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Bìhem mìøení zachovávejte vechny obecné zásady bezpeènosti práce na zaøízení
pod elektrickým napìtím a poadavky platných norem.
Pøi jakýchkoliv pochybnostech o funkci pøístroje ihned pøerute mìøení a kontakt s
nebezpeèným napìtím.
Pøístroj mùe pouívat pouze osoba s pøíslunou elektrotechnickou kvalifikací podle
vyhláky 50/78 Sb
Dùkladnì si pøeètìte originální návod dodaný s pøístrojem a tento návod. V pøípadì
rozporù platí text v originálním návodu
Prodejce nenese odpovìdnost za jakékoliv pøípadné kody, zpùsobené neodbornou
manipulací a zacházením.
Pøístroj je urèen pro mìøení a práci na jednofázových elektrických instalacích s
napìtím 230V AC +10% -15% 50Hz

Pøed mìøením vdy zkontolujte stav pøístroje, mìøících hrotù a pøísluenství, zejména jejich celistvost a neporuenost !!
Pøi jakémkoliv jejich poruení nebo vadném stavu mìøení neprovádìjte a zajistìte nápravu nebo jejich výmìnu !!
Pro zajitìní deklarovaného stupnì bezpeènosti je dovoleno pouívat pouze originální díly, pøísluenství a mìøící pomùcky !
Bìhem mìøení drte mìøící hroty a sondy správnì, vdy pouze za izolované èásti a za jejich ochrannými lemy !
Posuvný kryt na vstupních svorkách pøístroje má bezpeènostní funkci, proto jej nikdy neostraòujte a pøi jeho pokození jej
vymìòte !
Bìhem mìøení nikdy neotáèejte otoèným pøepínaèem funkcí ! Pøi zmìnì nastavení vdy odpojte mìøící vstupy od mìøené
instalace !
Bìhem reimu TOUCH TO TEST ( stisknuto tlaèítko) neotáèejte otoèným pøepínaèem - mìøení bude pøerueno, nutno
tlaèítko uvolnit, pøpadnì zmìnit nastavení a pak opìtovnì stisknout .
Pøístroj lze pouít pro mìøení funkce proudových chránièù
Test spojení (CONTINUITY) a mìøení izolaèního odporu (INSULATION) lze provádìt pouze na vypnutém zaøízení v
beznapìovém stavu !!
Pøed zahájením práce je tøeba nejdøíve provést kontrolní mìøení napìtí známé velièiny
Bìhem mìøení se nedotýkejte nekrytých kovových èástí, které jsou nebo mohou být spojeny s elektrickou instalací
Nezasahujte do mìøícího pøístroje kormì výmìny baterií nebo pojistky a to pouze ve vypnutém a odpojeném stavu od elektrické instalace. V pøípadì potøeby opravy se obrate na prodejce
Pokud se na displeji objeví ikona
oznamující zapùsobení tepelné pojistky, pøerute mìøení a nechte pøístroj vychladnout.
Pøi mìøení proudové smyèky v reimu LOP HI I (mìøení proudem 7A) a pøítomnosti proudových chránièù v obvodu, je nutno
tyto zkratovat propojkou a tím zamezit jejich zapùsobení. Tato propojka musí být odtstranìna ihned po ukonèení tohoto
mìøení !!
Bìhem mìøení se mùe vyskytnout kolísání mìøené hodnoty vlivem impuslù nebo jiným poruch v mìøené síti, v takovém
pøípadì mìøení opakujte
Mìøení neprovádìjte, máte-li vlhké nebo mokré ruce ! Vdy pouívejte pøi mìøení suchý odìv, obuv s gumovou (izolaèní)
podrákou, tak, aby jste byli izolováni od zemì !

Mìøení spojení a izolaèního odporu splòují poadavky kategorie CAT III 500V
Mìøení proudové smyèky a proudových chránièù spl%nují poadavky kategorie CAT IV 300V
Zaøízení je minimálnì s dvojitou izolací

