ei suojausta
 50.0 mm 

2

 12.5 mm 

2

3

 2.5 mm 

3

4

 1.0 mm 

4

Dataliitäntä
Tyyppi
Tyyppi

0
1

Suojaus
veden sisäänpääsyltä
ei suojausta
pystystä tippuva
vesi
tippuva vesi 15 °
pystystä asti
tippuva vesi 60 °
pystystä asti
kestää vesiroiskeet ja sparaysuihkun

USB liitäntä PC:lle
RS 232 liitäntä viivakoodille ja
RFID -lukijoille

GMC-I Messtechnik GmbH
52

18.1 LED-näytöt, verkkojänniteliitännät ja potentiaalierot
Tila

LED-näytöt
vihreä
NETZ/
palaa
MAINS
vihreä
NETZ/
vilkkuu
MAINS
vihreä
NETZ/
vilkkuu
MAINS
oranssi
NETZ/
palaa
MAINS
punainen
NETZ/
vilkkuu
MAINS
punainen
NETZ/
vilkkuu
MAINS
punainen
NETZ/
palaa
MAINS
UL/RL
FI/RCD

punainen
palaa
punainen
palaa

Testipistoke

Mitt.
adapteri

Valintakytkimen
asento

X

Toiminto/tarkoitus

Linjajännite 65 .. 253 V, mittaus mahdollista.
X

Linjajännite 65 ... 440 V, N johdinta ei ole kytketty, mittaus mahdollista
(I∆N 500 mA, 330 V).
Linjajännite 65 ... 550 V, mittaus mahdollista.

X

Linjajännite 65 … 253 V PE:hen, 2 eri vaihetta aktiivisena (verkossa ei N
johdinta), mittaus mahdollista.
Linjajännite < 65 V tai > 253 V, mittaus estetty.

X
X
X

Linjajännite < 65 V tai > 550 V, mittaus estetty.

X

RISO/RLO

Häiriöjännitettä tunnistettu, mittaus estetty.

X

X

RISO/RLO

X

X

Kosketusjännite UI∆N tai UI∆ > 25 V tai > 50 V.
Tehty turvakatkaisu.
Raja-arvo ylitetty tai alitettu RINS / RLO toiminnolla.
Vikavirtasuoja ei lauennut tai laukesi liian myöhään laukaisutestissä.

Verkkoliitäntätesti - yksivaihejärjestelmä
LCD:n näyttämät kytkennät
näytetään

U
(yksivaihemittaus)

Kytkentää ei tunnisteta.

Kaikki paitsi U

Kytkentä OK.

Kaikki paitsi U

L ja N vaihtaneet paikkaansa, nollajohdin varautunut vaihejännitteellä.

Kaikki paitsi U

Ei verkkojänniteliitäntää.

Kaikki paitsi U

Nollajohdin poikki.

Kaikki paitsi U

Suojajohdin PE poikki, nollajohdin N ja/tai vaihejohdin L varautunut vaihejännitteellä.

Kaikki paitsi U

Vaihejohdin L poikki, nollajohdin N varautunut vaihejännitteellä.

Kaikki paitsi U

Vaihejohdin L ja suojajohdin PE vaihtaneet paikkaansa.

Kaikki paitsi U

Vaihejohdin L ja suojajohdin PE vaihtaneet paikkaansa.
Nollajohdin poikki.

