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LIMITED WARRANTY AND LIMITATION OF LIABILITY 
Each Fluke product is warranted to be free from defects in material and workmanship 
under normal use and service. The warranty period is three years and begins on the date 
of shipment. Parts, product repairs, and services are warranted for 90 days. This warranty 
extends only to the original buyer or end-user customer of a Fluke authorized reseller, 
and does not apply to fuses, disposable batteries, or to any product which, in Fluke's 
opinion, has been misused, altered, neglected, contaminated, or damaged by accident or 
abnormal conditions of operation or handling. Fluke warrants that software will operate 
substantially in accordance with its functional specifications for 90 days and that it has 
been properly recorded on non-defective media. Fluke does not warrant that software will 
be error free or operate without interruption. 
Fluke authorized resellers shall extend this warranty on new and unused products to end-
user customers only but have no authority to extend a greater or different warranty on 
behalf of Fluke. Warranty support is available only if product is purchased through a Fluke 
authorized sales outlet or Buyer has paid the applicable international price. Fluke 
reserves the right to invoice Buyer for importation costs of repair/replacement parts when 
product purchased in one country is submitted for repair in another country. 
Fluke's warranty obligation is limited, at Fluke's option, to refund of the purchase price, 
free of charge repair, or replacement of a defective product which is returned to a Fluke 
authorized service center within the warranty period. 
To obtain warranty service, contact your nearest Fluke authorized service center to obtain 
return authorization information, then send the product to that service center, with a 
description of the difficulty, postage and insurance prepaid (FOB Destination). Fluke 
assumes no risk for damage in transit. Following warranty repair, the product will be 
returned to Buyer, transportation prepaid (FOB Destination). If Fluke determines that 
failure was caused by neglect, misuse, contamination, alteration, accident, or abnormal 
condition of operation or handling, including overvoltage failures caused by use outside 
the product’s specified rating, or normal wear and tear of mechanical components, Fluke 
will provide an estimate of repair costs and obtain authorization before commencing the 
work. Following repair, the product will be returned to the Buyer transportation prepaid 
and the Buyer will be billed for the repair and return transportation charges (FOB 
Shipping Point). 
THIS WARRANTY IS BUYER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AND IS IN LIEU OF 
ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. FLUKE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, 
INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING 
LOSS OF DATA, ARISING FROM ANY CAUSE OR THEORY. 
Since some countries or states do not allow limitation of the term of an implied warranty, 
or exclusion or limitation of incidental or consequential damages, the limitations and 
exclusions of this warranty may not apply to every buyer. If any provision of this Warranty 
is held invalid or unenforceable by a court or other decision-maker of competent 
jurisdiction, such holding will not affect the validity or enforceability of any other provision. 

Fluke Corporation 
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Προσοχη !! Διαβαστε πριν απο την χρησηXW 

• 
κατα τη διαρκεια των μετρησεων θα ειναι μειωμενη. 

• Ελεγξτε το οργανο πριν τη χρηση. Μην το χρησιμοποιειτε αν μοιαζει ελαττωματικο.

• Ελεγξτε τα καλωδια μετρησης πριν τη χρηση τους. Μην τα χρησιμοποιειτε αν εχει
φθαρει η μονωση και εκτιθεται το μεταλλο, Ελεγξτε τη συνεχεια τους. Αλλαξτε τα
πριν απο τη χρηση. Χρησιμοποιειτε μονο ενδεδειγμενα καλωδια, αλλιως, θα μειωθει
η ασφαλεια.

Μην χρησιμοποιειτε το οργανο, αν λειτουργει ανωμαλα. Ισως ειναι ανασφαλες. 
Σε περιπτωση αμφιβολιας, στειλετε το οργανο στο Σερβις για ελεγχο.

•        Μετρηστε μια γνωστη ταση πριν τη χρηση για να συγκρινετε την αξιοπιστια της μετρησης.

λωδιων μετρησης, η,  αναμεσα σε φαση και γειωση.
• Μην μετρατε τασεις μεγαλυτερες απο τα ορια του οργανου, των ακροδεκτων, η, των κα-

• Αφαιρεστε τα καλωδια μετρησης, πριν ανοιξει η θηκη.
• Μην λειτουργειτε το οργανο με ανοικτη την θηκη.

• Χρησιμοποιειτε ΜΟΝΟΝ τις πιστοποιημενες ασφαλειες οπως περιγραφονται εδω.
• Για τις μετρησεις σας, χρησιμοποιειστε καταλληλα καλωδια μετρησης, και

• Μην χρησιμοποιειτε το οργανο σε υγρο περιβαλλον. 

• 
• 

 I  
Προσοχη! Κινδυνος Ηλεκτροπληξιας
Μηχανημα Διπλης Μονωσεως (Class II)

Προσοχη! Πιθανος Κινδυνος. Συμβουλευτειτε τις οδηγιες. W

 T

 X

 J  Γειωση

 P  Συμφωνα με τις τρεχουσες Ευρωπαικες Οδηγιες.
 6  Οχι για συστηματα διανομης με ταση υψηλοτερη απο  550 V. 

CAT III / CAT IV Τα οργανα κατηγοριας CAT III ειναι σχεδιασμενα να προστατευουν απο
προσκαιρα ρευματα σε συκευες εγκαταστασεων στο σταδιο διανομης.
Τα οργανα κατηγοριας CAT IV προστατευουν απο προσκαιρα
ρευματα, στα πρωιμα σταδια τροφοδοσιας, Υπεργεια και Υπογεια.

• Το οργανο ελεγχεται MONON απο εξουσιοδοτημενους τεχνικους.

Χρησιμοποιειστε το οργανο συμφωνα με τις οδηγιες, αλλιως, η προστασια σας

Ψαξτε το για σπασιματα η ρωγμες. Δωστε προσοχη στην μονωση των ακροδεκτων

Περιγραφη των Συμβολων που χρησιμοποιουνται

• Δωστε προσοχη οταν εργαζεστε με τασεις ανω των  30 V ac rms, 42 V ac peak, or 60 V dc. 

• Μην χρησιμοποιειτε το οργανο σε περιβαλλον με υδρατμους, σκονη και εκρηκτικα αερια.

Για να αποφυγετε πιθανους τραυματισμους η ηλεκτροπληξια: 

Αυτες οι τασεις πιθανον να σας πληξουν.