Uzemòovací svorka

Ochrana pøed nesprávným napìtím do 550V
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Multifunkèní pøístroj je urèen pro mìøení elektrických instalací, lze provést 5 základních kontrol stavu elektrické instalace :
- mìøení spojitosti ( pøechodové odpory) a vodivé spojení
- mìøení izolaèního odporu napìtím 250V / 500V / 1000V
- mìøení impedance poruchové smyèky proudem 15mA bez zapùsobení proudových chránièù
- mìøení impedance poruchové smyèky proudem 7A
- mìøení parametrù a funkce proudových chránièù s jejich zapùsobením
- mìøení napìtí AC v síti v rozsahu 90-250V AC (50-60Hz)
Pøístroj splòuje normy ÈSN EN61010-1 CAT III 300V, stupeò zneèitìní 2
Mìøení je podle normy ÈSN EN 61557-1,2,3,4,6,10
Krytí je IP40 podle ÈSN EN 60529
Vybavení pøístroje:
Samotný pøístroj KT63
- mìøící sonda KAMP12 se síovou zástrèkou pro mìøení impedance proudové smyèky, parametrù a funkce porudových chránièù a
dotykového napìtí
- mìøící sonda ACC063 s mìøícími hroty pro mìøení impedance poruchové smyèky, pro mìøení parametrù proudových chránièù v
rozvadìèích nebo ve svìtelných obvodech - vodièe zelený s krokosvorkou, èervený a èerný ukonèené mìøícími hroty s moností
pouití krokosvorek
Tyto mìøící sondy jsou nedílnou souèástí pøístroje a jiné se nesmí s pøístrojem pouívat. Pøi rekalibraci nebo opravì se zasílají
spolu s pøístrojem a jsou poté opìt vráceny uivateli s pøístrojem !

Pøístroj je vybaven dodatkovou výstranou zvukovou signalizací pro upozornìní obsluhy na nebezpeèí, na nestabilitu mìøení, na
ukonèení mìøení
Pøi výskytu nebezpeèné situace - napøíklad pøi pøipojení pøístroje v reimu mìøení izolaèního napìtí na napìtí sítì
Pøi výskytu nesprávné situace pøi mìøení - napøíklad nesprávná polarizace pøipojení

Bìhem probíhajícího mìøení a v reimu mìøení spojení HANDS-FREE ( trvalé mìøení)
V momentì ukonèení mìøení, kdy výsledky jsou zobrazeny na displeji
V pøípadì, kdy výsledek mìøení je mimo bìné hodnoty - napøíklad izolaèní odpor je mení ne 2MOhm

Fáze mìøení Násobitel proudu

d In

Indikace
Indikace vynulování
RAMP TEST
odporu vodièù
HLAVNÍ DISPLEJ

Údaj  typ
Indikátor
reimu HandsFree

Indikátor prùbìhu mìøení

Iindikátor
pøeruení
pojistky
Indikátor
pøehøátí

Indikace Údaj Indikátor
napájení  typ mení/vìtí
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Svorky jsou pøístupné pøes posuvnou krytku, která zároveò funguje jako ochrana proti nedovolené kombinaci pøipojení vstupù.
V poloze krytky vlevo jsou pøístupny svorky pro mìøení spojení a mìøení
izolaèního odporu pomocí sondy ACC063. Pøipojení je kódováno barvami

V poloze krytky vpravo jsou pøístupny svorky pro mìøení impedance smyèky a
pro mìøení porudových chránièù pomocí sondy KAMP12 a ACC063 . Pøipojení je
kódováno barvami

Mìøící proud 200mA (ÈSN EN 61557-4) + zvuková signalizace pøi pøípadném pøekroèení.
Signalizace nedovolené pøítomnosti napìtí v mìøeném obvodu je zvukovým signálem a èervenou LED
Monost provedení kompenzace odporù mìøících pøívodù a po ukonèení mìøení vybití zbytkového náboje v mìøeném obvodu
Mìøení spojení (CONTINUITY) - mìøící napìtí >4V a <10V, mìøící proud 200mA DC, mìøící rozsahy 10, 100Ω, 20kΩ s automatickým
pøepínáním, èas mìøení <2s, signalizace napìtí >25V, pøesnost mìøení na kadém rozsahu +/ 3% +/ 2digit
Mìøení izolaèního odporu (INSULATION) mìøení pøi napìtí 250V, rozsahy 10MΩ, 100MΩ, 200MΩ, přesnost +/3% +/ 1digit, pro rozsah 200MΩ , +/6% +/ 1digit
mìøení pøi napìtí 500V, rozsahy 10MΩ, 100MΩ, 200MΩ, 500MΩ, přesnost +/3% +/ 1digit, pro rozsah 500MΩ , +/6% +/ 1digit
mìøení pøi napìtí 1000V, rozsahy 10MΩ, 100MΩ, 400MΩ, 999MΩ, přesnost +/3% +/ 1digit, pro rozsah 999MΩ , +/6% +/ 1digit
Mìøení napìtí
Rozsah 250V, zátì 250kΩ, produ testu 1mA, přesnost 0% +20%
Rozsah 500V, zátì 500kΩ, produ testu 1mA, přesnost 0% +20%
Rozsah 1000V, zátì 1 MΩ, produ testu 1mA, přesnost 0% +20%
Zkratový proud <2mA ( na 2kΩ)

