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Veiligheidsinstructies

1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.1 Algemeen
De METRALINE PAT-tester is gebouwd en getest volgens de
volgende veiligheidsvoorschriften:
• DIN EN 61010-1 (VDE 0411 deel 1), "Veiligheidsvoorschriften
voor elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik, algemene vereisten"
• Immuniteit voor interferentie volgens DIN EN 61326,
"Elektrische apparatuur voor procesbesturing en laboratoriumgebruik - EMC-vereisten"
Alleen wanneer het wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld, is
de veiligheid van het meetinstrument, keurmeester en te testen
apparaat gewaarborgd.

Let op!
Het meten van de beschermende geleiderweerstand en
aanraakstroommetingen in elektrische installaties is alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden en met de toepassing van de overeenkomstige gevarenwaarschuwingen!
Waarschuwing spanning!
Opgemerkt moet worden dat hoge spanningen kunnen
optreden op te testen apparaat, bijvoorbeeld door geladen capacitieve circuits!

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig door
voordat u uw meetinstrument gebruikt. Let op en volg ze
op alle punten. Maak de bedieningsinstructies beschikbaar
voor alle gebruikers.
De tests mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of onder toezicht en toezicht van een gekwalificeerde elektricien.
De gebruiker moet door een gekwalificeerde elektricien worden
geïnstrueerd in de uitvoering en beoordeling van de test (zie
ook ons trainingsaanbod op https://www.gmc-instruments.nl/?
mid=TVRNeE5qYz0).
Om deze veiligheid te behouden en een veilige werking te
garanderen, moet de gebruiker de volgende waarschuwingen in acht nemen:
De waarschuwingen op het testapparaat en op de kabels
van de netadapter moeten in acht worden genomen!
Waarschuwing spanning!
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een
voedingsnetwerk met max. 230 V, die voldoet aan de
geldende veiligheidsvoorschriften (bijv. IEC 60346, VDE 0100)
en is beveiligd met een maximale nominale stroom van 16 A.
Waarschuwing spanning!
Metingen in elektrische systemen zijn niet toegestaan.
Let op!
Controleer voordat u een te testen apparaat aansluit of
de spanning van de beschermende geleider van de verbinding ontbreekt door het aanraak contact aan te raken. De
LED mag niet knipperen. Merk ook op in het verbindingsmenu
dat het display <30V verschijnt.
Waarschuwing spanning!
Er mogen geen metingen worden verricht aan
onbeveiligde meetcircuits!
Als veilige werking niet langer mogelijk is, mag het meetinstrument niet verder worden gebruikt, b.v. door:
- onjuiste opslag,
- oneigenlijk vervoer,
- Indicator faalfase,
- falen van meetfuncties, enz.
Het testapparaat moet onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld en worden beveiligd tegen onbedoeld opstarten!
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Waarschuwing spanning!
Raak de testsondes van de isolatietester niet aan als
een isolatieweerstandsmeting of een vervangende
lekstroommeting actief is!

1.2 Betekenis van de symbolen op het apparaat
Maximaal toelaatbare spanning en meet
categorie tussen de klemmen en aarde!

Waarschuwing spanning!
Sluit het te testen apparaat alleen op het test-WCD
aan als de netaansluiting veilig is!
Waarschuwing spanning!
Bij het aansluiten van het te testen apparaat op een
test-WCD kunnen bij een defect te testen apparaat of
bij toegankelijke geleidende delen aanraakgevaarlijke spanningen aanwezig zijn die niet op de aardleiding zijn aangesloten!
Apparaat openen / repareren
Het meetinstrument mag alleen worden geopend door geautoriseerde specialisten van GMC-Instruments om de foutloze en veilige werking van het meetinstrument te garanderen en de garantie te behouden. Originele reserveonderdelen mogen alleen door GMC-Instruments worden geïnstalleerd.
Als wordt vastgesteld dat het meetinstrument door onbevoegd personeel is geopend, worden geen garantieclaims
aanvaard met betrekking tot persoonlijke veiligheid, meetnauwkeurigheid, conformiteit met de toepasselijke beschermende maatregelen of enige gevolgschade door de
fabrikant.

Waarschuwing voor een gevarenpunt (let op,
documentatie in acht nemen!)

-

Het apparaat mag niet met het huisvuil wor
den weggegooid. Meer informatie over WEEE
etikettering is te vinden op internet op
www.gossenmetrawatt.com onder de zoek
term WEEE.

Europese conformiteitsmarkering

1.3 Betekenis van de symbolen in de gebruiksaanwijzing
Algemene opmerkingen:
Opmerking!
Algemene waarschuwing voor een gevarenzone!
Let op!
Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning:
Waarschuwing spanning!
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2 Toepassing

3 Leveringsomvang en accessoires

De METRALINE PAT is een meetinstrument voor het controleren van de effectiviteit van beschermende maatregelen
op elektrische apparatuur in overeenstemming met
NEN3140.

3.1 Leveringsomvang
1 METRALINE PAT
1 meetkabel rood, met veiligheidsstekker en sonde, 2 m
1 Netsnoer met IEC-connector, Schuko - IEC60230.16 A, 1,5 m
1 fabriekskalibratiecertificaat
3.2 Accessoires
VL2E (Z745W)
Testadapter met een- en driefasige connectoren tot CEE 32A
- Voor alle tests zonder netspanning op een- en driefasige
elektrische apparaten
- Voor tests op een- en driefasige
verlengkabels

Borstelsonde (Z745G)
Opzet stuk voor testsonde speciaal voor draaiende delen, zoals
bijv. de aanraakbare metalen delen van een boormachine.
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4 Aansluitingen, bedienings- en display-elementen

1
2
3
4
5
6
7
9

Netaansluiting IEC 60320 C19
Test-WCD
Indicator geeft aan "Netspanning op de test-WCD"
USB PC-poort
Aansluiting voor meetsnoeren rood
Aansluiting voor meetsnoeren zwart
Aanraak contact
Bedieningsknoppen voor enkele metingen en functietest,
: Start meetwaardetransmissie
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: Parameterselectie
: Parameterinstelling
: Reset: herhaal meting
: Ompolen N/L: polariteit wijzigen
: Standby: overschakelen naar mW-meting
Start de meting