τις αποστασεις και ορια του οργανου.
Κρατηστε τα δακτυλα σας πισω απο τους δακτυλιους των ακροδεκτων για ασφαλεια.
Οταν κανετε ηλεκτρικες συνδεσεις συνδεετε πρωτο τον ουδετερο και κατοπιν
την φαση, αντιθετα, στην αποσυνδεση προηγειται η φαση και ακολουθει ο
ουδετερος

• Αλλαξτε την μπαταρια μολις εμφανισθει η ενδειξη (M) για να αποφυγετε λανθασμενες
ενδειξεις που ισως οδηγουν σε ηλεκτροπληξια και τραυματισμο.

• Μην χρησιμοποιειτε το οργανο σε συστηματα διανομης τασεως μεγαλυτερης απο 550 V. 
• Χρησιμοποιειτε ελαστικα γαντια και αντι-πυρικες προσωπιδες και ρουχα, οταν εργαζεστε σε 

συστηματα υψηλης ενεργειας

• Το οργανο επισκευαζεται ΜΟΝΟΝ με εγκεκριμενα ανταλλακτικα.

Ασφαλεια



1 

• Technical Support USA: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853) 
• Calibration/Repair USA: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853) 
• United Kingdom: +44 1603 256600 
• Germany, Austria, Switzerland: +49-69-222-220-204 
• Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
• Europe: +31 402-675-200 
• Japan: +81-3-3434-0181 
• Singapore: +65-738-5655 
• Anywhere in the world: +1-425-446-5500 

. 

http://us.fluke.com/usen/support/manuals. 

Οργανο Ελεγχου Ηλεκτρικων Εγκαταστασεων

Εισαγωγη
Τα μοντελα Fluke 1651Β, 1652Β και 1653Β ειναι οργανα ελεγχου ηλεκτρικων 
εγκαταστασεων και λειτουργουν με μπαταρια. Το βιβλιο αναφερεται και στα τρια.
Ολες οι εικονες δειχνουν το 1653Β.

Τα οργανα της σειρας 165XB σχεδιαστηκαν να μετρουν και να ελεγχουν : 

• Ταση και Συχνοτητα
• Αντισταση Μονωσεως (EN61557-2) 
• Συνεχεια Κυκλωματος (EN61557-4) 
• Αντισταση Βροχου/Γραμμης (EN61557-3) 
• Αποκριση Χρονου RCD (Tripping Time) (EN61557-6) 
• Αποκριση Ρευματος RCD (Tripping Current) (EN61557-6) 
• Αντισταση Γειωσεως (EN61557-5) 
• Σειρα Φασεων (EN61557-7) 

Επικοινωνια με την  Fluke 
Για να επικοινωνησετε με την Fluke, καλεστε ενα απο τα: 

Για εγγραφη επισκευθειτε,      http://register.fluke.com. 

Η, επισκευθειτε Fluke's  at www.fluke.com

To view, print, or download the latest manual supplement, visit 
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Part 
Number 

165X-8008 Probe, Multifunctional √ √ √  √ √ 2000757 

Country Specific Mains Test Cord √ √ √ √ √ √
See 
Table 2 

TL-L1, Test Lead, Red   √ √    2044945 

TL-L2, Test Lead Green  √ √ √    2044950 

TL-L3, Test Lead Blue  √ √ √    2044961 

Probe, Test, Banana Jack, 4 mm 
Tip, Red 

 √ √    2099044 

Probe, Test, Banana Jack, 4 mm 
Tip, Green 

√ √ √    2065297 

Probe, Test, Banana Jack, 4 mm 
Tip, Blue 

√ √ √    2068904 

102-406-003, Probe cap,GS-38 
Red 

 √ √    1942029 

102-406-002, Probe cap,GS-38 
Green 

√ √ √    2065304 

102-406-004, Probe cap,GS-38 
Blue 

√ √ √    2068919 

AC285-5001,175-276-013 AC285 
Large alligator clip, Red 

 √ √    2041727 

AC285-5001-02,175-276-012 
AC285 Large alligator clip, Green 

√ √ √    2068133 

AC285-5001-03,175-276-0114 
AC285 Large alligator clip, Blue 

√ √ √    2068265 

Συσκευασια
Το οργανο συνοδευεται απο ειδη οπως στον Πιν. 1. Αν το οργανο εχει ζημια
η, καποιο ειδος λειπει, επικοινωνηστε αμεσως με τον πωλητη.

Πινακας 1. Βασικα περιεχομενα

Περιγραφη
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Part 
Number 

Test lead set, 600 V, Fused 
Probe with alligator clips and 
prods, set of spare GS38 tips - 
Red, Blue, Green (Replacement 
fuse is an F 10 A 600 V, 50 kA, 
6.3 x 32 mm) 

   √ √ √ 2491989 

CD ROM, Users Manual √ √ √ √ √ √ 3209538 

Quick Reference Guide √ √ √ √ √ √ 3278157 

Case, Tool Box, Yellow √ √ √ √ √ √ 1664213 

Hard Case Insert, Foam, 
Polyurethane  

√ √ √ √ √ √ 2061011 

Carrying Strap, Padded √ √ √ √ √ √ 2045406 

Fluke-1653-2014, IR Adapter   √   √ 2043365 

Fluke Zero Adapter √ √ √ √ √ √ 3301338 

British BS1363 2061367 
Schuko CEE 7/7 2061332 
Denmark AFSNIT 107-2-DI 2061371 
Australia/New Zealand AS 3112 2061380 
Switzerland SEV 1011 2061359 
Italy CEI 23-16/VII 2061344 

 

Πινακας 1. Βασικα περιεχομενα (συν.)

Περιγραφη

Πινακας 2. Ρευματοδοτες Τοπικων Προδιαγραφων

Ρευματοδοτης Cord Type Part Number 
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Αριθμος Συμβολο Μετρηση 

F t Χρονος Ενεργοποιησης RCD. 

G j Ρευμα ενεργοποιησης RCD. 

H s Αντισταση Γειωσεωςε

I Q Εναλλαγη Φασεων. . 

J N/A            Επιλογεας.                   .

Χρησιμοποιωντας το Οργανο 
Χρηση του επιλογεα 

B q Αντισταση Μονωσεως..

