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DENNA GARANTI UTGÖR DIN ENDA GOTTGÖRELSE. INGA ANDRA
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Introduktion
368/369 AC Leakage Current Clamp (produkten) är ett handhållet verktyg för mätning av acläckström.
Principen för mätning av läckström
Baserat på den elektromagnetiska induktionsprincipen har produkten en ringformad
strömtransformator som består av en metallkärna och spollindning. Strömtransformatorn
känner av det magnetiska fält som genereras av strömmen eller av vektorsumman av den
ström som flödar i ledaren under testet. Strömtransformatorn skapar sedan en ström som står
i proportion till den ström som flödar i ledaren.
Se Produkfunktioner mot slutet av den här handboken.
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Kontakta Fluke
Kontakta Fluke genom att ringa något av följande telefonnummer:
•

Teknisk support i USA: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)

•

Kalibrering/reparation i USA: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)

•

Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

•

Europa: +31 402-675-200

•

Japan: +81-3-6714-3114

•

Singapore: +65-6799-5566

•

Övriga världen: +1-425-446-5500

Du kan också besöka Flukes webbplats på adressen www.fluke.com.
Registrera din produkt genom att gå till http://register.fluke.com.
Visa, skriv ut eller hämta det senaste tillägget till handboken genom att gå till
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
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Säkerhetsinformation
Rubriken Varning anger riskfyllda förhållanden och åtgärder som är farliga för användaren.
Rubriken Försiktighet anger förhållanden och åtgärder som kan orsaka skador på produkten
eller den utrustning som testas.
 VARNING
För att undvika risk för elektrisk stöt, brand och personskador:
•

Läs alla instruktioner noga.

•

Läs ”Säkerhetsinformation” innan du använder produkten.

•

Använd endast produkten enligt instruktionerna, annars kan
produktskyddet förstöras.

•

Använd inte produkten i närheten av explosiv gas, ånga eller i fuktiga
eller våta miljöer.

•

Undersök produkten före varje användning. Leta efter sprickor och
saknade delar på produkten eller utgående kabelns isolering. Leta även
efter lösa eller försvagade komponenter. Undersök noga isoleringen runt
tångens käftar. Se avsnittet produktöversikt , alternativet .

•

Använd inte produkten om den är skadad.

•

Inaktivera produkten om den är skadad.
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•

Använd inte produkten om den fungerar felaktigt.

•

Följ lokala och nationella säkerhetskrav. Använd personlig
skyddsutrustning (godkända gummihandskar, ansiktsskydd och
brandsäkra kläder) för att undvika chock och gnistexplosion där farliga
spänningsförande ledare är exponerade.

•

Rör inte spänningar >30 V ac RMS, 42 V ac topp, eller 60 V dc.

•

Begränsa insatsen till den specificerade mätkategorin, spännings- eller
strömklassning.

•

Håll produkten bakom känselbarriären. Se avsnittet produktöversikt ,
alternativet .

•

Batteriluckan måste vara stängd och låst innan du använder produkten.

•

Byt ut batterierna när lågt batteriindikatorn visas för att undvika felaktiga
mätningar.

•

Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid,
eller om den ska förvaras i temperatur som överstiger 50 °C. Om
batterierna inte tas ur kan produkten skadas av batteriläckage.

•

Använd inte produkten med luckorna borttagna eller höljet öppet.
Exponering för farlig spänning är möjlig.

•

Om batteriet läcker ska du reparera produkten före användning.
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•

Använd endast specificerade utbytesdelar.

•

Låt en godkänd tekniker reparera produkten.

För en säker användning av produkten ska du inte använda den inom externa
lågfrekventa magnetfält >100 A/m.
Försiktighet
För att undvika skador på produkten:
•

Utsätt inte tången för kraftiga stötar, vibrationer eller överdriven kraft.

•

Om damm kommer in i den övre delen av tången, ta omedelbart bort det.
Stäng inte käftarna när det finns dammpartiklar i lederna eftersom det
kan skada givaren.
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Tabell 1 är en förteckning över de symboler som används på produkten och i denna handbok.
Tabell 1. Symboler
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VARNING. RISK FÖR FARA.



VARNING. FARLIG SPÄNNING. Risk för elektrisk stöt.



Läs användardokumentationen.



Dubbelisolering



Placering runt och borttagning från oisolerade farliga strömförande ledare är
tillåten.



Använd inte inom externa lågfrekventa magnetfält >100 A/m.