U
(3-vaihemittaus)

Vaihe 1 puuttuu.

näytetään

U
(3-vaihemittaus)

Vaihe 2 puuttuu.

näytetään

U
(3-vaihemittaus)

Vaihe 3 puuttuu.

näytetään

näytetään

näytetään

näytetään

näytetään

näytetään

näytetään

näytetään

näytetään
Verkkoliitäntätesti - 3-vaihejärjestelmä
LCD:n näyttämät kytkennät
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Tila

Testipistoke

Mitt.
adapteri

Valintakytkimen
asento

Toiminto/tarkoitus

U
(3-vaihemittaus)

Pyörimissuunta myötäpäivään.

näytetään

U
(3-vaihemittaus)

Pyörimissuunta vastapäivään.

näytetään

U
(3-vaihemittaus)

Vaiheiden L1 ja L2 välillä oikosulku.

näytetään

U
(3-vaihemittaus)

Vaiheiden L1 ja L3 välillä oikosulku.

näytetään

U
(3-vaihemittaus)

Vaiheiden L2 ja L3 välillä oikosulku.

näytetään

U
(3-vaihemittaus)

Vaihejohdin L1 puuttuu.

näytetään

U
(3-vaihemittaus)

Vaihejohdin L2 puuttuu.

näytetään

U
(3-vaihemittaus)

Vaihejohdin L3 puuttuu.

näytetään

U
(3-vaihemittaus)

Vaihejohdin L1 N:ään.

näytetään

U
(3-vaihemittaus)

Vaihejohdin L2 N:ään.

näytetään

U
(3-vaihemittaus)

Vaihejohdin L3 N:ään.

näytetään

Paristotesti
Kaikki

Paristot pitää vaihtaa tai akut ladata (U < 8 V).

näytetään
PE -testi sormikontaktilla testipistokkeen kosketinpinnoilla
LCD
LEDit
UL/RL

näytetään

FI/RCD
punainen
palaa

X

X

U
(yksivaihemittaus)

Potentiaaliero  25 V sormikontaktin ja PE (maadoituskontaktin) välillä.
Taajuus f > 45 Hz.

X

X

U
(yksivaihemittaus)

Jos L on oikein kytketty ja PE on poikki.

UL/RL

näytetään

FI/RCD
punainen
palaa
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Tila

Testipistoke

Mitt.
adapteri

Valintakytkimen asento

Toiminto/tarkoitus

X

X

X

X

RCD -testin jännite DC virralla liian korkea (U > 250 V).

X

X

Testimittapäihin kulkee 1000 V testijännite.
Älä koske mittapäihin!

X

X

Vikavirtasuoja laukeaa liian aikaisin tai on viallinen.
Korjausohje: Testaa, ettei piirissä ole bias -virtaa.

X

X

Vikavirtasuoja laukeaa liian aikaisin tai on viallinen.
Korjausohje: Testaa positiivisella tai negatiivisella puoliaallolla.

X

X

Vikavirtasuoja laukesi kosketusjännitettä mitattaessa.
Korjausohje: Tarkista valittu nimellistestivirta.

X

X

Verkkojännitteen kytkennässä on virhe.
Korjausohje: Tarkista verkkojännitteen kytkentä.

X

Ulkoinen sulake on viallinen.
Palanut sulake ilmaistaan nuolella ponnahdusikkunassa.
Jännitealueet jäävät toimiviksi vaikka sulakkeet palaisivatkin.
Erityistapaus, RLO: Mittauksen aikana esiintyvä häiriöjännite voi
aiheuttaa sulakkeen palamisen.
Korjausohje: Vaihda sulake (varasulake on paristokotelossa).
Noudata luvussa 19.3 annettavia ohjeita!

Vikaviestit
LCD

X

X

X

Kaikki mittaukset suojajohtimella

Kaikki paitsi U

Mittausjännitegeneraattori on viallinen tai sisäinen sulake on palanut
RLO mittauksen aikana esiintyneestä häiriöjännitteestä tai ylikuormituksesta johtuen.
Kun lisäksi näytetään DC -symboli, sisäinen DC -sulake on palanut.
Korjausohje: Lähetä laite maahantuojalle korjattavaksi.

X

Taajuus sallittavan alueen ulkopuolella.
Korjausohje: Tarkista verkkojännitekytkentä.

X

Kaikki

X

X

Potentiaaliero  25 V sormikontaktin ja PE (maadoituskontaktin) välillä.
Korjaustoimenpide: tarkista PE:n kytkentä.