C p Συνεχεια Κυκλωματος. 

D y Συνθ. Αντισταση Βροχου -  No trip mode. 

Το ειδος του Τεστ καθοριζεται απο την θεση του επιλογεα (Εικ.1 & Πινακας 3).

Εικονα 1. Διακοπτης Επιλογης 

Πινακας 3. Διακοπτης Επιλογης 

A V Volts. 

Συνθ. Αντ/ση Βροχου - Hi current trip mode. 
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L 1 

M M 

N 2 

Αρ. Διακοπ. Περιγραφη 

Μηδενισμος Αντιστασης καλωδιων μετρησης. 

• Επιλογη βροχου (L-N, L-PE). 
• Επιλογη Τασεως (L-N, L-PE, N-PE). 
• Επιλογη ρευματος RCD (10, 30, 100, 300, 500,  

1000 mA or VAR). 

• Εισοδος στην κατασταση Μνημης. 
• Ενεργ/ση Διακοπτων επιλογης μνημης (1, 2, 3, or 4). 

• Επιλογη ρευματος RCD (x1/2, x1, x5, AUTO). 
• Αποθηκευση Μνημης. 

Γνωριζοντας τους πιεστικους διακοπτες 
Με τη χρηση των διακοπτων (Εικ.2 & Πινακας 4) ελεγχουμε τη λειτουργια, τα απο- 
τελεσματα των τεστ και μετακινουμεθα στις επιλογες των αποτελεσματων μας. 

Εικονα 2. Πιεστικοι Διακοπτες 

Πινακας 4. Πιεστικοι Διακοπτες 

• Επιλογη Μνημης. 
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• Μετακινηση στις θεσεις μνημης. 
• Αλλαγη αριθμων στις θεσεις μνημης.   
• Μετακινηση στα αποτελεσματα "Auto" τεστ.

• Ρυθμιση ρευματος στην κατασταση "VAR".

• Απεικονισεις αποτελεσματων αν υπαρχει θορυβος. 

• Τυπος RCD : AC (τυπικο), S, or A (παλμικο DC). 
• Ανακληση μνημης. 

Αρ. Διακοπ.         Περιγραφη Χρησεων

• Ελεγχος μπατταριας.
• βροχος R / I  

• Ελεγχος πολικοτητας RCD (0, 180 μοιρες). 
• Ταση ελεγχου μονωσεως (50, 100, 250, 500, η 1000 V). 
• Μηδενισμος Μνημης. 

Ενεργοποιει/απενεργοποιει το οργανο, που κλεινει αυτοματα 
αν δεν υπαρξει δραστηριοτητα για 10 λεπτα. 

S A Αναβει και σβυνει τον φωτισμο οθονης. 

Εκκινει το επιλεγμενο τεστ.

φορα δυναμικου μεταξυ χρηστη και του ακροδεκτη PE του 
οργανου.Αν η διαφορα υπερβαινει το οριο των 100 V τοτε 

Το πληκτρο T περιεχει“touch pad”. Με αυτο μετρα την δια-

Φωτιζεται το συμβολο Δ πανω απο το"touch pad".

Πινακας 4. Πιεστικοι Διακοπτες (συν.) 
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Γνωριζοντας τις απεικονισεις της Οθονης

 

Αρ. Απεικονιση Ερμηνεια

Δειχνει την επιλεγεισα καταστασης μνημης.

Ανακληση (3), Μηδενισμος (4). 
Αυτες ειναι: Επιλογη (1), Αποθηκευση (2), 

κατα τον ελεγχο, π.χ. στην μετρηση  χρονου 
 2  RCD (ΔΤ) μπορειτε να πιεσετε      και 

να πολλαπλασιασετε το ρευμα ελεγχου
επι x1/2, x1, x5 η AUTO και ακομη μπορειτε 
να πιεσετε 3 για την επιλογη του  RCD που 
ελεγχετε.

Επιλογες Διαμορφωσης.

Ρυθμισεις που κανετε 

Η Εικονα 3 Και ο Πινακας 5 περιγραφουν τα χαρακτηριστικα της οθονης.
Εικονα 3. Χαρακτηριστικα Οθονης.

Πινακας 5. Χαρακτηριστικα Οθονης.
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Αρ. Απεικονιση Ερμηνεια 

Βελη επανω η κατω απο το συμβολο των

Ελεγχος της συνδεσης η ελεγχος καλω-
διωσης για αποκατασταση.

ακροδεκτων δειχνει αναστροφη πολικοτητα

Ενδειξη ακροδεκτη. Η ενδειξη ακροδεκτη
με ενα κυκλο(e) στο κεντρο, δειχνει οτι ο
ακροδεκτης χρησιμοποιειται για την επιλε-
γεισα χρηση.Οι ακροδεκτες ειναι: 
• L (Φαση) 
• PE (Γειωση) 
• N (Ουδετερος) 

Δειχνει την θεση του επιλογεα 
Οι μετρησεις στην κυρια οθονη αντιστοι-
χουν στη θεση του επιλογεα.
Αυτες ειναι: 

Μονωση

Συνεχεια

Βροχος no trip 

Βροχος hi current trip 

Χρονος αποκρισης RCD

Ρευμα αποκρισης RCD

Γειωση

Διαδοχη Φασεων

Δειχνει οτι τα μετρωμενα ρευμα & χρονος
αποκρισης, ειναι συμφωνα με τις ενδει- 
κνυομενες τιμες του RCD, και η ταση  
λαθους βρισκεται εντος των οριων που
εχουν επιλεγει.Για περισσοτερες πληρ/ες
βλεπε "Maximum Trip Time Table" 
στη σελιδα 46. 

Πινακας 5. Χαρακτηριστικα Οθονης  (Συνεχ.)
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Πινακας 5. Χαρακτηριστικα Οθονης  (Συνεχ.).

Οι τυπικες ρυθμισεις ειναι στα 50 V. 
Δειχνει ταση λαθους στα καθορισμενα ορια

Σε περιοχες μπορει να απαιτειται η ταση
λαθους να τεθει στα 25 V, οπως καθορι-
ζουν οι τοπικοι κανονισμοι. 