11 LC-Display
12
13
14
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Stroomaansluiting (1), aanraak contact (7, 8)
Voordat u het meetinstrument op de netspanning aansluit,
moeten de relevante waarschuwingen in hoofdstuk 1, de
waarschuwingen op de kabels van de netadapter en, indien
aanwezig, ook die op de accessoires in acht worden genomen!
Alleen bij correct gebruik is de veiligheid van de gebruiker, het
apparaat en het te testen apparaat gegarandeerd! De test van
de aardgeleiderpotentiaal moet worden uitgevoerd via het
aanraak contact (7, 8) na aansluiting van het testinstrument.
Netaansluiting, type Schuko (1)
Het meetinstrument mag alleen worden aangesloten op een
voedingsnetwerk met max. 230 V, die voldoet aan de geldende
veiligheidsvoorschriften (bijv. IEC 60346, VDE 0100) en met
een maximale nominale stroom van 16 A is beveiligd.
Test-WCD (2)
Beschermende contactdoos (Schuko) tot 16 A. De beschermende geleider van de test-WCD is verbonden met de beschermende geleider van het lichtnet en is losgekoppeld van het
lichtnet bij het meten van RSL/RPE, RISO en IEA.
Als de LED (3) rood oplicht, is "Netspanning op de test-WCD"
aanwezig.

LED GOED
LED FOUT
Klaar om het testresultaat te verzenden

GMC INSTRUMENTS NEDERLAND B.V.

METRALINE PAT NEN3140 tester

Let op!
Bij het aansluiten van het te testen apparaat op een
test-WCD, kan een gevaarlijke spanning aanwezig zijn
op een defect te testen apparaat of op een toegankelijk geleidend onderdeel dat niet is aangesloten op de beschermende
geleider!

USB-interface (4)
Aansluiting van een USB B-connector voor bediening via een
virtuele COM-interface vanaf de PC. De stuurprogramma's
van het bedrijf FTDI moeten zijn geïnstalleerd. Deze worden
tijdens de installatie van de software op de PC geïnstalleerd.
Aansluitbus rood "sonde" (5)
Aansluiting van de meetkabel bij het meten van de weerstand
van de aardleiding en de isolatieweerstand. Meetingang voor
spanning, vervangende lekstroom en aanraakstroommeting.

5 Functionele beschrijving
5.1 Voeding
Het apparaat wordt gevoed door de netspanning (230 V
± 10%).
De meetelektronica wordt beschermd door een interne zekering.
5.2 Verwerking van meetgegevens
De gemeten waarden worden opgeslagen via een PC.
5.3 USB-interface
USB-interface voor service en bediening op afstand:
De PC is aangesloten via een standaard USB type AB-kabel.
Het FTDI-stuurprogramma wordt samen met de PC-software
geïnstalleerd.
De overdrachtssnelheid is 19.200 baud.
De interface is geïsoleerd.

Aansluitbus zwart "GND" (6)
Aansluiting van een optionele meetkabel voor het meten van
de beschermende geleiderweerstand, aanraakstroom, spanning en isolatieweerstand bij het instellen van sonde-sonde.
Bedieningselementen (9, 10)
Met behulp van de bedieningselementen kunnen alle metingen handmatig worden ingesteld en gestart.
Scherm (11)
Het scherm heeft een resolutie van 320 x 240 pixels en heeft
achtergrondverlichting. Alle informatie (gebruikersbegeleiding,
helpteksten) en meetresultaten (meetfuncties, grenswaarden,
meetwaarden en eenheden) worden in duidelijke tekst weergegeven.
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5.4 Bluetooth-interface
De Bluetooth-interface wordt gebruikt voor de van gegevensoverdracht van de meetwaarden.
Voor draadloze communicatie in een Bluetooth-omgeving is de
METRALINE PAT-tester uitgerust met een Bluetooth-module
die permanent is ingeschakeld.
Om de communicatieverbinding tussen de METRALINE PAT en
de PC tot stand te brengen, stelt u de volgende parameters op
de PC in:
- Stel de Bluetooth-interface in op "zichtbaar" en/of "klaar om te
verbinden".
- Activeer "Bluetooth" onder Instellingen.
- Wanneer u voor het eerst beschikbare apparaten, andere ap
paraten of andere apparaten koppelt/gebruikt, selecteert u het
apparaat met hetzelfde serienummer als die van het meetin
strument.
- Indien nodig vereist het systeem een wachtwoord voor de
koppeling: voer "0000" of "8888" in.
Let op!
Afhankelijk van het apparaat, het besturingssysteem en
de softwareversie, kunnen de hier genoemde
aanduidingen verschillen!

6 Controleer de netaansluiting
Voor de veiligheid van een elektrisch systeem (inclusief elektrische aansluiting ter plaatse en potentiaalvereffening) is de exploitant verantwoordelijk volgens de wettelijke principes
(voorschriften ter voorkoming van ongevallen, geldige norm).
De test van de elektrische aansluiting maakt geen deel uit van
de testspecificaties voor het wijzigen, testen en opnieuw testen
van elektrische apparatuur. Toch is het belangrijk om te weten
dat de "netcondities" correct zijn voordat u elektrische apparatuur test.
Het meetinstrument test de elektrische aansluiting niet volgens
de specificaties van DIN VDE 0100. Niettemin worden belangrijke en zinvolle metingen uitgevoerd met betrekking tot de elektrische aansluiting, zoals:
- Controle van het potentiaal van de netwerkbeschermingsgeleider via het aanraak contact,
- Potentiaalbeschermingspotentiaal PE <30 V,
- Controle van de N-geleider op onderbreking (display blijft uit),
- Indicatie van het fase-indicatielampje wanneer het relais is
ingeschakeld,
- Spanningsmetingen Fase naar N (weergave 1 tot 260 V AC).
Let op:
- Bepaal eerst door het aanraak contact aan te raken of de aard
leiding is aangesloten. Als de rode LED knippert, is de aardlei
ding niet aangesloten. Als de aansluiting van de aardleiding
niet correct is, verschijnt de melding "PE> 30 V !!" op het dis
play. Bovendien wordt dit akoestisch gesignaleerd.
- Metingen met het testinstrument mogen alleen opnieuw wor
den uitgevoerd als de beschermende geleider met succes is
gerepareerd.
- Als N en PE worden verwisseld, wordt de aardlekschakelaar
ter plaatse uitgeschakeld.
- Als er geen display verschijnt, is de spanning mogelijk verbon
den met PE. Controleer dit via het aanraak contact op het testin
strument, koppel het meetinstrument los en controleer op
nieuw op een andere aansluiting. Als het apparaat nu werkt,
laat het stopcontact door een specialist controleren.
- Bij gebruik in een IT-netwerk en als het meetinstrument is
verbonden via een scheidingstransformator, ontbreekt de PEverbinding: het display toont "PE> 30V !!".
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6.1 Verbindingsweergave