Laite on kuumentunut sisältä liikaa.
Korjausohje: Odota, että testauslaite jäähtyy.

Häiriöjännitettä.
Korjausohje: Testattava laite on irrotettava kaikista jännitelähteistä.

GMC-I Messtechnik GmbH
55

Tila

Testipistoke

Mitt.
adapteri

Valintakytkimen asento

Toiminto/tarkoitus

X

X

Kaikki mittaukset mittapäällä

Mittapäässä on häiriöjännitettä.

X

X

Ylijännite tai mittausjännitegeneraattorin ylikuormitus R ISO tai RLO
arvoja mitattaessa.

X

X

Verkkojännitekytkentä puuttuu.
Korjausohje: Korjaa verkkojännitekytkentä.
kWh-mittarin käynnistys

X

X

X

OFFSET mittaus ei suotavaa.
Korjausohje: Tarkista järjestelmä.
RLO+ ja RLO- OFFSET mittaus jää mahdolliseksi.

X

ROFFSET > 50 :
OFFSET mittaus ei suotavaa.
Korjausohje: Tarkista järjestelmä.

X

ZOFFSET > 10 :
OFFSET mittaus ei suotavaa.
Korjausohje: Tarkista järjestelmä.

X

ZOFFSET > ZX:
Offset -arvo on suurempi kuin mittausarvo virtaa kuluttavassa järjestelmässä.
OFFSET mittaus ei suotavaa.
Korjausohje: Tarkista järjestelmä.

X

Kontaktiongelma
Korjausohje: Tarkista testipistokkeen ja mittausadapterin kiinnittyminen toisiinsa.

X

2-napaisen adapterin napaisuus väärinpäin.

X

N ja PE ovat vaihtaneet paikkaansa.

X

Näyttö kytkentäpiirroksessa: PE poikki (x) tai alempi suojajohtimen
liitin poikki testipistokkeen näppäimiin verrattuna.
Syy: jännitteen mittauspolku on poikki.
Tulos: Mittaus on estetty.

X

Näyttö kytkentäpiirroksessa: ylempi suojajohtimen liitin poikki testipistokkeen näppäimiin verrattuna.
Syy: virran mittauspolku on poikki.
Tulos: Ei mittausarvon näyttöä.

Mittapäätä ei tunnisteta, mittapäätä ei ole kytketty.
Korjausohje: Tarkista mittapään kytkentä.

Mittapää on kytketty, vaikka mittausta ollaankin tekemässä ilman
mittapäätä.
Korjausohje: Tarkista parametrien asetukset.

GMC-I Messtechnik GmbH
56

Tila

Testipistoke

Mitt.
adapteri

Valintakytkimen asento

Toiminto/tarkoitus

Virtapihtiä ei tunnisteta:
 Virtapihtiä ei tunnisteta
 Virtapihdin läpi kulkeva virta on liian pieni (maadoitusresistanssi on
liian suuri) tai
 Muuntosuhde on asetettu väärin
Korjausohje: Tarkista virtapihdin liitäntä ja muuntosuhde, tarkista/vaihda METRAFLEX P300:n paristot.
Jos olet vaihtanut muuntosuhteen testauslaitteessa, tämä kehote tulee
näyttöön ilmoittamaan, että se on vaihdettava myös virtapihdistä.
Jännite on liian suuri virtapihdin sisääntulossa tai on signaalihäiriöitä.
Testauslaitteessa valittu muuntosuhteen parametri ei ehkä vastaa virtapihdin muuntosuhdetta.
Korjausohje: Tarkista muuntosuhde tai asetus.

Kaikki

Paristojännite on laskenut 8 V:iin tai sen alle.
Luotettavia mittauksia ei voida enää tehdä.
Mittausarvojen tallennus estetään.
Korjausohje: Vaihda paristot tai lataa akut.

