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1.  ΓΕΝΙΚΑ 
 
 
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MACROTEST 5035.  
Το όργανο έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να παρέχει, ακριβείς και αξιόπιστες µετρήσεις και τη µέγιστη 
ασφάλεια στο χρήστη του (µε δεδοµένο ότι θα χρησιµοποιείται σύµφωνα τις οδηγίες που δίνονται στο 
παρόν έντυπο). 
Το MACROTEST 5035 είναι σύµφωνο µε τα Πρότυπα ΕΝ 61557 και ΕΝ 61010-1 που αφορούν στα 
ηλεκτρονικά όργανα µέτρησης. 
 
 
1.1  ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
  

 

Για τη δική σας ασφάλεια και για την προστασία της συσκευής από βλάβες, 
συνιστούµε να ακολουθείτε τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν έντυπο και 
ειδικότερα τις σηµειώσεις που φέρουν το σύµβολο .  

 
Πριν και κατά τη διάρκεια των µετρήσεων θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρείτε τα κάτωθι : 
 Μην πραγµατοποιείτε µετρήσεις σε υγρά ή σκονισµένα µέρη. 
 Μην πραγµατοποιείτε µετρήσεις παρουσία εύφλεκτων υλικών. 
 Παραµείνετε αποµονωµένοι από το σύστηµα που ελέγχετε, όταν το όργανο πραγµατοποιεί τη µέτρηση. 
 Μην αγγίζετε γυµνά µεταλλικά µέρη του οργάνου και του κυκλώµατος µέτρησης που δεν 
χρησιµοποιούνται. 
 Μην χρησιµοποιείτε το όργανο, εάν φαίνεται ότι παρουσιάζει βλάβη ή δυσλειτουργία (πχ ρωγµές, 
διαρροές, απουσία ενδείξεων στην οθόνη κλπ). 
 Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν οι µετρούµενες τάσεις είναι άνω των 50V (25V σε ιδιαίτερες 
περιπτώσεις, (πχ πισίνες) για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.  

 
Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιµοποιούνται τα παρακάτω σύµβολα : 
 

 
Προσοχή : Λανθασµένη χρήση µπορεί να προκαλέσει βλάβη στο όργανο ή στα εξαρτήµατά του.

 

 Εναλλασσόµενη τάση ή ρεύµα 
 

 Συνεχές ρεύµα ή τάση µε κυµάτωση. 
 

 
 Περιστροφικός διακόπτης του οργάνου. 

 
 
1.2  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 
 Το όργανο έχει σχεδιαστεί για χρήση σε χώρους µε επίπεδο µόλυνσης έως 2.  
 Το όργανο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µετρήσεις σε εγκαταστάσεις µε µέγιστη τάση φάσης - γης 265V 

(κατηγορία ΙΙΙ). 
 Το όργανο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συστήµατα γείωσης ΤΤ, ΤΝ, ΙΤ και βιοµηχανικές, ιδιωτικές, 
ιατρικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε συνήθεις εγκαταστάσεις (όριο τάσης επαφής 50V) και σε ιδιαίτερες 
εγκαταστάσεις (όριο τάσης επαφής 25V).     
 Τηρείτε τα συνήθη µέτρα ασφαλείας ώστε να :  

- Προστατευτείτε από επικίνδυνα ρεύµατα.  
- Προστατεύσετε το όργανο από λανθασµένη λειτουργία 

 Μην πραγµατοποιείτε µετρήσεις σε κυκλώµατα που υπερβαίνουν τα καθορισµένα όρια τάσης .  
 Μην πραγµατοποιείτε µετρήσεις σε συνθήκες που υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στην § 10.10.  
 Βεβαιωθείτε ότι οι µπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.  
 Πριν πραγµατοποιήσετε το κύκλωµα µέτρησης βεβαιωθείτε ότι ο περιστροφικός διακόπτης είναι στη 
σωστή θέση. 
 Βεβαιωθείτε ότι η εµφανιζόµενη λειτουργία στην οθόνη συµφωνεί µε αυτή που έχει επιλεγεί µέσω του 
περιστροφικού διακόπτη.    

 



 

 
1.3  ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
 
∆ιαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες συστάσεις και οδηγίες : 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
  

 

Η µη συµµόρφωση µε της προειδοποιήσεις και/ή της οδηγίες του εγχειριδίου µπορεί να 
προκαλέσει τραυµατισµό του χειριστή ή βλάβη στην υπό έλεγχο εγκατάσταση ή στο όργανο 
ή στα εξαρτήµατά του. 

 
 Πριν επιλέξετε την επιθυµητή λειτουργία αποσυνδέστε τα καλώδια από το υπό µέτρηση σύστηµα. 
 Όταν το όργανο είναι συνδεδεµένο στο υπό µέτρηση σύστηµα µην αγγίζετε ακροδέκτες που δεν 
χρησιµοποιούνται. 
 Όταν εµφανίζεται στην οθόνη το µήνυµα “Measuring” (που σηµαίνει ότι το όργανο βρίσκεται σε 
διαδικασία µέτρησης) µην αποσυνδέετε τα καλώδια από το υπό µέτρηση σύστηµα.   
 Μην εκτελείτε µετρήσεις γείωσης παρουσία εξωτερικών τάσεων, γιατί παρότι το όργανο διαθέτει 
προστασία, αν η τιµή της τάσης είναι πολύ µεγάλη, είναι πιθανό να προκληθεί βλάβη. 

 
 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
  

 

 

 

Αν εµφανιστεί στην οθόνη το σύµβολο    σταµατήστε τη διαδικασία µέτρησης και 
αντικαταστήστε τις µπαταρίες (σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην § 8. Το όργανο έχει τη 
δυνατότητα να κρατά τα δεδοµένα που έχουν αποθηκευτεί στη µνήµη ακόµη και χωρίς 
µπαταρίες. 

 
 
1.4  ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  
 
 
 Μετά τη χρήση αποσυνδέστε τα καλώδια και κλείστε το όργανο. 
 Μην εκθέτετε το όργανο σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία. 
 Εφόσον δεν προτίθεστε να χρησιµοποιήσετε το όργανο για µεγάλο διάστηµα, αφαιρέστε τις µπαταρίες.   
 Για να καθαρίσετε το όργανο χρησιµοποιήστε ένα στεγνό ύφασµα. Μη χρησιµοποιείτε υγρά υφάσµατα, 
διαλυτικά, νερό κλπ.   
 

 
2.  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
 
 
2.1  ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
Η καλή λειτουργία του οργάνου έχει ελεγχθεί πριν από την αποστολή του και έχουν παρθεί όλες οι 
δυνατές προφυλάξεις ώστε να σας παραδοθεί σε άριστη κατάσταση.  
Παρόλα αυτά, σας προτείνουµε µε την παραλαβή του οργάνου να το ελέγξετε, για βλάβες που πιθανόν να 
προέκυψαν κατά τη µεταφορά του. Επιπλέον ελέγξτε ότι το όργανο περιέχει όλα τα παρελκόµενα που 
αναφέρονται στην § 10.12. 
Εφόσον διαπιστώσετε ανωµαλίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε άµεσα µε την εταιρεία µας.  
ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ, Τατοΐου 90 Μεταµόρφωση Αττικής ΤΚ 144 52,  
Τηλ : 210 2845400, Fax : 210 2840151, e-mail : elemko@elemko.gr     
Στην περίπτωση που το όργανο θα πρέπει να επιστραφεί, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη. 
Το όργανο θα πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του ή σε ισοδύναµη συσκευασία και θα πρέπει να 
συνοδεύεται από µία αναφορά µε τους λόγους της επιστροφής.    
 
 
2.2  ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ 
 
Το όργανο είναι διακριβωµένο για ένα έτος από την ηµεροµηνία αγοράς του.   
 

 



 

2.3  ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ    
 
Το όργανο τροφοδοτείται από 6 µπαταρίες 1,5V (LR6 – ΑΑ – AM3 – MN1500), οι οποίες δεν 
συµπεριλαµβάνονται στη συσκευασία. Για την τοποθέτηση των µπαταριών δείτε τις οδηγίες στην §8.   
 
2.4  ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
Στην περίπτωση που το όργανο έχει αποθηκευτεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε ακραίες 
περιβαλλοντικές συνθήκες, για να δώσει σίγουρα ακριβείς µετρήσεις, θα πρέπει να το αφήσετε να 
επανέλθει στις συνθήκες λειτουργίας που αναφέρονται στην § 10.10.         
 
 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ  
 
 
3.1  Περιγραφή λειτουργιών του οργάνου 
 
Το όργανο διαθέτει τις εξής λειτουργίες, δια µέσου των οποίων µπορεί να πραγµατοποιήσει τις παρακάτω  
µετρήσεις : 
  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ 
 
 LOWΩ: Έλεγχος συνέχειας αγωγών γείωσης, προστασίας, κύριας και συµπληρωµατικής 

ισοδυναµικής σύνδεσης µε  ρεύµα ελέγχου µεγαλύτερο από 200mA και εν κενώ τάση 
µεταξύ  4V και 24V. 

 

 MΩ: Μέτρηση αντίστασης µόνωσης µε τάση ελέγχου συνεχούς ρεύµατος DC  50V, 100V, 
250V, 500V ή 1000V. 

 

 RCD : Μέτρηση των παρακάτω παραµέτρων διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύµατος (ρελέ) 
σταθερής και ρυθµιζόµενης ευαισθησίας τύπου AC  (ευαίσθητες σε 
εναλλασσόµενο ρεύµα) : 
 Χρόνος διακοπής κυκλώµατος. 
 Τιµή διαφορικού ρεύµατος διακοπής κυκλώµατος. 
 Τάση επαφής (Ut). 
 Συνολική τιµή αντίστασης γείωσης (Ra). Όπου η συνολική τιµή αντίστασης 

γείωσης περιλαµβάνει την αντίσταση του συστήµατος γείωσης της  πηγής 
τροφοδοσίας, την αντίσταση του συστήµατος γείωσης της εγκατάστασης και 
την αντίσταση των αγωγών που συµµετέχουν στο κύκλωµα. Σε αυτή τη 
λειτουργία το όργανο µπορεί να µετρήσει τη συνολική αντίσταση γείωσης 
χωρίς το ρελέ να προκαλέσει διακοπή του κυκλώµατος. 

 

 RCD :  Μέτρηση των παρακάτω παραµέτρων διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύµατος (ρελέ) 
σταθερής και ρυθµιζόµενης ευαισθησίας τύπου A  (ευαίσθητες σε συνεχές 
ρεύµα µε κυµάτωση) : 
 Χρόνος διακοπής κυκλώµατος. 
 Τιµή διαφορικού ρεύµατος διακοπής κυκλώµατος. 
 Τάση επαφής (Ut). 
 Συνολική τιµή αντίστασης γείωσης (Ra). Όπου η συνολική τιµή αντίστασης 

γείωσης περιλαµβάνει την αντίσταση του συστήµατος γείωσης της  πηγής 
τροφοδοσίας, την αντίσταση του συστήµατος γείωσης της εγκατάστασης και 
την αντίσταση των αγωγών που συµµετέχουν στο κύκλωµα. Σε αυτή τη 
λειτουργία το όργανο µπορεί να µετρήσει τη συνολική αντίσταση γείωσης 
χωρίς το ρελέ να προκαλέσει διακοπή του κυκλώµατος. 

 

 LOOP : Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλµατος και υπολογισµός του αναµενόµενου 
ρεύµατος βραχυκυκλώµατος. Ένδειξη διαδοχής φάσεων. 

 

 Ra15mA : Μέτρηση συνολικής αντίστασης γείωσης µε ρεύµα  15mA και υπολογισµός του 
αναµενόµενου ρεύµατος βραχυκυκλώµατος. 

 

 EARTH ρ: Μέτρηση αντίστασης γείωσης και ειδικής αντίστασης του εδάφους. 

 



 

3.2  Περιγραφή µερών του οργάνου 
 

1

2

3
 

   

 
DISP 

 

 
RCL 
ESC 

 
SAVE 

 
CLR 

 
START 
STOP 

 FUNC  Un/I∆n 
DIST 

 S  
 

UL  

 

 
 
1. Οθόνη 
2. Κουµπιά λειτουργιών 
3. Περιστροφικός διακόπτης 
 

 
 

FUNC  Κουµπί FUNC : Επιλογή της επιθυµητής λειτουργίας. 
 

 
Un/I∆n 
DIST 

 Κουµπί Un/I∆n DIST : Επιλογή της τάσης ελέγχου, ρεύµατος ελέγχου ή της απόστασης 
ανάλογα µε την λειτουργία  που έχει επιλεγεί. 

 
 Κουµπί S▲: Επιλογή του τύπου της ∆ιάταξης Προστασίας ∆ιαφορικού Ρεύµατος 

(σταθερής ή ρυθµιζόµενης ευαισθησίας) ή  αύξηση της χρονικής διάρκειας της µέτρησης 
ή επιλογή των δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη. 

S▲ 

 
 Κουπί UL▼ : Επιλογή της τιµής της τάσης επαφής ή µείωση της χρονικής διάρκειας της 

µέτρησης ή επιλογή των δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη. UL▼ 
 
 

     
 Κουµπί ON/OFF : Άνοιγµα και κλείσιµο του οργάνου. Για να κλείσετε το όργανο πρέπει 
να κρατήσετε το κουµπί πατηµένο για µερικά δευτερόλεπτα. 

 
 

START 
STOP 

 
 Κουµπί START/STOP : Έναρξη ή διακοπή της µέτρησης. 

 
 

DISP 
 Κουµπί DISP : Εµφάνιση στην οθόνη των δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα στη 

µνήµη. 
                                               

 

CLR 
 Κουµπί CLR : Σβήσιµο των δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη. 

                    
 
 

  Κουµπί RCL/ESC : Ανάκληση των δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη 
(RCL) και έξοδος από την επιλεγµένη λειτουργία (ESC). RCL 

ESC  
 
 

SAVE  Κουµπί SAVE : Αποθήκευση στη µνήµη. 
 

 



 

4.  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  
 
 
4.1 LOWΩ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  
 
 
Ο έλεγχος πραγµατοποιείται εφαρµόζοντας ένα ρεύµα µεγαλύτερο των 200mA και εν κενώ τάση µεταξύ 4 και 
24V DC σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕN 61557-2, VDE 0413 µέρος 4 και ΕΛΟΤ HD 384. 
 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
  

 

Πριν πραγµατοποιήσετε τον έλεγχο συνέχειας βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση στις άκρες του 
αγωγού που πρόκειται να ελεγχθεί. 

 
 
 

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση  LOWΩ. 
 

 
 
 

Ανοίξτε το όργανο. 
 
 
     

 
 

Το κουµπί FUNC επιτρέπει την επιλογή µίας από τις ακόλουθες λειτουργίες (οι οποίες 
µπορούν να φανούν διαδοχικά πατώντας το κουµπί): FUNC 
 
 Λειτουργία AUTO : το όργανο πραγµατοποιεί δύο µετρήσεις µε αντίστροφη πολικότητα 

R+ και R- και εµφανίζει στην οθόνη τη µέση τιµή τους Ravg. (Συνιστώµενος τρόπος 
µέτρησης) 

 Λειτουργία  R + TIMER : (µέτρηση µε θετική πολικότητα και µε δυνατότητα καθορισµού 
της χρονικής διάρκειας του ελέγχου). Σε αυτή την περίπτωση µπορείτε να ορίσετε 
αρκετό χρόνο για την πραγµατοποίηση της µέτρησης ώστε να µετακινείτε τους υπό 
έλεγχο αγωγούς, ενώ το όργανο πραγµατοποιεί τη µέτρηση, για να ανιχνεύσει τυχόν 
κακές συνδέσεις. 

 Λειτουργία  R - TIMER : (µέτρηση µε αρνητική πολικότητα και µε δυνατότητα 
καθορισµού της χρονικής διάρκειας του ελέγχου). Σε αυτή την περίπτωση µπορείτε να 
ορίσετε αρκετό χρόνο για την πραγµατοποίηση της µέτρησης ώστε να µετακινείτε τους 
υπό έλεγχο αγωγούς, ενώ το όργανο πραγµατοποιεί τη µέτρηση, για να ανιχνεύσει 
τυχόν κακές συνδέσεις. 

 Λειτουργία CAL : (αντιστάθµιση της αντίστασης των καλωδίων που χρησιµοποιούνται 
για τη µέτρηση). 

 
 

Σηµείωση : Αν η αντίσταση των αγωγών είναι µικρότερη από 5Ω (συµπεριλαµβανόµενης της αντίστασης 
αντιστάθµισης) η µέτρηση πραγµατοποιείται από το όργανο µε ρεύµα µεγαλύτερο των 
200mA.  Αν η  αντίσταση είναι µεγαλύτερη των 5Ω η µέτρηση πραγµατοποιείται µε ένα 
φθίνον ρεύµα. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

4.1.1 Αντιστάθµιση της αντίστασης των καλωδίων που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση  
            (λειτουργία CAL). 
 
 
1. Επιλέξτε τη λειτουργία CAL µέσω του κουµπιού  FUNC. 
2. Συνδέστε το µαύρο και το µπλε καλώδιο στις υποδοχές  B1 και B4 του οργάνου αντίστοιχα: 

 
 

B2 B3 B4B1

 
ΣΧΗΜΑ 1 : Σύνδεση των καλωδίων κατά τη διαδικασία αντιστάθµισης της αντίστασης των καλωδίων ελέγχου  

 
 
3. Αν το µήκος των καλωδίων που παρέχονται µε το όργανο δεν είναι αρκετά µακριά, µπορείτε  να επεκτείνετε το 

µπλε καλώδιο. 
4. Συνδέστε τα κροκοδειλάκια στις ελεύθερες άκρες των καλωδίων . 
5. Βραχυκυκλώστε τις άκρες των καλωδίων µέτρησης. (Βεβαιώστε ότι τα αγώγιµα µέρη των κροκοδείλων κάνουν 

καλή επαφή µεταξύ τους. 
6. Πατήστε το κουµπί  START/STOP. Το όργανο πραγµατοποιεί την αντιστάθµιση. 
 
 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
  

 

Η ένδειξη “Measuring” σηµαίνει ότι το όργανο πραγµατοποιεί µέτρηση. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της φάσης µην αποσυνδέετε τα καλώδια ελέγχου. 

 
 
 

 CA    L LOWΩ  0.00Ω 
 

203 mA 

 

Στο τέλος της διαδικασίας το όργανο παράγει 
ένα διπλό ηχητικό σήµα που σηµαίνει ότι η 
αντιστάθµιση ολοκληρώθηκε και το αποτέλεσµα 
αποθηκεύεται και αφαιρείται από 
οποιοδήποτε έλεγχο συνέχειας αγωγών 
γίνεται µέχρι να πραγµατοποιηθεί µια νέα 
αντιστάθµιση.  
Οι διπλανές ενδείξεις φαίνονται στην οθόνη 
µόνο για 2 δευτερόλεπτα. 

 
  

 
 
 
 
 

Μήνυµα CAL: σηµαίνει ότι το όργανο έχει πραγµατοποιήσει αντιστάθµιση της
αντίστασης των καλωδίων ελέγχου. Το σύµβολο αυτό παραµένει στην οθόνη για
οποιαδήποτε ακόλουθη µέτρηση, ακόµα κι αν το όργανο κλείσει και ανοίξει ξανά. 

Το ρεύµα που 
παρέχεται από το 
όργανο κατά τη 
διαδικασία 
αντιστάθµισης. 

 
Σηµείωση: Το όργανο πραγµατοποιεί την αντιστάθµιση της αντίστασης των καλωδίων εφόσον αυτή 

είναι µικρότερη των 5 Ω. 
 
 
 

 



 

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ : 
 
Πριν από κάθε έλεγχο βεβαιωθείτε ότι η αντιστάθµιση αναφέρεται στα καλώδια που χρησιµοποιείτε. Αν κατά 
τη διάρκεια µιας µέτρησης το αποτέλεσµα είναι αρνητικό, τότε  η ένδειξη CAL αναβοσβήνει στην οθόνη και 
εµφανίζεται το σύµβολο ν. Πιθανόν η τιµή αντιστάθµισης που είναι αποθηκευµένη στη µνήµη του οργάνου 
αναφέρεται σε άλλα καλώδια από αυτά που χρησιµοποιούνται, άρα πρέπει να γίνει µια νέα αντιστάθµιση. 
 
 
4.1.2 Ακύρωση παραµέτρων ανιστάθµισης. 
 
 

 LOWΩ     
 ν> 5 Ω 

cal 
Measuring 

Για να ακυρώσετε τις παραµέτρους αντιστάθµισης 
(και το σύµβολο CAL) πραγµατοποιείστε τη 
διαδικασία αντιστάθµισης µε αποσυνδεµένα από το 
όργανο τα καλώδια ελέγχου. Για να ακυρωθούν οι 
παράµετροι απαιτείται µια αντίσταση στα άκρα του 
οργάνου µεγαλύτερη των 5Ω. Όταν πραγµατοποιείται 
η ακύρωση εµφανίζονται, αρχικά στην οθόνη, οι 
διπλανές ενδείξεις και στη συνέχεια οι ενδείξεις που 
φαίνονται κάτω. 

 

Μήνυµα >5Ω: 
σηµαίνει ότι το 
όργανο ανίχνευσε 
αντίσταση 
µεγαλύτερη των 5Ω, 
εποµένως θα 
προχωρήσει στην 
διαδικασία της 
ακύρωσης των 
παραµέτρων 
αντιστάθµισης. 

 
Οι διπλανές ενδείξεις φαίνονται στην οθόνη για 2 
δευτερόλεπτα, στη συνέχεια το όργανο παράγει ένα 
µακρύ ηχητικό σήµα και τότε εµφανίζει στην οθόνη τις 
ενδείξεις που αναφέρονται στο LOWΩ έλεγχο κάτω 
από την  AUTO λειτουργία χωρίς το σύµβολο CAL. 

 LOWΩ     es 
cal 

Μήνυµα rES: 
σηµαίνει ότι το 
όργανο 
πραγµατοποίησε 
ακύρωση των 
παραµέτρων 
αντιστάθµισης 

 
 
 
4.1.3  ∆ιαδικασία ελέγχου συνέχειας αγωγών προστασίας, κύριας και συµπληρωµατικής 
ισοδυναµικής σύνδεσης στις λειτουργίες "AUTO", "R+TIMER", "R-TIMER"    
 
 
1. Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία µέσω του κουµπιού FUNC. 
2. Συνδέστε το µαύρο και το µπλε καλώδιο στις υποδοχές του οργάνου B1 και B4 αντίστοιχα. 

 
 
 

B2 B3 B4B1

 
 

ΣΧΗΜΑ 2 : Σύνδεση των καλωδίων κατά τη διάρκεια του ελέγχου συνέχειας αγωγών. 
 
 
3. Αν τα καλώδια που παρέχονται µε το όργανο δεν είναι αρκετά µακριά µπορείτε να επεκτείνετε το µπλε καλώδιο.  
4. Συνδέστε δύο κροκοδειλάκια στις ελεύθερες άκρες των καλωδίων.  
 

 



 

5. Βραχυκυκλώστε τις άκρες των καλωδίων ελέγχου. Βεβαιώστε  ότι τα αγώγιµα µέρη των κροκόδειλων κάνουν 
καλή επαφή µεταξύ τους. Πατήστε το κουµπί  START/STOP. Το όργανο θα πρέπει να δείξει τιµή 
αντίστασης 0.00. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε την αντιστάθµιση. (§ 4.1.1.) 

6. Συνδέστε την άλλη άκρη των καλωδίων στον υπό έλεγχο αγωγό, όπως φαίνεται στο σχήµα 2. 
7. Αν έχετε επιλέξει µία από τις λειτουργίες  "R+TIMER" ή "R-TIMER" χρησιµοποιείστε τα ακόλουθα 

κουµπιά για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια του ελέγχου : 
 
 

S▲ Πατήστε αυτό το κουµπί για να αυξήσετε τη χρονική διάρκεια του ελέγχου. (Tmax=15 sec). 
 