Πιεστε 4 οταν αναψει το οργανο για επι-
λογη της τασης λαθους μεταξυ 25 V & 50V 
Η τιμη που θα επιλεγει θα εμφανιστει στην
οθονη και θα απομνημονευτει οταν το
οργανο απενεργοποιηθει.

Κυρια ενδειξη & μοναδες μετρησης.

για λεπτομερειες σχετικα με τη χρηση των 
περιοχων της μνημης.

περισσοτερες πληροφοριες σχετικα με τις 
μπαταριες και τη διαχειριση της ενεργειας.

για να εισελθετε στα αποθηκευμενα αρχεια
Εμφανιζεται πιεζοντας το πληκτρο Recall 

Εμφανιζεται πιεζοντας το πληκτρο Memory

Εμφανιζεται πιεζοντας το πληκτρο Test 
Εξαφανιζεται με το τελος του ελεγχου.

Εμφανιζεται με την υπερθερμανση του
Οργανου.Οι ελεγχοι των βροχων και RCD 
ματαιωνονται οταν το οργανο εχει υπερ-
θερμανθει.

Αρ.              Απεικονιση Ερμηνεια 

Περιοχες Μνημης . Βλεπε “Αποθηκευση 
& ανακληση μετρησεων” στην σελ. 32

λαγη των μπαταριων” στη σελ. 35 για
Εικονιδιο Μπαταριας.Βλεπε “Ελεγχος & αλ-
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UN 

UF 

PSC 

PEFC 

IK 

RE 

 

Εμφανιζεται αν προκυπτει λαθος. Ο ελεγχος 

για καταλογο και εξηγησεις σε πιθανα

Εμφανιζεται οταν το οργανο μεταφορτω-
νει δεδομενα με τη χρηση του Fluke PC 

Ονομασιες δευτερευουσων μετρησεων.

Ταση δοκιμης για μετρηση μονωσης. 

Ταση σφαλματος. Μετρα ουδετερο 
προς γειωση.

Αναμενομενο βραχυκυκλωμα. Προκυπτει
απο τη μετρηση τασεως και την συνθετη
αντ/ση μετρωντας φαση προς ουδετερο.

Αναμενομενο σφαλμα τασεως γειωσεως.. 
Προκυπτει απο τη μετρηση τασεως και
την συνθετη αντ/ση βροχου κατα τη με-
τρηση φασης προς γειωση. 

PEFC, δειχνει βραχυκυκλωμα ρευματος.
Σε συνδυασμο με συμβολο PSC , η,  

Αντισταση γειωσης.

Πινακας 5. Χαρακτηριστικα Οθονης (συν.) 

Αρ.                 Απεικονιση Ερμηνεια 

λαθη στη Σελ. 13.

ακυρωνεται. Βλεπε “Κωδικες σφαλματων”
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Δευτερευουσα οθονη & μοναδες μετρη-
σης. Καποιοι ελεγχοι θα δινουν περισσο-
τερα απο ενα αποτελεσματα η υπολογι-
ζομενη τιμη εκ του ελεγχου. Αυτο θα 
συμβει με: 
• Volts 
• Η δευτερευουσα οθονη δειχνει την

συχνοτητα γραμμης.
• Ελεγχοι μονωσεως.
• Η δευτερεουσα οθονη δειχνει την τρε-

χουσα τιμη τασεως.
• Συνθ. αντισταση Βροχου/Γραμμης.
• Η Δευτερευουσα οθονη δειχνει PEFC 
(Αναμενομενο σφαλμα ρευμα/γειωση) η 

 PSC (Αναμενομενο βραχυκυκλωμα 
ρευματος). 

• Χρονος αποκρισης RCD 
• Η Δευτερουσα οθονη δειχνει UF λαθος

ταση. 
• Ρευμα αποκρισης RCD. 
• Η Δευτερουσα οθονη δειχνει UF λαθος

ταση. 

ριες. Βλεπε περισσοτερα στη σελ. 35

Εμφανιζεται πιεζοντας το πληκτρο Z 
για μηδενισμο ακροδεκτων. Μετα το
εικονιδιο παραμενει φωτεινο, δειχνοντας
την εκτελεση του μηδενισμου.
Χρησιμοποιειται σε ελεγχο βροχων και
συνεχειας κυκλωματος.

Ενδεχομενος κινδυνος. Σε προσεγγιση
η, μετρηση υψηλων τασεων.

battery test Εμφανιζεται οταν ελεγχονται οι μπατα-

Πινακας 5. Χαρακτηριστικα Οθονης (συν.) 

Αρ.                   Απεικονιση Ερμηνεια 

“Ελεγχος & αλλαγη μπαταριων” 
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apx021f.eps

p 

Ακροδεκτες εισοδου

L (Φαση) 

q PE (Γειωση) 

r N (Ουδετερος) 

Η Εικονα 4 δειχνει τους ακροδεκτες εισοδου για το 165XB. 

Στοιχ.                                              Περιγραφη 

Εικονα 4. Ακροδεκτες εισοδου.

Το μοντελο 1653B διαθετει μια θυρα υπερυθρων (βλεπε Εικ. 22), που σας
επιτρεπει την μεταφορα στοιχειων, απο και προς ενα PC, με τη χρηση του

Χρηση της θυρας υπερυθρων (IR) (Μονο 1653B) 

"Fluke PC Software". Αυτο αυτοματοποιει την καταγραφη & περιοριζει
πιθανα λαθη ενω συγκεντρωνει, οργανωνει & απεικονιζει στοιχεια σε μορφη
που σας εξυπηρετει. Βλεπε "Μεταφορτωση αποτελεσματων μετρησεων" στην 
 Σελ. 34 για περισσοτερες πληροφοριες στη χρηση της θυρας υπερυθρων.
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Fault Voltage 4 

Excessive Probe 
Resistance 

6 

 
apx032f.eps 

Over-Temp 2 Αναμεινετε να κρυωσει το οργανο.

Ελεγξατε την εγκατασταση, συγκεκριμενα, την
ταση αναμεσα στον ουδετερο και την γειωση.

Απενεργοποιηστε ολες τις συσκευες (Βροχους,
Excessive Noise 5 μετρησεις, RCD) και μετακινηστε τους πασαλους

(γειωσεως (Μετρηση Γειωσεως). 