7 Display en menustructuur
De gebruikersinterface, de weergave van meetfuncties, grenswaarden en meetwaarden worden gemakkelijk via het display
weergegeven.
8 Inbedrijfstelling van het testapparaat
8.1 Voer een visuele inspectie uit
• Neem de veiligheidsinstructies in hoofdstuk 1 in acht.
• Voer de visuele inspectie uit voor netaansluiting, testapparaat
en meetaccessoires!
• Neem de waarschuwingen op het meetinstrument, de netadapterkabel en de meetaccessoires in acht!

Het eerste menu "Verbinding" toont de bestaande netspanning
en de kwaliteit van de N- en PE-aderaansluiting.
De juiste functie van de LED-aanraakcontact kan worden gecontroleerd door het aanraak contact in de enkele meting "IEA
LN-sonde" met de sonde aan te raken. De LED moet knipperen.
6.2 Een-fase voeding
Let op!
Als de spanning L1 <207 V of L1> 253 V is, zijn geen
betrouwbare en zinvolle metingen mogelijk!
Als de melding "PE> 30V !!" verschijnt, is er waarschijnlijk een
onderbreking van de beschermende geleider of er kan ook een
externe spanning op de beschermende geleider aanwezig zijn
(controleer met aanraak contact: bijbehorende LED mag niet
knipperen)! Zie hoofdstuk 6 voor het testen van de beschermingsgeleider.
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8.2 Stroomaansluiting
Het meetinstrument wordt gevoed door de netaansluiting bovenaan het apparaat.
8.3 Selecteer en start de test
De afzonderlijke tests (meetmodus) worden opgeroepen via de
directe selectietoetsen (9). Een menu voor het selecteren van
het verbindingstype verschijnt. Door op OK te drukken, wordt
het bijbehorende startmenu weergegeven en wordt de meting
gestart.
Afhankelijk van het type meting en het type aansluiting, wordt
de gemeten waarde vergeleken met de grenswaarde volgens
de norm. Als de grenswaarde niet wordt overschreden, verschijnt OK op het display en licht de LED groen op.
U kunt de meting herhalen door op de cursortoets te drukken
voor Reset, de
LED gaat uit.
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9 Gegevensoverdracht

10 Individuele metingen

9.1 Breng de meetwaarden over naar de PC

De volgende individuele metingen worden gestart via de
meetfunctietoetsen op het testinstrument

Door op de toets
te drukken, wordt de huidige
meetwaarde via de Bluetooth-interface verzonden naar een
Android-apparaat waar ELEXONIQ of Test-Master actief zijn
(Android-app’s voor METRALINE PAT). Vanuit de Android-App
kunnen de gegevens vervolgens worden overgedragen naar de
PC en daarna eventueel naar het logprogramma IZYTRONIQ.

Toets

Betekenis

RSL/RPE

Meting van de beschermende geleiderweerstand

RISO

Isolatie weerstandsmeting

IEA

Vervangende lekstroommeting

AKTIEF

Functietest, standby-test, aanraakstroommeting (directe en verschilmethode), beschermende aardstroommeting
(verschilmethode), verschilstroommeting
(omvat altijd de aanraakstroommeting)

U

Spanningsmeting sonde—sonde

Breng de meetwaarden over naar de PC
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10.1 RSL/RPE - Weerstand van de beschermende geleider
Definitie

Opmerking
Voor apparaten van beschermingsklasse II en III en voor apparaten op batterijen, moet u elk toegankelijk geleidend deel met
de sonde meten en de isolatieweerstand en / of de lekstroom
meten.
Voor apparaten die op batterijen werken, moet de batterij
tijdens de meting worden losgekoppeld.
10.1.1 Selectie van verbindingstype

De PE-weerstand is de som van de volgende weerstanden:
• Weerstand van de geleider van de verbindingskabel of apparaatverbindingskabel
• Contactweerstand van de plug- en klemverbindingen
• Indien nodig, weerstand van de verlengkabel

Tevens wordt gemeten
• tussen elk aanraakbaar geleidend deel van de behuizing en
de beschermende contacten van de net- of apparaatstekker
(met afneembare voedingskabel) of de beschermende gelei
De aansluiting met permanent geïnstalleerde apparaten
• voor apparaatverbindingskabels tussen de beschermende
contacten van de netstekker en de beschermende contacten
van de apparaatstekker
• Voor verlengkabels tussen de beschermende contacten van
de netstekker en de beschermende contacten van de koppeling

Stekker
Vaste aansluiting
Sonde-sonde
Offset RSL

zie hoofdstuk 10.1.2
zie hoofdstuk 10.1.3
zie hoofdstuk 10.1.4
zie hoofdstuk 10.1.5

Maximaal toelaatbare beschermingsgeleiderweerstandslimieten
voor aansluitkabels tot 5 m lengte volgens NEN3140:2018
Teststroom

Spanning onbelast

RSL/RPE behuizing–
netstekker

> 200 mAdc

4 V < UL > 24 V

0,3 Ω 1) + 0,1 Ω 2) elke
extra 7,5 m

1) Voor een vaste verbinding met gegevensverwerkingssystemen mag deze
waarde niet hoger zijn dan 1 Ω (NEN3140:2018).
2) Totale PE-weerstand max. 1 Ω
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10.1.2 RPE - Aansluiting van apparaten met beschermingsklasse I op de test-WCD
Aansluiten
> Sluit de sonde aan op de rode aansluitbus.
> Steek de stekker van het te testen apparaat in de test-WCD.
> Schakel het te testen apparaat in.
Verloop
> Druk op de RSL/RPE-knop.
> Selecteer het menu "Stekker" met de cursortoetsen
> Start de meting met de OK-knop.
> Controleer de vooraf ingestelde parameters voor kabellengte
en kabeldoorsnede, wijzig ze indien nodig met de cursortoet
sen en stel ze in op de huidige waarde met behulp van de
cursortoetsen
Veranderingen in de parameters kabellengte en kabeldoorsnede veroorzaken een wijziging in de grenswaarde die bovenaan
het display wordt weergegeven.