Mìøící proud je 7A pøi rozsahu HIGH CURRENT (Hi-I), pøi rozsahu NO TRIP (ATT) (bez zapùsobení proudových chránièù) je 15mA
Rozsahy mìøení jsou pøi ATT 0-9,99Ω +/-5% +/- 5digit, 10-99,9Ω +/-3% +/- 3digit, 100-500Ω +/-3% +/- 3digit,
Pøi Hi-I 0 - 500Ω +/-3% +/- 3digit
Pøístroj je vybaven termickou ochranou mìøícího rezistoru, pøi pøehøátí jsou mìøení pøeruena do jeho vychladnutí - indikace
piktogramem
Mìøení zkratových proudù - sonda KAMP12
Mìøení zkratového proudu PSC pøi zkratu L-N , mìøení zkratového proudu PFC pøi zkratu L-PE
Pøístroj hodnotu vypoèítává jako odhadní z mìøení impedance zkratové smyèky a ze zmìøeného napìtí
Pøesnost +/- 3% ( pro sí 90-250V/50-60Hz)
Mìøení parametrù proudových chránièù - napájecí napìtí 195-253VAC 50Hz ,
Pøesnost zadání rozdílového proudu d In : pro 0,5x d In 0% a 10% , 1x d In , 5x d In +0 a +10%
Pøesnost mìøení vypínacího èasu <1s +/1% + 1ms, pøesnost mìøení vypínacího èasu >1s +/ 1% a +10ms
Monost volby mìøení v kladné nebo záporné (posun o 180o) pùlperiodì
Mìøení dotykového napìtí sítì 90- 250V AC 50-60Hz, pøesnost 3%
Bìhem mìøení je zobrazována hodnota síového napìtí ( je-li úøístroj správnì pøipojen k mìøenému obvodu)

LED VOLTAGE POLARITY / WARNING - bìhem testu spojení nebo mìøení izolaèního odporu indikuje pøítomnost napìtí 20V a tím
nedovolený stav mìøeného obvodu , pøi správném pøipojení svítí zelenì, pøi nesprávném pøipojení /(zámìnì L a N)
svítínèervenì a je i zvukový signál
Displej LCD s podsvícením - zobrazení mìøených hodnota a stavových piktogramù
Jitìní - vestavìna vratná tepelná ochrana snímacího rezistoru a zároveò pøi mìøení spojení je pouita rychlá keramická pojistka
HRC 0,5A/600V ( náhradní pojistkaj e umístìna v prostoru na baterie)
Komponenty a pøístroje elektro
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PØED mìøením se pøesvìdète o vypnutí mìøeného obvodu ! Otoèným pøepínaèem zvolte poadovaný reim - VDY BEZ
PØIPOJENÍ k mìøenému obvodu !
Mìøení hodnoty odporu elementù mìøeného obvodu s vylouèením odporu mìøících pøívodù, v obvodu je udrován konstantní
proud a mìøeno je napìtí na prvcích obvodu. Pøístroj pak vypoète hodnotu odporu R=U/I . Kompenzace vlivu odporu je
provádìna funkcí NULL.
Postup:
Hnìdou koncovku mìøícího vodièe zapojte do hnìdé/èervené zdíøky (+), svìtle modrou koncovku do zdíøky èerné/modré (-),
zvolte reim CONTINUITY. Spojte oba konce mìøících vodièù k sobì, stisknìte a pootoète tlaèítko CONTINUITY NULL , zobrazí se
ikona NULL a zmìøená hodnuta ukáe 0.00 - odpor pøívodù je vykompenzován a zapsán v pamìti pøístroje.
Pokud se nezobrazí 0,00 a ikona NULL, pak je potøeba provést nové nastavení kompenzace. Stisknìte tlaèítko NULL a zároveò
tlaèítko TOUCH TO TEST - mìl by se údaj vynulovat 0.00 a objeví se ikona NULL. Nová hodnota je opìt zapsána v pamìti
pøístroje. Opìt ( pøi stále spojených mìøících vodièích) proveïte mìøení stiskem TOUCH TO TEST -pøístroj by mìl ukázat 0,00.
Pokud se neobjeví údaj 0,00 a ikona NULL svítí, je potøeba smazat z pamìti daný údaj a znovu provést kompenzaci. Vymazání
údajù z pamìti se provádí pøi odpojených mìøících vodièích stiskem a pøidrením TOUCH TO TEST a zároveò stiskem tlaèítka
NULL.
Pak mùete provést mìøení odporu obvodu.
Pouití reimu HANDS-FREE - zapíná se stiskem tlaèítka HANDS-FREE, na lCD se objeví ikona reimu a tento bude zapnut a do
opìtovného stisku tlaèítka HANDS-FREE nebo do zmìny funkce pøístroje otoèným pøepínaèem. Je-li reim HANDS-FREE zapnut,
ma LCD svítí indikace HANDS-FREE a stisknutí TOUCH TO TEST zapne trvalé mìøení . Bude slyet stálý zvukový signál o
provádìní mìøení, po cca 2s se objeví na lCD výsledek mìøení. Podle zmìøené hodnoty mùe následovat krátký signál o hodnotì
<2kΩ nebo dvoutónový signál při hodnotě >19,99kΩ . Vypnutí HANDS‐FREE je opětovným stiskem TOUCH TO TEST
Prvky s impedanèním charakterem nebo pøípadné pøechodové jevy mohou výsledek mìøení zkreslit !