Tietokanta ja tietojen syöttäminen
Kaikki

Valitut parametrit eivät ole järkeviä toisten, aikaisemmin valittujen
parametrien kanssa. Valittuja parametreja ei hyväksytä.
Korjausohje: Syötä toisenlaiset parametrit.

Kaikki

Syötä nimi (aakkosnumeerinen).

Kaikki

Kaikki

Kaikki

Kaikki

Käyttö viivakoodiskannerilla.
Virheviesti tulee näkyviin, kun ”EDIT” kenttä on avattu ja paristojännite on alle 8 V. Ulostulojännite yleensä katkaistaan viivakoodiskannerin käytön ajaksi, jos U on alle 8 V, jotta jäljellä oleva pariston kapasiteetti olisi riittävä testattavana olevien laitteiden nimen antamista ja
mittaustietojen tallennusta varten.
Korjausohje: Vaihda paristot tai lataa akut.
Käyttö viivakoodiskannerilla.
Viivakoodia ei tunnistettu, väärä syntaksi.

Käyttö viivakoodiskannerilla.
Tietoja ei voida syöttää kokoonpanon tässä kohdassa.
Korjausohje: Noudata PC -ohjelmistolla esivalittua profiilia (katso
”SETUP” valikkoa).

Datamuisti on täynnä.
Korjausohje: Varmuuskopioi mittaustiedot PC:lle ja tyhjennä sitten
testauslaitteen muisti tietokanta poistamalla tai tuomalla tyhjä tietokanta.
Mittauksen tai tietokannan poistaminen.

Kaikki
Tässä ikkunassa poisto kehotetaan vahvistamaan vielä uudelleen.

Tiedot häviävät, kun vaihdetaan kieltä, profiileja tai palautetaan
oletusasetuksiin!
SETUP
(Asetukset)

Tallenna mittaustiedot PC:lle ennen kuin painat näppäintä!
Tässä ikkunassa poisto kehotetaan vahvistamaan vielä uudelleen.
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19. Huolto
19.1 Laiteohjelmiston (firmware) versio ja kalibrointitietoja

 Katso laturin LED-näyttöjen merkitys sen mukana tulleesta käyttöohjeesta.
 Älä irrota laturia testauslaitteesta ennen kuin vihreä LED
(ladattu/valmis) syttyy.

Katso lukua 4.5.

19.3 Sulakkeet

19.2 Paristojen ja akkujen toiminta ja lataaminen

Jos sulake on palanut ylikuormituksen vuoksi, sitä vastaava
vikaviesti syttyy näyttöön. Laitteen jännitteen mittausalueet
jäävät toimiviksi vaikka sulakkeet palaisivatkin.

Tarkista lyhyin, säännöllisin välein tai pitkän varastoinnin
jälkeen, etteivät paristot tai akut ole vuotaneet. Jos ne ovat
vuotaneet, elektrolyytti on poistettava huolellisesti kokonaan
kostealla pyyhkeellä ja asennettava uudet paristot tai akut
ennen laitteen käyttöä.
Jos paristotesti ilmaisee, että paristojännite on laskenut minimin sallittavan arvon alle (vrt. lukuun 4.3 ”Paristojen testaus”), vaihda uudet paristot tai lataa akut (vrt. lukuun 4.1
”Paristojen asentaminen tai vaihtaminen”).
Varoitus!
Käytä vain Z502D laturia (lisävaruste) testauslaitteessa olevien akkujen lataamiseen. Varmista, että
seuraavat ehdot täyttyvät ennen laturin kytkemistä
latausliitäntään:
 Ladattavat akut on asennettu oikein päin
(eikä testauslaitteessa ole standardiparistoja!)
 Testauslaitteen kaikki johtimet on irrotettu
mitattavasta piiristä.
 Testauslaite on sammutettu latauksen ajaksi.
19.2.1 Lataaminen Z502D laturilla (lisävaruste)
 Työnnä maakohtainen verkkojännitepistoke laturiin.
 Työnnä 3,5 mm pistoke syöttöjännitekaapelin adapterin
reikään siten, että positiivinen napa on päässä (negatiivinen napa on rungossa). Katso laturin taitetun käyttöohjeen kuvaa 5.