Wanneer het te testen apparaat is aangesloten, wordt de weerstand tussen de beschermende aardaansluiting op de testWCD en de sondeverbinding op het te testen apparaat (contact
van geleidende delen van de behuizing) gemeten.
Om de weerstand van de beschermende geleider te meten,
verbindt u de sonde met een geleidend deel van de behuizing dat is verbonden met de beschermende geleider.
Tijdens de meting mag de verbindingskabel alleen worden verplaatst voor zover de verbindingskabel toegankelijk is tijdens
reparatie, aanpassing of testen.
Als tijdens de continuïteitstest een weerstandsverandering optreedt bij het te testen apparaat, moet ervan worden uitgegaan
dat de beschermende geleider is beschadigd of dat een verbindingspunt niet langer foutloos is.
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> Maak verbinding met metalen delen van de behuizing die
verbonden zijn met aarde via de sonde
> In het geval van bewegende delen, zoals een boorkop van
een boormachine, kunt u de boorkop bemeten tijdens het
draaien, bij voorkeur met de optionele borstelsonde.
> Beweeg het netsnoer.
> Meet alle onderdelen die op PE zijn aangesloten met de
sonde.
Als de gemeten waarde kleiner is dan de opgegeven grens
waarde, wordt dit akoestisch gesignaleerd, er verschijnt OK
op het display en de groene LED licht op.
> U kunt de meting herhalen door op de cursor
voor Reset, de groene LED gaat uit.

te drukken
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10.1.3 RSL/RPE - Permanent verbonden apparaten testen

Aansluiten
> Sluit de sonde aan op de rode aansluitbus.
> Schakel het te testen apparaat in.
Verloop
> Druk op de RSL/RPE-knop.
> Selecteer het menu "Vaste aansluiting" met de cursortoetsen
> Start de meting met de OK-knop.
> Maak met de sonde verbinding met de metalen behuizing
van het te testen apparaat.
> Beweeg het netsnoer.
> Meet alle onderdelen die op PE zijn aangesloten met de
sonde in.
> Als de gemeten waarde kleiner is dan de opgegeven
grenswaarde, wordt dit akoestisch gesignaleerd, verschijnt
OK op het display en licht de LED groen op.
> U kunt de meting herhalen door op de cursor te drukken
voor Reset, de
groene LED gaat uit.

Voor permanent aangesloten apparaten: voorzie de Metraline
PAT zo mogelijk van spanning uit het zelfde circuit als van het
te testen apparaat.
In dit geval wordt de RPE gemeten via de netaansluiting van
het meetinstrument, de elektrische installatie van het gebouw
en het te testen apparaat.
De grenswaarde is daarom hoger dan bij de directe meting.
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10.1.4 RSL/RPE - Meting sonde-sonde

Aansluiten
> Sluit de eerste sonde aan op de zwarte aansluitbus GND.
> Sluit de tweede sonde aan op de rode aansluitbus.
> Schakel het te testen apparaat in.
Verloop
> Druk op de RSL/RPE-knop.
> Selecteer het menu "Sonde-sonde" met de cursor
toetsen
> Start de meting met de OK-knop.
> Gebruik de eerste sonde om contact te maken met het PEcontact van de stekker van te testen apparaat.
> Verbind met de tweede sonde alle met PE verbonden delen
van het te testen apparaat.
> Als de gemeten waarde kleiner is dan de opgegeven
grenswaarde, wordt dit akoestisch gesignaleerd, verschijnt
OK op het display en licht de LED groen op.
> U kunt de meting herhalen door op de cursor te drukken
voor Reset, de groene LED gaat uit.

Niet van toepassing op:
- Beschermingsklasse I RPE-meting: nee
- Beschermingsklasse II (zonder PE)
- Beschermingsklasse III
De meting van de beschermende geleider wordt uitgevoerd
wanneer het te testen apparaat is uitgeschakeld.
Bij het meten van de beschermingsgeleider moet de voedingskabel worden bewogen vooral bij de delen die onderhevig zijn aan mechanische belasting (anti-knikbeveiliging). Tijdens de meting moet het display worden gecontroleerd op
korte onderbrekingen/veranderingen.
Hier wordt na de eerste instelling de maximale waarde gemeten en opgeslagen. De beschermende geleiderweerstand
wordt gemeten volgens de standaard met 200 mA gelijkstroom. Alle niet onderling verbonden PE-onderdelen moeten
achter elkaar met de sonde worden gescand. Tijdens de meting wordt de maximale waarde in het onderste deel van het
display weergegeven en gebruikt voor de evaluatie.
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10.1.5 RSL/RPE - Compenseren van de sondekabel voor
de meting van de beschermende geleider

Met dit menu kan de weerstandswaarde van de sondekabel
worden aangepast.
De maximale compensatiewaarde die in mindering wordt gebracht op toekomstige metingen, kan max. 0,200 Ω zijn.
Aansluiten
> Sluit de sonde aan op de rode aansluitbus.
Verloop
> Druk op de RSL/RPE-knop.
> Selecteer het menu "Aanpassing RSL/RPE" met de
cursortoetsen
> Start de meting met de OK-knop.
> Maak contact met een van de twee beschermende aardcontacten van de test-WCD.
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Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht voor de volgende verbindingen:
• Sonde—PE
• PE geaard via parallelle aarde
• Sonde—Sonde wanneer een zijde is geaard

10.2 RISO - Isolatieweerstand
Definitie

Waarschuwing spanning!
Meting van de isolatieweerstand
De test wordt uitgevoerd met maximaal 500 V, hoewel
deze stroom beperkt is (I <1,0 mA), bij het aanraken van
de klemmen krijgt u een elektrische schok, wat kan leiden
tot gevolgschade.

Speciaal geval van permanent geïnstalleerde apparaten
van beschermingsklasse I
Beschermingsklasse I
De isolatieweerstand wordt gemeten tussen de kortgesloten
netaansluitingen en de beschermende geleider.

