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Begrenset garanti og ansvarsbegrensning
Amprobe-produktet skal være uten defekter i materiale og utførelse i ett år 
fra kjøpsdatoen med mindre lokale lover krever noe annet. Denne garantien 
dekker ikke sikringer, éngangsbatterier eller skader som skyldes uhell, vanskjøtsel, 
misbruk, endring, forurensning, eller unormale driftsforhold eller håndtering. 
Forhandlere har ikke rett til å forlenge garantier på vegne av Amprobe. For 
å få service i garantiperioden må du returnere produktet med kjøpsbevis til 
et autorisert Amprobe-servicesenter eller til en Amprobe-forhandler eller 
-distributør. Se avsnittet Reparasjon for mer informasjon. DENNE GARANTIEN 
ER DITT ENESTE BOTEMIDDEL. ALLE ANDRE GARANTIER – ENTEN DIREKTE, 
INDIREKTE ELLER LOVBESTEMTE – INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER 
OM EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER SALGBARHET, FRASKRIVES 
HERVED. PRODUSENTEN SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE, INDIREKTE, 
TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAP, UANSETT ÅRSAK ELLER 
TEORI. Siden noen stater eller land ikke tillater fraskrivelse eller begrensning 
av en garanti eller av tilfeldige skader eller følgeskader, er det mulig at denne 
ansvarsbegrensningen ikke gjelder for deg.

Reparasjon
Alle Amprobe-verktøy som returneres for reparasjon eller kalibrering, enten 
dekket under garanti eller ikke, skal ha følgende vedlagt:ditt navn, bedriftens 
navn, adresse, telefonnummer og kjøpsbevis. Du bør også vedlegge en 
kort beskrivelse av problemet eller tjenesten som er ønsket og inkludere 
prøveledningene med måleren. Utgifter for reparasjon eller utskifting utenfor 
garanti skal betales via sjekk, postanvisning, kredittkort med utløpsdato, eller en 
kjøpsordre utstedt til Amprobe.

Reparasjon og utskifting under garanti – Alle land
Les garantierklæringen og kontroller batteriet før du ber om reparasjon. I 
garantiperioden kan eventuelle defekte testverktøy returneres til Amprobe-
distributøren for bytte mot samme eller lignende produkt. Se under "Where to 
Buy" på www.Amprobe.com for en liste over distributører nær deg. I USA og 
Canada kan enheter for reparasjon og utskifting under garanti også sendes til et 
Amprobe-servicesenter (se adressen under).

Reparasjon og utskifting utenfor garanti – USA og Canada
I USA og Canada skal enheter for reparasjon utenfor garanti sendes til et 
Amprobe-servicesenter. Ring Amprobe eller forhør deg på kjøpsstedet for 
nåværende priser for reparasjon og utskifting.

USA:  Canada:
Amprobe Amprobe
Everett, WA 98203 Mississauga, ON L4Z 1X9
Tlf.: 877-AMPROBE (267-7623) Tlf.: 905-890-7600

Reparasjon og utskifting utenfor garanti – Europa
I Europa kan enheter utenfor garanti kan erstattes av Amprobe-forhandleren mot 
betaling. Se under "Home – Servicepartner" på www.amprobe.eu for en liste over 
distributører nær deg.

Amprobe Europe*
Beha-Amprobe
In den Engematten 14
79286 Glottertal, Tyskland
Tlf.: +49 (0) 7684 8009 - 0
www.Amprobe.eu
* (Kun korrespondanse – ingen reparasjon eller utskifting er tilgjengelig fra denne 
adressen. Europeiske kunder bes ta kontakt med forhandleren.)
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1  Klembakke

2  Håndvern

3  Klembakkeutløser

4  LCD-skjerm

5  Indikator på midten av klembakken for strømmåling

6  Baklys-/lommelykt- og funksjonsknapper
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7  AUTO: Auto vekselstrøm-/likestrømmålingsmodus aktiv
8   Kontaktløs spenningsmodus aktiv

9   Negativ måling

10   Indikator for batteristatus

11  A: Amperer

12   Vekselstrøm (AC)

  Likestrøm (DC)

13  HOLD: Datahold

14  LPF: Lavpassfiltermodus aktiv

15  INRUSH: Innkoblingsstrømmodus aktiv

16  ∆ Relativ null er aktiv 

SYMBOLS

Kan tilføre og fjerne fra farlige førende ledere

 Forsiktig! Fare for elektrisk støt

W Forsiktig! Se forklaringen i denne håndboken

T Utstyret er beskyttet med dobbelt isolasjon 
eller forsterket isolasjon

J Jording

CAT III Overspenningskategori III

B Vekselstrøm (AC)