PØED mìøením se pøesvìdète o vypnutí mìøeného obvodu ! Otoèným pøepínaèem zvolte poadovaný reim - VDY BEZ
PØIPOJENÍ k mìøenému obvodu !
Mìøení hodnoty izolaèního odporu - odporu mezi vodièi anebo mezi vodièem a uzemnìnou èástí kovových pøedmìtù. Dostateènì
velká hodnota pak zabraòuje správnou funkci obvodu bez tzv.unikajících proudù a bezpeèný stav, kdy se nedostane
nebezpeèné napìtí na vodivé kovové èásti pøístupné obsluze
S ohledem na skuteèné vlastnosti materiálù a prvkù vznikají rùzné sloky tìchto unikajících proudù - proud kapacitní, proud
rezsitenèní ( odporový) a proud povrchový
KAPACITNÍ PROUD - izolace vodivých èástí vytváøí strukturu
kondenzátoru, pøi pøipojení stejnosmìrného napìtí dojde k
nabití tìchto kondenzátorù, proto pøístroj má funkci vybití
tohoto náboje po ukonèení mìøení. Pøi pøipojení støídavého
napìtí zaène pretékat pøes kondenzátor tzv.unikající
proud, který vytváøí ztráty a proto je pokud mono neádoucí.

Vodièe s izolací

íly vodièù

Kapacitní jev
REZISTENÈNÍ PROUD - izolace nemá vdy teoreticky
nekoneènou rezistanci ( odpor) a proto vdy pøes ni protéká
minimální hodnota proudu

Vodièe s izolací
íly vodièù

POVRCHOVÝ PROUD - nìkdy se oznaèuje i jako plazivý proud
izolace na svém povrchu rovnì nemá vdy teoreticky
nekoneènou rezistanci . Tnto je vdy mení, ne je odpor vzduchu, proto protéká minimální hodnota proudu po povrchu izolace k uzemnìným èástem. Nebezpeèím je ale zvýená
vlhkost nebo znìèitìní povrchovými èásticemi, které mohou
mít I èásteènì vodivé vlastnoti - toto pak sniuje povrchový
odpor pùvodnì èisté izolace a mùe pak docházet k jsikøení,
pøeskokùm nebo rovnou k propálení a vytvoøení povrchové vodivé cesty
Komponenty a pøístroje elektro
www.inelectric.cz www.kelectric.eu