Let op!
Koppel de netvoeding van het te testen apparaat los
voordat u het meetinstrument aansluit!

Beschermingsklasse II en III
De isolatieweerstand wordt gemeten tussen de kortgesloten
netaansluitingen en de geleidende delen die extern door de
sonde kunnen worden aangeraakt.

> Verwijder de netaansluitzekeringen in het te testen apparaat
en verbreek de verbinding van de nulleider N in het te testen
apparaat.
> Om de isolatieweerstand te meten, sluit u de sonde aan op de
buitenste geleider L van te testen apparaat.

Minimaal toelaatbare grenswaarden van de isolatieweerstand volgens NEN3140:2018

RISO
SK I

SK II

SK III

Verwarming

1 MΩ

2 MΩ

0,25 MΩ

0,3 MΩ *

2 MΩ

7 MΩ

* met ingeschakelde verwarmingselementen (bij verwarmingscapaciteit> 3 kW
en RISO <0,3 MΩ: meting lekstroom vereist)

Let op!
Alle isolatieweerstandsmetingen moeten worden
uitgevoerd als te testen apparaat spanningsloos is.
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10.2.1 RISO - LN-PE

Aansluiten
> Steek de stekker van te testen apparaat in de test-WCD.
Verloop
> Druk op de RISO-knop.
> Selecteer het menu "LN-PE" met de cursortoetsen
> Start de meting met de OK-knop.
> Controleer de vooraf ingestelde parameters voor het bes
chikbare verwarmingselement (verwarming ja/nee) en
testspanning (250 V/500 V), selecteer deze indien nodig met
de cursortoetsen
en stel ze in op de huidige waarde met
de cursortoetsen
> Wacht tot de meting stabiel is.
> Als de gemeten waarde groter is dan de opgegeven
grenswaarde, verschijnt OK op het display en licht de LED
groen op.
> U kunt de meting herhalen door op de cursortoets te
drukken voor Reset, de groene LED dooft korte tijd tot de
volgende meting.

Let op!
Bij het meten van de isolatieweerstand moeten alle
schakelaars op het apparaat op "aan" worden gezet;
dit geldt ook voor temperatuurgestuurde schakelaars
of temperatuurregelaars.
In het geval van apparatuur met een program
maschakelaar moeten metingen op alle program
maniveaus worden uitgevoerd.
De meting wordt uitgevoerd in de spanningsloze toestand.
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10.2.2 RISO - LN-Sonde

Aansluiten
> Steek de stekker van te testen apparaat in de test-WCD.
> Sluit de sonde aan op de rode aansluitbus
Verloop
> Druk op de RISO-knop.
> Selecteer het menu "LN-Sonde" met de cursortoetsen
> Start de meting met de OK-knop.
> Gebruik de sonde om alle geïsoleerde, aanraakbare,
geleidende (en SELV) delen los te meten
> Als de gemeten waarde groter is dan de opgegeven
grenswaarde, verschijnt OK op het display en licht de
LED groen op.
> U kunt de meting herhalen door op de cursortoets te
drukken voor Reset, de groene
LED dooft korte tijd tot de
volgende meting.

In deze meting worden L en N in het meetinstrument kortgesloten en wordt een testspanning van 500 V (met 250 V overspanningsafleider: “Ja”) toegepast tussen LN en de sonde.
Niet van toepassing op beschermingsklasse III
Niet van toepassing als er geen geïsoleerde en geleidende
delen zijn.
De geleidende, geïsoleerde delen moeten na elkaar worden
gescand.
De meting wordt uitgevoerd in de stroomloze toestand van het
te testen apparaat.
De isolatie wordt gemeten tussen de LN van het geteste apparaat en de toegankelijke, geleidende en geïsoleerde delen
en, indien aanwezig, de ELV-delen.
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10.2.3 RISO - Sonde-PE

Aansluiten
> Steek de stekker van te testen apparaat in de test-WCD.
> Sluit de sonde aan op de rode aansluitbus
Verloop
> Druk op de RISO-knop.
> Selecteer het menu "Sonde-PE" met de cursortoetsen
> Start de meting met de OK-knop.
> Gebruik de sonde om de verbindingen af te tasten
> Als de gemeten waarde groter is dan de opgegeven
grenswaarde, verschijnt OK op het display en licht de
LED groen op.
> U kunt de meting herhalen door op de cursortoets te
drukken voor Reset, de groene LED dooft korte tijd tot de
volgende meting.

Isolatieweerstandsmeting Sonde tegen geleidende delen
(aangesloten op PE).
Voor apparaten van de Beschermingsklasse I met SELVonderdelen
Test de SELV-delen.
Hier wordt de isolatieweerstand van de SELV-onderdelen
gemeten tegen PE bij 250V.
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10.2.4 RISO - Sonde-Sonde (GND)
Isolatieweerstandsmeting beschermingsklasse III

Aansluiten
> Sluit de eerste sonde aan op de zwarte aansluitbus GND.
> Sluit de tweede sonde aan op de rode aansluitbus.
> Sluit de buitenste geleiders L1, L2, L3 aan op N en de rode
sonde.
> Sluit PE aan op de zwarte sonde.
Verloop
> Druk op de RISO-knop.
> Selecteer het menu "Sonde-sonde" met de cursor
toetsen
> Start de meting met de OK-knop.
> Controleer de vooraf ingestelde parameters voor
grenswaarde (0,3/1/2 MΩ) en testspanning (250V/500 V),
selecteer deze met de cursortoetsen
indien nodig en stel
ze in op de gewenste waarde met behulp van de cursortoet
sen
in.
Verwarmingselementen: " Ja" verlaagt de toegestane limiet
van 1 MΩ tot 0,3 MΩ.