 

UL▼ Πατήστε αυτό το κουµπί για να ελαττώσετε τη χρονική διάρκεια του ελέγχου. (Tmin=3 sec). 
 
 
 
 
 
8.                      Πατήστε το κουµπί START/STOP. Το όργανο πραγµατοποιεί τον έλεγχο.  

Αν έχετε επιλέξει µία από τις λειτουργίες R+/R- Timer και επιθυµείτε να σταµατήσετε τη µέτρηση 
πριν από τον ορισµένο χρόνο πατήστε το κουµπί START/STOP ξανά.  

 
 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
  

 

Η ένδειξη “Measuring” σηµαίνει ότι το όργανο πραγµατοποιεί µέτρηση. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της φάσης µην αποσυνδέετε τα καλώδια ελέγχου. 

 
 
4.1.4  Ενδείξεις οθόνης 
 
 

 CAL LOWΩ     1.08Ω 
219 mA  
5 s 

R+ 
R- 

TIMER 
 

Αν στο τέλος του ελέγχου, η µετρούµενη τιµή 
είναι µικρότερη από 5Ω το παράγει ένα διπλό 
ηχητικό σήµα που σηµαίνει ότι ο έλεγχος 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς και στην οθόνη 
εµφανίζονται ενδείξεις παρόµοιες µε τις διπλανές.

 
 
 
 
 

  CAL LOWΩ     
 5.75 Ω 
216 mA   
5 s 

 
 
AUTO 

 

Στην περίπτωση που η µετρούµενη τιµή  Ravg 
ή R+ ή R- είναι µεγαλύτερη ή ίση από 5Ω 
αλλά χαµηλότερη από  99.9Ω, στο τέλος του 
ελέγχου το όργανο παράγει ένα µακρύ ηχητικό 
σήµα και στην οθόνη εµφανίζονται ενδείξεις 
παρόµοιες µε τις διπλανές. 

 

Εµφανίζεται µόνο 
στην περίπτωση 
που έχουν επιλεγεί 
οι λειτουργίες   R+ 
TIMER ή R-TIMER.

Επιλεγµένη 
λειτουργία  

ΠΡΟΣΟΧΗ : η τιµή Ravg είναι µεγαλύτερη των
5Ω. 

Χρονική διάρκεια
µέτρησης. 
Εµφανίζεται µόνο
στην περίπτωση
που έχουν επιλεγεί
οι λειτουργίες   R+
TIMER ή R-TIMER. 

Επιλεγµένη λειτουργία 

Τα σύµβολα R+ ή  R- εµφανίζονται στην οθόνη 
εφόσον έχουν επιλεγεί οι λειτουργίες R+TIMER ή 
R-TIMER 

Τιµή ρεύµατος
ελέγχου Ιavg ή I+ ή I-.

Μετρούµενη  τιµή 
αντίστασης Ravg ή 
R+ ή R-. 

START 
STOP 

 



 

 
  CAL LOWΩ     

>99.9Ω 
 

- - - mA        4 s 

   R+ 
 

TIMER 
 

Στην περίπτωση που η µετρούµενη τιµή Ravg 
ή R+ ή R- είναι µεγαλύτερη από 99.9Ω το 
όργανο παράγει ένα διακοπτόµενο ηχητικό 
σήµα κατά τη διάρκεια του ελέγχου (µόνο στις 
λειτουργίες R+TIMER ή R-TIMER) και ένα 
µακρύ ηχητικό σήµα στο τέλος του και εµφανίζει 
στην οθόνη ενδείξεις παρόµοιες µε τις 
διπλανές. 

 

Επιλεγµένη 
Λειτουργία 

99.9Ω είναι η 
µέγιστη τιµή που 
µπορεί να µετρηθεί 
στις λειτουργίες 
LOWΩ AUTO ή R+ 
ή R-mode. 

Εµφανίζονται 
εφόσον  έχετε 
επιλέξει τις  
λειτουργίες  
R+ TIMER ή   
R- TIMER. 

 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: η τιµή της  Ravg ή  R+ ή  R- είναι πολύ υψηλή. 

 
 

SAVE 
 

Αποθήκευση:    Τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούν να αποθηκευτούν πατώντας το                     
κουµπί SAVE δύο φορές (βλέπε §5.1). 

 
 
 
4.1.5 Προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν κατά τη µέτρηση στις λειτουργίες "AUTO", 

"R+TIMER", "R-TIMER"  
 

 
  CAL LOWΩ     

    0.00Ω 
 

219 mA         

AUTO  
 

Στην περίπτωση που  
RMEΤΡΗΣΗΣ-RCAL < 0Ω το όργανο εµφανίζει στην 
οθόνη τις διπλανές ενδείξεις. 

 

Η ένδειξη CAL
αναβοσβήνει. 

 

 
 

 CAL LOWΩ     

          13V  
VOL AG 
         

 

Αν η τάση στα άκρα του υπό έλεγχο αγωγού 
είναι υψηλότερη των 10V το όργανο δεν 
πραγµατοποιεί τον έλεγχο, εµφανίζει στην 
οθόνη τις διπλανές ενδείξεις για 5 
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εµφανίζει τις 
ενδείξεις που αναφέρονται στον LOWΩ έλεγχο 
κάτω από την AUTO λειτουργία. 

 
 

 
 
 
 

Οι παραπάνω ενδείξεις δεν µπορούν να αποθηκευτούν. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: RMEΤΡΗΣΗΣ  - RCAL < 0 Επιλεγµένη 
λειτουργία  

SAVE 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  
Η µέτρηση δεν
πραγµατοποιείται 
εξαιτίας τάσης στις
άκρες εισόδου 

 
 
 
 
 

 



 

4.2 MΩ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑΣΗ  50V, 100V, 250V, 500V Η΄ 1000V  
 
 
Η µέτρηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα πρότυπα EN 61557-2, VDE 0413 µέρος 1 και ΕΛΟΤ HD 384. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
  

 

Πριν πραγµατοποιήσετε τη µέτρηση µόνωσης βεβαιωθείτε ότι το υπό έλεγχο κύκλωµα δεν 
είναι ενεργοποιηµένο και όλα τα φορτία που σχετίζονται µε αυτό είναι αποσυνδεµένα. 

 
 

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση  MΩ. 
 
 

 
Ανοίξτε το όργανο. 

 
 
     

 
Το κουµπί FUNC επιτρέπει την επιλογή µιας από τις ακόλουθες λειτουργίες (οι οποίες 
µπορούν να εµφανιστούν διαδοχικά, πατώντας το κουµπί.  FUNC 
 
 Λειτουργία MAN : (Συνιστώµενος τρόπος µέτρησης) Ελάχιστος χρόνος µέτρησης 6 
δευτερόλεπτα ή ρυθµιζόµενος από τη διάρκεια που πατάτε το κουµπί START/STOP . 
 Λειτουργία TIMER : Όπου η διάρκεια της µέτρησης κυµαίνεται µεταξύ 10 και 999 
δευτερολέπτων. Αυτή n µέτρηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε περίπτωση που 
απαιτείται ένας ελάχιστος χρόνος µέτρησης. 

 
 
4.2.1 ∆ιαδικασία µέτρησης αντίστασης µόνωσης στις λειτουργίες MAN ή TIMER 
 
 
1. Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία µέσω του κουµπιού FUNC. 
2. Συνδέστε το µαύρο και το µπλε καλώδιο στις υποδοχές του οργάνου B1 και B4 αντίστοιχα, όπως 

φαίνεται στα σχήµατα 3 & 4. 
 
 

B2 B3 B4B1

M

 
ΣΧΗΜΑ 3: Μέτρηση αντίστασης µόνωσης µεταξύ φάσης και γης 
χρησιµοποιώντας ξεχωριστά καλώδια (παρόµοια διαδικασία 

εκτελείται και για των έλεγχο των φάσεων L2 & L3).   

B2 B3 B4B1

P

 
ΣΧΗΜΑ 4 : Μέτρηση αντίστασης µόνωσης µεταξύ 

φάσης και γης σε µονοφασική εγκατάσταση 
χρησιµοποιώντας ρευµατολήπτη σούκο 

 
 
3. Αν τα καλώδια που παρέχονται µε το όργανο δεν είναι αρκετά µακριά για τη µέτρηση µπορείτε να επεκτείνετε το 

µπλε καλώδιο. 
4. Συνδέστε την άλλη άκρη των καλωδίων στο υπό έλεγχο κύκλωµα αφού πρώτα το αποσυνδέσετε από 

την τροφοδοσία του και από τα φορτία που αυτό τροφοδοτεί.(δείτε τις πιθανές συνδέσεις στα 
σχήµατα 3 & 4). 

 

 



 

 
5.                           Με το κουµπί Un/I∆n επιλέξτε την τάση ελέγχου που είναι κατάλληλη για τον τύπο 

µόνωσης που ελέγχετε (δείτε πίνακα 1). Οι τιµές που µπορείτε να επιλέξετε είναι : 
Un/I∆n 
DIST 

 
• 50V (για συστήµατα τηλεπικοινωνιών) 
• 100V • 500V 
• 250V • 1000V 

 
Σύντοµη περιγραφή Τάση ελέγχου Ελάχιστη επιτρεπτή 

τιµή 

Συστήµατα SELV ή PELV 
Συστήµατα µέχρι  500V µε εξαίρεση τις περιπτώσεις SELV και PELV 

Συστήµατα πάνω από  500V 

250VDC 
500VDC 
1000VDC 

> 0.250MΩ 
> 0.500MΩ 
> 1.0MΩ 

Αντίσταση µόνωσης πατωµάτων και τοίχων σε εγκαταστάσεις κάτω από 500V 
Αντίσταση µόνωσης πατωµάτων και τοίχων σε εγκαταστάσεις πάνω από 500V 

500VDC 
1000VDC 

> 50kΩ  
> 100kΩ  

Ηλεκτρικοί πίνακες   230/400V 500VDC > 230kΩ 
Ηλεκτρικός εξοπλισµός µηχανηµάτων 500VDC > 1MΩ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Τιµές τάσης ελέγχου και οι ελάχιστες επιτρεπόµενες τιµές αντίστασης µόνωσης των συνηθέστερων ειδών 

ελέγχου 
 
 
 
6. Αν έχετε επιλέξει τη λειτουργία TIMER χρησιµοποιείστε τα ακόλουθα κουµπιά για να καθορίσετε τη 

χρονική διάρκεια της µέτρησης.  
 
 

S▲ Πατήστε αυτό το κουµπί για να αυξήσετε τη χρονική διάρκεια της µέτρησης (Tmax=999 sec). 
 
 

UL▼ Πατήστε αυτό το κουµπί για να ελαττώσετε τη χρονική διάρκεια της µέτρησης  
(Tmin=10 sec). 

 
 
 
 
 
7.                     Πατήστε το κουµπί START/STOP. 
 
 
 
Το όργανο πραγµατοποιεί τη µέτρηση η οποία διαρκεί: 
 
α) Επιλεγµένη λειτουργία ΜΑΝ : όσο χρόνο πιέζετε το κουµπί START/STOP. (Ελάχιστος χρόνος 6 
δευτερόλεπτα). 
β) Επιλεγµένη λειτουργία TIMER : ανάλογα µε το χρόνο που έχει επιλεγεί. 
 
 
Σηµείωση :  Στη λειτουργία TIMER αν πατήσετε το κουµπί START/STOP ξανά η µέτρηση διακόπτεται 

πριν από το χρόνο που έχετε ορίσει. 
 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
  

 
 

 

Αν η ένδειξη  “Measuring” εµφανίζεται στην οθόνη, το όργανο πραγµατοποιεί τη µέτρηση. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης µην αποσυνδέετε τα καλώδια µέτρησης, καθώς το υπό 
έλεγχο κύκλωµα µπορεί να παραµείνει φορτισµένο µε επικίνδυνη τάση εξαιτίας της 
παρασιτικής χωρητικότητας της εγκατάστασης. Ανεξάρτητα από τον επιλεγµένο τρόπο 
µέτρησης το όργανο εφαρµόζει µια αντίσταση στους ακροδέκτες, στο τέλος κάθε µέτρησης, 
ώστε να αποφορτίσει το κύκλωµα.  

START 
STOP 

 



 

4.2.2  Ενδείξεις οθόνης 
 
 

 RISO     2.07MΩ 
500 V    20s

 
 

TIMER 

 

Στο τέλος της µέτρησης στην περίπτωση που η 
µετρούµενη τιµή αντίστασης µόνωσης R  ISO είναι 
µικρότερη από την RMΑΧ (ανάλογα µε την 
επιλεγµένη τάση ελέγχου, δείτε πίνακα 2) και η 
µέτρηση πραγµατοποιείται µε την επιλεγµένη 
τάση ελέγχου, το όργανο παράγει ένα διπλό 
ηχητικό σήµα που σηµαίνει ότι η µέτρηση 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς και στην οθόνη 
εµφανίζονται ενδείξεις παρόµοιες µε τις διπλανές.  

Μετρούµενη τιµή
αντίστασης µόνωσης
RISO. 

 
 

 RISO     >999 MΩ 
500 V    20s

 
 

MAN 

 

Στην περίπτωση που η τιµή της RISO είναι 
µεγαλύτερη από αυτή που µπορεί να µετρήσει 
το όργανο (ανάλογα µε την επιλεγµένη τάση, 
δείτε πίνακα 2) το όργανο παράγει ένα διπλό 
ηχητικό σήµα και στην οθόνη εµφανίζονται 
ενδείξεις παρόµοιες µε τις διπλανές. 
 

 
 
 

Αποθήκευση:    Τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούν να αποθηκευτούν πατώντας το                     
κουµπί SAVE δύο φορές (βλέπε §5.1). 

 
 
 
Σηµείωση :      Οι τιµές της αντίστασης µόνωσης που µετρήσατε πρέπει πάντα να αντιπαραβάλλονται µε τα 

όρια που θέτει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD – 384 ώστε να µπορεί να βεβαιωθεί ότι η εγκατάσταση 
έχει πραγµατοποιηθεί σωστά. 

 
 
 
Σηµείωση: Η µέγιστη τιµή αντίστασης  RMAX που µπορεί να µετρήσει το όργανο εξαρτάται από την    

επιλεγµένη τάση ελέγχου όπως αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα : 
 

Τάση ελέγχου  RMAX = Μέγιστη τιµή αντίστασης 

50VDC 99.9MΩ 
100VDC 199.9MΩ 
250VDC 499MΩ 
500VDC 999MΩ 

1000VDC 1999MΩ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Μέγιστη τιµή αντίστασης που µπορεί να µετρηθεί µε την MΩ λειτουργία και εξαρτάται από την επιλεγµένη 
τάση ελέγχου. 

 
 

SAVE 

Η µέγιστη τιµή αντίστασης που µπορεί να
µετρηθεί, ανάλογα µε την τάση ελέγχου που
έχει επιλεγεί (στο παράδειγµα η αντίσταση είναι
999ΜΩ για τάση ελέγχου 500V.) 

Χρονική διάρκεια 
µέτρησης. 

Επιλεγµένη 
λειτουργία. 

Το σύµβολο ">"
σηµαίνει ότι η τιµή
αντίστασης  RISO
είναι µεγαλύτερη
από την RMΑΧ 

Επιλεγµένη τάση 
ελέγχου. 

Χρονική διάρκεια της 
µέτρησης. 

Επιλεγµένη 
λειτουργία. 

 



 

4.2.3  Προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν κατά τις µετρήσεις µε τις λειτουργίες "MAN", "TIMER" 
 
 

 RISO     0.01MΩ 
500 V   20s 

 
 

MAN 

 

Στην περίπτωση που πραγµατοποιηθεί  η 
µέτρηση µε τάση ελέγχου µικρότερη από την 
καθορισµένη στο τέλος της µέτρησης το 
όργανο παράγει ένα µακρύ ηχητικό σήµα και 
εµφανίζονται στην οθόνη ενδείξεις παρόµοιες 
µε τις διπλανές. 
 

 

Επιλεγµένη 
λειτουργία 

 
 
 
 

Αποθήκευση:  Το  αποτέλεσµα  της  µέτρησης  µπορεί να αποθηκευτεί πατώντας το κουµπί 
                         SAVE δύο φορές (βλέπε §5.1). 

 
 
 

 RISO     
 

    33V  

VOL AG 
 

 

Αν η τάση στις άκρες των καλωδίων µέτρησης 
είναι µεγαλύτερη των 30V το όργανο δεν 
πραγµατοποιεί τη µέτρηση, εµφανίζει στην 
οθόνη τις ενδείξεις που φαίνονται δίπλα για 5 
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εµφανίζει 
στην οθόνη τις ενδείξεις που αναφέρονται στη 
MΩ µέτρηση κάτω από τις λειτουργίες "MAN" 
ή "TIMER". 
 

 

 
 
 

Η παραπάνω ένδειξη δεν µπορεί  να αποθηκευτεί 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο έλεγχος της αντίστασης
µόνω ης RISO πραγµατοποιήθηκε µε τάση
ελέγχου µικρότερη από την καθορισµένη. Αυτό
µπορεί να συµβεί στην περίπτωση που η
αντίσταση της µόνωσης είναι χαµηλή ή υπάρχει
καποια χωρητική αντίσταση στην εγκατάσ

σ

ταση.

SAVE 

SAVE 

ΠΡΟΣΟΧΗ : 
Ο έλεγχος δεν 
πραγµατοποιήθηκε 
Ελέγξτε  ότι το 
κύκλωµα δεν είναι 
ενεργοποιηµένο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4.3  RCD  RCD  : ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΡΕΛΕ)    
ΤΥΠΟΥ Α Η΄ AC 

 
 
Ο έλεγχος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα πρότυπα  EN 61557-6, EN61008, EN61009, EN60947-2 B 
4.2.4, VDE 0413 µέρος 6 και ΕΛΟΤ HD 384. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
  

 

 

Ο αυτόµατος έλεγχος των χαρακτηριστικών του ρελέ προκαλεί διαρροή σε αυτό. Για το λόγο αυτό 
αποσυνδέστε την τροφοδοσία και τα φορτία που είναι συνδεδεµένα στο υπό έλεγχο ρελέ που θα 
µπορούσαν να επηρεαστούν από τη διακοπή λειτουργίας.  Επιπλέον ελέγξτε όλα τα φορτία που 
συνδέονται στο ρελέ γιατί µπορεί να προσθέσουν ρεύµατα διαρροής στα ήδη υπάρχοντα και να 
επηρεάσουν το αποτέλεσµα της µέτρησης. 

 
 

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη σε µία από τις θέσεις RCD  (ρελέ τύπου A 
ευαίσθητα σε συνεχές ρεύµα µε κυµάτωση) ή RCD  (ρελέ τύπου AC ευαίσθητα σε 
εναλλασσόµενο ρεύµα). 

 
 

Ανοίξτε το όργανο. 
 
 
     

Το κουµπί  FUNC επιτρέπει την επιλογή µιας από τις ακόλουθες λειτουργίες (οι οποίες 
µπορούν να φανούν διαδοχικά πατώντας το κουµπί). FUNC 
 
 Λειτουργία MAN x ½ (το όργανο πραγµατοποιεί τον έλεγχο µε ρεύµα διαρροής ίσο µε 

το µισό της τιµής του ονοµαστικού διαφορικού ρεύµατος λειτουργίας και σε φάση µε την 
τάση ή µε διαφορά φάσης 180°. Στη λειτουργία αυτή το ρελέ δε θα πρέπει  να διακόψει 
το κύκλωµα.  

 Λειτουργία MAN x 1 (το όργανο πραγµατοποιεί τον έλεγχο µε ρεύµα διαρροής ίσο µε 
την τιµή του ονοµαστικού διαφορικού ρεύµατος λειτουργίας και σε φάση µε την τάση ή 
µε διαφορά φάσης 180°). 

 Λειτουργία MAN x 2 (το όργανο πραγµατοποιεί τον έλεγχο µε ρεύµα διαρροής ίσο µε 
δυο φορές την τιµή του ονοµαστικού διαφορικού ρεύµατος λειτουργίας και σε φάση µε 
την τάση ή µε διαφορά φάσης 180°). 

 Λειτουργία MAN x 5 (το όργανο πραγµατοποιεί τον έλεγχο µε ρεύµα διαρροής ίσο µε 
πέντε φορές την τιµή του ονοµαστικού διαφορικού ρεύµατος λειτουργίας και σε φάση µε 
την τάση ή µε διαφορά φάσης 180°). 

 Λειτουργία AUTO (το όργανο πραγµατοποιεί τον έλεγχο αυτόµατα µε ρεύµατα διαρροής 
ίσα µε το µισό, µια και πέντε φορές την  τιµή του ονοµαστικού διαφορικού ρεύµατος 
λειτουργίας και σε φάση µε την τάση ή µε διαφορά φάσης 180°). Συνιστώµενος 
έλεγχος 

 Λειτουργία RAMP  (το όργανο πραγµατοποιεί τον έλεγχο µε ένα αυξανόµενο ρεύµα 
διαρροής σε φάση µε την τάση ή µε διαφορά φάσης 180°. Χρησιµοποιείστε αυτό τον 
έλεγχο για να µετρήσετε το ρεύµα διακοπής κυκλώµατος.  

 Λειτουργία Ut (Το όργανο πραγµατοποιεί τον έλεγχο και υπολογίζει την τάση επαφής 
όπως και τη συνολική αντίσταση γείωσης, µε ρεύµα διαρροής ίσο µε το µισό της τιµής 
του ονοµαστικού διαφορικού ρεύµατος λειτουργίας σε φάση µε την τάση και µε διαφορά 
φάσης 180°). 

 
Σηµείωση :  Οι ”Manx5 I∆n” και “AUTO” λειτουργίες δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ρελέ τύπου A 

 500mA. 
 
Σηµείωση : Σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα συνίσταται να πραγµατοποιείται ο έλεγχος του ρελέ µε το 

ρεύµα ελέγχου τόσο σε φάση µε την τάση όσο και µε διαφορά φάσης 180°. Για αυτό ο έλεγχος 
προτείνεται να επαναλαµβάνεται και στις δύο περιπτώσεις. Αν το υπό έλεγχο ρελέ είναι 
ευαίσθητο τόσο σε AC όσο και σε DC ρεύµατα διαρροής προτείνεται να πραγµατοποιηθεί ο 
έλεγχος µε ηµιτονοειδές και µε συνεχές ρεύµα µε κυµάτωση σε φάση µε την τάση και µε 
διαφορά φάσης  180°. 

 



 

4.3.1 ∆ιαδικασία ελέγχου  
 
 
1. Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία µέσω του κουµπιού FUNC. 
 
 
2. Πατήστε αυτό το κουµπί για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα ρεύµατα ελέγχου (που 

µπορούν να εµφανιστούν διαδοχικά πατώντας το κουµπί)  
Un/I∆n 
DIST 

 10mA. 
 30mA. 
 100mA. 
 300mA. 
 500mA. 

 
 
3.                    Πατήστε αυτό το κουµπί για να επιλέξετε τον τύπο του ρελέ : S▲  

 Αν ο έλεγχος πραγµατοποιείται για ρελέ ρυθµιζόµενης ευαισθησίας το σύµβολο S  
πρέπει να εµφανίζεται στην οθόνη. 

 Αν ο έλεγχος πραγµατοποιείται για ρελέ σταθερής ευαισθησίας το σύµβολο S  δεν 
πρέπει να εµφανίζεται στην οθόνη.  

 
Σηµείωση: Στα ρελέ ρυθµιζόµενης ευαισθησίας µπορούν να πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι 

”MANx½ I∆n”, ”MANx1 I∆n”, ”MANx2 I∆n”, ”MANx5 I∆n”, “AUTO”. 
 