www.koel.cz

Rezistence izolace
Vodièe s izolací

íly vodièù

Povrchový odpor
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CELKOVÝ UNIKAJÍCÍ PROUD je dán souètem tìchto dílèích jevù. Na jejich velikost má, kromì materiálových a konstrukèních
vlastností, také vliv teploty okolí, vlhkosti okolí a velikost pøiloeného napìtí.
Pøi støídavém napìtí je kapacitní proud vdy pøítomný a nelze jej zcela potlaèit. Pøi stejnosmìrném napìtí proud po nabití
kondenzátoru klesne na 0 a nemá vliv na mìøení.
Vyí napìtí pøi mìøení mùe odhalit nebezpeèí povrchových proudù, které se pøi bìném provozním napìtí jetì nevyskytují.
Bìhem mìøení pøístroj mìøí pøiloené napìtí ( zkuební) a protékající proud a poèítá velikost izolaèního odporu.
Nejèastìji se pøi mìøení setkáte s vlivem vlhkosti a zneèitìní povrchù vodièù a zaøízení, co má vliv na povrchovou sloku
unikajícího proudu. Nutno si uvìdomit, e pøi víceprvkových obvodech nebo rozlehlejích, dochází k paralelnímu øazení jednotlivých izolaèních odporù, co výraznì sníí namìøenou hodnotu !
Pøi neoèekávaném výsledku mìøení rovnì zkontrolujte stav prvlù pøepìových ochram, pokud jsou v obvodu pouity. Zejména
svodové prvky po absolvování nìjakých výbojù èasto mohou zmìnit svou charakteristiku a tak zkreslit toto mìøení
Pokození zaøízení citlivých na pøepìtí a prvkù pøepìových ochran - pøed provádìním mìøení se ujistìte, e vechny pouité
prvky jsou izolaènì stavìny na Vámi volené zkuební napìtí, pøípadnì je nutno pøed mìøením z obvodu odpojit !
Jedná se pøedevím o prvky, které v sobì obsahují elektronické obvody a souèástky !
Postup:
Zkontrolujte stav baterií, zkontrolujte stav mìøících vodièù a sond ( s ohledem na pouití vyího napìtí) vizuálnì a provedením
testu spojení pøi spojených mìøících vodièích - jejich pøeruení je signalizováno ikonou OL. Zároveò indikace OL znamená
pøeruení tavné pojistky. Zkontrolujte odpojení obvodu od napájení.
Mìøení izolaèního odporu - pøipojte mìøící vodièe ACC063 do pøístroje ( hnìdý vodiè do zdíøky hnìdo/øervené a modrý vodiè do
zdíøky èerno/modré) a k mìøenému obvodu . Otoèným pøepínaèem zvolte poadované napìtí mìøení 250V, 500V nebo 1000V.
Rozsvítí-li se èervená LED a/nebo zazní zvukový signál, pøerute èinnost a zkontrolujte beznapìový stav mìøeného obvodu.
Pokud je ve v poøádku, stisknìte TOUCH TO TEST, bìhem mìøeícího cyklu je vydáván zvukový signlá probíhajícího mìøen, svítí
èervená LED jako signalizace pøítomnosti nebezpeèného napìtí ( zvolené napìtí mìøení) , na LCD probíhají elementy signalizující proces mìøení, na pomocném displeji je vidìt napìtí testu. Po ukonèení cyklu mìøení je na hlavním displeji zobrazen
výsledek a na pomocném se zobrazí napìtí mìøení jako OV ( mìøící vodièe jsou ji bez napìtí)
Jeden zvukový signál indikuje hodnotu odporu >2MΩ, krátký signál 2‐tónový indikuje hodnotu <2MΩ
Pouití reimu HANDS-FREE - stisknìte tlaèítko HANDS-FREE, zobrazí se ikona HANDS-FREE , reim bude zapnut do opìtovného
stisku tlaèítka HANDS-FREE nebo do zmìny funkce pøístroje otoèným pøepínaèem . Je-li reim HANDS-FREE zapnut, stiskem
TOUCH TO TEST se zmìní reim práce a mìøení na trvalý. Bude slyet stálý zvuk jako indikace probíhajícího mìøení, po cca 2s
se zobrazí výsledek se zvukovou signalizací výsledku (viz výe). Poté opìt probíhá nové mìøení . Signalizace nebezpeèného
napìtí èervenou LED je stejné jako výe. Ukonèení tørvalého mìøení lze i stiskem TOUCH TO TEST.
Mìøení izolaèního odporu je moné pouze na obvodech bez zbytkového napìtí ( nutno vybít pøípadné vnitøní kondenzátory elektronických pøístrojù, pokud tyto zùstávají pøipojeny k mìøenému obvodu) , k zamezení pokození pøístroje NENÍ DOVOLENO
mìnit polohu otoèného pøepínaèe bìhem probíhajícího mìøení a je-li TOUCH TO TEST sepnuto. S ohledem na bezpeènost obsluhy se nedotýkejte koncovek mìøících vodièù, pøístrojù a ani jiných vodivých zaøízení v mìøeném obvodu bìhem mìøení.
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- støed vinutí distribuèního transformátoru je
uzemìn, pøístupné vodivé èásti u odbìratele na
objektu/spotøebièi jsou pøímo spojeny s vlastním
uzemnìním objektu/spotøebièe. Støední vodiè N je spojen
se støedem vinutí transformátoru, vodiè PE je vytvoøen
lokálnì, místnì je rovnì uzemnìn.

- støed vinutí distribuèního transformátoru je uzemìn, pøístupné vodivé èásti u
odbìratele na objektu/spotøebièi jsou pøímo
spojeny se spoleèným vodièem PE+N = PEN

- støed vinutí distribuèního transformátoru není
uzemìn, pøístupné vodivé èásti u odbìratele na
objektu/spotøebièi jsou pøímo spojeny s vlastním
uzemnìním objektu/spotøebièe. Støední vodiè N je spojen
se støedem vinutí transformátoru, vodiè PE vytvoøen
lokálnì, místnì je rovnì uzemnìn.