Positiivinen
napa

Varoitus!
Varmista, että testauslaitteessa on akut eikä normaaliparistot. Suosittelemme ladattavia NiMH
akkuja (tyyppi: eneloop).
Varoitus!
Varmista, että kaikki paristot (akut) on asennettu
oikein päin. Jos vaikka yksikin on väärin päin, testauslaite ei tunnista sitä ja paristo (akku) voi alkaa
vuotaa.
Varoitus!
Kun akkulaturi (Z502D) on kytketty tupakansytyttimen liitäntään, PROFITEST MASTER akkusarjaa
(Z502C) ei ole mahdollista ladata.
 Kiinnitä laturin pistoke testauslaitteeseen ja sitten liitäntäkaapeli 230 V verkkojännitteeseen.
Varoitus!
Älä kytke testauslaitetta päälle latauksen aikana,
sillä mikroprosessorilla tehtävä latauksen valvonta
voi häiriintyä ja teknisissä tiedoissa annettu latausaika ei pidä enää paikkaansa.

Huomautus!
Palaneita sulakkeita ei voida tunnistaa, kun laite on
asetettu tietyille toiminnoille. Mahdollisia syitä on
monia mm. palanut sulake.
Sulakkeiden vaihtaminen
Varoitus!
Irrota laitteen kaikki navat mittauspiiristä ennen
sulakerasian kannen avaamista!
 Löysää ruuvitaltalla verkkojännitekaapelin vieressä olevan sulakerasian kannen kiinnitysruuvit, niin pääset sulakkeille.
 Varasulakkeet löytyvät paristokotelosta.
Varoitus!
Laite voi vaurioitua vakavasti vääriä sulakkeita
käytettäessä.
Vain GMC-I Messtechnik GmbH:n alkuperäiset
sulakkeet varmistavat tarvittavan suojauksen sopivilla
palo-ominaisuuksillaan (til. nro. 3-578-189-01).
Sulakeliittimien oikosulkeminen tai sulakkeiden
korjaaminen on kiellettyä ja hengenvaarallista!
Laite voi vaurioitua väärillä ampeeriarvoilla ja katkaisu- tai palamisominaisuuksilla olevia sulakkeita
käytettäessä.
 Poista viallinen sulake ja korvaa se uudella.
 Kiinnitä sulakekotelon kansi sulakkeen vaihdon jälkeen ja
kiristä ruuvi myötäpäivään kiertämällä.

19.4 Kotelo
Kotelo ei tarvitse mitään erityistä huoltoa. Pidä sen ulkopinnat puhtaana. Käytä puhdistukseen kevyesti kostutettua pyyhettä. Erityisesti suojakumipinnoille suosittelemme kosteaa ja
nukatonta mikrokuitupyyhettä. Vältä puhdistus- ja hankausaineiden tai liuottimen käyttöä.
Käytöstä poistaminen ja hävittäminen
Laite on Elektro G:n (Saksalaisen sähkö- ja elektroniikkalaitelain) kategorian 9 tuote (valvonta- ja mittauslaite). Tätä
laitetta ei koske RoHS direktiivi.
Merkitsemme sähkö- ja elektroniikkalaitteemme
(elokuusta 2005) alkaen WEEE 2002/96/EG ja
Elektro G:n mukaan viereisellä DIN EN 50419
mukaisella merkillä. Tällä symbolilla merkittyjä
laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.
Ota yhteys laitteen maahantuojaan, jos haluat
palauttaa vanhoja laitteita.
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20. Liite

20.3 Taulukko 3

Taulukot näytön minimi- tai maksimiarvojen määrittämiseksi laitteen maksimi epätarkkuus huomioitaessa.