 
 
4.                    Πατήστε αυτό το κουµπί για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα όρια για την τάση επαφής (τα  

οποία µπορούν να φανούν διαδοχικά πατώντας το κουµπί) : UL▼ 
 50V  
 25V 

 
 
 
5. Συνδέστε τα 3 καλώδια, µαύρο, πράσινο και µπλε του ρευµατολήπτη σούκο ή των απλών καλωδίων στις 

υποδοχές του οργάνου B1, B3, B4 αντίστοιχα, όπως φαίνεται στα σχήµατα 5, 6, 7 & 8. Στην περίπτωση που 
χρησιµοποιούνται τα απλά καλώδια συνδέστε τα κροκοδειλάκια στις ελεύθερες άκρες των καλωδίων. 

 
 
6. Συνδέστε το σούκο ρευµατολήπτη σε πρίζα 230V 50Hz ή τα κροκοδειλάκια στις υποδοχές του 

τριφασικού ρελέ (οι πιθανές συνδέσεις φαίνονται στα σχήµατα 5, 6, 7 & 8).  
 

B2 B3 B4B1

L1
L2
L3
N

 
 

ΣΧΗΜΑ 5 : Έλεγχος τριφασικού ρελέ 

B2 B3 B4B1

P

 
 

ΣΧΗΜΑ 6 : Έλεγχος µονοφασικού ή τριφασικού ρελέ για 
τάση 230V  

 



 

B2 B3 B4B1

L1
L2
L3
N

 
 

ΣΧΗΜΑ 7 : Έλεγχος τριφασικού  ρελέ σε σύστηµα ΤΝC 
(ουδετερογείωση µε κοινό αγωγό ουδετέρου γείωσης)  

 

B2 B3 B4B1

L1
L2
L3

 
 

ΣΧΗΜΑ 8 : Έλεγχος τριφασικού ρελέ σε σύστηµα χωρίς 
ουδέτερο (N)  

 
 

 
7.                                Πατήστε το κουµπί START/STOP µια φορά.  
                                           Το όργανο ανάλογα µε την επιλεγµένη λειτουργία :  

START 
STOP 

 
- Λειτουργίες "ΜΑΝx1/2", "ΜΑΝx1", "ΜΑΝx2", "ΜΑΝx5", "RAMP" : 

Πραγµατοποιεί τον έλεγχο στέλνοντας ένα ρεύµα σε φάση µε τη θετική 
ηµικαµπύλη της τάσης και εµφανίζει στην οθόνη την ένδειξη 0°. 

 

Σηµείωση :  Στη λειτουργία "RAMP" το όργανο παράγει ένα ρεύµα διαρροής 
που αυξάνεται σταδιακά για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. 

 
- Λειτουργία "AUTO" :  
       Πραγµατοποιεί τους ακόλουθους έξι ελέγχους µε διαφορετικές τιµές ρεύµατος :  

 1/2I∆n σε 0° (το ρελέ δεν πρέπει να διακόψει το κύκλωµα). 
 1/2I∆n σε 180° (το ρελέ δεν πρέπει να διακόψει το κύκλωµα). 
 I∆n σε 0° (το ρελέ πρέπει να διακόψει το κύκλωµα, εµφανίζεται στην οθόνη το 

σύµβολο rcd που αναβοσβήνει). 
 I∆n σε 180° (το ρελέ πρέπει να διακόψει το κύκλωµα, εµφανίζεται στην οθόνη 

το σύµβολο rcd που αναβοσβήνει). 
 5I∆n σε 0° (το ρελέ πρέπει να διακόψει το κύκλωµα, εµφανίζεται στην οθόνη 

το σύµβολο rcd που αναβοσβήνει). 
 5I∆n σε 180° (το ρελέ πρέπει να διακόψει το κύκλωµα,  τέλος του ελέγχου). 

 

Εφόσον το ρελέ διακόψει το κύκλωµα (περιπτώσεις I∆n και 5I∆n) θέστε το ξανά 
σε λειτουργία για να προχωρήσει το όργανο στον επόµενο έλεγχο. 
Ο έλεγχος ολοκληρώνεται αν όλες οι τιµές του χρόνου διακοπής κυκλώµατος 
συµπίπτουν µε τα όρια που αναφέρονται στον πίνακα 3 ή στην πρώτη τιµή που 
θα µετρηθεί έξω από τα όρια.  
Εφόσον κάθε ένας από τους παραπάνω ελέγχους έχουν θετικό αποτέλεσµα 
(χρόνος διακοπής κυκλώµατος µέσα στα όρια που αναφέρονται στον πίνακα) 
εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη OK (που σηµαίνει ότι το ρελέ πέρασε τον 
έλεγχο και αναβοσβήνει η ένδειξη rcd. 

 

Σηµείωση : Ο έλεγχος ενός ρελέ ρυθµιζόµενης ευαισθησίας απαιτεί ένα 
διάστηµα 60 δευτερολέπτων µεταξύ των µετρήσεων (30 
δευτερολέπτων στην περίπτωση µετρήσεων µε ρεύµα ½ I∆n). 
Στην περίπτωση αυτή ένα χρονόµετρο εµφανίζεται στην οθόνη 
που δείχνει το χρόνο αναµονής που απαιτείται για την επόµενη 
µέτρηση.    

 
- Λειτουργία "Ut" :  

Πραγµατοποιεί τον έλεγχο στέλνοντας ένα ρεύµα διαρροής ίσο µε το µισό της 
επιλεγµένης τιµής του ονοµαστικού διαφορικού ρεύµατος λειτουργίας σε φάση 
µε την τάση και µε διαφορά φάσης 180°.  

 

 



 

 
START 
STOP 

 Πατήστε το κουµπί START/STOP δύο φορές.  
      Μόνο για τις λειτουργίες "ΜΑΝx1/2", "ΜΑΝx1", "ΜΑΝx2", "ΜΑΝx5", "RAMP")  
      Το όργανο πραγµατοποιεί τον έλεγχο (στέλνοντας ένα ρεύµα σε φάση µε την 

αρνητική ηµικαµπύλη της τάσης και εµφανίζει στην οθόνη την ένδειξη 180°. 
 

Σηµείωση : Στη λειτουργία "RAMP" το όργανο παράγει ένα ρεύµα διαρροής που 
αυξάνεται σταδιακά για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. 

 
 

Σηµείωση :    Οι λειτουργίες ”MΑΝx5 I∆n” και “AUTO” δεν είναι διαθέσιµες για ρελέ τύπου A  500mA. 
 
 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
  

 

Η ένδειξη “Measuring” σηµαίνει ότι το όργανο πραγµατοποιεί µέτρηση. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της φάσης µην αποσυνδέετε τα καλώδια ελέγχου.  

 
 
Σηµείωση :  Στη λειτουργία "RAMP" Αν οι παράµετροι που ορίστηκαν στο όργανο είναι συµβατοί µε τον 

τύπου του ρελέ που ελέγχεται και εφόσον αυτό λειτουργεί σωστά ο έλεγχος θα προκαλέσει το 
διακοπή του κυκλώµατος µε ρεύµα µικρότερο ή ίσο µε το επιλεγµένο διαφορικό ρεύµα. Αυτός 
ο έλεγχος δε συνηθίζεται να πραγµατοποιείται για σύγκριση του χρόνου διακοπής κυκλώµατος  
µε το ρεύµα διακοπής κυκλώµατος, γιατί τα πρότυπα αναφέρονται στους µέγιστους χρόνους 
διακοπής σε περίπτωση που το ρελέ ελέγχεται µε ρεύµα διαρροής ίσο µε το ονοµαστικό 
διαφορικό ρεύµα. 

 
 
 

Παράδειγµα : Έλεγχος  ρελέ ρυθµιζόµενης ευαισθησίας στη λειτουργία AUTO µε ρεύµα 
I∆n=30mA  

 
α)   Το όργανο πραγµατοποιεί έλεγχο µε ρεύµα ½ I∆n σε φάση µε την τάση. 

Αν το ρελέ περάσει τον έλεγχο, το µήνυµα “OK” εµφανίζεται στην οθόνη 
και το ρελέ δεν διακόπτει το κύκλωµα. 

β)   Το όργανο πραγµατοποιεί έλεγχο µε ρεύµα ½ I∆n σε διαφορά φάσης 
180° µε την τάση. Αν το ρελέ περάσει τον έλεγχο, το µήνυµα “OK” 
εµφανίζεται στην οθόνη και το ρελέ δεν διακόπτει το κύκλωµα. Σε αυτό 
το στάδιο µεσολαβούν 30 δευτερόλεπτα πριν πραγµατοποιηθεί ο 
επόµενος έλεγχος. 

γ)   Το όργανο πραγµατοποιεί έλεγχο µε ρεύµα I∆n σε φάση µε την τάση. Αν 
το ρελέ περάσει τον έλεγχο, εµφανίζονται στην οθόνη το µήνυµα “OK” 
και το σύµβολο “rcd” που αναβοσβήνει και το ρελέ διακόπτει το 
κύκλωµα. Το ρελέ θα πρέπει να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας και θα 
πρέπει να µεσολαβήσουν τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν 
πραγµατοποιηθεί ο επόµενος έλεγχος.  

δ)   Το όργανο πραγµατοποιεί τον έλεγχο µε ρεύµα I∆n σε διαφορά φάσης 
180° µε την τάση. Ακολουθείστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην 
§γ). 

ε)   Το όργανο πραγµατοποιεί τον έλεγχο µε ρεύµα 5I∆n σε  φάση  µε την 
τάση. Ακολουθείστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην §γ). 

στ)   Το όργανο πραγµατοποιεί τον έλεγχο µε ρεύµα 5I∆n σε διαφορά φάσης 
180° µε την τάση. Ακολουθείστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην 
§γ). 

 
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε. 
 

 
 

 



 

4.3.2  Ενδείξεις οθόνης 
 
 
4.3.2.1  Λειτουργία "MANx1/2" 
 
  

  RC  D ~    

  >999ms 
OK 

Ι∆N  30mA      2 V 

x1/2 

MAN          
             0°     UL=50V  

 

Αν το ρελέ δεν διακόψει το κύκλωµα το 
όργανο παράγει ένα διπλό ηχητικό σήµα που 
σηµαίνει ότι ο έλεγχος ολοκληρώθηκε επιτυχώς 
και στη οθόνη εµφανίζονται ενδείξεις παρόµοιες 
µε τις διπλανές. 

 
Τιµή  της  τάσης 
επαφής  Ut  που 
µετρήθηκε  και 
αναφέρεται  στο        
ρεύµα ελέγχου του 
ρελέ.  

∆είχνει αν ο έλεγχος πραγµατοποιήθηκε µε 
ρεύµα σε φάση ή µε διαφορά φάσης 180° σε 
σχέση µε την τάση. 

Όριο που τίθεται για την τάση επαφής Ut. 

Το σύµβολο ">" σηµαίνει ότι το ρελέ δεν
διέκοψε το κύκλωµα. 

OK: δείχνει ότι το
ρελέ πέρασε τον
έλεγχο. 

ή RCD  

 
 
 
4.3.2.2  Λειτουργίες "MANx1" "MANx2" "MANx5" "AUTO" 
 
 

  RCD    ~    40ms 
OK 

Ι∆N    30mA      1V 

x1 

MAN t  
              0°   UL=50V 

 

Αν στις λειτουργίες "MANx1", "MANx2", 
"MANx5" το ρελέ διακόψει το κύκλωµα και ο 
χρόνος διακοπής είναι µέσα στα όρια που 
αναφέρονται στον πίνακα 3, το όργανο παράγει 
ένα διπλό ηχητικό σήµα που σηµαίνει ότι ο 
έλργχος ολοκληρώθηκε επιτυχώς και στην 
οθόνη εµφανίζονται ενδείξεις παρόµοιες µε τις 
διπλανές. 

 

ή RCD 

Χρόνος διακοπής 
κυκλώµατος 

OK: δείχνει ότι το ρελέ πέρασε τον έλεγχο. 

∆είχνει ότι ο έλεγχος πραγµατοποιήθηκε µε 
ρεύµα σε φάση  ή µε διαφορά φάσης 180° σε 
σχέση µε την τάση.

Τιµή της τάσης
επαφής Ut που
µετρήθηκε και
αναφέρεται στο
ρεύµα ελέγχου
του ρελέ. 

Όριο που τίθεται για 
την τάση επαφής.

 
 
 

  RCD ~     23 ms 
OK 

Ι∆N    30mA      1V 

x5 

      t   
AUTO  180°    UL=50V 

 

Στη λειτουργία "AUTO" αν και οι έξι µετρήσεις 
έχουν θετικό αποτέλεσµα το όργανο εµφανίζει 
στην οθόνη ενδείξεις παρόµοιες µε τις διπλανές 
οι οποίες αναφέρονται στον τελευταίο έλεγχο 
που πραγµατοποιήθηκε (5I∆n σε 180°). 

 

ή RCD  

Τιµή της τάσης 
επαφής Ut που 
µετρήθηκε και 
αναφέρεται στο 
ρεύµα ελέγχου του 
ρελέ. 

OK: δείχνει ότι το ρελέ πέρασε τον έλεγχο. 

Επιλεγµένη λειτουργία. 
Όριο που τίθεται για 
την τάση επαφής.

 
 
 
 
1.                    Μόνο για τη λειτουργία AUTO, πατήστε το κουµπί DISP για να δείτε τα αποτελέσµατα και 

των έξι ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν τα οποία φαίνονται διαδοχικά µε την ακόλουθη 
σειρά: ½I∆n σε 0°, ½I∆n σε 180°, I∆n σε 0°, I∆n σε 180°, 5I∆n σε 0°, 5I∆n σε 180°. 

DISP 

 

 



 

  RCD ~     
   487ms 

 

Ι∆N  30mA      1V 

x1 

 MAN  t  
0°   UL=50V 

 

Αν κατά τη διάρκεια των ελέγχων µε τις 
λειτουργίες "MANx1" "MANx2", "ΜΑΝx5" και 
"AUTO" το ρελέ διακόψει το κύκλωµα σε 
χρόνο που δε συµβαδίζει µε τα όρια που 
αναφέρονται στον πίνακα 3, το όργανο παράγει 
ένα µακρύ ηχητικό σήµα στο τέλος του ελέγχου 
και στην οθόνη εµφανίζονται ενδείξεις 
παρόµοιες µε τις διπλανές. 

 

ή RCD  

Χρόνος διακοπής
κυκλώµατος 

Προσοχή : ο χρόνος
διακοπής 
κυκλώµατος  είναι
µεγαλύτερος από το
όριο.   

4.3.2.3  Λειτουργία "RAMP " 
 

       RCD ~24 mA 
OK 

       41 ms         1 V 

 

     t   
        0°  UL=5  0V

 

Στο τέλος του ελέγχου αν το ρεύµα διακοπής 
κυκλώµατος είναι µικρότερο από I∆n (τύπου 
AC) ή 1.4I∆n (τύπου A µε I∆n > 10mA) ή 2I∆n 
(τύπου A µε I∆n ≤ 10mA), το όργανο παράγει ένα 
διπλό ηχητικό σήµα που σηµαίνει ότι ο έλεγχος  
ολοκληρώθηκε επιτυχώς και στην οθόνη 
εµφανίζονται ενδείξεις παρόµοιες µε τις 
διπλανές. 

 

ή RCD  

Χρόνος διακοπής
κυκλώµατος 

OK: δείχνει ότι το ρελέ πέρασε τον έλεγχο. 

Τιµή της τάσης
επαφής Ut που
µετρήθηκε και
αναφέρεται στο
ρεύµα ελέγχου του
ρελέ. 

 
     RCD ~   

 33mA 
 

    58ms       1 V 

 

     t  
0°   UL=50V 

 
 

Αν το ρελέ διακόψει το κύκλωµα µε ρεύµα  
διακοπής κυκλώµατος µεγαλύτερο από I∆n 
(τύπος AC) ή 1.4 I∆n (τύπος A µε I∆n>10mA) ή 2 
I∆n (τύπος A µε I∆n≤10mA), το όργανο παράγει 
ένα µακρύ ηχητικό σήµα στο τέλος του ελέγχου 
και εµφανίζει στην οθόνη ενδείξεις παρόµοιες 
µε τις διπλανές. 

 

ή RCD  

ΠΡΟΣΟΧΗ: το ρεύµα διακοπής κυκλώµατος 
είναι µεγαλύτερο από την τιµή που ορίστηκε 
(στο παράδειγµα ορίστηκε I∆N=30mA). 

Χρόνος διακοπής
κυκλώµατος 

Τιµή της τάσης 
επαφής Ut που 
µετρήθηκε και 
αναφέρεται στο 
ρεύµα ελέγχου του 
ρελέ. 

 
4.3.2.4  Λειτουργία "Ut" 
 

  RCD ~     1.4 V
OK 

Ι∆N  30mA    49Ω 

 

Ut             
           0°      UL=50V 

 

Αν το ρελέ δεν διακόψει το κύκλωµα το όργανο 
παράγει ένα διπλό ηχητικό σήµα που σηµαίνει 
ότι η µέτρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και στην 
οθόνη εµφανίζονται ενδείξεις παρόµοιες µε τις 
διπλανές. 

 

or RCD  

Τιµή της τάσης 
επαφής Ut  που 
µετρήθηκε και 
αναφέρεται στο 
ρεύµε ελέγχου του 
ρελέ  

OK: δείχνει ότι το 
ρελέ πέρασε τον 
έλεγχο. 

Τιµή συνολικής αντίστασης γείωσης Ra. Αν
εµφανιστεί η ένδειξη "o.r." σηµαίνει ότι το
όργανο µέτρησε αντίσταση µεγαλύτερη από
1999Ω. 

Σηµείωση :   Η τιµή της συνολικής αντίστασης γείωσης (δηλαδή της αντίστασης των ηλεκτροδίων γείωσης 
της τροφοδοσίας και της εγκατάστασης και της αντίστασης των αγωγών που συµµετέχουν στο 
κύκλωµα ) µπορεί να µετρηθεί µόνο στην περίπτωση  συστήµατος ΤΤ (άµεση γείωση).  

 
 
 

SAVE 
 

Αποθήκευση:    Τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούν να αποθηκευτούν πατώντας το                     
κουµπί SAVE δύο φορές (βλέπε §5.1). 

 



 

4.3.3  Χρόνοι διακοπής κυκλώµατος για ρελέ σταθερής και ρυθµιζόµενης ευαισθησίας 
 
 
Αν οι παράµετροι που ορίστηκαν στο όργανο συµβαδίζουν µε τον τύπο του ρελέ ελέγχεται (και αν αυτό 
λειτουργεί σωστά) ο έλεγχος µε ρεύµατα διαρροής I∆N x1, I∆N x2, I∆N x5 θα προκαλέσει τη διακοπή του 
κυκλώµατος µέσα στους χρόνους που ορίζονται σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα.  
 

Τύπος ρελέ  I∆N x 1 I∆N x 2 I∆N x 5* Περιγραφή  
Σταθερής ευαισθησίας  0.3s 0.15s 0.04s Μέγιστος χρόνος διακοπής κυκλώµατος (sec) 

0.5s 0.20s 0.15s Μέγιστος χρόνος διακοπής κυκλώµατος (sec) Ρυθµιζόµενης 
Ευαισθησίας S 0.13s 0.05s 0.05s Ελάχιστος χρόνος διακοπής κυκλώµατος (sec) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Χρόνοι διακοπής κυκλώµατος µε ρεύµατα διαρροής  I∆Nx1, I∆Nx2, I∆Nx5. 
 
* Για τιµές I∆N ≤ 30mA το πενταπλάσιο ρεύµα ελέγχου είναι 0.25A.  
Για ρεύµατα ίσα µε  ½ I∆N το ρελέ δεν θα πρέπει να διακόψει το κύκλωµα σε καµία περίπτωση. 
 
 
4.3.4  Προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν κατά των έλεγχο µε τις λειτουργίες "MANx1/2" 

"MANx1" "MANx2" "MANx5" "AUTO" "RAMP " & "Ut" 
 
 

     RCD ~  

>999mS
 

Ι∆N  30mA      2V 

x1 

 MAN  t   
 0° UL=50V 

 

Αν το  ρελέ διακόψει το κύκλωµα σε χρόνο 
µεγαλύτερο από αυτόν που µπορεί αν 
µετρήσει το όργανο, αυτό παράγει ένα µακρύ 
ηχητικό σήµα στο τέλος του ελέγχου και 
εµφανίζει στην οθόνη ενδείξεις παρόµοιες µε τις 
διπλανές. 

 

Χρόνος διακοπής 
κυκλώµατος 
µεγαλύτερος από 
το µέγιστο χρόνο 
που µπορεί να 
µετρήσει το όργανο 
και  εξαρτάται από 
τον τύπο ελέγχου, 
(δείτε τον  πίνακα 
4). 

 
 

Τύπος ελέγχου Ρελέ σταθερής ευαισθησίας Ρελέ ρυθµιζόµενης ευαισθησίας 
MAN x1  999ms 999ms 
MAN x2   200ms 250ms 
MAN x5  50ms 160ms 

“ ”  300ms  
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Χρόνος διακοπής κυκλώµατος που µπορεί να µετρήσει το όργανο και 

εξαρτάται από τον τύπο ελέγχου: 
 

 
Αποθήκευση:  Το  αποτέλεσµα  του ελέγχου  µπορεί να αποθηκευτεί πατώντας το κουµπί 
                         SAVE δύο φορές (βλέπε §5.1). 

 

SAVE 

 
 

  RCD ~     
    L   

 
P-N 
 
VOL AG 

 

Αν το όργανο ανιχνεύσει ότι το καλώδιο της 
φάσης (µαύρο) και/ή το καλώδιο του ουδετέρου 
(µπλε) δεν συνδέεται µε την εγκατάσταση στην 
οθόνη θα εµφανιστεί η διπλανή ένδειξη όταν 
πατήσετε το κουµπί START/STOP. 

 

ή RCD  

Μήνυµα “Lo VOL tAGE”: µια χαµηλή τάση
µετρήθηκε. 

 



 

  RCD ~     
   Hi 

P-N VOL AG 
 

Αν το όργανο µετρήσει µια τάση µεταξύ φάσης 
και ουδετέρου µεγαλύτερη από  265V, (για 
παράδειγµα στην περίπτωση που το µπλε 
καλώδιο συνδέεται σε έναν από τους αγωγούς 
φάσης τριφασικού συστήµατος στην οθόνη θα 
εµφανιστεί η διπλανή ένδειξη. 

 

ή RCD  

 
  RC ~   D   

      A   
P-N 

 

 

Αν οι αγωγοί της φάσης και του ουδετέρου 
(µαύρο και µπλε καλώδια αντίστοιχα) έχουν 
συνδεθεί αντίστροφα, στην οθόνη εµφανίζεται η 
διπλανή ένδειξη. 

 

 
 

  RCD ~      
      A   

P-PE 

 

 

Αν οι αγωγοί της φάσης και της γείωσης (µαύρο 
και πράσινο καλώδια αντίστοιχα) έχουν 
συνδεθεί αντίστροφα, στην οθόνη εµφανίζεται η 
διπλανή ένδειξη. 

 

Message "Att":
Τάση µεταξύ φάσης 
και γείωσης πολύ 
χαµηλή. 

Το όργανο δεν πραγµατοποιεί τη µέτρηση.  
Αντιστρέψτε το ρευµατολήπτη σούκο  ή τη
σύνδεση µεταξύ του µπλε και του µαύρου
καλωδίου. Επαναλάβετε τον έλεγχο. 

Message "Att":
Τάση µεταξύ φάσης 
και ουδετέρου πολύ 
χαµηλή. 

Το όργανο δεν πραγµατοποιεί τη µέτρηση.  
Αντιστρέψτε  τη σύνδεση µεταξύ του µαύρου 
και του πράσινου καλωδίου.  

ή RCD  

ή RCD  

Μήνυµα : 
“Hi VOL tAG”:  
µια πολύ υψηλή
τάση µετρήθηκε. 