Deze meting is alleen bedoeld voor apparaten van beschermingsklasse III. Met deze meting kan de isolatieweerstand
tussen twee punten (bijvoorbeeld van componenten) worden
bepaald.
De testspanning en de grenswaarde kunnen worden ingesteld.
Deze meting wordt weggelaten als er geen geïsoleerde, geleidende delen aanwezig zijn.
De geleidende geïsoleerde delen moeten na elkaar worden
gemeten.
De meting wordt uitgevoerd in de spanningsloze toestand van
het te testen apparaat.
De meting wordt uitgevoerd met een testspanning van 250 V
of 500 V.
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Testspanning: voor apparaten met geïntegreerde overspanningsbeveiliging kan de isolatieweerstandsmeting met
500 V tot "te kleine" meetresultaten leiden.
Een verlaging van de testspanning tot 250 V maakt de meting
mogelijk zonder de overspanningsbeveiliging te activeren.
> Gebruik de eerste sonde om contact te maken met de kort
gesloten pinnen L en N van de stekker van het te testen
apparaat.
> Meet met de tweede sonde alle geïsoleerde geleidende
delen van het te testen apparaat.
> Als de gemeten waarde groter is dan de opgegeven
grenswaarde, verschijnt OK op het display en licht de LED
groen op.
> U kunt de meting herhalen door op de cursortoets
te
drukken voor Reset, de groene LED
dooft korte tijd tot de
volgende meting.
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10.2.5 RISO - L-N

Aansluiten
> Steek de stekker van het te testen apparaat in het test-WCD.
> Sluit de sonde aan op de rode aansluitbus.
Verloop
> Druk op de RISO-knop.
> Selecteer het menu "L-N" met de cursortoetsen
> Start de meting met de OK-knop.
> Gebruik de sonde om alle geleidende delen los te meten.
Let op!
Er is geen grenswaarde voor deze meting, daarom
wordt het display leeg gelaten en vervangen door een
LED.

Deze meting wordt gebruikt om de isolatie te controleren van
verlengkabels en verdeeldozen (via optionele adapters)
zonder verbruikers.
Voor dit doel wordt een testspanning tussen L en N aangelegd en wordt de isolatieweerstand gemeten.
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10.3 IEA—Vervangende lekstroommeting
Algemeen
De meting van de vervangende lekstroom wordt voorgeschreven in NEN3140:2018 na het doorstaan van de isolatietest.

Waarschuwing spanning!
Meting van de vervangende lekstroom
De test wordt uitgevoerd met maximaal 250 V, hoewel
de stroom beperkt is (I <3,5 mA), zal bij het aanraken
van de klemmen een elektrische schok voelbaar zijn,
wat kan leiden tot gevolgschade.

Let op!
De vervangende lekstroommeting mag alleen worden
uitgevoerd nadat de isolatieweerstandstest is
geslaagd.
Let op!
De vervangende lekstroommeting biedt geen goede
test wanneer er geen “normale/echte” aan/uit scha
kelaar aanwezig, omdat de circuits erachter niet door
deze meting worden getest. Bovendien kunnen de
lekstromen die worden gegenereerd door converters
niet worden gemeten. Daarom heeft actief testen
meestal de voorkeur boven deze meting.
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10.3.1 IEA — LN-PE

Aansluiten
> Steek de stekker van het te testen apparaat in de test-WCD.
Verloop
> Druk op de IEA-knop.
> Selecteer het menu "LN-PE" met de cursortoetsen
> Start de meting met de OK-knop.
> Controleer de vooraf ingestelde parameter symmetrische
schakeling (Ja/Nee), selecteer deze indien nodig met de
cursortoetsen
en stel deze in op de gewenste waarde
met de cursortoetsen
Let op!
Als " symmetrische schakeling: Ja" is geselecteerd,
wordt de gemeten waarde gehalveerd. Dit is waar als
het te testen apparaat Y-condensatoren van L en N
tegen PE bevat.
> Als de gemeten waarde lager is dan de opgegeven
grenswaarde, verschijnt OK op het display en licht de LED
groen op.
> U kunt de meting herhalen door op de cursortoets
te
drukken voor Reset, de groene LED dooft korte tijd tot de
volgende meting.

Niet van toepassing op beschermingsklasse II (zonder PE) en
beschermingsklasse III
De meting wordt uitgevoerd in de spanningsloze toestand van
het te testen apparaat.
Klemmen L en N van het te testen apparaat zijn verbonden in
het meetinstrument. Er wordt een wisselspanning aangelegd
tussen L-N en PE en de stroom wordt gemeten.
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10.3.2 IEA — LN-Sonde

Aansluiten
> Steek de stekker van het te testen apparaat in de test-WCD.
> Sluit de sonde aan op de rode aansluitbus.
Verloop
> Druk op de IEA-knop.
> Selecteer het menu "LN-sonde" met de cursortoetsen
> Start de meting met de OK-knop.
> Gebruik de sonde om alle geïsoleerde, aanraakbare,
geleidende (en SELV) delen los te meten.
> Als de gemeten waarde groter is dan de opgegeven
grenswaarde, verschijnt OK op het display en licht de LED
groen op.
> U kunt de meting herhalen door op de cursortoets te
drukken voor Reset, de LED dooft een korte tijd tot de
volgende meting.

De meting wordt uitgevoerd in de spanningsloze toestand van
het te testen apparaat.
Deze meting wordt uitgevoerd tussen LN en aanraakbare
onderdelen geïsoleerd van PE (ook SELV-onderdelen - bijv.
de secundaire zijde van opladers en voedingen).
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10.3.3 IEA — Sonde—Sonde (GND)

Aansluiten
> Sluit de eerste sonde aan op de zwarte aansluitbus GND.
> Sluit de tweede sonde aan op de rode aansluitbus.
Verloop
> Druk op de IEA-knop.
> Selecteer het menu "Sonde-sonde" met de cursortoetsen
> Start de meting met de OK-knop.
> Gebruik de eerste sonde om contact te maken met de kort
gesloten pinnen L en N van de stekker van het te testen
object.
> Meet met de tweede sonde alle geïsoleerde geleidende
delen van het te testen object afzonderlijk.
> U kunt de meting herhalen door op de cursortoets
te
drukken voor Reset. De maximale waarde is verwijderd.

Let op!
Er is geen grenswaarde voor deze meting, daarom
wordt het display leeg gelaten en gemeld door een
LED.
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10.4 ACTIEF—Functietest en lekstroommetingen

Aansluiten
> Steek de stekker van het te testen apparaat in de test-WCD.
> Sluit de sonde aan op de rode aansluitbus.
Verloop
> Druk op de ACTIVE-knop.
> Schakel het te testen apparaat uit.
> Schakel de netspanning naar de test-WCD in door op de
OK-knop te drukken.
Zodra de netspanning op de test-WCD wordt aangesloten,
licht de LED met de hoogspanningspijl rood op.
> Schakel het te testen apparaat in.
> Gebruik de sonde om eventueel geïsoleerde, aanraakbare
delen te meten.