Σπρωξετε βαθυτερα στο εδαφος τους πασαλους.
Συμπιεστε το χωμα γυρω τους. Βρεξετε με νερο
Τους πασαλους, αλλα οχι και το εδαφος γυρω
τους.

Εικονα 5. Απεικονιση Σφαλματος

Self-Test Fails 1 Αποστελεται στο Fluke Service Center. 

Μυνηματα Σφαλματων

W , “Err”, και ενα αριθμο σφαλματος στην κυρια οθονη. Αυτες οι καταστασεις 
Διαφορα σφαλματα ανιχνευονται και απεικονιζονται στο οργανο με το εικονιδιο 

σφαλματος ακυρωνουν και  στην αναγκη ματαιωνουν ενα τεστ.

Πινακας 6. Μυνηματα σφαλματων

Κατασ. σφαλματος Κωδικας Λυση προβληματος
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O 2 
Loop/Line Impedance IK limit. Toggles the IK limit between 10 kA 
and 50 kA. The default is 10 kA. 

O 3 

O 4 

O M 

O A 

Για να ενεργοποιησετε μια επιλογη, πιεστε μαζι O και το πληκτρο επιλογης και 

Ενεργοποιηση Επιλογων

ελευθερωστε το πληκτρο O .Οι επιλογες διατηρουνται οταν το οργανο ειναι
σβυστο.

Πινακας 7. Ενεργοποιηση Επιλογων

Ενεργοποιηση ΕπιλογωνΠληκτρα

Κατασταση εναλλαγης Φασης-Ουδετερου με δυο διαθεσιμες λει-
τουργιες L-n & L-n n-L . Βλεπε εικονα 6.

• Στην κατασταση L-n οι αγωγοι L και N ΠΟΤΕ δεν αντιστρεφονται

Το εικονιδιο b δειχνει στην οθονη οτι οι αγωγοι  L και N του
συστηματος αντιστραφηκαν, και ο ελεγχος ματαιωνεται.
Ελεξτε και αποκαταστηστε το σφαλμα πριν συνεχισετε.
Ακομη η κατασταση L-n αλλαζει τη διαρκεια ελεγχου χρονου  
αποκρισης "RCD x1/2"  σε 2'' δευτερολεπτα για το UK. 

Αυτο ειναι προαπαιτουμενο σε ωρισμενες περιοχες (και UK).

• Στην κατασταση L-n n-L το οργανο επιτρεπει οι αγωγοι L και N 
να εναλλαγουν και ο ελεγχος συνεχιζεται.

Σημειωση

Εαν χρησιμοποιηθουν βυσματα και συνδεσεις με πολικοτητα
το εικονιδιο (b) ισως δειξει λανθασμενη καλλωδιωση.
Διορθωστε το προβλημα πριν προχωρησετε στον ελεγχο.

Οριο λαθους τασεως.Επιλεγει μεταξυ 25 V και 50 V.
Η προεπιλογη ειναι 50 V. 

4 πρωτα ψηφια και η δευτερευουσα οθονη τα 4 επομενα ψηφια.
Απεικονιση του Σειριακου Αριθμου του οργανου. Η κυρια οθονη τα 

Διακοπτης του βομβητη συνεχειας. Η προεπιλογη ειναι "ΟΝ"
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Επιλογη
καταστασης "UK"

Επιλογη
καταστασης "Αυτοματης

εναλλαγης
αγωγων"

Εικονα 6. Καταστασεις Εναλλαγης Αγωγων

Μετρωντας
Μετρωντας Ταση και Συχνοτητα

Για μετρηση τασης και συχνοτητας: 

1. Γυριστε τον επιλογεα στην "V" θεση. 

Εικονα 7. Απεικονιση για ταση   Οθονη/Διακοπτης/Ακροδεκτες
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Χρηση καλωδιου ρευματος η καλωδιων μετρησεως οταν μετρατε AC ταση. 
2.  Xρησιμοποιηστε ολους τους ακροδεκτες (κοκκινο-μπλε-πρασινο) για το τεστ. 

• Η κυρια (ανω) ενδειξη δειχνει την ταση AC. Το οργανο μετρα ταση AC εως
τα 500 V. Πιεστε το πληκτρο 1 tγια επιλογη της απεικονισης μεταξυ 
L-PE, L-N, και N-PE. 

• Η δευτερευουσα (κατω) ενδειξη δειχνει την συχνοτητα της τασεως.

Μετρηση Αντιστασης Μονωσεως

WX Προσοχη! 
Μετρησεις πρεπει να γινονται μονο σε απενεργοποιημενα κυκλωματα

Για μετρηση της αντιστασης μονωσεως: 

1. Γυριστε τον επιλογεα στην θεση RISO 

2. Χρηση των ακροδεκτων L και PE (κοκκινο & πρασινο) σε αυτο το τεστ.

μονωσεως γινονται στα 500 V, αλλα, βλεπε και τους τοπικους κανονισμους.
3. Χρηση του πληκτρου     4 για επιλογη της τασης ελεγχου. Οι περισσοτεροι ελεγχοι 

4. Πιεσε και Κρατησε T μεχρις οτου σταθεροποιηθει η ενδειξη και ηχησει ο ηχος.

Σημειωση 

Το τεστ ματαιωνεται αν ανιχνευθει ταση στην γραμμη.

• Η κυρια (ανω) ενδειξη δειχνει την αντισταση μονωσεως.

• Η δευτερευουσα (κατω) ενδειξη δειχνει την τρεχουσα ταση ελεγχου.

Εικονα 8. Αντισταση μονωσεως   Ενδειξη/Διακοπτης/Ακροδεκτες
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Σημειωση

Για μονωση υψηλης αντιστασης, η τρεχουσα ταση ελεγχου (UN) πρεπει να
ειναι παντα ιση η μεγαλυτερη απο την προγραμματισμενη. Αν η μονωση ειναι
κακη, αυτοματα η ταση ελεγχου μειωνει το ρευμα σε ασφαλη ορια.

Μετρηση Συνεχειας Κυκλωματος

Το τεστ Συνεχειας πιστοποιει την ακριβεια των συνδεσεων, κανοντας μετρηση
υψηλης αναλυσης αντιστασης. Αυτο ειναι πολυ σημαντικο για τον ελεγχο των 
συνδεσεων γειωσεως.