 
  RCD ~      

     A   
PEN 

 

 
 

Αν σε ένα σύστηµα ΤΤ (άµεση γείωση) οι 
αγωγοί του ουδετέρου και της γείωσης (µπλε 
και πράσινο καλώδια αντίστοιχα) έχουν 
συνδεθεί αντίστροφα, στην οθόνη θα 
εµφανιστεί η διπλανή ένδειξη. 
 

 

  RCD ~     
>1999Ω

 
 

 no PE 
 

Αν το καλώδιο γείωσης (πράσινο) δεν είναι 
συνδεδεµένο εµφανίζονται στην οθόνη οι 
διπλανές ενδείξεις για 5 δευτερόλεπτα και στη 
συνέχεια εµφανίζονται στην οθόνη οι ενδείξεις 
που αναφέρονται στον RCD  ή 
RCD  έλεγχο κάτω από την επιλεγµένη 
λειτουργία. Ελέγξτε τις συνδέσεις του υπό 
έλεγχο αγωγού ΡΕ.  

ή RCD  

Το όργανο δεν πραγµατοποιεί τη µέτρηση. 
Αντιστρέψτε  τη σύνδεση µεταξύ του µπλε και 
του πράσινου καλωδίου.  

ή RCD  

Μήνυµα: 
“no PE”: το όργανο
δεν βρίσκει τον
αγωγό προστασίας.

 
  R  ~  CD     

      A   
 

Ι∆N    hi      ES 

 

         t   
 AUTO    0° UL= 50V 

 

Στην περίπτωση που το όργανο δεν µπορεί να 
παράγει το ρεύµα ελέγχου λόγω υψηλής 
αντίστασης, το όργανο παράγει ένα µακρύ 
ηχητικό σήµα και εµφανίζει στην οθόνη τις 
διπλανές ενδείξεις. 

 

Μήνυµα 
“HI rES”: το όργανο
µέτρησε πού υψηλή
αντίσταση και έτσι
δεν µπορεί να
πραγµατοποιήσει 
τον έλεγχο. 

 

 



 

  R  CD ~    

 > 50 V
A   UL 

I∆N 
X5 
MAN 

     t      0°    UL=50V 
 

Αν η τάση επαφής Ut είναι µεγαλύτερη από 
το επιλεγµένο όριο (UL) το όργανο διακόπτει 
τον έλεγχο, παράγει ένα µακρύ ηχητικό σήµα 
και εµφανίζει στην οθόνη τις διπλανές ενδείξεις.

 

η RCD  

Μήνυµα “>50V” ή “>25V”: το όργανο
µέτρησε µια τάση επαφής µεγαλύτερη από
το επιλεγµένο όριο (50V στο συγκεκριµένο
παράδειγµα). 

Μήνυµα "Att UL": 
µια πολύ υψηλή 
τάση επαφής 
µετρήθηκε. 

Η παραπάνω ένδειξη δεν µπορεί να αποθηκευτεί. Προκειµένου να αποθηκεύσετε την τιµή της τάσης επαφής 
Ut (έξω από τα όρια) πραγµατοποιείστε τον έλεγχο µε τη λειτουργία Ut. 
 

  RCD ~     
>100 V

  A          UL  
I∆N 

     t       0°   UL=50V 

 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Ut αν το 
όργανο µετρήσει τάση επαφής µεγαλύτερη από 
αυτή που µπορεί να µετρήσει παράγει ένα 
µακρύ ηχητικό σήµα και εµφανίζει στην οθόνη 
τις διπλανές ενδείξεις. 

 

Μήνυµα ">100V"
ή“>50V”: 
 Το όργανο µέτρησε
τάση επαφής
µεγαλύτερη από
αυτή που µπορεί να
µετρήσει, η οποία
είναι ίση µε  100V ή
50V ανάλογα µε την
τιµή που έχει οριστεί
για την UL ( 50V ή
25V αντίστοιχα). 

 
  RCD ~     

   c  
Ι∆N   - - -       - - -  
x1 
MAN 

t  
0°  UL=50 V  

 

Αν το ρελέ διακόψει το κύκλωµα κατά τη 
διάρκεια του προκαταρκτικού ελέγχου σε ½ I∆n 
(ανεξάρτητα από την επιλεγµένη λειτουργία) το 
όργανο εµφανίζει στην οθόνη τις διπλανές 
ενδείξεις, µέχρι να ανιχνευτεί ξανά τάση µεταξύ 
φάσης και γείωσης, οπότε εµφανίζονται ξανά 
στην οθόνη οι ενδείξεις που αναφέρονται στον 
RCD  RCD  έλεγχο κάτω από την 
επιλεγµένη λειτουργία 

 

Μήνυµα “rcd”: το
ρελέ διέκοψε το
κύκλωµα πολύ
σύντοµα. Ρεύµατα
διαρροής µπορεί να
υπάρχουν στην
εγκατάσταση.  

 
 RCD ~     

   c 
   

           
 

Αν τα θερµίστορ του οργάνου καταστραφούν 
εµφανίζεται στην οθόνη η διπλανή ένδειξη.  
 
 

 

 
  RCD ~     

 

         
 
 

 
 

Αν το όργανο υπερθερµανθεί οι έλεγχοι δεν 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν και εµφανίζεται 
στην οθόνη το διπλανό µήνυµα. Περιµένετε 
µέχρι να εµφανιστούν ξανά στην οθόνη οι 
ενδείξεις που έχετε επιλέξει για να 
προχωρήσετε στους ελέγχους 
 

 

Μήνυµα “hot” : το
όργανο έχει
υπερθερµανθεί.

 
 

SAVE 
 

Οι παραπάνω ενδείξεις δεν µπορούν να αποθηκευτούν.  

 



 

4.4   LOOP : ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ. 

 
 
 

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση LOOP .  
 

 
 
 

Ανοίξτε το όργανο. 
 
 
     

 
 

Το κουµπί FUNC επιτρέπει την επιλογή µίας από τις ακόλουθες λειτουργίες (οι οποίες 
µπορούν να φανούν διαδοχικά πατώντας το κουµπί): FUNC 
 
 Λειτουργία “P-N” (το όργανο µετράει την αντίσταση µεταξύ φάσης και ουδετέρου και 

υπολογίζει το αναµενόµενο ρεύµα βραχυκύκλωσης). 
 Λειτουργία “P-P” (το όργανο µετράει την αντίσταση µεταξύ δύο φάσεων και υπολογίζει 

το αναµενόµενο ρεύµα βραχυκύκλωσης). 
 Λειτουργία “P-PE” (το όργανο µετράει την αντίσταση µεταξύ φάσης και γείωσης και 

υπολογίζει το αναµενόµενο ρεύµα βραχυκύκλωσης). 

 Λειτουργία“ ” (το όργανο ανιχνεύει τη διαδοχή φάσεων και υπολογίζει τις πολικές 
τάσεις: L1-2, L2-3, L3-1). 

 
 
4.4.1  Λειτουργίες "P-N", "P-P", "P-PE" 
 
 
1. Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία µέσω του κουµπιού FUNC. 
2. Στις λειτουργίες "P-N", "P-Ρ", αν είναι δυνατό αποσυνδέστε όλα τα φορτία χαµηλής σύνθετης 

αντίστασης από το σηµείο στο οποίο θα γίνει η µέτρηση, αφού µια τέτοια αντίσταση θα είναι 
συνδεδεµένη παράλληλα µε τη σύνθετη αντίσταση της υπό µέτρηση γραµµής.  

3. Συνδέστε τα 3 καλώδια (µαύρο, πράσινο και µπλε) του ρευµατολήπτη σούκο ή των µονών καλωδίων στις 
υποδοχές του οργάνου B1, B3, B4 αντίστοιχα, όπως φαίνεται στα σχήµατα 9, 10, 11, 12, 13, & 14). Όταν 
χρησιµοποιείτε τα µόνα καλώδια συνδέστε τα κροκοδειλάκια στις ελεύθερες άκρες των καλωδίων.  

 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "P-N" 

B2 B3 B4B1

P

 
 

ΣΧΗΜΑ 9 : Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόχου 
σφάλµατος σε µονοφασικό σύστηµα 230V.  

B2 B3 B4B1

L1
L2
L3
N

 
 

ΣΧΗΜΑ 10 : Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόχου 
σφάλµατος σε τριφασικό σύστηµα ΤΤ (άµεση γείωση) ή ΤΝS 
(ουδετερωγείωση µε ξεχωριστούς αγωγούς ουδετέρου και 

γείωσης).  
 Παρόµοια διαδικασία εκτελείται και για τις φάσεις L2 & L3. 

 



 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "P-Ρ" 

B2 B3 B4B1

L1
L2
L3
N

 
 

ΣΧΗΜΑ 11 : Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλµατος µεταξύ φάσης  - φάσης 
(παρόµοια διαδικασία εκτελείται και για τους άλλους συνδασµούς φάσεων). 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "P-ΡΕ" 

B2 B3 B4B1

P

 
 

ΣΧΗΜΑ 12 : Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόγχου 
σφάλµατος σε µονοφασικό σύστηµα 230V.  

 

B2 B3 B4B1

L1
L2
L3
N

 
ΣΧΗΜΑ 13 : Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόγχου 

σφάλµατος σε τριφασικό σύστηµα ΤΤ (άµεση γείωση) ή 
ΤΝS (ουδετερωγείωση µε ξεχωριστούς αγωγούς ουδετέρου 

και γείωσης).  
Παρόµοια διαδικασία εκτελείται και για τις φάσεις L2 & L3.   

B2 B3 B4B1

L1
L2
L3

 
ΣΧΗΜΑ 14 : Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόγχου σφάλµατος σε τριφασικό σύστηµα χωρίς ουδέτερο (παρόµοια διαδικασία 

εκτελείται και για τις φάσεις L2 & L3). 
 
4. Συνδέστε το ρευµατολήπτη σούκο σε πρίζα 230V 50Hz ή τα κροκοδειλάκια στους αγωγούς του 

τριφασικού συστήµατος. (∆είτε τις πιθανές συνδέσεις στα σχήµατα 9, 10, 11, 12, 13, & 14). 
5. Στη λειτουργία “P-PE”, το όργανο πραγµατοποιεί τη µέτρηση µετρώντας τη συχνότητα και ελέγχοντας ότι 

η τάση επαφής των εκτεθειµένων µεταλλικών εγκαταστάσεων που διαρρέονται από το ρεύµα που 
παρέχει το όργανο δεν είναι µεγαλύτερη από την τιµή που θέτει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.  

       Το όριο της τάσης επαφής ορίζεται από τις λειτουργίες: RCD , RCD  ή Ra15mA.  
 
Παράδειγµα :   Αν πραγµατοποιείτε ελέγχους σε ένα ιατρικό δωµάτιο, το όριο τάσης επαφής είναι ίσο µε 

25V. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γυρίσετε τον περιστροφικό διακόπτη σε µια 
από τις λειτουργίες: RCD , RCD  ή Ra15mA, και να επιλέξετε το όριο τάσης 
επαφής των 25V µέσω του κουµπιού UL . Έτσι αν γυρίσετε το διακόπτη στη θέση 
LOOP ZS/IK στη λειτουργία P-PE, το όργανο θα αναφέρεται στο όριο των 25V κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου.  

 



 

 
6.                    Πατήστε το κουµπί  START/STOP . Το όργανο πραγµατοποιεί τη µέτρηση.  START 

STOP Στη λειτουργία “P-PE” το όργανο πραγµατοποιεί τη µέτρηση στέλνοντας ένα ρεύµα σε φάση 
µε τη θετική ηµικαµπύλη της τάσης και εµφανίζει στην οθόνη την ένδειξη 0°. Για να 
πραγµατοποιήσει τη µέτρηση, στέλνοντας ένα ρεύµα σε φάση µε την αρνητική ηµικαµπύλη 
της τάσης (στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη 180°) πατήστε το κουµπί START/STOP δύο 
φορές. 

 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
  

 

Η ένδειξη “Measuring” σηµαίνει ότι το όργανο πραγµατοποιεί µέτρηση. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της φάσης µην αποσυνδέετε τα καλώδια µέτρησης  

 
 

  LOOP     1.07 Ω
 

P-N   

223V   214A 

 

Στο τέλος της µέτρησης το όργανο παράγει ένα 
διπλό ηχητικό σήµα που σηµαίνει ότι η µέτρηση 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς και στην οθόνη 
εµφανίζονται ενδείξεις παρόµοιες µε τις 
διπλανές. 

 

Τιµή σύνθετης
αντίστασης του
βρόγχου : 
φάσης –  ουδετέρου
ή φάσης – φάσης ή
φάσης – γης σε Ω. 

Ενεργή τιµή αναµενόµενου ρεύµατος
βραχυκυκλώµατος βρόγχου φάσης -
ουδετέρου ή φάσης – φάσης ή φάσης – γης
σε A και η οποία υπολογίζεται από τον
ακόλουθο τύπο : 

Ενεργή τιµή τάσης
µεταξύ :  
φάσης –  ουδετέρου
ή φάσης – φάσης ή
φάσης – γης σε Volt.

Επιλεγµένη λειτουργία  

 
 
 
 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
  

 

Η µέτρηση σύνθετης αντίστασης φάσης- ουδετέρου, φάσης  - φάσης και φάσης - γης 
προϋποθέτει την ύπαρξη ρεύµατος περίπου 6A, 11,5Α και 6Α αντίστοιχα, µεταξύ των πιο 
πάνω αγωγών. Αυτό µπορεί να δηµιουργήσει διακοπή κυκλώµατος σε µαγνητοθερµικές 
διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύµατος (ρελέ) µε ονοµαστική τιµή µικρότερη των 10A. Αν 
είναι δυνατό πραγµατοποιείστε τον έλεγχο πάνω στο ίδιο το ρελέ. 

 
 

Τύπος υπολογισµού αναµενόµενου ρεύµατος βραχυκυκλώµατος: 

Z
U

I N
CC =  

 
όπου:UN= τάση µεταξύ φάσης – ουδετέρου ή φάσης – φάσης ή φάσης - γης 

127V αν Vµέτρ≤ 150V ή αν 100V < Vµετρ < 150V στη λειτουργία Ρ–ΡΕ  
230V αν 150V < Vµετρ ≤ 265V 

400V αν Vµετρ > 265V (Λειτουργία Ρ–Ρ)  
 
 
 
 

 
Αποθήκευση:  Το  αποτέλεσµα  της  µέτρησης  µπορεί να αποθηκευτεί πατώντας το κουµπί 
                         SAVE δύο φορές (βλέπε §5.1). 

 
SAVE 

 



 

4.4.2   Προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν κατά τη µέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόγχου 
σφάλµατος και υπολογισµού ρεύµατος βραχυκυκλώµατος 

 
 

  LOOP      
     L  

P-N 
 
VOL AG 

 

Αν το καλώδιο φάσης (µαύρο) και/ή το καλώδιο 
του ουδέτερου (µπλε) δεν είναι συνδεδεµένα, 
στην οθόνη θα εµφανιστούν οι διπλανές 
ενδείξεις µόλις πατήσετε το κουµπί 
START/STOP. 

 

 
  OP    LO  

     A    
P-N 

 

 

Αν τα καλώδια φάσης και ουδετέρου (µαύρο και 
µπλε καλώδια αντίστοιχα) έχουν συνδεθεί 
αντίστροφα, στην οθόνη θα εµφανιστούν οι 
διπλανές ενδείξεις µόλις πατήσετε το κουµπί 
START/STOP. 

 

 
 

  OP    LO  
     A    

P-PE 

 

 

Αν τα καλώδια φάσης και γείωσης (µαύρο και 
πράσινο καλώδια αντίστοιχα) έχουν συνδεθεί 
αντίστροφα, στην οθόνη θα εµφανιστούν οι 
διπλανές ενδείξεις µόλις Πατήσετε το κουµπί 
START/STOP. 

 

 
 

  LOOP 
      Hi 

P-N VOL AG 

 

Αν το όργανο µετρήσει τάση µεταξύ φάσης και 
ουδετέρου µεγαλύτερη από 265V (για 
παράδειγµα στην περίπτωση που το µπλε 
καλώδιο έχει συνδεθεί µε αγωγό φάσης 
τριφασικού συστήµατος θα εµφανιστεί στην 
οθόνη η διπλανή ένδειξη. 

 

 
  LOOP 

       A   
PEN 

 

 

Αν σε ένα σύστηµα ΤΤ (άµεση γείωση) οι 
αγωγοί του ουδετέρου και της γείωσης (µπλε 
και πράσινο καλώδια) έχουν συνδεθεί 
αντίστροφα, στην οθόνη θα εµφανιστεί η 
διπλανή ένδειξη. 
 
 

 

Μήνυµα “Att”: 
Πολύ χαµηλή τάση
µεταξύ φάσης και
γείωσης. 

Μήνυµα  
“Hi VOL tAG”:
µια πολύ υψηλή 
τάση µετρήθηκε. 

Μήνυµα “Att”: 
πολύ χαµηλή τάση
µεταξύ φάσης και
ουδετέρου.  

Το όργανο δεν πραγµατοποιεί τον έλεγχο. 
Αντιστρέψτε τη σύνδεση µεταξύ του µπλε και 
του   πράσινου καλωδίου. 

Το όργανο δεν πραγµατοποιεί τον έλεγχο:
Αντιστρέψτε τη σύνδεση µεταξύ του µαύρου και
του   πράσινου καλωδίου. Ελέγξτε τη σύνδεση
της γείωσης. Επαναλάβετε τον έλεγχο.  

Το όργανο δεν πραγµατοποιεί τον έλεγχο:
Αντιστρέψτε τη σύνδεση στο ρευµατολήπτη
σούκο ή µεταξύ του  µαύρου και µπλε
καλωδίου. Ελέγξτε τη σύνδεση της γείωσης.
Επαναλάβετε τον έλεγχο.  

Μήνυµα  
"Lo VOL tAG”:
µια πολύ χαµηλή 
τάση µετρήθηκε. 

 



 

  LOOP     
>1999Ω

 
 
 

 no PE 
 

Αν το καλώδιο γείωσης (πράσινο) δεν έχει 
συνδεθεί εµφανίζεται στην οθόνη η διπλανή 
ένδειξη για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια 
εµφανίζονται στην οθόνη οι ενδείξεις που 

αναφέρονται στη µέτρηση LOOP . κάτω 
από τις λειτουργίες "P-N" ή "P-Ρ" ή "P-ΡΕ" 

 Ελέγξτε τις συνδέσεις του αγωγού ΡΕ που 
ελέγχετε. 

 
 

 
 

Μήνυµα 
 “no PE”: το
όργανο δε βρίσκει
το κύκλωµα
προστασίας.  

 
 Αν η τάση επαφής Ut είναι µεγαλύτερη από 
το επιλεγµένο όριο (UL) το όργανο διακόπτει 
τον έλεγχο, παράγει ένα µακρύ ηχητικό σήµα 
και εµφανίζει στην οθόνη τις διπλανές ενδείξεις.

 LOOP 
   >50 V
A   UL 

     t      0°    UL=50V 

Μήνυµα  
"Att UL": 
 Μια πολύ υψηλή 
τάση µετρήθηκε. 

Μήνυµα ">50" ή “>25V”: το όργανο µετράει 
τάση επαφής µεγαλύτερη από το επιλεγµένο 
όριο (50V σε αυτή την περίπτωση). 

 
  LOOP     

   c  
P-P   - - - 

           
 

Αν δεν ανιχνευτεί ισχύς κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου στην οθόνη εµφανίζεται το διπλανό 
µήνυµα.  

 

P-P ή P-N  
ή P-PE 

 
 LOOP     

    c 
  
           

 
 

Αν τα θερµίστορ του οργάνου καταστραφούν 
εµφανίζεται στην οθόνη η διπλανή ένδειξη. 

 

 
  LOOP      

 

       
 

 
 

  
 

Αν το όργανο υπερθερµανθεί δεν επιτρέπει την 
πραγµατοποίηση του ελέγχου και εµφανίζει 
στην οθόνη τη διπλανή ένδειξη. Περιµένετε 
µέχρι να εµφανιστούν στην οθόνη οι ενδείξεις 
που έχετε επιλέξει για να προχωρήσετε στον 
έλεγχο. 

 

  LOOP      
 

       
 

 c  
  

 

Αν το όργανο µετρήσει συχνότητα εκτός ορίων 
δεν πραγµατοποιεί τη µέτρηση και εµφανίζει 
στην οθόνη το διπλανό µήνυµα. 

 

Μήνυµα “hot”: το
όργανο 
υπερθερµάνθηκε.

Μήνυµα 
“Err SYn cro”: 
η συχνότητα
είναι εκτός
ορίων. 

 
 

SAVE Οι παραπάνω ενδείξεις δεν µπορούν να αποθηκευτούν. 

 



 

  LOOP     
>1999Ω

 
 
 218 V 1 A

 

Αν στην λειτουργία Ρ-PE το όργανο 
πραγµατοποιήσει τη µέτρηση και βρει µια 
αντίσταση µεγαλύτερη από 1999Ω εµφανίζονται 
στην οθόνη ενδείξεις παρόµοιες µε τις 
διπλανές. 

 

Μήνυµα 
“>1999”: το
όργανο µέτρησε
αντίσταση 
γείωσης 
µεγαλύτερη από
1999Ω. 

Τιµή της τάσης που υπάρχει µεταξύ των
υποδοχών φάσης και γείωσης του οργάνου.  

 
 

  LOOP      
>199.9Ω

 
P-N 

 
 

    218 V     1 A 
 

Αν στην λειτουργία P-P ή P-N  το όργανο 
µετρήσει µια αντίσταση µεγαλύτερη από 
199,9Ω εµφανίζονται στην οθόνη ενδείξεις 
παρόµοιες µε τις διπλανές. 

 

Μήνυµα 
">199.9": 
Το όργανο
µέτρησε 
αντίσταση 
βρόγχου 
γραµµής 
µεγαλύτερη από
199.9Ω. 

Τιµή της τάσης µεταξύ των υποδοχών του
οργάνου (φάση - φάση αν ο έλεγχος είναι P-P,
φάση – ουδέτερος αν ο έλεγχος είναι P-N). 

 
 

SAVE 
 

Αποθήκευση:    Τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούν να αποθηκευτούν πατώντας το                     
κουµπί SAVE δύο φορές (βλέπε §5.1). 

 
 
 

4.4.3  Υψηλής ανάλυσης µέτρηση σύνθετης αντίστασης (0.1mΩ) 
 
Το Macrotest 5035 µπορεί να συνδεθεί µε ένα εξάρτηµα (IMP57 – το οποίο δεν περιλαµβάνεται στο βασικό  
εξοπλισµό) το οποίο χρησιµοποιείται για υψηλής ανάλυσης µέτρηση της σύνθετης αντίστασης κοντά σε ένα 
µετασχηµατιστή ισχύος. 
 
Η µέτρηση αυτή γίνεται από τις λειτουργίες  LOOP P-P, P-N, P-PE µέσω του κουµπιού  Un/I∆n. 
 
Αν ενεργοποιήσετε την υψηλής ανάλυσης µέτρηση χωρίς να συνδέσετε το  IMP57 θα εµφανιστεί στην οθόνη η 
ακόλουθη ένδειξη.  
 
              
          
        
        
        
          
      
          
     

  LO OOP WΩ L

ν
  no 

 
 con ins 
 
 

     

              
Για περισσότερες λεπτοµέρειες όσον αφορά στη χρήση του IMP57 και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του επικοινωνήστε 
µε την ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ, Τατοΐου 90 Μεταµόρφωση Αττικής ΤΚ 144 52, Τηλ : 210 2845400, Fax : 210 
2840151, e-mail : elemko@elemko.gr     
 
 

SAVE 
 

Η παραπάνω ένδειξη δεν µπορεί να αποθηκευτεί 

 



 

4.4.4  Λειτουργία " " 
 
 
1. Συνδέστε τα τρία καλώδια (µαύρο, κόκκινο  και πράσινο) των απλών καλωδίων στις υποδοχές του οργάνου B1, 

B2, B3 αντίστοιχα και τα κροκοδειλάκια στις ελεύθερες άκρες των καλωδίων.  
 