Standby—Meting van laag vermogen

Om kleine vermogenswaarden (mW-bereik) weer te geven in
de standby-modus (te testen apparaat is uit), is het mogelijk om
tot een stroom van 40 mA te meten.
Verloop
> Tijdens de functietest: te testen apparaat uitschakelen.
> Selecteer eerst de functie "Standby" met de cursortoetsen
en activeer ze met de cursortoets
De huidige gemeten waarden en de gemeten maximale waarde
worden weergegeven.
> U kunt de meting herhalen door op de cursortoets te
drukken voor Reset. De maximale waarde is verwijderd.

Ompolen - Apparaten op wisselspanning:
> Herhaal de verschilstroom- en aanraakstroommeting met
omgekeerde polariteit: voor polariteitomkering “L/N " druk
op de cursorknop
Beëindig de test
> Druk op de ACTIVE-knop om de test te beëindigen en de
test-WCD uit te schakelen.
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10.5 U—Testapparaat (ELV) onder netspanning

Aansluiten
> Steek de stekker van het te testen apparaat in de test-WCD.
> Sluit de eerste sonde aan op de zwarte aansluitbus GND.
> Sluit de tweede sonde aan op de rode aansluitbus.
Verloop
> Druk op de knop U.
> Schakel het te testen apparaat uit.
> Schakel de netspanning naar de test-WCD in door op de
OK-knop te drukken.
Zodra de netspanning op de test-WCD wordt aangesloten,
licht de LED met de hoogspanningspijl rood op.
> Controleer de vooraf ingestelde parameter voor "ELVonderdelen", selecteer deze indien nodig met de
cursortoetsen
en stel deze in op de gewenste waarde
"Ja" of "Nee" met de cursortoetsen
> Meet de spanningsuitgang van het te testen apparaat met
de twee sondes.
> Als de parameter voor "ELV-onderdelen" is ingesteld op
"Ja" en de gemeten waarde tussen de opgegeven minimum
- en maximumwaarden ligt, verschijnt OK op het display.
> U kunt de meting herhalen door op de cursortoets te
drukken voor Reset, OK verdwijnt korte tijd tot de volgende
meting.
Beëindig de test
> Druk op de knop U om de test te beëindigen en de testWCD uit te schakelen.
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11 Foutmelding, foutcorrectie
11.1 Het display is uitgeschakeld
Opmerking: vermoedelijk is de L- of N-geleideraansluiting niet
correct.
Als de netaansluiting in orde is, is de interne zekering mogelijk doorgebrand.
11.2 Aanraakstroommeting geeft 0,000 mA aan
Dit is geen fout, maar er loopt geen aanraakstroom.
11.3 Aanraakstroommeting boven 0,5 mA
Let op!
Spanning op de aanraakbare geleidende delen !!!

Verwijder het te testen apparaat onmiddellijk uit de test
-WCD !!!
Voer een isolatieweerstandsmeting uit tussen de toegankelijke geleidende delen en de netaansluiting van het te
testen apparaat! Tijdens de isolatiemeting moeten alle
schakelelementen worden gesloten, zodat alle circuits voor de
isolatiemeting worden bereikt!
De gemeten waarde moet meer dan 2 MΩ zijn. Meet de aanraakstroom na een succesvolle isolatiemeting. De gemeten
waarde moet minder zijn dan 0,5 mA.

11.5 Bluetooth-communicatie
Bluetooth is altijd ingeschakeld.
Bij de eerste inbedrijfstelling met een PC is een koppeling
vereist.
Het meetinstrument is niet gevonden
METRALINE PAT is nog steeds verbonden met een ander
apparaat.
> Verbreek de verbinding en probeer opnieuw te verbinden,
start het meetinstrument indien nodig opnieuw.
De Bluetooth-verbinding wordt onderbroken of is uit
> Zorg ervoor dat het mobiele apparaat niet in de spaarmodus
staat.
De afstand tussen het meetinstrument en het mobiele apparaat
mag niet meer dan 10 m bedragen.
> Zorg ervoor dat er geen apparaten in de buurt zijn die elektro
magnetische interferentie uitzenden (bijvoorbeeld
schakelende voedingen die niet voldoen aan EMC,
frequentieomvormers, omschakelsystemen).
De meetwaardeoverdracht werkt niet
>Controleer de toetsenbordinstellingen op het mobiele
apparaat.

11.4 Verschilstroommeting "F" wordt weergegeven
Zijn de prestatiespecificaties op het meetinstrument en typeplaatje van het te testen apparaat niet identiek, dan is het
isolatiegedrag van het te testen apparaat niet correct!
> Koppel het te testen apparaat los van de test-WCD.
> Zoek de fout met een isolatiemeetapparaat.
De netspanningen worden niet correct weergegeven.
> Controleer de netspanning met een meetapparaat.
Als de fout bij het meetinstrument ligt, moet het
meetinstrument naar de service worden gestuurd of worden
vervangen!
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12 Technische gegevens
Netaansluiting
Te testen apparaataansluiting

AC 230 V ± 10%
16A Schuko

Metingen
Gebruiksfout 5% van de meetwaarde + 1% van het bereik
Meting van beschermende geleiderweerstand
(sonde-PE, sonde-PE-netwerk, sonde-sonde)
Meetbereik
0,000 Ω ... 4.000 Ω.
Open circuit spanning 10 V,
stroom 200 mA DC
Voor de indicatie van de grenswaarde volgens de norm kunnen de parameters aderlengte en aderdoorsnede worden
ingesteld voor de meting van het te testen apparaat bij de
test-WCD.
Isolatieweerstandsmeting
(LN-PE, LN-sonde, sonde-PE, sonde-sonde, L-N)
Meetbereik
0,00 MΩ ... 20,00 MΩ
Testspanningen
250 V, 500 V
Kortsluitstroom
1 mA
LN-PE: voor de weergave van de grenswaarde volgens de
norm, kan de parameter verwarmingselement worden ingesteld op Ja (0,2 MΩ) of Nee (1,00 MΩ). De testspanning kan
worden gekozen.
Sonde-sonde: grenswaarde (0,3/1/2 MΩ) en testspanning
(250V / 500V) kunnen worden ingesteld.
Vervangende lekstroommeting
(LN-PE, LN-sonde, sonde-PE, sonde-sonde)
Meetbereik
0,00 mA ... 20,00 mA,
onbelaste spanning ca. 120 V
Stroomlimiet 3,5 mA
LN-PE: gebalanceerd circuit (ja/nee) kan worden ingesteld. Indien "Ja", dan wordt de gemeten waarde gehalveerd.
Verschilstroom
Meetbereik