F Likestrøm (DC)
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Batteri

) Canadian Standards Association (NRTL/C)

P I samsvar med europeiske direktiver

I samsvar med relevante australske standarder

= Ikke kast dette produktet som usortert 
restavfall. Kontakt en kvalifisert miljøstasjon

SIKKERHETSINFORMASJON
Måleren er i samsvar med:
•	 UL/IEC/EN 61010-1, CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12, 

forurensningsgrad 2, målekategori III 600 V

•	 IEC/EN 61010-2-032, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-032-12

•	 EMC IEC/EN 61326-1

Målekategori III (CAT III) viser til målinger av fast 
koblet utstyr i faste installasjoner, fordelingskort og 
effektbrytere. Den inkluderer også kabler, samleskinner, 
koblingsbokser, brytere, stikkontakter i den faste 
installasjonen og stasjonære motorer med permanent 
tilknytning til faste installasjoner.

CENELEC-direktiver
Instrumentene er i samsvar med CENELECs 
Lavspenningsdirektiv 2006/95/EF og Direktiv om 
elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF.

W Advarsel: Les før bruk
For å unngå fare for elektrisk støt eller personskade:
•	 Bruk bare måleinstrumentet som spesifisert i 

denne håndboken, eller så kan beskyttelsen som 
måleinstrumentet gir bli svekket.

•	 Unngå å arbeide alene, slik at andre kan hjelpe hvis 
nødvendig.

•	 Ikke bruk måleren i våte eller skitne omgivelser.
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•	 Ikke bruk måleren hvis den er skadet. Inspiser måleren 
før bruk. Se etter sprekker eller manglende plast. 
Kontroller spesielt isolasjonen rundt kontaktene.

•	 Måleren må kun repareres av kvalifisert 
servicepersonell.

•	 Vær ekstremt forsiktig når du arbeider i nærheten av 
nakne ledere eller samleskinner. Kontakt med lederen 
kan føre til elektrisk støt.

•	 Ikke hold måleren på noe sted utover sperren. 

•	 Når du måler strøm plasserer du lederen i midten av 
braketten. 

•	 Bruk aldri måleren når batteridekselet er tatt av eller 
kabinettet er åpent.

•	 Du må ta klembakken av en spenningsførende leder 
før du tar av batteridekselet eller åpner kabinettet til 
måleren.

•	 Vær forsiktig når du arbeider med spenning over 30 V 
vekselstrøm effektivverdi, 42 V vekselstrøm spissverdi 
eller 60 V likestrøm. Disse spenningene utgjør en 
risiko for støt.

•	 Ikke forsøk å måle noen spenning som kan overstige 
den maksimale rekkevidden til måleren.

•	 Bruk riktig funksjon for målinger.

•	 Ikke bruk måleren rundt eksplosiv gass, damp eller 
støv.

•	 Bruk kun 1,5 V LR44-batterier, riktig montert i 
måleren, til å drive måleren.

•	 For å unngå feilmålinger som kan føre til elektrisk støt 
og skade må du skifte batteriet så snart indikatoren 
for lavt batterinivå ( ) vises. Kontroller måleren med 
en kjent kilde før og etter bruk.

•	 Bruk kun spesifiserte reservedeler ved reparasjon.

•	 Pass på at du er i samsvar med lokale og nasjonale 
sikkerhetsforskrifter. Bruk personlig verneutstyr for å 
hindre skade fra støt og lysbueeksplosjoner der farlige 
spenningsførende ledere er utsatt.



6

PAKKE UT OG KONTROLLERE

Pakken skal inneholde:

 1   Klemmemåler

 2   1,5 V LR44-batterier (montert)

 1   Bæreveske

 1   Bruksanvisning

Hvis noen av disse delene er skadet eller mangler, må du 
returnere den komplette pakken til kjøpsstedet for å bytte 
den.

MÅL

W Advarsel
For å unngå fare for elektrisk støt eller personskade:
•	 Unngå elektrisk støt eller personskade:

•	 Når du måler strøm plasserer du lederen i midten av 
braketten.

•	 Hold fingrene bak sperren. 

•	 Bruk riktig funksjon for målinger.