Σημειωση

Σε χωρες που το ηλεκτρικο κυκλωμα ειναι σε δακτυλιο, συνισταται να γινει
ελεγχος σημειο-προς-σημειο του δακτυλιου στον ηλεκτρικο πινακα.

WX Προσοχη!
• Μετρησεις γινονται ΜΟΝΟΝ σε απενεργοποιημενα κυκλωματα

• Οι μετρησεις μπορει να επηρεασθουν απο την συνθετη αντισταση

Εικονα 9. Συνεχεια κυκλωματος  Ενδειξη/Διακοπτης/Ακροδεκτες

Μετρηση συνεχειας: 

παραλληλων κυκλωματων η προσωρινων ρευματων.

1.     Στρεψτε τον επιλογεα στη RLO θεση.
2.    Χρηση των ακροδεκτων L και PE  (κοκ. & πρασ.) σε αυτο το τεστ 
3.    Πριν τον ελεγχο, μηδενιστε τα καλωδια μετρησης, με τον "Zero adapter"

 Zπιεστε και κρατηστε το           μεχρι  να εμφανιστει  η ενδειξη  ZERO.
Το οργανο μετρα την αντισταση των καλωδιων, την αποθηκευει και την
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απο την μετρηση. Η τιμη της αντιστασης θα διατηρηθει κι οταν
σβυσει, και δεν ειναι απαραιτητο να επαναλαμβανετε την διαδικασια
σε καθε χρηση του οργανου.

Σημειωση 

σετε τα καλωδια μετρησης.
Βεβαιωθειτε πως οι μπαταριες ειναι καλα φορτισμενες πριν μηδενι-

4.   Πιεστε & κρατηστε T μεχρις οτου σταθεροποιθει η ενδειξη. Αν ο Βομ-
βητης λειτουργει, ενας συνεχης ηχος θα ηχει, οταν μετρωνται τιμες εως
2 Ω και οχι συνεχης ηχος για μετρησεις τιμων πανω απο 2 Ω.
Αν υπαρχει ταση στο κυκλωμα, το τεστ ματαιωνεται και η  AC ταση 
εμφανιζεται στη δευτερευουσα (κατω) οθονη.

Μετρηση Συνθετης αντιστασης Βροχου / Γραμμης

Εικονα 10. Ενδειξεις-Διακοπτης-Ακροδεκτες για συνθ. αντισταση Βροχου

Συνθετη αντισταση Βροχου (Line to Protective Earth L-PE) 
Η συνθετη αντ/ση Βροχου, ειναι αυτη της πηγης και μετριεται, μεταξυ φασης (L) 
και γειωσεως (PE). Ακομη μπορειτε να επιβεβαιωσετε το αναμενομενο ρευμα 
σφαλματος Γειωσεως (PEFC), το ρευμα που ρεει, αν ο αγωγος Φασης, βραχυκυ-
κλωσει με τον αγωγο Γειωσεως. Το οργανο υπολογιζει το PEFC, διαιρωντας την
τιμη της μετρημενης τασης με την τιμη συνθ. αντιστασης, και εφαρμοζει ενα ρευμα
ελεγχου προς την Γειωση. Αν υπαρχουν RCD στο κυκλωμα, ισως, κλεισουν. 
Για να το αποφυγετε, χρησιμοποιειτε τον επιλογεα στη θεση Z ι No Trip. 
Με αυτη τη χρηση εφαρμοζεται ειδικος ελεγχος που αποτρεπει τα RCD του συστη-
ματος, απο το κλεισιμο. Αν ειστε σιγουροι πως δεν υπαρχουν RCD στο κυκλωμα, τοτε
χρησιμοποιστε την Ζ i Hi Current θεση για ταχυτερο ελεγχο.
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Σημειωση
Αν οι ακροδεκες L και N, ειναι αντιστροφοι, το οργανο τους αναστρεφει
εσωτερικα και συνεχιζει το τεστ. Αν εχει ρυθμιστει για χρηση UK, το τεστ

τα συμβολα των ακροδεκτων (b). 
σταματαει. Αυτη η κατασταση υποδεικνυεται με βελακια ανω η κατω απο

Μετρηση συνθετης αντιστασης Βροχου χωρις κλεισιμο (no trip mode): 

WX Προσοχη

• Στις μετρησεις Βροχου χρησιμοποιειτε παντα τη θεση y 

• Εργοστασιακες ρυθμισεις ισως προκαλεσουν κλεισιμο του RCD

• RCD με ονομαστικη τιμη ρευματος 10 mA θα κλεισουν. 

Σημειωση
Για το τεστ συνθ. αντιστασης Βροχου, σε ενα κυκλωμα με RCD 10 mA, 

ονομαστικη τιμη 10 ma και συντελεστη x ½ . 
προτεινουμε εναν ελεγχο " trip time RCD". Σε αυτο το τεστ, δωστε μια   

IΑν η ταση σφαλματος ειναι κατω απο 25, η, 50 V, συμφωνα με τους τοπικους
κανονισμους ο βροχος ειναι καλος. Για υπολογισμο συνθ. αντιστασης βροχου,
διαιρεστε την ταση σφαλματος με 10 mA (Loop impedance = fault voltage x 100). 

1. Γυριστε τον επιλογεα στην θεσηy 

2. Συνδεστε τα τρια καλωδια (κοκκινο, πρασινο, μπλε)  στους  L, PE, και N
ακροδεκτες του οργανου.

3. Πιεστε 1 για επιλογη  L-PE. Η ενδειξη ειναι ΖL και8 

Για να μην κλεινουν RCD στο κυκλωμα: 

4. Πριν το τεστ, μηδενιστε τα καλωδια μετρησης με τον "zero adapter",
η, τον ρευματοδοτη. Πιεστε και κρατηστε το  Z μεχρι να εμφανιστει
ZERO.Το οργανο μετρα την αντισταση των καλωδιων μετρησης, απο-
θηκευει την τιμη και την αφαιρει απο τις ενδειξεις. Η τιμη της αντιστασης
μενει στην μνημη κι οταν σβυσει το οργανο, κι ετσι, δεν επαναλαμβανεται
η διαδικασια καθε φορα, εφοσον χρησιμοποιηθουν τα ιδια καλωδια 

Σημειωση
Βεβαιωθειτε για την καλη φορτιση μπαταριων, πριν τον μηδενισμο καλωδιων μετρησης.