 

B2 B3 B4B1

L1
L2
L3
N

 
 

ΣΧΗΜΑ 15 : Σύνδεση καλωδίων για ένδειξη διαδοχής φάσεων L1=µαύρο καλώδιο, L2=κόκκινο καλώδιο, L3=πράσινο καλώδιο 
 
 

2. Συνδέστε τα κροκοδειλάκια στις τρεις φάσεις του υπό έλεγχο συστήµατος. Το όργανο εµφανίζει στην 
οθόνη (πριν πατήσετε το START/STOP κουµπί) ενδείξεις παρόµοιες µε τις διπλανές.  

 
 
      386 V 

 388V  388V 

 
 

 

 

Τιµή τάσης µεταξύ φάσης 1 και 2. 

Τιµή τάσης µεταξύ φάσης 3 και 1.

Τιµή τάσης µεταξύ φάσης 2 και 3.

 
 
 
3.                      Πατήστε το κουµπί START/STOP για να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος.  START 

STOP  
 
 
Στο τέλος του ελέγχου το όργανο θα εµφανίσει µια από τις ακόλουθες ενδείξεις στην οθόνη: 
 

      123 
 

   
 

 

α) στην περίπτωση που έχουµε τη σωστή 
διαδοχή φάσεων (το οποίο σηµαίνει ότι το 
µαύρο καλώδιο έχει συνδεθεί µε τη φάση L1, το 
κόκκιννο καλώδιο µε τη φάση L2 και το πράσινο 
καλώδιο µε τη φάση L3.) 

 

Μήνυµα "123": 
Σηµαίνει ότι η
διαδοχή φάσεων
είναι σωστή.  

 
 

 β) Στην περίπτωση λάθος διαδοχής φάσεων.       
 

  213  
   

Μήνυµα "213":
σηµαίνει ότι η
διαδοχή φάσεων
είναι λάθος. 

 

 



 

 
 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
  

 

Η ένδειξη “Measuring” σηµαίνει ότι το όργανο πραγµατοποιεί µέτρηση. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της φάσης µην αποσυνδέετε τα καλώδια ελέγχου.  

 
 
 

Αποθήκευση:  Το  αποτέλεσµα  της  µέτρησης  µπορεί να αποθηκευτεί πατώντας το κουµπί 
                         SAVE δύο φορές (βλέπε §5.1). 

 
SAVE 

 
 
 
4.4.5  Προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ελέγχου διαδοχής φάσεων 
 
 

      
         L  

 VOL AG 

 

Στην περίπτωση που κάθε πολική τάση µετρηθεί 
µικρότερη από 100V, το όργανο δεν 
πραγµατοποιεί τον έλεγχο και εµφανίζει στην 
οθόνη το διπλανό µήνυµα. 

 

Μήνυµα “Lo VOL tAG”: Πολύ χαµηλή τάση. Το 
όργανο δεν πραγµατοποιεί τον έλεγχο.  

 
        

      A   
 

   l1 

  
 

Αν η τάση στην υποδοχή B1 είναι πολύ χαµηλή 
το όργανο εµφανίζει στην οθόνη το διπλανό 
µήνυµα όταν πατησετε το κουµπί 
START/STOP. 

 

Μήνυµα “Att no
L1”: η τάση της
φάσης 1 είναι
πολύ χαµηλή.  

 
        

      A   
 

   l2 

  
 

Αν η τάση στην υποδοχή B2 είναι πολύ χαµηλή 
το όργανο εµφανίζει στην οθόνη το διπλανό 
µήνυµα όταν πατησετε το κουµπί 
START/STOP. 

 

Μήνυµα “Att no
L2”: η τάση της
φάσης 2 είναι
πολύ χαµηλή.  

 
        

      A   
 

   l3 

  
 

Αν η τάση στην υποδοχή B3 είναι πολύ χαµηλή 
το όργανο εµφανίζει στην οθόνη το διπλανό 
µήνυµα όταν πατησετε το κουµπί 
START/STOP. 

 

Μήνυµα “Att no
L3”: η τάση της
φάσης 3 είναι
πολύ χαµηλή. 

 

 



 

        
       ph  

 

 

 

         
 

Αν δύο καλώδια µέτρησης συνδεθούν στον ίδιο 
αγωγό φάσης το όργανο εµφανίζει στην οθόνη 
το διπλανό µήνυµα όταν πατησετε το κουµπί 
START/STOP. 

 

 
 
 

SAVE Οι παραπάνω ενδείξεις δεν µπορούν να αποθηκευτούν. 
 
 
 

 
     0 V 

 
  0 V  388 V 

 

 

Αν ένα από τα καλώδια του οργάνου δεν είναι 
συνδεδεµένο µε το δίκτυο ή κάποια από τις 
φάσεις είναι απούσα στην οθόνη εµφανίζονται 
ενδείξεις παρόµοιες µε τις διπλανές. 

 

Το µαύρο
καλώδιο δεν είναι
συνδεδεµένο σε
µία από τις
φάσεις της
εγκατάστασης. Η
τάση µεταξύ της
φάσης L2 και της
φάσης L3  δεν
είναι µηδενική
(L2-L3). 

Το µαύρο καλώδιο δεν είναι συνδεδεµένο σε
µία από τις φάσεις της εγκατάστασης. Η τάση
µεταξύ της φάσης L3 και της φάσης L1  είναι
µηδενική (L3-L1). 

Το µαύρο καλώδιο δεν είναι συνδεδεµένο σε
µία από τις φάσεις της εγκατάστασης. Η τάση
µεταξύ της φάσης L1 και της φάσης L2  είναι
µηδενική (L1-L2). 

 
 

 
     0 V 

 
  0 V     0 V 

 
 

Αν δύο ή περισσότερα καλώδια του οργάνου δεν 
είναι συνδεδεµένα στην οθόνη  εµφανίζεται το 
διπλανό µήνυµα. 

 

 
 

 
Αποθήκευση:  Τα  παραπάνω  αποτελέσµατα  µπορούν  να  αποθηκευτούν   πατώντας   το 
                         κουµπί SAVE δύο φορές (βλέπε §5.1). 

 
SAVE 

 
 

 



 

4.5  Ra15mA  : ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑ 15mA ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

 
 
Σηµείωση :  Συνολική αντίσταση γείωσης νοείται η αντίσταση του συστήµατος γείωσης της πηγής 

τροφοδοσίας, η αντίσταση του συστήµατος γείωσης της εγκατάστασης και η αντίσταση των 
αγωγών που συµµετέχουν στο κύκλωµα. Η συγκεκριµένη λειτουργία δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στη περίπτωση ΤΝ και ΙΤ συστηµάτων σύνδεσης γειώσεων.  

 
4.5.1  ∆ιαδικασία µέτρησης 
 
 

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση Ra15mA. 
 
 

 
Ανοίξτε το όργανο.  

 
 
     

 
1. Συνδέστε τα τρία καλώδια (µαύρο, πράσινο και µπλε) του ρευµατολήπτη σούκο ή τα µονά καλώδια στις 

υποδοχές του οργάνου B1, B3, B4, όπως φαίνεται στα σχήµατα 16, 17 & 18). Όταν χρησιµοποιείτε τα µονά 
καλώδια συνδέστε τα κροκοδειλάκια στις ελεύθερες άκρες των καλωδίων.  

 
 

B2 B3 B4B1

P

 
 

ΣΧΗΜΑ 16 : Μέτρηση συνολικής αντίστασης γείωσης σε 
µονοφασικό  σύστηµα 230V 

 

B2 B3 B4B1

L1
L2
L3
N

 
 

ΣΧΗΜΑ 17 :  Μέτρηση συνολικής αντίστασης γείωσης σε 
τριφασικό σύστηµα (παρόµοια διαδικασία εκτελείται και για 

τις φάσεις L2 & L3). 

B2 B3 B4B1

L1
L2
L3

 
ΣΧΗΜΑ 18 : Μέτρηση συνολικής αντίστασης γείωσης σε µονοφασικό σύστηµα ή τριφασικό σύστηµα χωρίς ουδέτερο 

(παρόµοια διαδικασία εκτελείται και για τις φάσεις L2 & L3). 
 
2. Συνδέστε τον ρευµατολήπτη σούκο σε πρίζα 230V 50Hz ή τα κροκοδειλάκια στους αγωγούς του 

τριφασικού συστήµατος (δείτε τις πιθανές συνδέσεις στα σχήµατα 16, 17 & 18) 

 



 

 
3. Πατώντας το κουµπί UL▼ µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα επιτρεπτά όρια για 

την τάση επαφής (τα οποία µπορούν να εµφανιστούν διαδοχικά πατώντας το κουµπί). UL▼ 
 50V  
 25V 

 
 
 
4.                           Πατήστε το κουµπί START/STOP. Το όργανο πραγµατοποιεί τη µέτρηση. 
 
 
 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
  

 

Η ένδειξη “Measuring” σηµαίνει ότι το όργανο πραγµατοποιεί µέτρηση. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της φάσης µην αποσυνδέετε τα καλώδια µέτρησης.  

 
 

 RCD  LOOP    49 Ω 
 

P-PE   

 223V    4A 

 

Στο τέλος της µέτρησης το όργανο παράγει ένα 
διπλό ηχητικό σήµα που σηµαίνει ότι η µέτρηση 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς και στην οθόνη 
εµφανίζονται ενδείξεις παρόµοιες µε διπλανές. 

 

Τιµή συνολικής
αντίστασης 
γείωσης σε Ω. 

Ενεργή τιµή αναµενόµενου ρεύµατος
βραχυκυκλώσεως µεταξύ φάσης και γης
σε A. 

START 
STOP 

Τιµή τάσης µεταξύ
φάσης και γης σε
V. 

 
 
 

Αποθήκευση:  Το  αποτέλεσµα  της  µέτρησης  µπορεί να αποθηκευτεί πατώντας το κουµπί 
                         SAVE δύο φορές (βλέπε §5.1). 

 
SAVE 

 
 
Σηµείωση: Η µέτρηση της συνολικής αντίστασης γείωσης πραγµατοποιείται χωρίς να προκληθεί 

διακοπή του κυκλώµατος από τη διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος (ρελέ) µε I∆N 
µεγαλύτερο ή ίσο από 0.03A. 

 
 
Τύπος υπολογισµού αναµενόµενου ρεύµατος βραχυκυκλώµατος:  
 

 
A

N
CC R

U
I =   

 
όπου UN= τάση φάσης – γης 
127V αν 100V < Vµετρ≤ 150V 

230V αν 150V < Vµετρ ≤ 265V και 
RA = αντίσταση γείωσης 

 



 

4.5.2  Προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν κατά την  RA15mA  µέτρηση 
 

 RCD LOOP     
 

    L  
 

P-N 
 
VOL AG 

 

Αν το καλώδια φάσης (µαύρο) και/ή το καλώδιο 
του ουδέτερου (µπλε) δεν είναι συνδεδεµένα µε 
την εγκατάσταση το όργανο εµφανίζει στην 
οθόνη το διπλανό µήνυµα όταν πατησετε το 
κουµπί START/STOP. 

 

Μήνυµα  
no VOL tAG :  
µια πολύ χαµηλή 
τάση µετρήθηκε. 

Μήνυµα"no": το όργανο δεν πραγµατοποιεί τον
έλεγχο γιατί µετρήθηκε µια πολύ χαµηλή τάση. 
 

 
   RCD LOOP

     Hi 
P-N VOL AG 

 

Αν το όργανο ανιχνεύσει τάση φάσης και 
ουδετέρου µεγαλύτερη από 265V, (για 
παράδειγµα σε περίπτωση που το µπλε 
καλώδιο συνδεθεί µε έναν αγωγό φάσης 
τριφασικού συστήµατος (εµφανίζεται στην 
οθόνη το διπλανό µήνυµα). 

 

Μήνυµα  
“Hi VOL tAG”:  
µια πολύ υψηλή
τάση µετρήθηκε.

 
  RCD LOOP     

 

     A    
P-N 

 

 

Αν τα καλώδια φάσης και ουδετέρου (µαύρο και 
µπλε καλώδια αντίστοιχα) έχουν συνδεθεί 
αντίστροφα εµφανίζεται στην οθόνη το διπλανό 
µήνυµα. 

 

Μήνυµα "ATT":
Η τάση µεταξύ 
φάσης-γείωσης είναι 
πολύ χαµηλή.  

Tο όργανο δεν πραγµατοποιεί τον έλεγχο.
Αντιστρέψτε το ρευµατολήπτη σούκο ή τη
σύνδεση µεταξύ του µαύρου και του µπλε
καλωδίου. Επαναλάβετε τον έλεγχο.  

 
  RCD LOOP     

 

     A    
P-PE 

 

 

Αν τα καλώδια φάσης και γείωσης (µαύρο και 
πράσινο καλώδια αντίστοιχα) έχουν συνδεθεί 
αντίστροφα  εµφανίζεται στην οθόνη το διπλανό 
µήνυµα. 

 

Μήνυµα "Att":
Η τάση µεταξύ 
φάσης – ουδετέρου 
είναι πολύ χαµηλή.

Το όργανο δεν πραγµατοποιεί τη µέτρηση.
Αντριστρέψτε τη σύνδεση µεταξύ του µαύρου
και του πράσινου καλωδίου. Επαναλάβετε τον
έλεγχο.  

 
  RC OOPD L  

     A   
PEN 

 

 

Αν σε ένα σύστηµα ΤΤ (άµεση γείωση) οι 
αγωγοί του ουδετέρου και της γείωσης (µπλε 
και πράσινο καλώδια αντίστοιχα) έχουν 
συνδεθεί αντίστροφα, στην οθόνη θα 
εµφανιστεί η διπλανή ένδειξη. 
 

 

Το όργανο δεν 
πραγµατοποιεί τον 
έλεγχο.  
Αντριστρέψτε τη
σύνδεση µεταξύ του
µπλε και του
πράσινου καλωδίου.
Επαναλάβετε τον
έλεγχο.  

 

SAVE 
 

Οι παραπάνω ενδείξεις δεν µπορούν να αποθηκευτούν. 

 



 

  R    CD LOOP   

>1999Ω
 
 
 

 no PE 
 

Αν το όργανο ανιχνεύσει ότι το καλώδιο 
γείωσης (πράσινο) δεν είναι συνδεδεµένο στην 
οθόνη εµφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα το 
διπλανό µήνυµα και στη συνέχεια εµφανίζονται 
στην οθόνη οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 

RA15mA   µέτρηση. Ελέγξτε τις συνδέσεις του 
υπό έλεγχο αγωγού PE. 

 

Μήνυµα "no PE":  
το όργανο δεν
ανιχνεύει κύκλωµα
προστασίας. 

 
  RC  D LOOP

 >50 V
A   UL 

      
                 

 

Αν η τάση επαφής Ut είναι µεγαλύτερη από 
το επιλεγµένο όριο (UL) το όργανο διακόπτει 
τον έλεγχο, εκπέµπει ένα µακρύ ηχητικό σήµα 
και στην οθόνη εµφανίζεται το διπλανό µήνυµα.

 

Μήνυµα 
"Att UL": µια πολύ 
υψηλή τάση επαφής 
µετρήθηκε. 

Μήνυµα ">50" ή “>25V”: 
Το όργανο ανίχνευσε τάση επαφής µεγαλύτερη
από αυτή που έχει επιλεγεί. (50V σε αυτή την
περίπτωση). 

 
 RCD LOOP     

 c  
 

 - -  - -
           

 

Αν δεν ανιχνευτεί ισχύς κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου στην οθόνη εµφανίζεται το διπλανό 
µήνυµα. 

 

 
 RCD LOOP     

    c 
    

           
 

 

Αν τα θερµίστορ του οργάνου καταστραφούν 
στην οθόνη εµφανίζεται το διπλανό µήνυµα. 

 

 
 RCD LOOP      

 

       
 
 

 
  

 

Αν το όργανο υπερθερµανθεί δεν επιτρέπει την 
πραγµατοποίηση του ελέγχου και εµφανίζει 
στην οθόνη τη διπλανή ένδειξη. Περιµένετε 
µέχρι να εµφανιστούν στην οθόνη οι ενδείξεις 
που έχετε επιλέξει για να προχωρήσετε στον 
έλεγχο. 

 

Μήνυµα “hot”:  
το  όργανο 
υπερθερµάνθηκε. 

 

SAVE 
 

Οι παραπάνω ενδείξεις δεν µπορούν να αποθηκευτούν. 

 



 

  RCD LOOP      
 

>1999Ω
P-PE 

 
 

 31 V 0 A

 

Αν το όργανο µετρήσει αντίσταση γείωσης 
µεγαλύτερη από 1999Ω, εµφανίζονται στην 
οθόνη οι διπλανές ενδείξεις για 5 
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εµφανίζονται 
στην οθόνη οι ενδείξεις αναφέρονται στην 

RA15mA   µέτρηση. 

 

Μήνυµα ">1999": 
το όργανο µέτρησε 
αντίσταση γείωσης 
µεγαλύτερη από 
1999Ω 
 

Τιµή της τάσης επαφής Ut που µετρήθηκε 

 
 
 

Αποθήκευση:  Το  αποτέλεσµα  της  µέτρησης  µπορεί να αποθηκευτεί πατώντας το κουµπί 
                         SAVE δύο φορές (βλέπε §5.1). 

 
SAVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4.6 EARTH ρ : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ – ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ 
 
 
 

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση EARTH ρ. 
 
 

 
Ανοίξτε το όργανο. 

 
 
     

 
Το κουµπί FUNC επιτρέπει την επιλογή µιας από τις ακόλουθες λειτουργίες (οι οποίες 
µπορούν να φανούν διαδοχικά πατώντας το κουµπί) : FUNC 
 
Λειτουργία “2P” : το όργανο µετράει την αντίσταση γείωσης µεταξύ 2 σηµείων. 
Λειτουργία “3P” :το όργανο µετράει την αντίσταση γείωσης χρησιµοποιώντας δύο ηλεκτρόδια 
µέτρησης (συνιστώµενος τρόπος µέτρησης αντίστασης γείωσης). 
Λειτουργία “ρ“ : το όργανο µετράει την ειδική αντίσταση του εδάφους. 

 
 
Σηµείωση :  Το όργανο διαθέτει την ικανότητα αντιστάθµισης της σύνθετης αντίστασης των καλωδίων 

µέτρησης, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε πλήρως ανεπτυγµένα είτε κατά τµήµα 
του µήκους τους χωρίς να επηρεάζουν  την ακρίβεια της µέτρησης. Αν το µήκος των καλωδίων 
δεν είναι επαρκές µπορείτε να τα επιµηκύνετε ή να χρησιµοποιήσετε καλώδια µεγαλύτερου 
µήκους από αυτά που διατίθονται µε το όργανο.  

 
 
4.6.1  Μέτρηση αντίστασης γείωσης  
 
Η µέτρηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα Πρότυπα :  
IEC 781, VDE 0413, EN 61557-5 και ΕΛΟΤ HD 384. 
 
Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία “3P”  ή “2P” µέσω του κουµπιού FUNC. 
Συνδέστε :  

α) το µαύρο καλώδιο στην υποδοχή B1 
β) το κόκκινο στην υποδοχή B2 
γ) το πράσινο στην υποδοχή B3 και  
δ) το µπλε στην υποδοχή B4.    
Όπως φαίνεται στα σχήµατα 19 & 20. 

Α)    Εφόσον έχετε επιλέξει τη λειτουργία “3P”, καρφώστε στη γη τα ηλεκτρόδια µέτρησης και συνδέστε τα  µε 
το µπλε και το κόκκινο καλώδιο όπως φαίνεται στο σχήµα 19. Το µαύρο και το πράσινο καλώδιο 
συνδέονται στο υπό µέτρηση σύστηµα γείωσης.  

        Για τις αποστάσεις που πρέπει να τοποθετηθούν τα ηλεκτρόδια µέτρησης, βλέπετε §9.5. 
 Β)  Εφόσον έχετε επιλέξει τη λειτουργία “2P”, συνδέστε το µπλε και το κόκκινο καλώδιο στο ‘βοηθητικό’ 

ηλεκτρόδιο (πχ µεταλλικές σωλήνες ύδρευσης ή οποιοδήποτε µεταλλικό αντικείµενο το οποίο εισέρχεται 
στο έδαφος έχει αµελητέα αντίσταση γείωσης και δεν συνδέεται ηλεκτρικά µε το υπό µέτρηση σύστηµα 
γείωσης) όπως φαίνεται στο σχήµα 20. Το µαύρο και το πράσινο καλώδιο συνδέονται στο υπό µέτρηση 
σύστηµα γείωσης.  

 
Σηµείωση :   Η λειτουργία “2P” µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν η θέση της εγκατάστασης είναι τέτοια που 

δεν είναι πρακτικά δυνατή η τοποθέτηση των δύο ηλεκτροδίων µέτρησης ή στην 
περίπτωση ΤΤ1 συστηµάτων γείωσης, και εφόσον  µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα 
κατάλληλο ‘βοηθητικό’ ηλεκτρόδιο (πχ µεταλλικές σωλήνες ύδρευσης ή οποιοδήποτε 
µεταλλικό αντικείµενο το οποίο εισέρχεται στο έδαφος). Για να χρησιµοποιηθεί ένα 
µεταλλικό αντικείµενο ως ‘βοηθητικό’ ηλεκτρόδιο θα πρέπει να έχει αµελητέα αντίσταση 
γείωσης και να µην συνδέεται ηλεκτρικά µε το υπό µέτρηση σύστηµα γείωσης.    
Αυτός ο τρόπος µέτρησης δεν προβλέπεται από τα ισχύοντα Πρότυπα, και δίνει µια 
προσεγγιστική τιµή.     

 

1   Άµεση ηλεκτρική σύνδεση των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών της εγκατάστασης µε τη γη, ανεξάρτητη από τη γείωση του ουδέτερου 
του συστήµατος τροφοδότησης. 

 



 

 

B2 B3 B4B1

 
 

ΣΧΗΜΑ 19 :  Μέτρηση αντίστασης γείωσης µε δύο ηλεκτρόδια µέτρησης (λειτουργία “3P”) 
 

B2 B3 B4B1

 
 

ΣΧΗΜΑ 20 :  Μέτρηση αντίστασης γείωσης µε ¨βοηθητικό¨ ηλεκτρόδιο (λειτουργία “2P”) 
 
 
 
 
                              Πατήστε το κουµπί START/STOP. Το όργανο πραγµατοποιεί τη µέτρηση. 

START 
STOP 

 
 
 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Η ένδειξη “Measuring” σηµαίνει ότι το όργανο πραγµατοποιεί τη µέτρηση. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της φάσης µην αποσυνδέετε τα καλώδια µέτρησης. 

 
 

  EARTH 0.96 Ω
 

    3P 0.93 Ω 

 
 

 

Στο τέλος της µέτρησης το όργανο παράγει ένα  
ηχητικό σήµα που σηµαίνει ότι η µέτρηση 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς και εµφανίζει στην 
οθόνη ενδείξεις παρόµοιες µε τις διπλανές. 

 

Τιµή  της 
µετρούµενης 
αντίστασης γείωσης

 
 
 
 

 
Αποθήκευση:  Το  αποτέλεσµα  της  µέτρησης  µπορεί να αποθηκευτεί πατώντας το κουµπί 
                         SAVE δύο φορές (βλέπε §5.1). 

Eπιλεγµένη λειτουργία. 

Μέση  τιµή
αντίστασης γείωσης
των ληφθέντων
µετρήσεων.  
Στον υπολογισµό
της µέσης τιµή δεν
υπολογίζονται οι
µεγαλύτερες των
1.999Ω τιµές.  

ς 

SAVE 

 



 

Σηµείωση :  Πατώντας συνεχόµενα το κουµπί START/STOP το όργανο παίρνει περισσότερες της µίας 
µετρήσεις.  