Knapp Beskrivelse

Trykk -knappen for å slå PÅ måleren 
(standard er auto vekselstrøm/likestrøm 
A-modus). Trykk i over ett sekund for å slå AV.

 Press

PressOFF >1 Sec

Trykk -knappen for å slå PÅ eller å slå AV 
LCD-baklys. Baklyset slås automatisk AV etter 
ca. 30 sekunder.

Press
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Trykk -knappen for å velge vekselstrøm A 
eller likestrøm A-modus. Trykk -knappen 
i over ett sekund for å gå tilbake til AUTO 
vekselstrøm/likestrøm A-modus.

Trykk -knappen for å åpne 
lavpassfiltermodus (LPF vises). Trykk én gang 
til for å gå inn innkoblingsmodus (INRUSH 
vises). Trykk igjen for å avslutte funksjonen.

 / Trykk -knappen for å aktivere kontaktløs 
spenningsmodus. Trykk en gang til for å 
avslutte kontaktløs spenningsmodus. 

Trykk -/ -knappen i over to sekunder for å 
tømme likestrøm A-målingen fra skjermen  
(∆ vises) og etablere en grunnlinje for 
likestrøm A.

Trykk -knappen i over to sekunder igjen for 
å gå ut av denne modusen.

W Forsiktig

1. Nullmodus kan kun aktiveres for likestrøm 
A og likestrøm A i Auto likestrøm/vekselstrøm 
A-modus.

2. Når nullmodus er aktivert (symbolet ∆ vises 
kun i likestrøm A og Auto likestrøm A-modus), 
vil oppveie restverdi ikke tilbakestilles før 
måleren er slått AV.  

3. Nullmodus kan aktiveres hvis restverdi < 6 
A i likestrøm A-modus, < 6 A likestrøm og < 
0,1 A vekselstrøm i Auto likestrøm/vekselstrøm 
A-modus.

HOLD Trykk HOLD-knappen for å fryse målingen på 
skjermbildet (HOLD vises). Målingen frigis når 
du trykker én gang til.

W Advarsel

For å unngå fare for elektrisk støt eller 
personskade må du være obs på at skjermen 
ikke endrer seg når HOLD er aktivert og du 
påfører en annen strømstyrke.
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Måling av vekselstrøm- og likestrømstyrke
W Advarsel
For å unngå elektrisk støt og personskade:
•	 Ikke hold måleren på noe sted utover sperren.

•	 Ikke bruk måleren til å måle strøm over den 
maksimale merkefrekvens (400 Hz). Sirkulerende 
strøm kan føre til at de magnetiske kretsene i 
klembakken når farlig høye temperaturer.

Slik måler du vekselstrøm eller likestrøm:
1. Slå på måleren ved å trykke  -knappen. Standard er 

auto vekselstrøm/likestrøm A-påvisningsmodus (AUTO 

vises). Trykk -knappen for å velge vekselstrøm A eller 

likestrøm A. Skjermen viser funksjonsmodus som er 

valgt. 

2. Åpne klemmen ved å trykke på klembakkeutløseren, 
og sett lederen som skal måles inn i klemmen. Sørg for 
at klembakken er godt lukket.

3. Lukk klemmen, og plasser lederen i midten ved hjelp 
av justeringsmerkene for klembakken.

4. Vis gjeldende måleverdi på skjermen.

W Forsiktig
Under strømmåling må du holde klembakken unna andre 
spenningsførende enheter som transformatorer, motorer 
eller spenningsførende ledninger, da disse kan negativt 
påvirke nøyaktigheten til målingen.

Auto

Press       > 1 Sec Press

Press

WCAT III 600 V

Sperre
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Likestrøm A nullmodus (likestrøm A og Auto 
likestrøm/vekselstrøm A-modus)
Trykk -/ -knappen i over to sekunder for å fjerne 
likestrøm A-målingen fra skjermen og etablere en 
grunnlinje for likestrøm A.

0A

Lavpassfilter
Trykk -knappen for å aktivere lavpassfiltermodus 
("LPF" vises).

Trykk én gang til, så går måleren inn i innkoblingsmodus 
(INRUSH vises). Trykk igjen for å avslutte funksjonen. 

LPF

Press 

100A/1KHz

Innkoblingsstrøm
Trykk -knappen for å åpne lavpassfiltermodus 
(LPF vises) først. Trykk én gang til for å gå inn 
innkoblingsmodus ("INRUSH" vises). Trykk igjen for å 
avslutte funksjonen. 