Mätkategori III kan användas för test- och mätkretsar anslutna till
distributionsdelen av byggnadens NÄT-installation med låg spänning.
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Tabell 1. Symboler (forts.)



Batteri



Uppfyller direktiven för Europeiska unionen.



Certifierad av CSA Group enligt nordamerikanska säkerhetsstandarder.



Uppfyller relevanta australiensiska EMC-standarder.



Uppfyller relevanta sydkoreanska EMC-standarder.



Denna produkt uppfyller märkningskraven enligt WEEE-direktivet.
Märkningsetiketten anger att du inte får kassera denna elektriska/elektroniska
produkt tillsammans med vanliga hushållssopor. Produktkategori: Med
hänvisning till utrustningstyperna i WEEE Directive Annex I, är denna produkt
klassad som produkt av typen kategori 9 ”Monitoring and Control
Instrumentation” (Instrument för övervakning och styrning). Kassera inte
denna produkt tillsammans med osorterade, vanliga sopor.
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Produktöversikt
Tabell 2 och figur 1 förklarar produktens funktioner.
Tabell 2. Funktioner
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Håll fingrarna under känslebarriären.



Tryck på  för att låsa mätvärdet på skärmen. När den trycks på visas  på
skärmen. Vid upprepat tryck avbryts mätvärdeslåsning och  försvinner.



Skärmen visar mätvärdet (digital avläsning), enhet, funktion och symbolen för lågt
batteri.



Tryck på för att välja mätområde för ac-ström (antingen mA eller A). Håll in
 under två sekunder för att aktivera filtret.



Tryck på för att visa minimi-, maximi- och medelvärde. När den trycks på visas
 på skärmen.
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Tabell 2. Funktioner (forts.)


Tryck på  för att slå på skärmens bakgrundsbelysning. Håll in  under två
sekunder för att stänga av spotlighten. Se Spotlight.



Tryck på  för att slå på eller av produkten.



Tångöppnare



Tryck ihop tångens låsknapp och öppnare för att låsa upp tången.



Spotlight. Se Spotlight.



Tång



Batterihus rymmer batterierna. Se Batterier.
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Figur 1. Produktegenskaper
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Skärmen
Tabell 3 och figur 2 förklara produktens skärm.
Tabell 3. Skärm


Batterisymbol



Huvudskärm



Produkten söker efter frekvenser.



Fluke Connect är på. (Endast tillgängligt för 368 FC och 369 FC)



Min-, Max- eller Avg-värde visas.



MinMax-läget är aktivt.



Pausläget är aktivt.



Filtret är aktivt och filtrera signaler från 40 Hz – 70 Hz.



MA AC eller AC



Återstående minne (endast tillgängligt för 368 FC och 369 FC).



Produktens identifieringsnummer vid användning av Fluke Connect.
(Endast tillgängligt för 368 FC och 369 FC)
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Figur 2. Skärm
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Rengöra produkten
Tvätta då och då av höljet med en trasa och ett svagt rengöringsmedel.
 Försiktighet
Undvik skador på produkten genom att inte använda slipmedel eller
lösningsmedel vid rengöring.
1.

Kontrollera att tångens kontaktyta är ren. Främmande material förhindrar att tången
stängs ordentligt vilket kan leda till mätfel.

2.

Öppna tången och rengör tångens metalländar med en lätt oljad trasa.

Underhåll
Om produkten är trasig eller inte fungerar korrekt kan du följa stegen nedan för att isolera
problemet:
1.

Kontrollera att tångens kontaktyta är ren. Främmande material förhindrar att tången
stängs ordentligt vilket kan leda till mätfel.

2.

Kontrollera att frekvensen på produkten är korrekt.
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Reservdelar
Reservdelar visas i tabell 4. För att beställa, se Kontakta Fluke.
Tabell 4. Reservdelar
Artikel-/Modellnr
Batteri
Montering av batterilucka
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Beskrivning

Flukes artikel-nummer

2AA, NEDA 15A, IEC LR6

376756

Engelska

4700598

Kinesiska

4739829

AC Leakage Current Clamp
Specifikationer

Specifikationer
Allmänt
Mätfunktioner ........................................ AC-ström
Skärm (LCD) .......................................... Digital avläsning: 3300 enheter, LCD-skärmens
uppdateringsfrekvens 4 gånger/sek
Frekvensval ........................................... mA/A: manuellt val
3 mA/30 mA/300 mA: automatiskt val
3 A/30 A/60 A: automatiskt val
Batteri
Typ ...................................................... 2 AA, IEC LR6, NEDA 15A, alkaliskt
Livslängd............................................. >150 timmar utan bakgrundsbelysning och spotlight
Maximal ledardiameter ......................... 368: 40 mm, 369: 61 mm
Automatisk avstängning ...................... 15 minuter efter senaste väljaromställning eller
knapptryckning.
Mått
369 .................................................... 116 mm (w) x 257 mm (h) x 46 mm (d)
368 .................................................... 101 mm (w) x 234 mm (h) x 46 mm (d)
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Vikt
369 ...................................................... 600 g
368 ...................................................... 500 g

