
Groepen lokaliseren in een elektrische installatie kan snel en gemakkelijk met de 61-534EU. 

De 61-534EU wordt standaard geleverd met een  
losse zender die op een 230V aansluitpunt met  
aardverbinding wordt aangesloten. Deze zender  
stelt tevens vast of alle bedrading van dit  
aansluitpunt is aangebracht.

Waarschuwing: Deze groepenzoeker mag 
alleen binnenshuis worden toegepast. Neem bij 
werkzaamheden aan elektrische installaties altijd 
de grootst mogelijke veiligheidsvoorzorgen, om 
aanraking met gevaarlijke spanningen te voorkomen 
(NEN3140).

Lees voor het gebruik van de 61-534EU deze  
gebruikshandleiding zorgvuldig door en controleer  
de werking van zowel zender als ontvanger, voordat 
 deze wordt aangesloten op de  elektrische  
installatie. Niet gebruiken in de buurt van  
hartbewakingsapparatuur.

Let op! Deze tester kan niet vaststellen of de nulgeleider en  
de beschermingsleiding (PE) op een aansluitpunt zijn verwisseld. 

Kenmerken
•	 Vinden van juiste groep / installatieautomaat / zekering
•	 Optionele 3-fasen meetadapter voor gebruik op losse bedrading
•	 Contactloze spanningsdetectie tussen 80-300Vac
•	 Losse zender voor aansluiting op/controle van 230V contactdozen
•	 Batterijstatus indicator

Bediening

Zelftest
Zet de aan/uit schakelaar op de ontvanger in de stand ON. De ontvanger voert nu een test 
uit om de juiste werking de controleren.

Batterijindicator
Na het uitvoeren van de batterijtest van de zelftest wordt de status van de 9V batterij 
gecontroleerd. Beneden de 7,3V geeft de ontvanger 3 piepsignalen en zal zichzelf uitscha-
kelen. Vervang dan de 9V batterij.

Onbelaste situatie
Als de zelftest en de batterijtest goed is doorlopen, zal de ontvanger overschakelen naar de 
onbelaste meetstand. Beide LED’s branden en de ontvanger controleert nu op aanwezige 
actieve meetsignalen.

Contactloze spanningsdetectie
Richt de punt van de banaanvormige ontvanger op een wisselspanningscontactdoos 
of aansluitkabel. Zodra er een wisselspanning > 50V wordt gedetecteerd, schakelt de 
ontvanger over op spanningssensor-mode. De rode LED blijft branden en de ontvanger 
geeft een hoorbaar piepsignaal. De frequentie van dit piepsignaal wordt hoger naarmate de 
ontvanger dichter bij de spanningsbron wordt gehouden.

Zodra de ontvanger en signaal van de aangebrachte zender detecteert, wordt automatisch 
overgeschakeld	naar	circuitidentificatiemode	voor	het	lokaliseren	van	groepen.	De	groene	
LED brandt dan. Voor het verlaten van deze mode moet de ontvanger worden uitgescha-
keld en weer ingeschakeld.

Lokaliseren van groep of installatieautomaat/zekering
1. Sluit de meegeleverde netkabel aan op de zender.
2. Steek	de	netsteker	in	de	betreffende	230Vac	 

wandcontactdoos en controleer of alle  
LED’s branden.

3. Ga naar de verdeelinrichting of groepenkast,  
zet de ontvanger aan (op spanningsvrije afstand)  
en wacht tot de zelftest is afgerond.

4. Plaats de vlakke kant van de ontvanger haaks op  
de installatieautomaat of zekering, zoals  
aangegeven in afbeelding A. Afhankelijk van het  
type beveiliging kan het voorkomen dat de  
ontvanger 90 graden gedraaid moet worden  
voor een juist resultaat. 

5. Beweeg de ontvanger van links naar rechts over de rij met beveiligingen. De ontvanger 
kalibreert zichzelf nu op het aanwezige signaal van de zender.

6. Beweeg de ontvanger nu nogmaals van links naar rechts over deze rij met beveiligingen. 
Als de juiste beveiliging is gevonden , geeft de ontvanger continu piepsignalen af en 
knippert de groene LED. Het kan voorkomen dat het moeilijk is om de juiste beveiliging 
vast te stellen. Aangrenzende beveiligingen geven dan ook een signaal. Vaak is de aan-
sluitbedrading de oorzaak. Verwijder in deze situatie de afdekkap van de groepenkast/
verdeler met inachtneming van alle veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en houd de ont-
vanger tegen de bedrading die naar de beveiligingen lopen. Maak eventueel de ruimte 
tussen de kruisende bedrading groter om het “lekken”van het signaal te verminderen of 
op	te	heffen.	De	juiste	beveiliging	kan	nu	wel	worden	gelokaliseerd.

7. Schakel de gelokaliseerde groep af en controleer of alle LED’s op de aangebrachte 
zender uit zijn.

Lokaliseren van lichtgroepen
Voor het lokaliseren van lichtgroepen is een meetsnoerenset 61-184EU leverbaar. Die op de 
losse aansluitdraden van een lichtarmatuur kan worden aangesloten. De testprocedure is 
identiek aan die voor 230 Vac wandcontactdozen. 

Automatische uitschakeling ontvanger
Om de levensduur van de batterij te vergroten, wordt de ontvanger bij geen gebruik na 10 
minuten automatisch uitgeschakeld. 