 
 
 
 
                               Πατήστε αυτό το κουµπί για να δείτε τον αριθµό των µετρήσεων που λήφθηκαν και 

περιλαµβάνονται στον υπολογισµό της µέσης τιµής. DISP 
 
 
 
                               Πατήστε αυτό το κουµπί για να σβήσετε από την οθόνη τη µετρούµενη τιµή, τη µέση τιµή 

της αντίστασης γείωσης και τον αριθµό των µετρήσεων που περιλαµβάνονται στον 
υπολογισµό της µέσης τιµής. 

CLR 

 
 
 
 
4.6.1.1 Μέτρηση αντίστασης γείωσης χρησιµοποιώντας ως ‘βοηθητικό’ ηλεκτρόδιο τον ουδέτερο 
 
 
Σε ΤΤ1 συστήµατα γείωσης και µόνο σε αυτή την περίπτωση και εφόσον η θέση της εγκατάστασης είναι 
τέτοια που δεν είναι πρακτικά δυνατή η τοποθέτηση των δύο ηλεκτροδίων µέτρησης, είναι δυνατό να 
πραγµατοποιήσουµε τη µέτρηση χρησιµοποιώντας µια απλοποιηµένη µέθοδο χρησιµοποιώντας τον 
ουδέτερο σαν ‘βοηθητικό’ ηλεκτρόδιο, συνδέοντας το όργανο στον ουδέτερο και τη γείωση µίας πρίζας, 
όπως φαίνεται στο σχήµα 21.  
Αυτός ο τρόπος µέτρησης δίνει τιµή µεγαλύτερη από την πραγµατική τιµή της αντίστασης γείωσης.   
   
 

B2 B3 B4B1

 
 

Μέτρηση αντίστασης γείωσης χρησιµοποιώντας ως ¨βοηθητικό¨ ηλεκτρόδιο τον ουδέτερο 
 
 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
  

 

Αν συνδέσετε το όργανο στη φάση αντί στον ουδέτερο, στην οθόνη θα εµφανιστεί η τάση του 
δικτύου και το σύµβολο  (λάθος είσοδος) και δεν θα πραγµατοποιηθεί η µέτρηση ακόµη 
και αν πιέσετε το κουµπί START/STOP. 

 
 
 
 
 
 
 
1   Άµεση ηλεκτρική σύνδεση των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών της εγκατάστασης µε τη γη, ανεξάρτητη από τη γείωση του ουδέτερου 
του συστήµατος τροφοδότησης. 

 



 

4.6.2  Μέτρηση ειδικής αντίστασης του εδάφους 
 
 
Η µέτρηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα Πρότυπα : 
IEC 781, VDE 0413, EN 61557-5. 
 
 
Επιλέξτε τη λειτουργία "ρ" µέσω του κουµπιού FUNC. 
 
Συνδέστε :  
      α) το µαύρο καλώδιο στην υποδοχή B1  
      β) το κόκκινο στην υποδοχή B2 
      γ) το πράσινο στην υποδοχή B3 και  
      δ) το µπλε καλώδιο στην υποδοχή B4 

Όπως φαίνεται στο σχήµα 22. 
 
Καρφώστε τα ηλεκτρόδια µέτρησης στο έδαφος, προσέχοντας να απέχουν την ίδια απόσταση D µεταξύ τους 

(η απόσταση D µεταξύ των ηλεκτροδίων µέτρησης καθορίζει το βάθος στο οποίο µετράτε την ειδική 
αντίσταση του εδάφους) και συνδέστε τα µε τα καλώδια µέτρησης, όπως φαίνεται στο σχήµα 22. 

 

B2 B3 B4B1

a

a

aa

 
 

ΣΧΗΜΑ 22 :  Μέτρηση ειδικής αντίστασης του εδάφους 
 
 
 
 
                              Πατήστε το κουµπί DIST για να θέσετε την απόσταση D µεταξύ των πασσάλων.  Un/I∆n 

DIST  
 
 

 -ρ 
  5m 

 SE          LE  

 
 

Το όργανο θα εµφανίσει τις  διπλανές ενδείξεις 
στην οθόνη. 

 

 Τιµή απόστασης D µεταξύ των ηλεκτροδίων.

 
 
 
 
                               Πατήστε τα κουµπιά UL▼ και S▲ για να επιλέξετε την τιµή της απόστασης. Οι τιµές 

απόστασης που µπορεί να λάβει το όργανο είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (m). 

UL▼ 

S▲  
 
 
 

 



 

 
                               Πατήστε το κουµπί RCL/ESC για να αποθηκεύσετε την τιµή που θέσατε. 
                                   

RCL 
ESC 

 
 
 
                                  Πατήστε το κουµπί START/STOP. Το όργανο πραγµατοποιεί τη µέτρηση START 

STOP  
 
 
 
 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Η ένδειξη “Measuring” σηµαίνει ότι το όργανο πραγµατοποιεί τη µέτρηση. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της φάσης µην αποσυνδέετε τα καλώδια µέτρησης. 

 
 
 
 

  ρ 36.5Ωm

 
   2m 39.5Ωm 

 
 

 

Στο τέλος της µέτρησης το όργανο παράγει ένα  
ηχητικό σήµα που σηµαίνει ότι η µέτρηση 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς και εµφανίζει στην 
οθόνη ενδείξεις παρόµοιες µε τις διπλανές. 

 

Τιµή ειδικής
αντίστασης του
εδάφους. 

Μέση  τιµή των
ληφθέντων 
µετρήσεων.  
Στον υπολογισµό
της µέσης τιµής
δεν υπολογίζονται
τιµές µεγαλύτερες
από 
1.999Ωx6,28xD. 

Τιµή απόστασης D, µεταξύ των ηλεκτροδίων
µέτρησης. 

 
 
 
 
 
 

SAVE Αποθήκευση:  Το  αποτέλεσµα  της  µέτρησης  µπορεί να αποθηκευτεί πατώντας το κουµπί 
                         SAVE δύο φορές (βλέπε §5.1). 
 
 
 

Σηµείωση :  Πατώντας συνεχόµενα του κουµπί START/STOP το όργανο παίρνει περισσότερες της µίας 
µετρήσεις.  

 
 
 
                               Πατήστε αυτό το κουµπί για να δείτε τον αριθµό τον αριθµό των µετρήσεων που 

λήφθηκαν και περιλαµβάνονται στον υπολογισµό της µέσης τιµής καθώς επίσης και την 
επιλεγµένη λειτουργία µέτρησης. 

DISP 

 
 
                               Πατήστε αυτό το κουµπί για να σβήσετε από την οθόνη τη µέση τιµή της αντίστασης 

γείωσης και τον αριθµό των µετρήσεων που περιλαµβάνονται στον υπολογισµό της 
µέσης τιµής. 

CLR 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
4.6.3  Παραδείγµατα  µέτρησης 
 
 
4.6.3.1  Μέτρηση αντίστασης γείωσης 
 
Έχουµε πάρει τρεις µετρήσεις µε την ίδια µέθοδο (είτε µε ηλεκτρόδια µέτρησης γης λειτουργία “3P”, είτε µε 
‘βοηθητικό’ ηλεκτρόδιο λειτουργία “2P”). 
 
1η µέτρηση 
 

Κύρια οθόνη : 1,07Ω  (µετρούµενη τιµή αντίστασης γείωσης). 
Αριστερό µέρος δευτερεύουσας οθόνης : 3Ρ (Επιλεγµένη λειτουργία). 
∆εξί µέρος δευτερεύουσας οθόνης : 1,07Ω (Μέση τιµή των µετρήσεων που έχουν ληφθεί, στην 
περίπτωση που έχει ληφθεί µία µέτρηση, εµφανίζεται η µετρούµενη τιµή). 
 
2η µέτρηση 
 

Κύρια οθόνη : 4,15Ω (µετρούµενη τιµή αντίστασης γείωσης). 
Αριστερό µέρος δευτερεύουσας οθόνης : 3Ρ (Επιλεγµένη λειτουργία). 
∆εξί µέρος δευτερεύουσας οθόνης : 2,61Ω (Μέση τιµή των µετρήσεων που έχουν ληφθεί).      
 

3η µέτρηση (δεν περιλαµβάνεται στον υπολογισµό της µέσης τιµής) 
 

Κύρια οθόνη : >1.999Ω 
Αριστερό µέρος δευτερεύουσας οθόνης : 3Ρ (Επιλεγµένη λειτουργία). 
∆εξί µέρος δευτερεύουσας οθόνης : 2,61Ω (Μέση τιµή των µετρήσεων που έχουν ληφθεί).     
 
Ο αριθµός των µετρήσεων που περιλαµβάνονται στον υπολογισµό της µέσης τιµής είναι 2 και στον 
υπολογισµό της µέσης τιµής δεν περιλαµβάνεται η τελευταία µέτρηση γιατί είναι µεγαλύτερη από 1.999Ω.  
 
 
 
4.6.3.2  Μέτρησης ειδικής αντίστασης του εδάφους 
 
Έχουµε πάρει τρεις µετρήσεις µε D=1m. 
 
1η µέτρηση :  
 

Κύρια οθόνη : 7,7Ωm (µετρούµενη τιµή ειδικής αντίστασης του εδάφους).  
Αριστερό µέρος δευτερεύουσας οθόνης : 1m (Απόσταση µεταξύ των ηλεκτροδίων µέτρησης). 
∆εξί µέρος δευτερεύουσας οθόνης : 7,7Ωm  (Μέση τιµή των µετρήσεων που έχουν ληφθεί, στην 
περίπτωση που έχει ληφθεί µία µέτρηση, εµφανίζεται η µετρούµενη τιµή). 
 
2η µέτρηση :  
 

Kύρια οθόνη : 7,1Ωm  
Αριστερό µέρος δευτερεύουσας οθόνης : 1m (Απόσταση µεταξύ των ηλεκτροδίων µέτρησης). 
∆εξί µέρος δευτερεύουσας οθόνης : 7,4Ωm (Μέση τιµή των µετρήσεων που έχουν ληφθεί).      
 
3η µέτρηση : (δεν περιλαµβάνεται στον υπολογισµό της µέσης τιµής) :  
 

Κύρια οθόνη : >1.999Ω 
Αριστερό µέρος δευτερεύουσας οθόνης : 1m (Απόσταση µεταξύ των ηλεκτροδίων µέτρησης). 
∆εξί µέρος δευτερεύουσας οθόνης : 7,4Ωm (Μέση τιµή των µετρήσεων που έχουν ληφθεί).     
 
Ο αριθµός των µετρήσεων που περιλαµβάνονται στον υπολογισµό της µέσης τιµής είναι 2 και στον 
υπολογισµό της µέσης τιµής δεν περιλαµβάνεται η τελευταία µέτρηση γιατί είναι µεγαλύτερη από 
1.999Ωx6,28xD.  
 
 
 
 
 
 

 



 

4.6.4   Προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν κατά τη µέτρηση αντίστασης γείωσης και ειδικής 
αντίστασης του εδάφους  

 
 

   
 >1999Ω

 
- -  - - 
 
 

 

Αν η µετρούµενη τιµή αντίστασης γείωσης, είναι 
µεγαλύτερη από αυτή που µπορεί να µετρήσει 
το όργανο, όταν πατήσετε το κουµπί 
START/STOP το όργανο θα εµφανίσει στην 
οθόνη τη διπλανή ένδειξη. 

 

1999Ω είναι η
µέγιστη τιµή
αντίστασης που
µπορεί να µετρήσει
το όργανο 

 
 
 

   
 >125,5kΩ

 
- -  - - 
 
 

 

Αν η µετρούµενη τιµή ειδικής αντίστασης του 
εδάφους, είναι µεγαλύτερη από αυτή που 
µπορεί να µετρήσει το όργανο, όταν πατήσετε 
το κουµπί START/STOP το όργανο θα 
εµφανίσει στην οθόνη τη διπλανή ένδειξη. 

 

H µέγιστη τιµή 
ειδικής αντίστα-
σης του εδάφους 
που  µπορεί να 
µετρήσει το ό-
ργανο, εξαρτάται 
από την από-
σταση D που θα 
τοποθετηθούν τα 
ηλεκτρόδια µε-
τρησης και υπο-
λογίζεται από τον 
τύπο 
1.999Ωx6,28xD.  

 
 
 

 
 
 
 
Αποθήκευση:  Το  αποτέλεσµα  της  µέτρησης  µπορεί να αποθηκευτεί πατώντας το κουµπί 
                         SAVE δύο φορές (βλέπε §5.1). 

 
SAVE 

 
   A     

 
P - - 

 
 

 

Αν το βολτοµετρικό κύκλωµα (κόκκινο και 
πράσινο καλώδια) έχει διακοπεί, όταν πατήσετε 
το κουµπί START/STOP το όργανο θα 
εµφανίσει στην οθόνη τη διπλανή ένδειξη. 
Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι σωστά 
συνδεδεµένα ή αν το ηλεκτρόδιο µέτρησης που 
συνδέεται το κόκκινο καλώδιο έχει τοποθετηθεί 
σε έδαφος µικρής αγωγιµότητας. Στη δεύτερη 
περίπτωση ακολουθείστε τις οδηγίες που 
αναφέρονται στη σηµείωση της §9.5.      
 

 

Η ένδειξη rP δείχνει
µεγάλη τιµή
αντίστασης στο
βολτολετρικό κλάδο.

 
  

    A     
 
 - -       c  

 
 

 

Αν το αµπεροµετρικό κύκλωµα (µπλε και 
µαύρο καλώδια) έχει διακοπεί, όταν 
πατήσετε το κουµπί START/STOP το 
όργανο θα εµφανίσει στην οθόνη τη 
διπλανή ένδειξη. Ελέγξτε αν τα καλώδια 
είναι σωστά συνδεδεµένα ή αν το 
ηλεκτρόδιο µέτρησης που συνδέεται το 
µπλε καλώδιο έχει τοποθετηθεί σε έδαφος 
µικρής αγωγιµότητας. Στη δεύτερη 
περίπτωση ακολουθείστε τις οδηγίες που 
αναφέρονται στη σηµείωση της §9.5. 

 

Η ένδειξη rC δείχνει
µεγάλη τιµή
αντίστασης στον
αµπεροµετρικό 
κλάδο. 

 
 
 

 



 

 
   A     

 
P  c  

 
 

 

Αν και τα δύο κυκλώµατα αµπεροµετρικό και 
βολτοµετρικό έχουν διακοπεί, όταν πατήσετε 
το κουµπί START/STOP το όργανο θα 
εµφανίσει στην οθόνη τη διπλανή ένδειξη. 
Ελέγξτε αν τα καλώδια είναι σωστά 
συνδεδεµένα ή αν τα ηλεκτρόδια µέτρησης 
που συνδέονται το µπλε και το κόκκινο 
καλώδιο έχουν τοποθετηθεί σε έδαφος µικρής 
αγωγιµότητας. Στη δεύτερη περίπτωση 
ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται στη 
σηµείωση της §9.5.  

 

Οι ενδείξεις rP και rC
δείχνουν  µεγάλη 
τιµή αντίστασης, 
τόσο στον 
αµπεροµετρικό 
κλάδο όσο και στον 
βολτοµετρικό κλάδο.

 
 
 

  
    31V 

 VOL AG 
 
 
 

 
 

Αν το όργανο µετρήσει τάση παρεµβολής 
µεγαλύτερη από 30V στο αµπεροµετρικό 
κύκλωµα δεν πραγµατοποιεί τον έλεγχο και 
εµφανίζει στην οθόνη ενδείξεις παρόµοιες µε τις 
διπλανές. 

 

Τιµή της τάσης  στον
αµπεροµετρικό 
κλάδο. 

 
 
 

SAVE Οι παραπάνω ενδείξεις δεν µπορούν να αποθηκευτούν. 
 
 

 



 

5.  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
 
5.1  Αποθήκευση δεδοµένων : Κουµπί "SAVE" 
 
 
Αν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µπορούν να αποθηκευτούν εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία : 
 
 
 
                                    Πατήστε το κουµπί SAVE µια φορά. SAVE 

 
 
 
 

 MEM     3 
 

Pla 02 
 

Αν η µνήµη του οργάνου δεν είναι άδεια 
εµφανίζεται στην οθόνη η διπλανή ένδειξη. 
 

 

Θέση της µνήµης 
στην οποία έχουν 
αποθηκευτεί 
δεδοµένα. 

Τιµή της παραµέτρου PLA που 
σχετίζεται µε τα δεδοµένα που θα 
αποθηκευτούν. 

 
 
 
                                      Χρησιµοποιείστε τα κουµπιά UL▼, S▲ για να αυξήσετε ή να ελαττώσετε την τιµή της 

παραµέτρου PLA που σχετίζεται µε τα δεδοµένα τα οποία θα αποθηκευτούν. Αυτή η 
παράµετρος βοηθάει το χειριστή να ταξινοµεί τα δεδοµένα που αποθηκεύει. 

UL▼ 

S▲  
 
 
Παράδειγµα : Αν οι έλεγχοι πρόκειται να πραγµατοποιηθούν σε ένα κτίριο ο χειριστής µπορεί να συσχετίσει 

τις µετρήσεις που θα πραγµατοποιηθούν σε ένα δωµάτιο µε µία συγκεκριµένη τιµή της 
παραµέτρου PLA. Με αυτόν τον τρόπο διαφορετικές τιµές τις παραµέτρου PLA θα 
αντιστοιχούν σε διαφορετικά δωµάτια του κτιρίου. 

 
 
 
                                      Πατήστε το κουµπί SAVE ξανά, το όργανο παράγει ένα διπλό ηχητικό σήµα που 

σηµαίνει ότι τα δεδοµένα έχουν αποθηκευτεί. 
SAVE 

 
RCL 
ESC 

Πατήστε το κουµπί RCL/ESC οποιαδήποτε στιγµή για να επιστρέψετε στις ενδείξεις 
της µέτρησης που έχετε επιλέξει. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5.2  Ανάκληση δεδοµένων : Κουµπί "RCL" 
 
 
Για να ανακαλέσετε τα αποθηκευµένα δεδοµένα εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία : 
 
 
 
                                Πατήστε το κουµπί RCL/ESC.  RCL 

ESC  
 
 
 

 MEM     3 
 

Pla 02 
 

Αν η µνήµη του οργάνου δεν είναι άδεια 
εµφανίζεται στην οθόνη η διπλανή ένδειξη. 
 

 

Θέση της µνήµης 
στην οποία έχουν 
αποθηκευτεί 
δεδοµένα. 

Τιµή της παραµέτρου PLA που 
σχετίζεται µε τα δεδοµένα που θα 
αποθηκευτούν. 

 
 
 
 
                                Πατήστε τα κουµπιά UL▼, S▲  για να επιλέξετε τον αριθµό της θέσης µνήµης. 

UL▼ 

S▲  
 
 
 
 
                               Πατήστε το κουµπί DISP για να εµφανίσετε τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στη 

θέση µνήµης. Αν είχε επιλεγεί η λειτουργία RCD AUTO, πιέστε το κουµπί DISP ξανά για  
να ανατρέξετε σε όλα τα αποθηκευµένα δεδοµένα. 

DISP 

 
 
 
 
                               Πατήστε τα κουµπιά UL▼, S▲ ξανά αν θέλετε εµφανιστούν ξανά οι αριθµοί των θέσεων 

µνήµης. 
UL▼ 

S▲  
 
 
 
 

Πατήστε το κουµπί RCL/ESC οποιαδήποτε στιγµή για να επιστρέψετε στις ενδείξεις της 
µέτρησης που έχετε επιλέξει. RCL 

ESC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5.3  ∆ιαγραφή δεδοµένων : Κουµπί "CLR" 
 
 
Για να διαγράψετε τα αποθηκευµένα δεδοµένα εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία : 
 
 
                               Πατήστε το κουµπί RCL/ESC. Το όργανο εµφανίζει στην οθόνη ενδείξεις παρόµοιες µε 

τις κάτωθι : 
 
  

 
MEM     3 

 
Pla 02 

 
 
                               Πατήστε τα κουµπιά UL▼, S▲ για να επιλέξετε τον αριθµό της θέσης µνήµης. 
 
 
 
 
Προσοχή : Το όργανο θα διαγράψει όλα τα αποθηκευµένα δεδοµένα από τη θέση µνήµης που 

επιλέξατε µέχρι την τελευταία θέση µνήµης που έχει αποθηκευµένα δεδοµένα. 
 
 
                               Πατήστε το κουµπί DISP για να εµφανίσετε τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στη 

θέση µνήµης. Αν είχε επιλεγεί η λειτουργία RCD AUTO, πιέστε το κουµπί DISP ξανά για 
να ανατρέξετε σε όλα τα αποθηκευµένα δεδοµένα. 

 
 
                               Πατήστε το κουµπί CLR µία φορά. Στην οθόνη εµφανίζεται το σύµβολο "clr" που 

αναβοσβήνει. Στη φάση αυτή έχετε δύο δυνατότητες : 
 
 ME  M    

 Ci  
02  08 

 

 

 

DISP 

Το όργανο διαγράφει τα δεδοµένα που είναι
αποθηκευµένα στις θέσεις µνήµης αρ. 2
έως αρ. 8, όπου η θέση αρ. 2 είναι αυτή
που επιλέχθηκε από το χειριστή ενώ η θέση
αρ  8 είναι η τελευταί  θέση που έχει
αποθηκευµένα δεδοµένα. 

. α  

Τιµή της παραµέτρου PLA που 
σχετίζεται µε τα δεδοµένα που θα 
αποθηκευτούν. 

CLR 

UL▼ 

S▲ 

RCL 
ESC 

Θέση της µνήµης 
στην οποία έχουν 
αποθηκευτεί 
δεδοµένα. 

Τελευταία θέση 
µνήµης στην οποία 
έχουν αποθηκευτεί 
δεδοµένα. 

 
 

CLR 
α) Πατήστε το κουµπί CLR ξανά για να διαγράψετε τα δεδοµένα που έχετε 

επιλέξει. 
 
 

RCL 
ESC 

β) Πατήστε το κουµπί RCL/ESC για να ακυρώσετε τη διαγραφή. Το σύµβολο  
"clr" σβήνει από την οθόνη. 

 
 
 

RCL 
ESC 

Πατήστε το κουµπί RCL/ESC οποιαδήποτε στιγµή για να επιστρέψετε στις ενδείξεις της 
µέτρησης που έχετε επιλέξει. 

 
 

 



 

6.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ RESET 
 
 
Σηµείωση : Η διαδικασία reset θα διαγράψει από τη µνήµη όλα τα αποθηκευµένα δεδοµένα. Πριν   

προχωρήσετε στη διαδικασία συνίσταται να µεταφέρετε τα αποθηκευµένα δεδοµένα σε 
υπολογιστή.    

 
 
Πατήστε ταυτόχρονα τα κουµπιά DISP, CLR, RCL και ανοίξτε το όργανο. 
 
 

  es
 

Στην οθόνη θα εµφανιστεί, για 5 
δευτερόλεπτα η διπλανή ένδειξη και ση 
συνέχεια το όργανο παράγει ένα ηχητικό 
σήµα και εµφανίζει στην οθόνη τις 
ενδείξεις που σχετίζονται µε τη λειτουργία 
που έχει επιλεγεί µέσω του περιστροφικού 
διακόπτη. 