μετρησης , η , ρευματοδοτης.
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η, συνδεστε το με τον ρευματοδοτη στο ρευμα.
5.    Συνδεστε τρια καλωδια στους ακροδεκτες L-PE-N, για το συστημα υπο ελεγχο,

Εικονα 11. Ενδειξη μετα τον μηδενισμο

Η κυρια (ανω) ενδειξη δειχνει την Συνθ. αντισταση Βροχου.

7. Για το αναμενομενο ρευμα σφαλματος Γειωσεως, με το 3 επιλεξατε το Ικ. 
Το αναμενομενο ρευμα σφαλματος Γειωσεως φαινεται σε Αμπερ, η,
Κιλοαμπερ στην δευτερευουσα (κατω) ενδειξη.

8. Αν η τροφοδοτηση εχει θορυβο, θα εμφανιστει Err 5. Η ακριβεια μετρησης
μειωνεται απο ατον θορυβο.oise.) Πιεστε το κατω βελος U για να δειτε
την τιμη μετρησης. Πιεστε το ανω βελος U για επιστροφη στην ενδειξη Err 5 .

Αυτο το τεστ διαρκει αρκετα δευτερολεπτα.Αν διακοπει η παροχη τασεως, στην
διαρκεια του, τοτε αυτοματως το τεστ ματαιωνεται.

Σημειωση

μπορει να σημειωθουν σφαλματα κατα την συνδεση του κυκλωματος προς ελεγχο.

Αν δεν υπαρχει RCD στο υπο ελεγχο κυκλωμα,τοτε κανετε τεστ υψηλου ρευματος
Συνθ. αντιστασης Φασεως προς Γη βροχου (L-PE).

1. Γυριστε τον επιλογεα στην x θεση. 

2. Συνδεστε ολα τα καλωδια(κοκκινο, πρασινο, μπλε), στους ακροδεκτες L, PE, και N
του οργανου.

3. Πιεστε 1 για επιλογη L-PE. Η ενδειξηo δειχνει οτι εχει επιλεγει η κατασταση
υψηλου ρευματος .

4. Επαναλαβετε τα βηματα 4 εως 8 του προηγουμενου Τεστ.

Κατασταση μετρησης Συνθ. αντιστασης Βροχου —Hi current trip (υψηλου ρευματος): 

6. Πιεστε και αφηστε T. Αναμεινετε την ολοκληρωση του ελεγχου.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ 
Το συμβολο o στην οθονη, δειχνει την κατασταση υψηλου ρευματος
βροχου. Ολα τα RCD του συστηματος θα κλεισουν - βεβαιωθειτε πως δεν
υπαρχουν RCD. 

Τεστ αντιστασης Γειωσεως με την μεθοδο Βροχου
Με το οργανο μπορειτε να μετρησετε το κομματι της αντιστασης Γειωσεως, απο 
συνολικη αντισταση βροχου. Ελεξτε τους κανονισμους αν η μεθοδος ειναι απο-
δεκτη στην περιοχη σας. Χρησιμοποιηστε τρια καλωδια, η, ρευματοδοτη σε αυτο
το τεστ. Δειτε την συνδεση στην Εικ. 12 για μετρηση αντιστασης Γειωσεως, με 
συνδεση τριων καλωδιων. Μηδενιστε τα καλωδια (δειτε την μετρηση Συνθετης 
αντιστασης Βροχου).

N (Μπλε)

PE (Πρασινο)

L (Κοκκινο)

Εικονα 12. Συνδεση 3 καλωδιων για μετρηση αντιστασης Γειωσεως Βροχου

Μετρηση αντιστ. Γειωσεως με χρηση τεστ Βροχου χωρις κλεισιμο (no trip mode): 

y 1. Γυριστε τον επιλογεα στην θεση

2. Πιεστε 1 για επιλογη L-PE. 

3. Πιεστε 3 για επιλογη RE  (resistance). 

4. Πιεστε & αφηστε  T. Αναμεινατε το τεστ να ολοκληρωθει.

• Η κυρια (ανω) ενδειξη ειναι η συνθετη αντισταση Βροχου.

• Η δευτερευουσα (κατω) ενδειξη ειναι η αντισταση γειωσεως.

Συνθετη αντισταση Φασης
Η συνθ. αντισταση Φασεως ειναι αυτη της πηγης, μεταξυ των αγωγων των φασεων,
η, ουδετερου και φασης.  Ο ελεγχος εχει τισ πιο κατω διαδικασιες: 

• Συνθετη αντισταση βροχου Φασης προς Ουδετερο.

• Συνθετη αντισταση Φασης προς Φαση, σε τριφασικα συστηματα.
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• Μετρηση Βροχου L-PE . Ετσι μετρατε βροχο 2 καλωδιων με υψηλο ρευμα.
Δεν συνισταται σε κυκλωματα που περιεχουν RCD γιατι θα κλεισουν. 

• Αναμενομενο ρευμα Βραχυκυκλωματος (PSC). PSC ειναι το ρευμα που
ρεει, οταν, η φαση ενωθει με τον ουδετερο , η, αλλη φαση. Το οργανο υπο-
λογιζει το ρευμα  PSC διαιρωντας την καταμετρημενη ταση παροχης με την
συνθετη αντισταση φασεως.

Εικονα 13. Ενδειξη συνθετης αντιστασης φασεως

Για μετρηση Συνθετης Αντιστασης Φασης: 

1. Γυριστε τον επιλογεα στην θεση                Η ενδειξη ενημερωνει x 
πως επιλεχθηκε η κατασταση υψηλου ρευματος με το συμβολο o .

2. Συνδεστε το κοκκινο καλωδιο στον L (κοκ.) και το μπλε καλωδιο στον
Ν  (μπλε), ακροδεκτες του οργανου.

3. Πιεστε 1 για επιλογη L-N. 

4. Χρηση του "zero adapter" για μηδενισμο καλωδιων & ρευματοδοτη.

5. Πιεστε και κρατηστε Z μεχρις οτου εμφανιστει η ενδειξη ZERO 

η διαδικασια καθε φορα, εφοσον χρησιμοποιηθουν τα ιδια καλωδια 
μετρησης , η , ρευματοδοτης.