Måleren beregner effektivverdi i 100 ms når det oppdages 
en strømstyrke over 5 A.
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INRUSH

Kontaktløs spenningspåvisning
1. Trykk -knappen for å aktivere kontaktløs 

spenningsmodus (  vises). 
2. Spenningsspåvisningsantennen er plassert på toppen 

av den stasjonære klembakken for å påvise elektrisk 
felt omkring spenningsførende ledere

3. Signalstyrken til påvist elektrisk felt angis med en 
rekke stolper på skjermen og med pip. Jo sterkere det 
elektriske feltet er, desto flere stolper vises, og desto 
mer intenst piper måleren.
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Datahold
Trykk HOLD-knappen for å fryse målingen på skjermbildet 
(HOLD vises). Målingen frigis når du trykker én gang til.

W Advarsel
For å unngå fare for elektrisk støt eller personskade må 
du være obs på at skjermen ikke endrer seg når HOLD er 
aktivert og du påfører en annen strømstyrke.

HOLD

0A

Press HOLD

DC 100A

HOLD

Obs: Under datahold blinker skjermen hvis det målte 
signalet er 50 tellinger større enn skjermmålingen. 
Måleren kan ikke måle på trevs av veksels- og 
likestrømstyrke.

Slå automatisk av 
Måleren slås av hvis ingen knapper trykkes på 20 minutter.

For å slå på måleren på igjen trykker du på  -knappen 
og slipper den for å starte måleren på nytt. Måleren går 
inn i standardmodus (auto vekselstrøm/likestrøm A) når 
måleren slås PÅ igjen. 
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Deaktiver automatisk avslåing:

Trykk og hold -knappen mens du trykker -knappen. 

"Aoff" vises. Slipp - og -knappene. Måleren slås på 
og går inn i standard målefunksjon (auto vekselstrøm/
likestrøm A).

Modus for automatisk avslåing fortsetter igjen når 

måleren blir slått AV og PÅ igjen.

SPESIFIKASJONER

Skjerm 6000 tellinger

Påvisning Sann effektivverdi

Polaritet Automatisk

Visning utenfor område "OL" eller "-OL"

Oppdateringshastighet 2 ganger per sekund 
nominell

Driftstemperatur 32 °F til 122 °F (0 °C til 50 °C)

Relativ fuktighet

Ikke-kondenserende, 
32 °F til 86 °F (0 °C til 30 °C) 
≤ 80 %,
>86 °F til 104 °F (>30 °C til  
40 °C) ≤ 75 %,
>104 °F til 122 °F (>40 °C til  
50 °C) ≤ 45 %
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Oppbevaringstemperatur
-4 °F til 140 °F (-20 °C til 
60 °C), 0 % til 80 % relativ 
luftfuktighet (uten batteri)

Forurensningsgrad 2

Driftshøyde ≤ 2000 m 

Temperaturkoeffisient
nominell 0,2 x (spesifisert 
nøyaktighet)/ °C , <18°C, 
>28°C)

Forbigående beskyttelse 6,0 kV (1,2/50 µs 
sprangmessig)

E.M.C. I samsvar med IEC/EN 61326-1 

Sikkerhetsoverholdelse IEC/EN 61010-1, IEC/EN 
61010-2-032

Myndighetsgodkjenning ) P 

Sjokkvibrering MIL-PRF-28800F for A klasse 
2-instrument

Mostandig mot fall 4 fot (120 cm)

Strømforsyning To 1,5 V LR44-batterier 

Batterilevetid 20 timer

Indikasjon for lavt 
batterinivå  

Slå automatisk av Inaktiv i 20 minutter

Mål (L x B x H) 5,8 x 2,4 x 1,3 tommer  
(147 x 60 x 32 mm) 

Vekt 140 g (0,31 pund) 

Klembakkeåpning og 
lederdiameter Maks. 0,98 tommer (25 mm)
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ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER

Nøyaktighet oppgis som ± (% av måling + tellinger av 
minst signifikant siffer) ved 23 °C ± 5 °C, med en relativ 
luftfuktighet under 80 % RF, vekselstrøm A-spesifikasjoner 
er vekselstrøm-koblet, sann effektivverdi Spissfaktor kan 
være opp til 3,0 som 4000-telling.