20.1 Taulukko 1

20.4 Taulukko 4
20.2 Taulukko 2
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20.5 Taulukko 5

20.6 Taulukko 6
Oikosulkuvirran minimiarvot näytössä sulakkeiden ja katkaisijoiden nimellisvirtaa määritettäessä nimellisjännitteen UN =
230/240 V järjestelmissä.

Esimerkki
Näytön arvo on 90.4 A → seuraava pienempi arvo suojakatkaisimelle taulukon B-arvojen sarakkeesta: 85 A → suojalaitteen nimellisvirta (IN) maks. 16 A.
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20.7 Sähkökoneiden testaus DIN EN 60 204 mukaan
- sovellukset ja raja-arvot
PROFITEST 204+ testauslaite on kehitetty sähkökoneiden ja
säätimien testaukseen. 2007 muuttuneen standardin jälkeen,
nyt vaaditaan myös silmukkaimpedanssin mittaus. Silmukkaimpedanssin mittaus, samoin kuin muut sähkökoneiden
testaukseen määrätyt mittaukset, voidaan tehdä PROFITEST
MASTER -sarjan testauslaitteilla.

Erityistestit
 Pulssiohjaustila vianetsintään (vain PROFITEST
204HP/HV:llä).
 Suojajohtimen testi 10 A testivirralla (vain PROFITEST
204+:lla).
DIN EN 60 204, osa 1 mukaiset raja-arvot
Mittaus

Määriteltyjen testausten vertailu standardiin
DIN EN 60 204, osa 1
mukainen testi (koneet)
Suojajohtimen sähköinen
jatkuvuus

Silmukkaimpedanssi
Eristysresistanssi
Jännitetesti
(läpilyöntilujuus)

Jännitemittaus
(jäännösjännitesuojaus)

Toiminnan testaus

DIN EN 61 557 mukainen testi (järjestelmät)
Osa 4: Resistanssi:
- maadoitusjohtimesta
- suojajohtimesta
- laitteen liit. johdosta
Osa 3: Silmukkaimped.
Osa 2: Eristysresistanssi
___

Mitt.
toiminto
RLO

Osa 10: Yhdistelmä
mittalaitteet (jännitemittaus muiden lisäksi)
suojaominaisuuksien
testaukseen, mittaukseen
tai valvontaan.
-

U

ZL-PE
RISO
___

Suojajohtimen mittaus

Parametri
Testin kesto
Raja-arvo
Suojajohtimen
resistanssi
johtimen poikkipinta-alan
mukaan (vaihejohdin L) ja
ylivirtasuojauslaitteen ominaisuudet (laskettu
arvo).

-

Suojajohtimen sähköinen jatkuvuus
Tässä tapauksessa suojajohtimen sähköinen jatkuvuus testataan johtamalla siihen 0.2 ... 10 A 50 Hz vaihtovirta (= pienresistanssimittaus). Testaus pitää tehdä PE liittimen ja suojajohdinjärjestelmän useiden pisteiden väliltä.
Silmukkaimpedanssin mittaus
Silmukkaimpedanssi ZL-PE mitataan ja oikosulkuvirta IK
varmistetaan määritettäessä onko suojalaitteiden katkaisuvaatimukset saavutettu vai ei (katso lukua 8).
Eristysresistanssin mittaus
Kaikki koneen päävirtapiirin aktiiviset johtimet (L ja N tai
L1, L2 L3 ja N) oikosuljetaan ja mitataan suojajohdinta PE
vasten. Ohjauslaitteet tai koneen komponentit joihin ei haluta
kohdistaa tätä jännitettä (500 V DC) olisi irrotettava mittauspiiristä mittauksen ajaksi. Mitatun arvon on oltava vähintään
1 M. Testi voidaan jakaa erillisiin vaiheisiin.
Jännitetestit (vain PROFITEST 204HP/HV:llä)
Koneen sähkölaitteiden on kestettävä kaikkien piirin johtimien ja suojajohtimen välille johdettua laitteen nimellisjännitteeseen verrattuna kaksinkertaista tai 1000 V, kumpi on
suurempi, vaihtotestijännitettä vähintään 1 s ajan. Testijännitteen taajuuden on oltava 50 Hz ja se on kehitettävä muuntajalla, jonka teho on vähintään 500 VA.