Elektriska specifikationer
Referensförhållanden ........................... 23 ±5 °C och 80 % maximum relativ luftfuktighet
A AC-frekvens ....................................... 3 mA, 30 mA, 300 mA, 3 A, 30 A, 60 A
Frekvensområde ................................... 40 Hz till 1 KHz
Toppfaktor ............................................. 3
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Växelströmmätning
Noggrannheten specificeras för ett år efter kalibrering. Noggrannhet uttrycks som ±(% av
avläsning + siffror)
368

Mätområde

Upplösning

369

T.C./°C
utomhus
Filter PÅ
Filter AV
Filter PÅ
Filter AV
(40 till 70 Hz) (40 till 1 kHz) (40 till 70 Hz) (40 till 1 kHz) 18 °C till 28 °C

3 mA[1]

0,001 mA 1+5

1+5

1,5+5

1,5+5

0,02+1

30 mA

0,01 mA

1+5

1+5

1,5+5

1,5+5

0,02+1

300 mA

0,1 mA

1+5

1+5

1,5+5

1,5+5

0,02+1

3A

0,001 A

1+5

1+5

1,5+5

1,5+5

0,02+1

30 A

0,01 A

1+5

1+5

1,5+5

1,5+5

0,02+1

60 A

0,1 A

2+5

2+5

2+5

2+5

0,02+1

[1] Minsta värdet är 10 μA rms.
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Miljöspecifikationer
Arbetstemperatur .................................. -10 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur ........................... -40 °C till +60 °C
Luftfuktighet vid drift
(utan kondensbildning) ........................ icke-kondenserande (< 10 °C)
90 % relativ luftfuktighet (10 °C till 30 °C)
75 % relativ luftfuktighet (30 °C till 40 °C)
45 % relativ luftfuktighet (40 °C till 50 °C)
Kapslingsklassning .............................. IEC 60529: IP30 med tång stängd
Höjd över havet vid drift ....................... 2000 m
Höjd över havet vid förvaring .............. 12 000 m
Strömsensorns driftklass ..................... IEC 61557-13: Klass 1 ≤100 A/m
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Internationellt ................................ IEC 61326-1: Industriell elektromagnetisk miljö
CISPR 11: Grupp 1, Klass B
Grupp 1: Utrustningen genererar och/eller använder konduktivt kopplad radiofrekvent
energi som behövs för utrustningens egen interna funktion.
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Klass B: Utrustningen är lämplig för användning i hushållsmiljö och i miljöer som är
direktanslutna till lågspänningsnätverk som förser bostadshus med ström.
Strålning som överskrider de nivåer som krävs enligt CISPR 11 kan genereras när
utrustningen ansluts till ett testobjekt.
Korea (KCC) ................................... Utrustning i klass A (industriell utsändning och
kommunikation)
Klass A: Den här produkten uppfyller kraven för industriell utrustning som alstrar
elektromagnetiska vågor och säljaren eller användaren ska vara uppmärksam på det.
Denna utrustning är avsedd för användning i företagsmiljö och inte för hemmabruk.
US (FCC) ........................................ 47 CFR 15, del B. Den här produkten anses vara en
undantagen enhet enligt paragraf 15.103.

Säkerhetsspecifikationer
Säkerhet
Allmänt .............................................. IEC61010-1: Föroreningsgrad 2
Mätning ............................................. IEC61010-2-032: CAT III 600 V
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Produktfunktioner
Automatisk avstängning

Bakgrundsbelysning

2 Min

15 Min

hyz003.eps
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Belastning

Mät
1

3

Belastning
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2

Enfasig tretrådskrets
eller
tretråds-/trefaskrets

Jordledning
• Exempel på mätning av belastningsström

Belastning

Belastning

Single-Phase
Two-Wire Circuit

Sätt in endast en av kablarna genom tången.
hyz005.eps

22

AC Leakage Current Clamp
Specifikationer

Spotlight
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Batterier
2
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1
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