For ikke-sinusformede bølgeformer økes nøyaktigheten 
med spissfaktor (C.F.):

Legg til 3,0 % for C.F. 1,0 ~ 2,0

Legg til 5,0 % for C.F. 2,0 ~ 2,5

Legg til 7,0 % for C.F. 2,5 ~ 3,0

Feilplassert klemme: ±1,5 % av målingen på skjemen

Vekselstrøm

Område 60,00 A 300,0 A

Oppløsning 0,01 A 0,1 A

Nøyaktighet 
50 Hz til 100 Hz  

± (1,5 % + 25 LSD) 
ved < 3 A
± (1,5 % + 5 LSD) 
ved ≥ 3 A

± (1,5 % + 5 LSD) 

Nøyaktighet 
100 Hz til 400 Hz  

± (2,5 % + 25 LSD) 
ved < 3 A
± (2,5 % + 5 LSD) 
ved ≥ 3 A

± (2,5 % + 5 LSD)

Frekvensrespons: 50 til 400 Hz (sinuskurve)

Likestrøm 

Område 60,00 A1) 300,0 A

Oppløsning 0,01 A 0,1 A

Nøyaktighet ± (1,5 % + 10 LSD)2) ± (1,5 % + 5 LSD) 
1)  Det er variasjoner på mindre enn 0,3 A ved måling i 

forskjellige retninger.
2)  Legg 10 LSD til nøyaktighet i Auto vekselstrøm/likestrøm 

A-modus.
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Lavpassfilter

Område 60,00 A 300,0 A

Oppløsning 0,01 A 0,1 A

Nøyaktighet 
50 Hz til 60 Hz  

± (3,5 % + 25 LSD) 
ved < 3 A
± (3,5 % + 5 LSD) 
ved ≥ 3 A

± (3,5 % + 5 LSD) 

Avskjæringsfrekvens (-3 dB): Ca. 160 Hz
Dempingsegenskap: Ca. -24 dB/oktav

Innkoblingsstrøm

Område 300,0 A

Oppløsning 0,1 A

CIntegrasjonstid: 100 ms
Utløsingsstrømstyrke: 5,0 A

Kontaktløs spenningspåvisning 
Spenningsområde: 80 V til 600 V, 50 Hz til 60 Hz
Indikasjon:stolper og pipetoner i forhold til feltstyrken
Påvisningsfrekvens: 50/60 Hz
Påvisningsantenne:inne i oversiden av den stasjonære 
klembakken

VEDLIKEHOLD OG REPARASJON

Dersom måleren ikke fungerer, kontrollerer du batteri, 
prøveledninger, osv., og bytt om nødvendig.

Dobbeltsjekk følgende:
1. Bytt sikring eller batteri hvis apparatet ikke fungerer.
2. Se gjennom bruksanvisningen for eventuelle feil eller 

mangler i operasjonsprosedyren.
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Med unntak for utskifting av batteri, bør enhver 
reparasjon av måleren kun utføres av et fabrikkautorisert 
servicesenter eller av annet servicepersonell som er 
kvalifisert for instrumentet.

Frontpanelet og esken kan rengjøres med en mild 
blanding av såpe og vann. Påfør sparsomt med en 
myk klut, og la det tørke helt før du bruker. Ikke bruk 
aromatiske hydrokarboner, bensin eller klorløsemidler til 
rengjøring.

UTSKIFTING AV BATTERI

Når batterispenningen synker under verdien som kreves 
for forsvarlig drift, vises batterisymbolet (  ).

W Advarsel
Koble fra prøveledningene før du åpner esken for å unngå 
personskade eller skade på måleren.

Følg denne fremgangsmåten for bytte BATTERI:

1. Fjern måleren fra målekretsen.

2. Sett måleren til OFF.

3. Ta skruene av batteridekselet, og åpne batteridekselet

4. Ta ut batteriene, og sett inn to alkaliske 1,5 V-batterier 
(LR44). Pass på riktig polaritet når du monterer 
batteriene.

5. Sett batteridekselet på igjen, og stram skruene. 
Batteri: 2 x 1,5 V (LR44)
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Vennligst
resirkuler

Amprobe®

www.Amprobe.com
info@amprobe.com
Everett, WA 98203 
Tel: 877-AMPROBE (267-7623)

Amprobe® Europe
Beha-Amprobe
In den Engematten 14
79286 Glottertal, Germany
Tlf.: +49 (0) 7684 8009 - 0
www.beha-amprobe.com

Besøk www.Amprobe.com for
•	 Katalog
•	 Bruksmerknader
•	 Produktspesifikasjoner
•	 Bruksanvisninger