BAtterijvervAnging
Verwijder het deksel van het batterijcompartiment. Plaats een nieuwe 9V batterij en sluit het 
batterijcompartiment weer.

Controle van 230vac wandcontactdozen
1. Sluit het netsnoer aan op de zender
2. Test de zender voor en na de test op een juiste werking , door deze op een reeds geïn-

specteerd aansluitpunt aan te sluiten. De LED’s zouden eventueel defect kunnen zijn. 
3. Sluit de zender aan op de 230Vac wandcontactdoos. De drie LED’s op de zender geven 

aan of de contactdoos correct is aangesloten. Op het aangebrachte label staat aange-
geven welke LED-combinaties met welke fouten overeenkomen.

4. Haal de netsteker uit de wandcontactdoos. Alle drie de LED’s gaan nu uit.

 LED aan LED uit

 Correct aangesloten

 PE onderbroken

 Fase en nul verwisseld

 Fase onderbroken

 Nul onderbroken

 Fase en PE verwisseld

Waarschuwing: Dit testinstrument kan niet vaststellen of de nulgeleider en de PE-
geleider omgewisseld zijn, aangezien de test is gebaseerd op elektrische installaties 

in landen waar de polariteit (fase/nul) vast is voorgeschreven. De LED’s geven dus niet altijd 
het juiste aansluitschema weer.

Symbolen

 Overeenkomstig de EU-richtlijnen
 
 Testinstrument is beschermd door dubbele isolatie (Klasse II)
 
 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
 
 Alleen voor gebruik binnenshuis
 
 Gescheiden inzamelen volgens milieunorm voor elektrische en elektronische apparatuur

reparaties
Indien het testinstrument defect is moet het apparaat naar de NL-importeur worden retour 
gezonden. Het zelf uitvoeren van reparaties kan leiden tot aanraking van gevaarlijke span-
ningen en bovendien vervalt de garantie.

SpeCifiCAtieS
Spanningsgebied:  200-250Vac
Frequentiegebied:  47-63Hz
Max. teststroom:  16A (10µs) bij 230Vac
Max. belasting:  150mW bij 230Vac
Dutycycle:  10µs, iedere 16ms (continue)
Gewicht excl. batterij:  zender 50 gram, ontvanger 85 gram
Voedingsspanning:  Zender 230Vac, ontvanger 9Vdc
Gebruikstemperatuur:  0 tot 50°C
Veiligheidscategorie:  EN61010-1, CATII-300V

Indien dit testinstrument niet wordt toegepast, zoals aangegeven door de producent, kun-
nen de aangegeven veiligheidsnormen niet worden gegarandeerd.

verwijderen van elektrische- en elektronische apparaten
Met het oog op het behoud van de bescherming en de verbetering van de 

milieukwaliteit, in het kader van de bescherming van de gezondheid van de mens en het 
zorgvuldig en verstandig omgaan met de natuurlijke hulpbronnen, dient de gebruiker in 
overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving defecte en niet te repareren producten 
af te geven bij daarvoor bestemde instanties. Het symbool met een vuilnisbak met kruis 
erdoor geeft aan dat dit product apart moet worden ingezameld en niet als huishoudelijk 
afval mag worden behandeld.

verwijderen van batterijen en accu’s
De gebruiker is wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en oplaadbare accu’s in 

te leveren. Het is verboden om batterijen als huishoudelijk afval weg te gooien. In batterijen 
zitten	gevaarlijke	stoffen.	Dit	wordt	aangeduid	in	de	vorm	van	een	vuilnisbak	met	een	kruis	
er	door.	De	volgende	symbolen	worden	gebruikt	als	aanduiding	voor	gevaarlijke	stoffen:	
Cd=Cadmium, Hg=kwik, pb=lood. Lever lege batterijen en accu’s in bij gemeentelijke 
inzamelplaatsen, in winkels of verkooppunten van batterijen en accu’s. Voldoe aan de
wettelijke verplichtingen en draag bij aan een schoner milieu.

garantiebepalingen 
IDEAL INDUSTRIES (UK) Ltd. geeft aan de oorspronkelijke koper van deze tester twee 
jaar garantie op defecten in materialen en afwerking, gerekend vanaf de aankoopdatum. 
Gedurende deze garantieperiode zal IDEAL INDUSTRIES (UK) Ltd. Naar eigen inzicht het 
defecte onderdeel vervangen of repareren. Deze garantie is niet van toepassing op batte-
rijen en zekeringen of defecten veroorzaakt door onjuist gebruik, onachtzaamheid, ongeval, 
ongeoorloofde reparaties, wijzigingen van het apparaat.

Alle impliciete garanties voortkomend uit de verkoop van een IDEAL- verkoop, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een 
specifiek	doel,	zijn	beperkt	tot	de	hiervoor	genoemde	garanties.	De	fabrikant	is	niet	
aansprakelijk voor verlies van gebruik van het apparaat of voor andere incidentele schade 
of	gevolgschade,	kosten	of	financieel	nadeel	of	voor	enige	andere	claim	of	claims	op	grond	
van	dergelijke	schade,	kosten	of	financieel	nadeel.

De wetgeving verschilt per land. De hierboven genoemde beperkingen of uitsluitingen zijn 
mogelijk	niet	op	u	van	toepassing.	Deze	garantie	voorziet	in	specifieke	rechten.	Op	grond	
van lokale wet- en regelgeving, kunt u ook andere rechten hebben.
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