 

 
 
 
Μετά τη διαδικασία RESET το όργανο αποθηκεύει τις παραµέτρους που φαίνονται στον πίνακα που 
ακολουθεί :   
 

Λειτουργία Παράµετρος Τιµή παραµέτρου 

   
Λειτουργία AUTO 

Αντίσταση αντιστάθµισης καλωδίων 0 LOWΩ 
∆ιάρκεια µέτρησης στη λειτουργία R+/R- TIMER 1s 

   
Λειτουργία MAN 

Τάση ελέγχου 500V MΩ 
∆ιάρκεια µέτρησης στη λειτουργία TIMER 60s 

   
Λειτουργία ΜΑΝx1 

Ρεύµα ελέγχου 30mA RCD type A/AC 
Όριο τάσης επαφής 50V 

   
LOOP ZS/IK Λειτουργία P-N 

   
EARTH ρ Απόσταση µεταξύ πασσάλων (D) 1m 

   
Παράµετρος PLA 1 Memory Κατάσταση µνήµης Κενή 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

7.  ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 
Το όργανο µπορεί να συνδεθεί µε Η/Υ µέσω της σειριακής θύρας που διαθέτει και του καλωδίου που 
διατίθεται στο βασικό εξοπλισµό. Πριν συνδέσετε το όργανο σε Η/Υ, επιλέξτε στον υπολογιστή την θύρα 
COM που θα χρησιµοποιήσετε για την µεταφορά των δεδοµένων και τη σωστή ταχύτητα µεταφοράς 
(57.600 baud). Για να θέσετε αυτές τις παραµέτρους, θα πρέπει να  εγκαταστήσετε το κατάλληλο 
λογισµικό που παρέχεται µαζί µε το όργανο.     
 
Σηµείωση :  Η επιλεγµένη θύρα δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται από άλλες συσκευές (πχ ποντίκι, 

modem κλπ).    
 
∆ιαδικασία σύνδεσης µε Η/Υ : 
 
 
 

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη τη θέση RS232. 
 
 
 
 

FUNC Μέσω του κουµπιού FUNC επιλέξτε τη λειτουργία "Ser": 

 

Συνδέστε το όργανο στο Η/Υ µέσω της σειριακής θύρας και προχωρήστε σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το λογισµικό.   

 
 
 
8.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ    
 
 
Όταν οι µπαταρίες χρειάζονται αντικατάσταση εµφανίζεται στην οθόνη το σύµβολο :    
 
Για να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες εργαστείτε  ως εξής : 
Σβήστε το όργανο.  
Αποσυνδέστε τα καλώδια µέτρησης από τους ακροδέκτες. 
Ξεβιδώστε τη βίδα του καλύµµατος που βρίσκεται στο πίσω µέρος του οργάνου και αφαιρέστε το 

κάλυµµα. 
Αφαιρέστε τις µπαταρίες και αντικαταστήστε τις µε έξι νέες του ίδιου τύπου (1,5V, LR6 – AA – AM3 – 

MN1500). 
Τοποθετήστε το κάλυµµα στη θέση του και ασφαλίστε το µε τη βίδα.      
 
 
Σηµείωση :   Το όργανο έχει τη δυνατότητα να κρατά τα δεδοµένα που έχουν αποθηκευτεί στη µνήµη 

ακόµη και χωρίς µπαταρίες. 
 
 
 
 

 



 

9.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  
 
 
9.1 LOWΩ : Έλεγχος συνέχειας αγωγών προστασίας, κύριας και συµπληρωµατικής ισοδυναµικής 

σύνδεσης   
 
Σκοπός του ελέγχου είναι να εξακριβωθεί η συνέχεια µεταξύ : 
Αγωγών προστασίας (PE), αγωγών ουδετέρου που συνδυάζουν και τη λειτουργία του αγωγού προστασίας 
(PEN), αγωγών κύριας ισοδυναµικής σύνδεσης και αγωγών συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης.  
 
Σηµείωση :   Των ανωτέρω ελέγχων θα πρέπει να προηγείται οπτική επιθεώρηση, η οποία θα περιλαµβάνει 

την εξακρίβωση της σωστής επιλογής των αγωγών αναφορικά µε το µέγιστο επιτρεπόµενο 
ρεύµα, την ελάχιστη επιτρεπόµενη διατοµή, την επάρκεια των συνδέσεων των αγωγών και τη 
δυνατότητα της χρωµατικής αναγνώρισής τους. 

 
Παραδείγµατα ελέγχου συνέχειας αγωγών µε το MACROTST 5035 : 
 

 

Συνδέστε το µαύρο 
καλώδιο (δείτε §4.1) 
στο εκτεθειµένο 
αγώγιµο αντικείµενο 
(στο συγκεκριµένο 
παράδειγµα µία 
σωλήνα νερού) και το 
µπλε καλώδιο στην 
εγκατάσταση γείωσης 
(χρησιµοποιώντας 
για παράδει τον 
αγωγό προστασίας 
του πλησιέστερου 
ρευµατοδότη). 

γµα 

Συνδέστε το µαύρο 
καλώδιο (δείτε §4.1) 
στον αγωγό 
προστασίας του 
ρευµατοδότη και το 
µπλε καλώδιο στον 
ισοδυναµικό ζυγό της 
εγκατάστασης 
γείωσης. 

 
Η τιµή αντίστασης των αγωγών προστασίας, κύριας και συµπληρωµατικής σύνδεσης θα πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι :  
- Αν συµβεί ένα σφάλµα αµελητέας σύνθετης αντίστασης σε οποιοδήποτε σηµείο της εγκατάστασης µεταξύ 
ενός αγωγού φάσης και ενός εκτεθειµένου αγώγιµου µέρους ή ενός αγωγού προστασίας θα διακοπεί η 
τροφοδότηση µέσα στους χρόνους που απαιτεί το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.  

- Η διαφορά δυναµικού µεταξύ δύο οποιωνδήποτε ταυτόχρονα προσιτών αγώγιµων µερών δε θα ξεπεράσει 
τα 50V.  

 



 

9.2  Μέτρηση αντίστασης µόνωσης  
 
 
Σκοπός της µέτρησης είναι να ελεγχθεί ότι η εγκατάσταση είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΛΟΤ HD 384. Πιο συγκεκριµένα πρέπει να πραγµατοποιούνται οι παρακάτω µετρήσεις :   
 
 
Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης   

 
α) Μεταξύ κάθε ενεργού αγωγού και του αγωγού προστασίας ή της γης. Ο ουδέτερος θεωρείται ενεργός 

αγωγός, εκτός από τις περιπτώσεις συστηµάτων TN-C1.  
β) Σε χώρους επικίνδυνους για πυρκαγιά θα πρέπει να γίνεται και µέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ 

των ενεργών αγωγών.      
 
Σηµείωση :    Οι µετρήσεις θα πρέπει να γίνονται µε αποµόνωση της εγκατάστασης από την τροφοδότησή 

της και µε τα φορτία αποσυνδεδεµένα.   
 
Γενικά, θα πρέπει η µέτρηση της µόνωσης να γίνεται στο σηµείο τροφοδότησης της εγκατάστασης. Αν η 
τιµή που προκύπτει από τη µέτρηση είναι µικρότερη από την ελάχιστη επιτρεπτή τιµή, τότε είναι επιτρεπτό, 
να διαµοιραστεί (κατατµηθεί ή διαιρεθεί) η εγκατάσταση σε οµάδες κυκλωµάτων και να µετρηθεί η 
αντίσταση µόνωσης για κάθε οµάδα χωριστά. Αν σε µια οµάδα η µετρούµενη τιµή είναι µικρότερη από την 
ελάχιστη επιτρεπτή, τότε θα πρέπει να µετρηθεί η αντίσταση µόνωσης κάθε κυκλώµατος της οµάδας αυτής 
χωριστά. Αν ένα κύκλωµα ή τµήµατα κυκλωµάτων διακόπτονται από διατάξεις προστασίας έναντι 
υποτάσεων, όπου όλοι οι ενεργοί αγωγοί διακόπτονται (πχ µέσω επαφέων), τότε θα πρέπει να µετριέται 
χωριστά η αντίσταση µόνωσης αυτών των κυκλωµάτων ή των τµηµάτων των κυκλωµάτων.   
 
           

Έλεγχος διαχωρισµού των κυκλωµάτων στην περίπτωση εφαρµογής SELV2 
 
α) Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ των ενεργών αγωγών του κυκλώµατος SELV και των ενεργών 

µερών άλλων κυκλωµάτων.  
β) Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ των ενεργών αγωγών του κυκλώµατος SELV και της γης.  
 
 

Έλεγχος διαχωρισµού των κυκλωµάτων στην περίπτωση εφαρµογής PELV3 
 
α) Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ των ενεργών αγωγών του κυκλώµατος ΡELV και των ενεργών 

µερών άλλων κυκλωµάτων.  
 
 

Έλεγχος διαχωρισµού των κυκλωµάτων µε ηλεκτρικό διαχωρισµό4 
 
α) Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ των ενεργών αγωγών του υπό έλεγχο κυκλώµατος και των 

ενεργών µερών άλλων κυκλωµάτων.  
β) Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ των ενεργών αγωγών του υπό έλεγχο κυκλώµατος και της 

γης.  
 
 
 
 
 
 
 
1  Άµεση ηλεκτρική σύνδεση των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών µε τον ουδέτερο του συστήµατος τροφοδότησης, χρησιµοποιώντας 
έναν µόνο αγωγό ως αγωγό ουδετέρου και ως αγωγό προστασίας. 

2   Σύστηµα πολύ χαµηλής τάσης προστασίας (50V για εναλλασσόµενο ρεύµα 120V για συνεχές ρεύµα) που δεν έχει καµία σύνδεση µε 
τη γη και τροφοδοτείται από µετασχηµατιστή αποµόνωσης ασφαλείας ή από αυτόνοµη πηγή (π.χ. ηλεκτρικοί συσσωρευτές, 
γεννήτρια) και είναι ηλεκτρικά διαχωρισµένο από οποιοδήποτε άλλο κύκλωµα. 

3   Σύστηµα πολύ χαµηλής τάσης ασφαλείας (50V για εναλλασσόµενο ρεύµα 120V για συνεχές ρεύµα) και έχει ένα σηµείο της πηγής ή 
του κυκλώµατος συνδεδεµένο µε τη γη και τροφοδοτείται από µετασχηµατιστή αποµόνωσης ασφαλείας ή από αυτόνοµη πηγή (π.χ. 
ηλεκτρικοί συσσωρευτές, γεννήτρια) και είναι ηλεκτρικά διαχωρισµένο από οποιοδήποτε άλλο κύκλωµα. 

4   Σύστηµα που δεν έχει καµία σύνδεση µε άλλο κύκλωµα ή τη γη και τροφοδοτείται από µετασχηµατιστή αποµόνωσης ασφαλείας ή από 
αυτόνοµη πηγή (π.χ. ηλεκτρικοί συσσωρευτές, γεννήτρια) που παρέχει βαθµό ασφαλείας ισοδύναµο προς εκείνο του µετασχηµατιστή 
αποµόνωσης ασφαλείας. 

 



 

Οι ελάχιστες επιτρεπτές τιµές και οι απαιτούµενες τάσεις ελέγχού (σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384)  
φαίνονται στον πίνακα 5 : 
 

Σύντοµη περιγραφή Τάση ελέγχου Ελάχιστη επιτρεπτή 
τιµή (Rmin) 

Συστήµατα SELV ή PELV 250VDC > 0.250MΩ 
Συστήµατα µέχρι  500V µε εξαίρεση τις περιπτώσεις SELV και PELV 500VDC > 0.500MΩ 

Συστήµατα πάνω από  500V 1000VDC > 1.0MΩ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : Τιµές τάσης ελέγχου και οι ελάχιστες επιτρεπόµενες τιµές αντίστασης µόνωσης των συνηθέστερων ειδών 
ελέγχου 

 
Οι τιµές του παραπάνω πίνακα, θεωρούνται αποδεκτές και για µετρήσεις µεταξύ αγείωτου αγωγού 
προστασίας και γης.   
 
 
Παραδείγµατα µέτρησης αντίστασης µόνωσης ηλεκτρικής εγκατάστασης µε το MACROTST 5035 : 
 

OPEN

OPEN

OPEN
OPEN OPEN

SWITCH A

SWITCH B SWITCH C

SWITCH D

SWITCH E

 
 
Η διαδικασία µέτρησης της αντίστασης µόνωσης της παραπάνω εγκατάστασης περιγράφεται στον πίνακα 6 : 
 
Προσοχή :  Στην περίπτωση που τα φορτία δεν είναι δυνατόν να αποσυνδεθούν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µόνο n µέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ κάθε ενεργού αγωγού και 
του αγωγού προστασίας ή της γης. 

 

 



 

 
Κατάσταση 
διακόπτη Σηµείο που ελέγχεται Αποτέλεσµα 

µέτρησης Παρατηρήσεις 
     

Αν R ≥ Rmin ☺ OK (Τέλος της µέτρησης) 
1 

Ανοίξτε τους 
διακόπτες  
Ι, Α, D και E  

∆ιακόπτης A 
Aν R< Rmin Προχωρήστε στη µέτρηση   2 

     

Αν R ≥ Rmin Προχωρήστε στη µέτρηση   3 

2 Ανοίξτε το 
διακόπτη B ∆ιακόπτης Α 

Αν R< Rmin 

 Η αντίσταση µόνωσης µεταξύ 
των διακοπτών A και B είναι πολύ 
χαµηλή, αποκαταστήστε το 
πρόβληµα και επαναλάβετε τη 
µέτρηση. 

     

Αν R ≥ Rmin ☺ OK (Τέλος της µέτρησης) 3  ∆ιακόπτης B 
Αν R< Rmin Προχωρήστε στη µέτρηση   4 

     

Αν R ≥ Rmin Προχωρήστε στη µέτρηση   5 

4 Ανοίξτε το 
διακόπτη C ∆ιακόπτης B 

Αν R< Rmin 

 Η αντίσταση µόνωσης µεταξύ 
των διακοπτών B και C είναι πολύ 
χαµηλή, αποκαταστήστε το 
πρόβληµα και επαναλάβετε τη 
µέτρηση. 

     

Αν R ≥ Rmin ☺ OK (Τέλος της µέτρησης) 

5  ∆ιακόπτης C 
Αν R< Rmin 

 Η αντίσταση µόνωσης µετά το 
διακόπτη C είναι πολύ χαµηλή, 
αποκαταστήστε το πρόβληµα και 
επαναλάβετε τη µέτρηση. 

 
Πίνακας 6 :  ∆ιαδικασία µέτρησης της αντίστασης µόνωσης ηλεκτρικής εγκατάστασης 

 
 
Σηµείωση : Αν οι διακόπτες D και E δεν υπάρχουν ή είναι µονοφασικοί θα πρέπει να αποσυνδέσετε τα 

φορτία από την υπό έλεγχο εγκατάσταση πριν πραγµατοποιήσετε τη µέτρηση αντίστασης 
µόνωσης. 

 
Σηµείωση : Αν το υπό έλεγχο κύκλωµα είναι πολύ µεγάλο, οι αγωγοί που οδεύουν δίπλα δίπλα 

φορτίζονται από το όργανο µε µία χωρητικότητα ώστε αυτό να πραγµατοποιήσει σωστά τη 
µέτρηση. Σε αυτή την περίπτωση συνίσταται να κρατάτε πατηµένο το κουµπί START/STOP 
(εφόσον έχετε επιλέξει τη λειτουργία MAN) µέχρι το αποτέλεσµα της µέτρησης να 
σταθεροποιηθεί. 

 
Προσοχή : Όταν πραγµατοποιείτε µετρήσεις µεταξύ ενεργών αγωγών θα πρέπει να αποσυνδέσετε τα 

φορτία που αυτοί τροφοδοτούν, διαφορετικά το όργανο θα µετρήσει την αντίσταση των 
φορτίων αντί για την αντίσταση µόνωσης. Επιπλέον, αν δεν αποσυνδέσετε τα φορτία,  
µπορεί να προκληθεί ζηµιά στους αγωγούς. 

 
 
Οι ενδείξεις "> 999MΩ" ή “o.r.” (out of range – εκτός ορίων) δείχνουν ότι η τιµή της αντίστασης µόνωσης 
είναι µεγαλύτερη από αυτή που µπορεί να µετρήσει το όργανο και κατά πολύ µεγαλύτερη από τα ελάχιστα 
όρια που θέτει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Οπότε αν κατά τη διάρκεια των µετρήσεων εµφανιστεί στην 
οθόνη µία από αυτές τις ενδείξεις µπορείτε να θεωρήσετε ότι η µόνωση πληρεί της απαιτήσεις του προτύπου  
ΕΛΟΤ HD 384. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

9.3  Έλεγχος λειτουργίας ∆ιατάξεων Προστασίας ∆ιαφορικού Ρεύµατος (ρελέ)   
 
 
Σκοπός του ελέγχου είναι να εξακριβωθεί ότι τα ρελέ, έχουν εγκατασταθεί και ρυθµιστεί σωστά και ότι 
διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους µε την πάροδο του χρόνου. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 το 
ρελέ θεωρείται ότι λειτουργεί σωστά όταν το ρεύµα διακοπής του κυκλώµατος (I∆) κυµαίνεται µεταξύ ½I∆n και 
I∆n, όπου I∆n το ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας.  
 
Παρότι το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 δεν απαιτεί τη µέτρηση του χρόνου διακοπής του κυκλώµατος, συνίσταται 
να εκτελείται και αυτός ο έλεγχος, ώστε να εξακριβώνεται και ο χρόνος αντίδρασης του ρελέ παράλληλα µε 
το ρεύµα διακοπής του κυκλώµατος.    
 
 
Σηµείωση :  Ο έλεγχος του ρελέ µε το κουµπί test που είναι ενσωµατωµένο σε αυτό, βεβαιώνει µόνο τη 

µηχανική λειτουργία του ρελέ και δεν αποδεικνύει ότι είναι σύµφωνο µε τα πρότυπα (ρεύµα 
διακοπής κυκλώµατος µέσα στα όρια). Σύµφωνα µε µία στατιστική ανάλυση ο έλεγχος του 
ρελέ µία φορά το µήνα µέσω του κουµπιού test µειώνει στο µισό το ενδεχόµενο µηχανικής  
βλάβης, αλλά ανιχνεύει µόνο το 24% των ελαττωµατικών ρελέ.     

 
 
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση µε το σύστηµα γείωσης πραγµατοποιείστε τον έλεγχο 
συνδέοντας ένα καλώδιο ελέγχου σε έναν αγωγό  από την πλευρά της τροφοδοσίας και ένα καλώδιο σε ένα 
διαφορετικό αγωγό από την πλευρά του φορτίου. 
 
 
Σηµείωση :  Αν κατά τη διάρκεια της µέτρησης της τάσης επαφής, ανιχνευτεί µεγαλύτερη τάση από την 

επιτρεπόµενη, το όργανο δεν πραγµατοποιεί τον έλεγχο γιατί αυτό θα σήµαινε ότι όλα τα 
εκτεθειµένα γειωµένα µεταλλικά αντικείµενα θα βρισκόταν υπό επικίνδυνη τάση για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα. 

 
 
Για να ελέγξετε αν υπάρχουν σηµαντικά ρεύµατα διαρροής στην εγκατάσταση εργαστείτε όπως αναφέρεται 
παρακάτω : 
 
α) Αποσυνδέστε όλα τα φορτία και πραγµατοποιείστε µέτρηση του ρεύµατος διακοπής του κυκλώµατος  

σηµειώνοντας την τιµή του. 
β) Ενεργοποιήστε τα φορτία και πραγµατοποιείστε νέα µέτρηση του ρεύµατος διακοπής του κυκλώµατος. 

Αν το ρελέ διακόψει το κύκλωµα µε ρεύµα διακοπής µικρότερο της προηγούµενης µέτρησης, υπάρχουν 
ρεύµατα διαρροής στην εγκατάστασης και η τιµή τους είναι η διαφορά µεταξύ των δύο µετρήσεων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

9.4  Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλµατος  
 

 
Σκοπός του ελέγχου είναι  να µετρηθεί ή σύνθετη αντίσταση του βρόχου που θα δηµιουργηθεί αν σε 
σύστηµα σύνδεσης γειώσεων ΤΝ1 ή ΙΤ2, συµβεί σφάλµα αµελητέας σύνθετης αντίστασης µεταξύ ενός 
αγωγού φάσης και ενός εκτεθειµένου αγώγιµου µέρους ή ενός αγωγού προστασίας. Ό βρόχος σφάλµατος 
αποτελείται από : 
 
- Την πηγή. 
- Τον ενεργό αγωγό µέχρι το σηµείο του σφάλµατος. 
- Τον αγωγό προστασίας µεταξύ του σφάλµατος και της πηγής. 
 
 
Όταν το όργανο µετράει τη σύνθετη αντίσταση του βρόχου σφάλµατος, υπολογίζει και το αναµενόµενο ρεύµα 
βραχυκυκλώσεως µεταξύ φάσης και γης.  
 
 
Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 η τιµή της σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλµατος θα πρέπει 
ικανοποιεί τις ακόλουθες συνθήκες : 
 
 
Σύστηµα ΤΝ 
 

ZS ≤ Uo / Ia 
Όπου :  
Uo =  Η ονοµαστική τάση µεταξύ φάσης και γης. 
ZS =  Η σύνθετη αντίσταση του βρόχου σφάλµατος. 
Ia =  Το ρεύµα που προκαλεί την αυτόµατη λειτουργία της διάταξης προστασίας στο χρόνο που 
ορίζεται από το πρότυπο. 
 
 

Σύστηµα ΙΤ 
Αν ο ουδέτερος δε διανέµεται : 
 

ZS ≤ U / 2Ia 
Όπου :  
U =  Η ονοµαστική τάση µεταξύ φάσεων. 
ZS =  Η σύνθετη αντίσταση του βρόχου 

σφάλµατος, ο οποίος περιλαµβάνει τον 
αγωγό φάσης και τον αγωγό προστασίας 
του κυκλώµατος. 

Ia =  Το ρεύµα που προκαλεί τη λειτουργία της 
διάταξης προστασίας στο χρόνο που 
ορίζεται από το πρότυπο. 

 

Αν ο ουδέτερος διανέµεται : 
  

Z΄S ≤ Uo / 2Ia 
Όπου :  
Uo =  Η ονοµαστική τάση µεταξύ φάσης και 

ουδετέρου. 
Z΄S =  Η σύνθετη αντίσταση του βρόχου 

σφάλµατος, ο οποίος περιλαµβάνει τον 
ουδέτερο αγωγό και τον αγωγό 
προστασίας του κυκλώµατος. 

Ia =  Το ρεύµα που προκαλεί τη λειτουργία της 
διάταξης προστασίας στο χρόνο που 
ορίζεται από το πρότυπο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   Άµεση ηλεκτρική σύνδεση των εκτεθειµένων αγώγιµων µερών µε τον ουδέτερο του συστήµατος. 
2  Όλα τα ενεργά µέρη είναι αποµονωµένα από τη γη ή ένα σηµείο είναι συνδεδεµένο µε τη γη µέσω µιας σύνθετης αντίστασης 
σηµαντικής τιµής, ενώ τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη της εγκατάστασης έχουν άµεση ηλεκτρική σύνδεση µε τη γη ανεξάρτητα από τη 
γείωση του ουδέτερου του συστήµατος τροφοδότησης. 

 



 

9.5  Μέτρηση της τιµής της αντίστασης γείωσης  
 
Υπάρχουν δύο είδη γειώσεων : 
 
οι σηµειακές, όπως ηλεκτρόδιο ράβδου/σταυρού, τρίγωνο, πλάκα γείωσης, γειωτής Ε, ταινία έως 

10m µήκος, και 
οι εκτεταµένες, όπως θεµελιακή ή περιµετρική γείωση, πλέγµα γείωσης κ.λ.π. 
 
Η ακρίβεια της µέτρησης εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων που θα πρέπει να λαµβάνονται 
υπ’ όψη κατά τη µέτρηση όπως: 
 
η υγρασία του εδάφους η οποία µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτος και επηρεάζει την ειδική 
αντίσταση του εδάφους, 
η ύπαρξη υπογείων µεταλλικών εγκαταστάσεων πλησίον της γείωσης ή των βοηθητικών 
ηλεκτροδίων όπως καλώδια, δίκτυα ύδρευσης, θεµελιώσεις, περιφράξεις, 
η σύνδεση µε άλλες µεταλλικές εγκαταστάσεις, καθοδικά ρεύµατα που διαρρέουν τη γη, 
η σύσταση του εδάφους στη θέση των βοηθητικών ηλεκτροδίων, 
το µήκος του καλωδίου που συνδέει το όργανο µέτρησης µε τη γείωση. 
 