Eristysresistanssin
mittaus:
Vuotovirran
mittaus
Jännitemittaus

Poikkipintaala
1.5 mm2
2.5 mm2
4.0 mm2
6.0 mm2
10 mm2
16 mm2
25 mm2 L
(16 mm2 PE)
35 mm2 L
(16 mm2 PE)
50 mm2 L
(25 mm2 PE)
70 mm2 L
(35 mm2 PE)
95 mm2 L
(50 mm2 PE)
120 mm2 L
(70 mm2 PE)

Standardiarvo
10 s
500 m
500 m
500 m
400 m
300 m
200 m
200 m
100 m
100 m
100 m
50 m
50 m

Nimellisjännite
Resistanssin
raja-arvo
Vuotovirta

500 V DC
 1 M

Purkautumisaika
Testin kesto
Testijännite

5s
1s
 1 kV tai
2 x UN

2.0 mA

Ylijännitesuojalaitteen ominaisuudet raja-arvon valintaan suojajohtimen testauksessa
Katkaisuaika, ominaisarSaatavana poikkipinnoille
vot
Sulake, katkaisuaika 5 s
Kaikki poikkipinta-alat
Sulake, katkaisuaika 0.4 s
1,5 ... 16 mm2
Suojakatkaisin, B-arvoilla
1,5 ... 16 mm2
ia = 5 x In - katk. aika: 0.1 s
Suojakatkaisin, C-arvoilla
1,5 ... 16 mm2
ia = 10 x In - katk. aika: 0.1 s
Säädettävä suojakatkaisin
Kaikki poikkipinta-alat
ia = 8 x In - katk. aika: 0.1 s

Jännitemittaukset
EN 60 204 määrää, että jäännösjännitteen kaikissa koneen
paljaana olevissa jännitteisissä osissa, josta enemmän kuin 60
V esiintyy käynnin aikana, on laskettava arvoon 60 V tai
pienemmäksi 5 s kuluessa syöttöjännitteen katkaisemisesta.
Toimintatesti
Konetta käytetään nimellisjännitteellä ja sen oikea toiminta
testataan, erityisesti turvatoimintojen oikea toiminta.
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20.8 Säännöllinen testaus BGV A3 mukaan - rajaarvot sähköjärjestelmille ja -laitteille
DIN VDE 0701-0702 mukaiset raja-arvot
Suojajohtimen resistanssin suurimmat sallitut raja-arvot
enintään 5 m pituisille liitäntäkaapeleille
Testistandardi

VDE 07010702: 2008

Testivirta

Avoimen piirin
jännite

RSL
kotelo - verkkojännitepistoke
0.3  1)

> 200 mA DC

4 V < UL < 24 V

+ 0.1  2)
jokaiselle lisä
7.5 m:lle

Tämä arvo ei saa ylittää 1 :a kiinteästi kytketyissä tietojenkäsittelyjärjestelmissä (DIN VDE 0701-0702).
2)
Suojajohtimen maksimi kokonaisresistanssi: 1 .
1)

Eristysresistanssin pienimmät sallitut raja-arvot
Testistandardi

Testijännite

VDE 07010702:2008

500 V

RISO
PC I
1 M

PC II
2 M

PC III
0.25
M

Lämmitin
0.3 M *

* Aktivoiduilla lämmityselementeillä, jos lämmitysteho > 3
kW ja RISO < 0.3 M; vuotovirran mittaus vaaditaan.
Vuotovirran suurimmat sallitut raja-arvot mA
Testistandardi
VDE 07010702: 2008