- støed vinutí distribuèního transformátoru je uzemìn, sí je
tvoøena pøenosem v síti TN-C a lokálnì vytvoøením sítì TN-S. Od urèeného
místa ( obvykle na vstupu do hlavního rozvadìèe nebo v místì pøipojení
zaøízení k napájecí síti) jsou vodièe s funkcemi N a PE rozdìleny. Za tímto
budem ji nesmí být opìt spojeny !! Ochranný vodiè PE je tak vytvoøen
lokálnì a je rovnì místnì uzemnìn. Støední vodiè N je spojen s pùvodním
PEN. Taková sí umo%nuje pøipojení proudových chránièù.

PØED mìøením odpojte mìøící vodièe od mìøeného obvodu a navolte poadovaný reim práce - mìøení proudové smyèky
- pozice LOOP. Pokud jsou v obvodu proudové chránièe, volte reim NO TRIP, jinak mùete volit HIGH ( mìøení
proudem 7A) . Pokud budete mìøit parametry chránièù , volte reim RCD.
NENÍ DOVOLENO ponechávat volné anebo jednou stranou nepøipojené jakékoliv mìøící vodièe, neponechávete pøístroj
bez dozoru, nedotýkejte se zaøízení, jejich vodivé èásti jsou pøipojeny na napájecí sí !!
Pøed mìøením vdy zkontrolujte mìøící pøístroj a mìøící vodièe, jejich neporuenost a technický stav, nikdy
nepouívejte pokozené mìøící vodièe nebo pokozený/nekompletní/nezakrytovaný pøístroj !!
PØÍSTROJ SLOUÍ PRO JEDNOFÁZOVÁ MÌØENÍ V BÌNÉ SÍTI 230V%/-15%, 50Hz
Komponenty a pøístroje elektro
www.inelectric.cz www.kelectric.eu
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- pouití pro mìøení pøímo v zásuvkách elektrické instalace - speciální provedení zástrèky se 2
ochrannými zdíøkami PE / uzemnìní - zapojuje se k pøístroji podle barevného kódování. Pouití poute pro reim NO TRIP.
Po pøipojení na mìøenou sí by mìla svítit zelená LED VOLTAGE POLARITY ( správnì zapojeny vodièe P-E ( L-PE) a P-N (L-N),
pokd LED nesvítí vytáhnìte zástrèku a otoète ji o 180o.
NENÍ DOVOLENO pouívat pøístroj, pokud svítí èervená LED VOLTAGE POLARITY - jsou chybnì zapojeny L a N nebo chybí
pøipojení PE - nutno ve znovu zkontrolovat !

- mìøící vodièe s ukonèením- pouití pro mìøení v rozvadìèích, lze pouít v reimu HOGH CURRENT I NO
TRIP - zapojují se k pøístroji podle barevného kódování. Do mìøeného obvodu se pøipojují podle barev dané
fáze. Po pøipojení na mìøenou sí by mìla svítit zelená LED VOLTAGE POLARITY ( správnì zapojeny vodièe P-E ( L-PE) a P-N
(L-N).
NENÍ DOVOLENO pouívat pøístroj, pokud svítí èervená LED VOLTAGE POLARITY - jsou chybnì zapojeny L a N nebo chybí
pøipojení PE - nutno ve znovu zkontrolovat !

POZOR - pøi tìchto mìøeních dochází k mikovému vývinu tepla na snímacím rezistoru a 6kW. Pøi velmi èastých mìøeních
mùe dojít k pøehøátí snímacího rezistoru a tím zapùsobí tepelná ochrana. Na displeji se zonbrazí ikona teploty
a je tøeba
pøeruit mìøení a do doby vychladnutí rezistoru
Mìøení je provádìno na síti pod napìtím, do pøístroje se dostává napìtí a proud ze sítì - dbejte proto pøísluné opatrnosti a
dodrujte veobecné zásady práce pod napìtím pøi provádìní mìøení ! !
Mìøí se proud protékající obvodem v reimu zkratu a v reimu bez zátìe, pøístroj pak poèítá hodnotu impedance obvodu poruchové smyèky v místì pøipojení pøístroje.
- mìøení proudem a 7A, POUZE dvouvodièové mìøení, umoòuje vyhodnocení
impedance s vìtí pøesností, mìøí se jak obvod L-N, tak L-PE, lze provést I odhadní mìøení zkratového proudu PFC v místì
pøipojení pøístroje. Pøi tomto mìøení ale zapùsobí ochrany proudových chránièù, pokud jsou v obvodu.
!! Pøístroj mìøení skuteènou impedanci smyèky, ne pouze hodnotu odporu této smyèky (bìné pøístroje této skupiny od jiných
výrobcù) !! Proto mohou vzniknout pøi mìøeních rùznými pøístroji rùzné výsledky, ve støídavých obvodech je vak mìøení impedance podstatné !!
K tomuto mìøení lze pouít výhradnì mìøící vodièe ACC063, nutno propojit na zeleném mìøícím hrotu modrý a zelený vodiè