Επί πλέον η αποσύνδεση του αγωγού γείωσης από την εγκατάσταση δεν πρέπει να γίνεται, χωρίς 
να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση είναι τελείως αποµονωµένη από οποιαδήποτε πηγή ενέργειας  
(π.χ. ∆ΕΗ, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, UPS κλπ), καθώς υπάρχει µεγάλος κίνδυνος τη στιγµή αυτή ο 
αγωγός γείωσης να τεθεί υπό τάση κυρίως όταν το σύστηµα γείωσης είναι ΤΝ ή και να τεθούν υπό 
τάση εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη ή ξένα αγώγιµα στοιχεία που θα παραµείνουν αγείωτα.  
 
9.5.1  Μέθοδος µέτρησης σηµειακής γείωσης 
 
Η µέτρηση αυτή γίνεται µε τη χρήση δύο βοηθητικών ηλεκτροδίων, ενός ρεύµατος C1 και ενός 
τάσεως P1. Η συνδεσµολογία που ακολουθείται παριστάνεται στο σχήµα 1, όπου Ε το προς µέτρηση 
σύστηµα γείωσης, ενώ µε C1 και P1 συµβολίζονται τα βοηθητικά ηλεκτρόδια. 
 

Σχήµα 25. ∆ιάταξη µέτρησης σηµειακής γείωσης 
 
 

 



 

Το βοηθητικό ηλεκτρόδιο C1 τοποθετείται σε απόσταση 30 έως 50m από το σηµείο Ε, ενώ το P1 σε 
απόσταση 50-60% της απόστασης ΕC1 ορίζοντας µία ευθεία. Λαµβάνεται η πρώτη µέτρηση L. Άλλες 
δύο µετρήσεις λαµβάνονται µετακινώντας πάντοτε επί της ίδια ευθείας ΕC1 το βοηθητικό ηλεκτρόδιο 
P1, κατά περίπου 7m από την αρχική του θέση,  µία προς την θέση της γείωσης Ε (µέτρηση Κ – 
σηµείο P1΄) και µία προς την θέση του βοηθητικού ηλεκτροδίου C1 (µέτρηση Μ – σηµείο P1΄΄). Εάν οι 
τιµές των τριών µετρήσεων κυµαίνονται 5% η µία από την άλλη τότε µπορεί να ληφθεί ως τιµή της 
γείωσης Ε, ο µέσος όρος των τιµώv Κ, L, Μ. 
 
Εάν το αποτέλεσµα των τριών µετρήσεων δεν βρίσκεται στο εύρος των ανοχών που έχουν τεθεί 
(διακύµανση 5%), οι µετρήσεις θα πρέπει να επαναληφθούν τοποθετώντας το βοηθητικό ηλεκτρόδιο 
C1 σε µεγαλύτερες αποστάσεις έως ότου οι µετρήσεις κυµανθούν στο εύρος αυτό. 
 
Σηµείωση: Μία ακρίβεια της µέτρησης 5%, όπως αναφέρεται ανωτέρω, θεωρείται πολύ ικανοποιητική. 
Παρόλαυτά δεν είναι λίγες οι φορές που προσεγγίσεις ±20%, ιδίως για µικρές τιµές αντίστασης γείωσης, 
γίνονται αποδεκτές. 
 
9.5.2  Μέθοδος µέτρησης εκτεταµένης γείωσης 
 
Η συνηθέστερη µέθοδος µέτρησης µίας εκτεταµένης γείωσης είναι ίδια µε εκείνη που περιγράφεται 
για την µέτρηση µίας σηµειακής γείωσης µε κάποιες διαφορές ως προς την διάταξη των βοηθητικών 
ηλεκτροδίων και του πλήθους των µετρήσεων. 
 
Ειδικότερα το ηλεκτρόδιο ρεύµατος C1, τοποθετείται από την γείωση που πρόκειται να µετρηθεί σε 
απόσταση 6 έως 10 φορές της µεγαλύτερης διαγωνίου του κλειστού γεωµετρικού σχήµατος που 
σχηµατίζουν οι κορυφές των ράβδων γείωσης ή που σχηµατίζει το οριζόντιο ηλεκτρόδιο γείωσης. 
Στη συνέχεια λαµβάνονται µετρήσεις µετακινώντας σε ίσα µήκη του 1/25 του µήκους ΕC1 το 
ηλεκτρόδιο της τάσεως P1 επί της ευθείας ΕC1, ξεκινώντας τις µετρήσεις από την θέση C1 µέχρι τη 
θέση Ε, ή και αντίστροφα. 
 
Από την καµπύλη που σχηµατίζεται από τις τιµές αντίστασης που λαµβάνονται κατά την µετακίνηση 
του ηλεκτροδίου P1 στις διάφορες θέσεις, λαµβάνεται ως τιµή αντίστασης της γείωσης Ε, η µέση τιµή 
που προκύπτει από τις τιµές που βρίσκονται στο σχηµατιζόµενο ευθύγραµµο τµήµα (σχεδόν 
οριζόντιο) της καµπύλης µε απόκλιση 5% η µία από την άλλη δηλαδή οι τιµές J, K, L, M, N όπως 
φαίνεται στο σχήµα 2. 
 
 

 
Σχήµα 26. ∆ιάταξη µέτρησης εκτεταµένης γείωσης 

 

 



 

Συνήθως το ευθύγραµµο τµήµα της καµπύλης συµπίπτει µεταξύ του 40% και του 60% του µήκους 
ΕC1 χωρίς να αποκλείεται σε εκτεταµένες γειώσεις το ευθύγραµµο τµήµα της καµπύλης να βρίσκεται 
µεταξύ του 7% και του 10% του µήκους ΕC1. Για το λόγο αυτό οι µετρήσεις θα πρέπει να 
πραγµατοποιούνται µε την µετακίνηση του ηλεκτροδίου της τάσεως P1 καθ΄ όλο το µήκος ΕC1. 
 
Όταν δεν υπάρχει διαθεσιµότητα του απαιτούµενου χώρου για την τοποθέτηση των βοηθητικών 
ηλεκτροδίων ακολουθείται η ακόλουθος µέθοδος. Το ηλεκτρόδιο C1 τοποθετείται στη µεγαλύτερη 
δυνατή απόσταση από τη γείωση Ε, η οποία δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 100m και γίνονται 
µετρήσεις από τη θέση C1 έως τη θέση E µε µετακίνηση του ηλεκτροδίου της τάσεως P1 όπως 
αναφέρεται παραπάνω σε διαστήµατα περίπου ίσα προς το 1/25 του µήκους ΕC1 και χαράζοντας 
την αντίστοιχη καµπύλη. 
 
Μία δεύτερη σειρά µετρήσεων επαναλαµβάνεται τοποθετώντας το ηλεκτρόδιο ρεύµατος C1 σε 
απόσταση 10 έως 20m µικρότερη της αρχικής θέσης και µε µετρήσεις που λαµβάνονται µε 
µετακίνηση του ηλεκτροδίου της τάσεως P1 σε διαστήµατα περίπου ίσα προς το 1/25 του νέου 
µήκους ΕC1 και χαράζοντας την αντίστοιχη καµπύλη στο ίδιο διάγραµµα µε το προηγούµενο. 

∆ιάγραµµα 1. Εύρος τιµής αντίστασης εκτεταµένης γείωσης µε χάραξη της καµπύλης των τιµών στο 62% της 
απόστασης που µετρήθηκαν. 

 
Το ίδιο επαναλαµβάνεται συνολικά 4 έως 6 φορές χαράσσοντας τις αντίστοιχες καµπύλες πάντα στο 
ίδιο διάγραµµα. Στη συνέχεια λαµβάνονται τα σηµεία που αντιστοιχούν στο 62% της τιµής της 
αντίστασης της κάθε καµπύλης από την κάθε σειρά µέτρησης. 
 
Στα σηµεία επί των καµπυλών χαράσσεται µία νέα καµπύλη η οποία µπορεί να ληφθεί ως το εύρος 
της τιµής αντίστασης γείωσης (∆ιάγραµµα 1). 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Εγχειρίδια οργάνων µέτρησης γείωσης αναφέρουν και άλλες πρακτικές µεθόδους µέτρησης που δεν αναφέρονται σε 
πρότυπα και θα µπορούσαν να ληφθούν υπ’ όψη µόνο για προσεγγιστικές µετρήσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

9.6  Μέτρηση ειδικής αντίστασης του εδάφους 
 
 
Η µέτρηση της ειδικής αντίστασης του εδάφους θα πρέπει να πραγµατοποιείται πριν την κατασκευή της 
γείωσης διότι µέσω αυτής µπορούµε να καθορίσουµε τον τύπο (ηλεκτρόδια, πλάκες γείωσης, ταινία κλπ) 
και τις διαστάσεις (αριθµός ηλεκτροδίων, πλακών, µήκος ταινίας κλπ) του συστήµατος γείωσης. 
 
 
Η τιµή της ειδικής αντίστασης εδάφους υπολογίζεται µέσω του κάτωθι τύπου : 

 
ρ=2πaR όπου : 

 
ρ  η ειδική αντίσταση του εδάφους (Ωm) 
R  η µετρούµενη από το όργανο αντίσταση (Ω) 
a  η απόσταση µεταξύ των πασσάλων µέτρησης (m), η οποία αντιστοιχεί περίπου µε το βάθος του 
εδάφους όπου µετράµε την ειδική αντίσταση. Αυξοµειώνοντας το “a” µετράµε την ειδική αντίσταση σε 
διάφορα βάθη, ελέγχοντας την οµοιογένεια του εδάφους.  
 
 
Παίρνοντας αρκετές µετρήσεις και µεταφέροντας αυτές σε µία γραφική παράσταση, µπορούµε να 
καθορίσουµε τον τύπο και τις διαστάσεις του συστήµατος γείωσης που θα κατασκευάσουµε. Πχ αν η 
ειδική αντίσταση δεν µεταβάλλεται µε το βάθος, είναι προτιµότερο να κατασκευάσουµε σύστηµα γείωσης 
από ταινία κοντά στην επιφάνεια του εδάφους (0,5 - 1m) ή αν µεταβάλλεται (πχ µειώνεται) µε την αύξηση 
του βάθους είναι προτιµότερο να τοποθετήσουµε ηλεκτρόδια κατάλληλου µήκους για να φτάσουµε στο 
επιθυµητό βάθος. 
 
Οι διαστάσεις της γείωσης καθορίζονται προσεγγιστικά µέσω των τύπων :           
 
1. Επίπεδος γειωτής (βάθος 0,5 – 1m)   RA ≈ 2ρΕ / L 
2. Ραβδοειδής γειωτής RA ≈ ρΕ / L 
3. ∆ακτυλιοειδής γειωτής RA ≈ 2ρΕ / 3D  (1) 
4. Πλακοειδής γειωτής RA ≈ ρΕ / 4,5√ab 
5. θεµελιακή γείωση RA ≈ ρΕ / πD  (2) 
 
Όπου : RA  Αντίσταση γείωσης (Ω)  
            ρΕ  Ειδικής αντίσταση γείωσης (Ωm)  
            L    Μήκος γειωτή (m) 
            D   ∆ιάµετρος κυκλικού γειωτή ή 1,13√Α (1) ή 1,57 3√Α (2) (m) 
            Α   Εµβαδόν επιφάνειας που περιβάλλεται από το γειωτή (m2) 
          a,b  Μήκη ακµών πλακοειδή γειωτή (m) 
 
 
Σηµείωση :    Η µέτρηση µπορεί να επηρεαστεί από µεταλλικά αντικείµενα θαµµένα στο έδαφος 

(σωλήνες, καλώδια, συστήµατα γείωσης κλπ).  Αν υπάρχει υπόνοια ότι η µέτρηση έχει 
επηρεαστεί την επαναλαµβάνουµε, περιστρέφοντας τον άξονα των πασσάλων γης κατά 
90ο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

10.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 
10.1 Έλεγχος συνέχειας (LOWΩ) 

Λειτουργίες Κλίµακα * (Ω) Ανάλυση (Ω) Ακρίβεια ** 
0,01 – 19,99 0,01 AUTO, R+TIMER, R-TIMER 20,0 – 99,9 0,1 

±(2% της τιµής που αναγράφεται 
στην οθόνη + 2 ψηφία) 

Ρεύµα ελέγχου :            >200mA DC για αντίσταση µικρότερη από 5Ω (συµπεριλαµβανοµένης της   
αντίστασης αντιστάθµισης) 

Ανάλυση ρεύµατος ελέγχου :   1mA 
Τάση ελέγχου εν κενώ : 6V < V0 < 12V 
 
 
10.2 Μέτρηση αντίστασης µόνωσης (RISO) 

Τάση ελέγχου (V) Κλίµακα * (ΜΩ) Ανάλυση (ΜΩ) Ακρίβεια ** 
0,01 - 19,99 0,01 
20,0 - 49,9 0,1 

±(2% της τιµής που αναγράφεται 
στην οθόνη + 2 ψηφία) 50 50,0 - 99,9 0,1 ±(5% της τιµής που αναγράφεται 
στην οθόνη + 2 ψηφία) 

0,01 - 19,99 0,01 
20,0 - 99,9 0,1 

±(2% της τιµής που αναγράφεται 
στην οθόνη + 2 ψηφία) 100 

100,0 - 199,9 0,1 ±(5% της τιµής που αναγράφεται 
στην οθόνη + 2 ψηφία) 

0,01 - 19,99 0,01 
20,0 - 199,9 0,1 
200 - 249 1 

±(2% της τιµής που αναγράφεται 
στην οθόνη + 2 ψηφία) 250 

250 - 499 1 ±(5% της τιµής που αναγράφεται 
στην οθόνη + 2 ψηφία) 

0,01 - 19,99 0,01 
20,0 - 199,9 0,1 
200 - 499 1 

±(2% της τιµής που αναγράφεται 
στην οθόνη + 2 ψηφία) 500 

500 - 999 1 ±(5% της τιµής που αναγράφεται 
στην οθόνη + 2 ψηφία) 

0,01 - 19,99 0,01 
20,0 - 199,9 0,1 
200 - 999 1 

±(2% της τιµής που αναγράφεται 
στην οθόνη + 2 ψηφία) 1000 

1000 - 1999 1 ±(5% της τιµής που αναγράφεται 
στην οθόνη + 2 ψηφία) 

Τάση εν κενώ : 0% ÷ 10% της τάσης ελέγχου 
Ρεύµα βραχυκυκλώµατος : <6,0mA για τάση ελέγχου 500V  
Ρεύµα µέτρησης : >2,2mA για τάση ελέγχου 500V σε 230kΩ 
 1mA σε 1KΩ x VOΝ (≠ 500 V) 
 
 
10.3 Έλεγχος διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος (ρελέ) (RCD  or RCD ) 
 
Τύπος ρελέ :                                                   AC ή A,  σταθερής ή ρυθµιζόµενης ευαισθησίας 
Κλίµακα µέτρησης τάσης φάσης µε γη : 100 ÷ 265V, 50Hz + 0.5 Hz 
∆ιαφορικό ρεύµα λειτουργίας (I∆N) : 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA 
 
- Χρόνος διακοπής κυκλώµατος (t∆n)   

Κλίµακα µέτρησης (ms) * Ανάλυση (ms) Ακρίβεια ** 
½ I∆N, I∆N  1÷999 
2 I∆N  1÷200 ρελέ σταθερής ευαισθησίας  
  1÷250 ρελέ ρυθµιζόµενης ευαισθησίας 
5 I∆N  1÷50 ρελέ σταθερής ευαισθησίας 
 1÷160 ρελέ ρυθµιζόµενης ευαισθησίας 

1 
±(2% της τιµής που 

αναγράφεται στην οθόνη  
+ 2 ψηφία) 

 



 

- Ρεύµα διακοπής κυκλώµατος 
Ρελέ σταθερής ευαισθησίας µε I∆N ≤ 10mA 

Τύπος ρελέ Κλίµακα (mA) * Ανάλυση (mA) Ακρίβεια ** 
AC (0,5 ÷ 1,4) I∆N 
A (0,5 ÷ 2,4) I∆N 0,1 I∆N 0% ÷ 10% I∆N 

Ρελέ σταθερής ευαισθησίας µε I∆N > 10mA 
Τύπος ρελέ Κλίµακα (mA) * Ανάλυση (mA) Ακρίβεια ** 

AC (0,5 ÷ 1,4) I∆N 
A (0,5 ÷ 2) I∆N 0,1 I∆N 0% ÷ 10% I∆N 

- Αντίσταση γείωσης RA χωρίς να προκαλείται διακοπή του κυκλώµατος από το ρελέ 
Κλίµακα (Ω) * Ανάλυση (Ω) Ακρίβεια ** 

1 ÷ 1999 1 ±(5% της τιµής που αναγράφεται 
στην οθόνη + 3 ψηφία) 

Ρεύµα ελέγχου : 0.5 I∆N ορισµένο στη λειτουργία Ut  
- Τάση επαφής (Ut) 

Κλίµακα (V) * Ανάλυση (V) Ακρίβεια 

0 ÷ 2UL 0,1 ±(5% της τιµής που αναγράφεται 
στην οθόνη + 3 ψηφία) 

Όριο τάσης επαφής (UL) : 25V ή 50V 
 
10.4 Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλµατος  

Κλίµακα (Ω) * Ανάλυση (Ω) Ακρίβεια ** 
0,01 ÷ 19,99 0,01 
20,0 ÷ 199,9 0,1 
200 ÷ 1999 1 

±(5% της τιµής που αναγράφεται 
στην οθόνη + 3 ψηφία) 

Κορυφή µέγιστου ρεύµατος ελέγχου : 127V 3,65A 
 230V 6,64A 
 400V 11,5A 
Τάση µεταξύ φάσης – φάσης : 100 ÷ 460V, 50Hz ±0,5Hz 
Τάση µεταξύ φάσης – ουδετέρου : 100 ÷ 265V, 50Hz ±0,5Hz 
Τάση µεταξύ φάσης – γης : 100 ÷ 265V, 50Hz ±0,5Hz 
- Εναλλασσόµενη Τάση AC  

Κλίµακα (V) * Ανάλυση (V) Ακρίβεια 
0 ÷ 460 1 ±(3% της τιµής που αναγράφεται 

στην οθόνη + 2 ψηφία) 
- Συχνότητα 

Κλίµακα (Hz) * Ανάλυση (Hz) Ακρίβεια ** 

47,0 ÷ 63,6 0,1 
±(0,1% της τιµής που 

αναγράφεται στην οθόνη + 1 
ψηφία) 

 
10.5 Συνολική αντίσταση γείωσης (Ra15mA) 

Κλίµακα (Ω) * Ανάλυση (Ω) Ακρίβεια ** 

1 ÷ 1999 1 ±(5% της τιµής που αναγράφεται 
στην οθόνη + 3 ψηφία) 

Ρεύµα ελέγχου : 15mA 
Τάση µεταξύ φάσης – γης : 100 ÷ 265V, 50Hz ±0,5Hz 
 
10.6 Μέτρηση αντίστασης γείωσης µε τη βολτοαµπεροµετρική µέθοδο  

Κλίµακα (Ω) * Ανάλυση (Ω) Ακρίβεια ** 
0,01 ÷ 19,99 0,01 
20,0 ÷ 199,9 0,1 
200 ÷ 1999 1 

±(5% της τιµής που αναγράφεται 
στην οθόνη + 3 ψηφία) 

Ρεύµα ελέγχου : <10mA, 77,5Hz 
Τάση εν κενώ : <20V RMS 

 



 

10.7 Μέτρηση ειδικής αντίστασης του εδάφους 
Κλίµακα (Ω) * Ανάλυση (Ωm) Ακρίβεια ** 

0.06 ÷ 19,99 Ωm 0,01 Ωm 
20.0 ÷ 199.9 Ωm 0.1 Ωm 
200 ÷ 1999 Ωm 1 Ωm 

2,00 ÷ 19,99 kΩm 0.01 kΩm 
20.0 ÷ 125,5 kΩm (1) 0.1 kΩm 

±(5% της τιµής που αναγράφεται 
στην οθόνη + 3 ψηφία) 

(1) µε D = 10m 
Ρεύµα ελέγχου : <10mA, 77,5Hz 
Τάση εν κενώ : <20V RMS 

 
* Η επιλογή της κλίµακας γίνεται αυτόµατα.  
** Η ακρίβεια του οργάνου αναφέρεται στις συνθήκες λειτουργίας που αναφέρονται στην §10.10 
 
10.8 Πρότυπα ασφαλείας 
Το όργανο είναι σύµφωνο µε τα πρότυπα : EN 61010-1 + A2(1997), IEC61557-1, -2, -3, -4, -5, -6 
Προστασία από τάσεις επαφής :   Κλάση 2, διπλή µόνωση 
Επίπεδο µόλυνσης : 2 
Μέγιστη επιτρεπόµενη τάση : CAT III, 460V∼ B1-B2-B3-B4 / 265V∼ (φάση µε γη) 
 
10.9 Γενικά χαρακτηριστικά  
∆ιαστάσεις (ΜxΠxΥ) : 222mm x 165mm x 105mm 
Βάρος (µε τις µπαταρίες) : περίπου 1.200g 
Τροφοδοσία : 6 µπαταρίες 1.5 V (LR6 – AA – AM3 – MN 1500) 
∆ιάρκεια ζωής µπαταριών : Περίπου 40 ώρες σε κατάσταση αναµονής ή 
 500 ελέγχους συνέχειας αγωγών ή 
 250 µετρήσεις µόνωσης 500V/500kΩ ή 
                                                                       1.000 έλεγχους ρελέ ή διαδοχής φάσεων ή µετρήσεις σύνθετης 

αντίστασης βρόχου σφάλµατος ή 
 300 µετρήσεις γείωσης ή ειδικής αντίστασης εδάφους 
Οθόνη : LCD 65mm x 65mm 
Μνήµη : 350 θέσεις µνήµης 
∆ιασύνδεση : Οπτική θύρα RS232 για µεταφορά δεδοµένων σε υπολογιστή 
 
10.10 Συνθήκες λειτουργίας - Αποθήκευσης 
Θερµοκρασία αναφοράς : 23° ± 5°C 
Θερµοκρασίες λειτουργίας : 0°C ÷ 40 °C 
Σχετική υγρασία  <80% 
Μέγιστο υψόµετρο λειτουργίας :     2.000m (για εσωτερική χρήση) 
Θερµοκρασίες αποθήκευσης : -10 ÷ 60 °C 
Υγρασία αποθήκευσης : <80% 
 
10.11  Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (EMC) 
Το όργανο έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε τα ισχύοντα Πρότυπα EMS και η συµβατότητά του έχει ελεγχθεί 
για το πρότυπο : ΕΝ 61326-1 (1997) + Α1 (1998) + Α2 (2001). 
Το όργανο είναι σύµφωνο µε τις εντολές της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τις χαµηλές τάσεις 
73/23/EEC και την οδηγία EMC 89/336/EEC, που τροποποιήθηκε από την 93/68/EEC.    
 
10.12 Εξοπλισµός Παρελκόµενα οργάνου 
 
Θήκη µεταφοράς οργάνου. 
Θήκη η οποία περιέχει 4 ηλεκτρόδια µέτρησης και 4 καλώδια µπανάνα – µπανάνα. 
Θήκη η οποία περιέχει 4 καλώδια, 4 ακροδέκτες τύπου κορκοδειλάκι και 2 test leads. 
1 καλώδιο µε ρευµατολήπτη σούκο. 
Λογισµικό σύνδεσης µε Η/Υ. 
Καλωδιο σύνδεσης µε Η/Υ. 
Οδηγίες µέτρησης. 
Προαιρετικά (µε επιπλέον χρέωση) 
Σετ για προσαρµογή ζώνη µεταφοράς  
Μετρητής υψηλής ανάλυσης σύνθετης αντίστασης (ΙΜΡ57).  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