IPE
SC I: 3.5
1 mA/kW *

IC
0.5

IDI
SC I: 3.5
1 mA/kW *
SC II: 0.5

* Laitteilla, joiden lämmitysteho on > 3.5 kW.
Huomautus 1: Laitteet, joissa ei ole suojajohtimeen
kytkettyjä paljaita osia ja jotka täyttävät
kotelon vuotovirran ja kehon vuotovirran
vaatimukset, esim. tietojenkäsittelylaitteet
suojatulla virtalähteellä.
Huomautus 2: Kiinteästi asennetut laitteet suojajohtimella.
Huomautus 3: Kannettavat Röntgen-laitteet mineraalieristyksellä
Näppäin
IB
Kotelon vuotovirta
(mittapää- tai kosketusvirta
IDI
Jäännösvirta
I SL
Suojajohtimen virta
Ekvivalenttivuotovirran suurimmat sallitut raja-arvot mA
Testistandardi
VDE 0701-0702: 2008
1)

IEL
SC I: 3.5
1 mA/kW 1)
SC II: 0.5

Laitteilla, joiden lämmitysteho on > 3.5 kW.
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20.9 Lyhenneluettelo ja lyhenteiden merkitykset
Vikavirtasuojat (RCCB, RCD)
I∆
Laukaisuvirta
I∆ N
Nimellisvikavirta
Nouseva testivirta (vikavirta)
PRCD
Kannettava vikavirtasuoja
PRCD-S:
Suojajohtimen tunnistuksella ja/tai valvonnalla.
PRCD-K:
Alijännitelaukaisulla ja suojajohtimen valvonnalla.
Selektiivinen vikavirtasuoja
RE
Laskettu maadoituksen tai maadoituselektrodipiirin silmukkaresistanssi.
SRCD
Pistorasian vikavirtasuoja (kiinteästi asennettu)
ta
Laukaisu-/katkaisuaika
UI ∆
Kosketusjännite laukaisuhetkellä
UI∆N
Nimellisvikavirtaan I∆N verrannollinen kosketusjännite
UL
Kosketusjännitteen raja-arvo
Ylivirtasuojat
IK
Laskettu oikosulkuvirta (nimellisjännitteellä)
ZL-N
Linjaimpedanssi
ZL-PE
Silmukkaimpedanssi

Virta
IA
IL
IM
IN
IP
Jännite
f
fN
∆U
U
UBatt
UE
UINS
UL-L
UL-N
UL-PE
UN
U3~
US-PE
UY

Katkaisuvirta
Vuotovirta (virtapihdillä mitattuna)
Mittausvirta
Nimellisvirta
Testivirta

Linjajännitteen taajuus
Nimellisjännitteen taajuus
Jännitteen lasku prosentteina
Testimittapäistä mitattu jännite eristysresistanssin RINS mittauksen aikana ja sen jälkeen.
Käyttöjännite (paristot/akut)
Maadoituselektrodin jännite
RINS mittauksessa: testijännite, ramppitoiminnossa: liipaisu tai katkaisujännite
Kahden vaihejohtimen välinen jännite
L ja N johtimien välinen jännite
L ja PE johtimien välinen jännite
Nimellislinjajännite
Korkein mitattu jännite vaihejärjestystä määritettäessä
Jännite mittapään ja PE välillä
Johtimen jännite maahan

Maadoitus
RB
Käyttömaan resistanssi
RE
Mitattu maadoitusresistanssi
RE Loop
Maadoituselektrodin silmukkaresistanssi
Pienresistanssi suoja-, maadoitus- ja liitosjohtimilla
RLO+
Liitosjohtimen resistanssi (+ napa PE:hen)
RLOLiitosjohtimen resistanssi (- napa PE:hen)
Eristys
RE (INS)
RINS
RST
ZST

Maavuotoresistanssi (DIN 51953)
Eristysresistanssi
Lattian tai seinän eristysresistanssi
Lattian tai seinän eristysimpedanssi
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20.10 Kirjallisuutta
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