Pøed mìøením je nutno odpojit spotøebièe v mìøeném obvodu od sítì. Nastavte na otoèném pøepínaèi HIGH, pøipojte mìøící
vodièe do obvodu, zkontrolujte na displeji hodnotu zmìøeného napìtí dané fáze a stisknìte TOUCH TO TEST. Pøístroj zobrazí
hodnotu impedance poruchové smyèky a na pomocném displeji se zobrazí hodnota napìtí. Hodnoty zkratových proudù PFC/PSC
se zobrazí po stisku tlaèítka PFC/PSC
Pro mìøení svìtelných obvodù je tøeba pouít tøívodièové zapojení ACC063 èervený vodiè na fázový vodiè instalace, èerný na N
zelený na PE
- reim NTL - No Trip Loop - mìøení proudem niím, ne jsou vybavovací proudy proudových chránièù. Proto je toto mìøení citlivìjí na vnìjí vlivy - indukované ruení, pøechodové dìje, atd. Z bezpeènostních
dùvodù je ale tento reim doporuèován na obvody v sítích TT.
Pøed mìøením je nutno odpojit spotøebièe v mìøeném obvodu od sítì. Nastavte na otoèném pøepínaèi NO TRIP, pøipojte mìøící
vodièe nebo adaptér do obvodu, zkontrolujte na displeji hodnotu zmìøeného napìtí dané fáze a stisknìte TOUCH TO TEST.
Pøístroj zobrazí hodnotu impedance poruchové smyèky a na pomocném displeji se zobrazí hodnota napìtí. Hodnoty zkratových
proudù PFC/PSC se zobrazí po stisku tlaèítka PFC/PSC
Pro mìøení svìtelných obvodù je tøeba pouít tøívodièové zapojení ACC063 èervený vodiè na fázový vodiè instalace, èerný na N
zelený na PE
Reim HANDS-FREE - stisknìte tlaèítko HANDS-FREE, reim bude platit do opìtovného stiku tlaèítka HANDS-FREE nebo do zmìny
reimu otoèným pøepínaèem. V tomto reimu se provede mìøení ihned po pøipojení pøístroje do mìøeného obvodu.
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PØED mìøením odpojte mìøící vodièe od mìøeného obvodu a navolte poadovaný reim práce RCD.
NENÍ DOVOLENO ponechávat volné anebo jednou stranou nepøipojené jakékoliv mìøící vodièe, neponechávete pøístroj
bez dozoru, nedotýkejte se zaøízení, jejich vodivé èásti jsou pøipojeny na napájecí sí !!
Pøed mìøením vdy zkontrolujte mìøící pøístroj a mìøící vodièe, jejich neporuenost a technický stav, nikdy
nepouívejte pokozené mìøící vodièe nebo pokozený/nekompletní/nezakrytovaný pøístroj !!
PØÍSTROJ SLOUÍ PRO JEDNOFÁZOVÁ MÌØENÍ V BÌNÉ SÍTI 230V%/-15%, 50Hz.
NIKDY JEJ NEZAPOJUJTE MEZI 2 FÁZOVÉ VODIÈE !!
Zapojení pro mìøení je výhradnì 3-vodièové, buï se mìøí pøímo v zásuvce s pomocí adaptéru KAMP12 nebo zapojením
mìøícíh vodièù ACC063 za daným chránièem, hnìdý vodiè na fázový vodiè, modrý na N, zelený na PE, lze pouít I krokosvorky.
Po pøipojení adaptéru KAMP12 na mìøenou sí by mìla svítit zelená LED VOLTAGE POLARITY ( správnì zapojeny vodièe
P-E ( L-PE) a P-N (L-N), pokd LED nesvítí vytáhnìte adaptér a otoète jej o 180o.
Po pøipojení mìøících vodièù ACC63 na mìøenou sí by mìla svítit zelená LED VOLTAGE POLARITY ( správnì zapojeny
vodièe P-E ( L-PE) a P-N (L-N).
NENÍ DOVOLENO pouívat pøístroj, pokud svítí èervená LED VOLTAGE POLARITY - jsou chybnì zapojeny L a N nebo
chybí pøipojení PE - nutno ve znovu zkontrolovat !
Pøi prvním zapojení pøístroje tento provede kontrolu správného zapojení vodièù a zobrazí hodnotu daného fázového
napìtí
Po zapojení pøístroje do obvodu proveïte jete jednou kontrolu pøipojení - dotknìte se pole TOUCH TO TEST vedle oranového
tlaèítka, hodnoty na displeji by se nemìly zmìnit. Pokud èervenì bliká LED VOLTAGE POLARITY a je zvukový signál, pøerute