0,00 mA ... 20,00 mA

Aanraak stroommeting
Meetbereik

0,000 mA ... 4,000 mA

Ompoling tijdens de functietest
Voor de verschil- en aanraakstroommeting kan de polariteit
worden omgekeerd door tijdens de functietest op een toets te
drukken.
Energiemeting in stand-by modus tijdens de functietest
Om kleine vermogenswaarden (mW-bereik) weer te geven in
de stand-by modus (te testen apparaat is uit), is het mogelijk
om tot een stroom van 40 mA te meten.
Beschermendegeleider observatie
Spanning N-PE
> 30V
Geïntegreerde aardlekschakelaar
Verschilstroom
> ca. 20 mA
Elektrische veiligheid
Beschermingsklasse
Nominale spanning
Testspanning
Veiligheidscategorie
Vervuilingsgraad
Beschermingsklasse

I volgens IEC 61010-1 /
EN 61010-1 / VDE 0411-1
230V
2,3 kV 50 Hz
250 V CAT II
2
IP40

Zekering: permanent geïnstalleerd voor test-WCD (vervanging
alleen door onze service, adres zie hoofdstuk 14).
Mechanische constructie
Display

Afmetingen

Gewicht

Multi-display met dotmatrix
320 x 240 dots, display met
achtergrondverlichting
BxHxD: 23 cm x 17,5 cm x
9,5 cm met ingeklapt
handvat
ca. 1,3 kg

Spanningsmeting sonde-sonde
Meetbereik
0,0 V ... 440 V AC/DC
Stroom
0,00 A ... 20 A
Functionele test
Het te testen apparaat kan via de ingebouwde test-WCD van
netspanning worden voorzien. Er wordt gemeten of automatisch berekenen:
Aanraakstroom IB
0,000 mA ... 4,000 mA
Verschilstroom-ID
0,00 mA ... 20,00 mA
Stroomverbruik I
0,00 A ... 20,00 A
Netspanning U
0,0 V ... 250,0 V
Effectief vermogen P
0... 4.000 W
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13 Onderhoud
13.1 Behuizing
Een speciaal onderhoud is niet nodig. Let op een schoon en
droog oppervlak. Gebruik een licht vochtige doek om te reinigen. Vermijd het gebruik van oplosmiddelen, reinigingsmiddelen en schuurmiddelen.
13.2 Opnieuw kalibreren
De meettaak en belasting van uw meetinstrument beïnvloeden de veroudering van de componenten en kunnen leiden tot
afwijkingen van de gegarandeerde nauwkeurigheid. Door de
hoge eisen van de meetnauwkeurigheid evenals het gebruik
op de bouwplaats met frequente transportstress en grote temperatuurschommelingen, adviseren wij een relatief kort kalibratie-interval van 1 jaar. Als uw meetinstrument voornamelijk
in het laboratorium en binnenshuis wordt gebruikt zonder grote klimatologische of mechanische stress, is een kalibratieinterval van 2-3 jaar meestal voldoende.
Bij herijking * in een geaccrediteerd kalibratielaboratorium
(DIN EN ISO / IEC 17025), worden de afwijkingen van uw
meetinstrument tot traceerbare normen gemeten en gedocumenteerd. De vastgestelde afwijkingen worden gebruikt voor
uw volgende metingen, om de gemeten waarden te corrigeren.
In ons kalibratielaboratorium verzorgen we graag DAkkS of
fabriekskalibraties voor u.
Meer informatie is te vinden op onze homepage op: www.gmc
-instruments.nl (→ ALGEMEEN → KALIBRATIEDIENST).
Regelmatige herkalibratie van uw meetinstrument stelt u in
staat om te voldoen aan de eisen van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001.
Volgens NEN3140:2018 mogen alleen meetinstrumenten voor
de test worden gebruikt, die regelmatig worden gecontroleerd
en gekalibreerd.

13.3 Veiligheidscontroles
Voer regelmatig veiligheidscontroles uit op uw meetapparaat.
Als testintervallen bevelen we de herkalibratie aan.
Let op!
Om metrologische redenen is de isolatieweerstand tussen LN
en PE in de METRALINE PAT ongeveer 2 MΩ.
Hiermee moet rekening worden gehouden voor de veiligheidstests of, in plaats van de isolatieweerstandsmeting, moet de
meting van de beschermende geleiderstroom resulteren in een
waarde kleiner dan 3,5 mA (een waarde kleiner dan 7 mA als
de vervangende lekstroommeetmethode wordt gebruikt).
Er zijn ook 3 aanraakbare geleidende delen op de METRALINE
PAT waar een aanraakstroommeting minder dan 0,5 mA
moet zijn:
• USB-interface
• Gemetalliseerd aanraak contact
• PE-geleider in de test-WCD.
13.4 Retourzending en milieuvriendelijke verwijdering
Het apparaat is een product van categorie 9 volgens ElektroG
(monitoring- en controle-instrumenten). Dit apparaat valt onder
de RoHS-richtlijn. Overigens wijzen we erop dat de
huidige status op internet te vinden is op
www.gossenmetrawatt.com onder de zoekterm
WEEE. Volgens WEEE 2012/19 / EU en ElektroG
labelen we onze elektrische en elektronische
apparaten met het symbool dat rechts wordt weergegeven volgens DIN EN 50419. Deze apparaten mogen niet met het afval
worden weggegooid. Neem voor het terugzenden van oude
apparatuur contact op met onze service, zie onderstaand adres.

* Het testen van de specificatie of aanpassing maakt geen deel uit van een
kalibratie. In het geval van producten van ons bedrijf wordt echter vaak een
noodzakelijke aanpassing uitgevoerd en wordt de overeenstemming met de
specificatie bevestigd.
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