ihned práci a zkontrolujte znovu správnost zapojení. Pokud signál trvá, kontaktujte svého dodavatele elektrické energie.
Pøístroj provádí testy bìných proudových chránièù RCD v reimu standardním (AC) a v reimu selektivním. Kontrolováno je:
- èasové zpodìní reakce RCD není vìtí, ne 300ms (typ AC) - test x1
- RCD není náchylný na náhodné zapúsobení a nevybaví pøi rozdílovém proudu 0,5 d In - test x1/2
- pro RCD s d In 30mA , zdali èas reakce pøi pøekroèení 5x d In je mení, ne 40ms - test x5
Vechny testy funkcí musí být provedeny jak v kladné, tak v záporné pùlperiodì prùbìhu napìtí, proto je tøeba testy provést
prakticky 2x. Pøístroj KT63 umoòuje hromadné provedení tìchto testù na daném obvodu.
Volby reimu práce otoèným pøepínaèem provádìjte pouze pøi odpojeném pøístroji od sítì !!!
- nastavte pøepínaè do polohy 30mA AUTO a pøístroj provede po stisknutí TOUCH TO TEST vech 6 testù
daného chránièe najednou . Zobrazí se v ýsledek testù + dalích parametrù, vyadovaných normami . Pøepínání zobrazení je
opìtovným stiskem tlaèítka RCD-RECALL
nastavte nejdøíve otoèný pøepínaè do polohy rozdílového jmenovitého proudu podle Vaeho typu chránièe,
reim testu se volí opìtovným stikem tlaèítka x 1/2, x 1, x5 - indikace ikonami na LCS displeji, test se spustí stiskem tlaèítka
TOUCH TO TEST:
- test se provede s poèáteèní kladnou pùlperiodou, po provedení testu, pokud nedojde k vybavení chránièe, pøístroj
krátkým pípnutím signalizuje správný stav chránièe a zobrazí se èíslo 2000 ( hodnota 2000ms znamená èas zkouky byl delí jak
2s), nápis PASS ( stav v poøádku). Pokud dojde k vybavení døíve, zobrazí se èas vybavení a ozve se pípnutí 2x . Po nìkolika
sekundách se pøístroj pøepne do testu s poèáteèní zápornou pùlperiodou, test se spustí opìt stiskem TOUCH TO TEST, výsledky
se zobrazují obdobnì.
- postup je obdobný jako výe, pouze nutno navolit tlaèítkem daný reim. Pro vyhodnocení testu platí, e pøi reimu 1x
je dovolený èas vybavení max. 300ms.
- funkce je dostupná pouze pro chránièe s d In 30mA postup je obdobný jako výe, pouze nutno navolit tlaèítkem daný
reim. Pro vyhodnocení testu platí, e pøi reimu 5x je dovolený èas vybavení max. 40ms.
- RAMP - reim se volí dalím stiskem tlaèítka x 1/2, x 1, x5, po stiku tlaèítka TOUCH TO TEST
pak pøístroj postupnì zvyuje hodnotu rozdílového proudu s krokem 3mA a mìøí hodnotu rozdílového proudu, pøi kterém dojde k
vybavení chránièe. Tento reim má význam zejména pøi diagnostice a v pøípadech, kdy dochází k samovolným reakcím chránièe.
- pøístroj vdy automaticky provede první mìøení s poèáteèní kladnou pùlperiodou a po
opìtovném sputìní mìøení s poèáteèní zápornou pùlperiodou. Druh mìøení je indikován ikonou s pøíslunou vlnovkou na displeji.

Velikost 195x75x127mm, váha 750g (s bateriemi), referenèní pracovní podmínky
teplota 23oC+/- 5oC, RH 45-75%, napìtí sítì 230V50Hz, nadm. výka do 2000m
n.m. , napìtí baterií 6VDC (4x1,5V R6) - indikace ukazatelem
Dovolená pracovní teplota 0-40oC , vlhkost <80 % bez kondenzace, skladovací
teplota -20 oC a +60oC, vlhkost <75% bez kondenzace.
Tìlo pøístroje plast, ergonomický tvar, popruh pro zavìení na krk, umoòuje mít
volné obì ruce.
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Vá dodavatel:
Ing. Petr Kotas
Rakovecká 809, 73543 Albrechtice
tel: +420 777884900, 596428717
IÈO: 13638408
kontakt@koel.cz www.inelectric.cz
Rádi Vám pøístroje a prvky dodáme