Το οργανο μετρα την αντισταση των καλωδιων μετρησης, αποθηκευει
την τιμη και την αφαιρει απο τις ενδειξεις. Η τιμη της αντιστασης μενει
στην μνημη κι οταν σβυσει το οργανο, κι ετσι, δεν επαναλαμβανεται

Σημειωση
Βεβαιωθειτε για την καλη φορτιση μπαταριων, πριν τον μηδενισμο καλωδιων μετρησης.

WX Προσοχη
Σ' αυτο το σημειο, μην επιλεξετε L-PE γιατι θα γινει ελεγχος υψηλου
ρευματος Βροχου. Οποιοδηποτε RCD στο συστημα θα κλεισει με αυτο.
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Σημειωση

Συνδεστε τα καλωδια σε Συστημα μιας Φασης, σε φαση και ουδετερο .
για μετρηση συνθ. αντιστασης Φασης προς Φαση, σε τριφασικο συστημα,
συνδεστε τα καλωδια σε δυο φασεις.

6. Πιεστε και αφηστε T. Αναμεινετε την ολοκληρωση του τεστ.
• Η κυρια (ανω) ενδειξη ειναι η συνθετη αντισταση Φασης.
• Η δευτερευουσα (κατω) ενδειξη ειναι το αναμενομενο ρευμα Βραχυ-

κλωματος (PSC). 

7. Αν η παροχη εχει πολυ θορυβο,θα εμφανιστει Err 5.(Η ακριβεια μετρη-
σεων μειωνεται απο τον θορυβο). Πιεστε το κατω βελος U για την τιμη
μετρησης. Πιεστε το ανω βελος U για επιστροφη στην ενδειξη Err 5.

Σε τριφασικο συστημα 500V, συνδεστε οπως φαινεται στην Εικονα 14

Εικονα 14. Μετρηση σε τριφασικο συστημα.

N (L3/Μπλε)

L (L1/Κοκκινο)
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Μετρηση Χρονου Αποκρισης RCD (Tripping Time )

Εικονα 15. Χρονος αποκρισης RCD. Ενδειξη/Διακοπτης & ακροδεκτες 

Στο τεστ ενα υπολογισμενο ρευμα σφαλματος στο συστημα, ενεργοποιει το RCD 
Το οργανο μετρα τον χρονο αποκρισης του RCD. Το τεστ γινεται με ρευματοδοτη
η, με καλωδια μετρησης. Το τεστ διεξαγεται σε Κυκλωμα ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Μπορειτε να κανετε αυτο το τεστ αυτοματα, κι ειναι ευκολοτερο για ενα ατομο.
Αν το RCD εχει μια ειδικη ονομαστικη τιμη προρυθμισης ρευματος, αλλη απο
τις καθιερωμενες, 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA, μπορειτε να χρησιμοποιη-
σετε ρυθμισεις με την επιλογη VAR . 

Σημειωση

Σε αυτην την μετρηση, σε ολα τα RCD, το οργανο διεξαγει ενα προ-ελεγχο
για να διαπιστωσει αν ο κανονικος ελεγχος προκαλεσει μια ταση σφαλματος
μεγαλυτερη του οριου (25 , η, 50 V). 

Για να αποφυγουμε ανακριβη μετρηση στα τυπου S (time delay) RCD, 
υπαρχει καθυστερηση 30 δευτ. μεταξυ προ-ελεγχου & ελεγχου.
Αυτος ο τυπος RCD χρειαζεται μια καθυστερηση επειδη περιεχει RC στοιχεια
που χρειαζονται χρονο πριν τον ελεγχο.

WX Προσοχη 
• Ελεξτε την συνδεση μεταξυ των αγωγων Ουδετερου (Ν) και Γειωσης

• Ρευματα διαρροης στο κυκλωμα γυρω απο το RCD, πιθανον να επηρεασουν

• Η εικονιζομενη τιμη τασης σφαλματος αναφερεται στα ορια ρευματος του 
RCD. 

πριν το τεστ.Μια ταση αναμεσα στον αγωγο του ουδετερου και την 
γειωση, ισως, επηρεασει τον ελεγχο.

την μετρηση.



 Electrical Installation Tester 
 Making Measurements 

25 

(pulse-DC sensitive RCD*) 

sensitive RCD*) 

ρεασουν την μετρηση.
• Ενεργειακα πεδια αλλων εγκαταστασεων γειωσεως, ισως επη-

να προκαλεσουν αξιοσημειωτη διευρυνση του χρονου απο-
• Συνδεδεμενες συσκευες (μοτερ, πυκνωτες) μετα το RCD, μπορει

κρισης του RCD.

Σημειωση

αναστρεψει και θα συνεχισει τον ελεγχο. Το οργανο που εχει ρυθμιστει
για χρηση UK, σταματα τον ελεγχο και πρεπει να ελεγξετε την αναστροφη.
Αυτη η κατασταση υποδεικνυεται με βελακια Επανω και κατω απο το 
εικονιδιο των ακροδεκτων (b). 

Τα RCD τυπου 'Α' δεν διαθετουν επιλογη 1000 mA. 

Για μετρηση χρονου αποκρισης RCD : 

Αν οι ακροδεκτες L & N ειναι αναποδα, το οργανο αυτοματως θα τους

1. Γυριστε τον επιλογεα στη θεση ΔΤ.
2. Πιεστε  1 για επιλογη οριου ρευματος RCD (10-30-100-300-500-1000 

mA). 
3. Πιεστε 2 για επιλογη συντελεστου ρευματος ελεγχου (x ½, x 1, x 5,

Auto). Συνηθης επιλογη χ 1 σε αυτο το τεστ.

Σημειωση

Το μοντελο 1651B δεν επιτρεπει επιλογη Auto.

4. Πιεστε 3 για επιλογη κυματομορφης ρευματος ελεγχου RCD.

• E – AC ρευμα για τεστ τυπου AC (τυπικο AC RCD) και τυπου A 

• F – Παλμικο ρευμα για τεστ τυπου A (pulse-DC sensitive RCD*) 
• E G – Με καθυστερηση για τεστ S-type AC (time delayed AC RCD) 

• F G – Με καθυστερηση για τεστ S-type A (time delayed pulse-DC 

* Για τα μοντελα 1652B και 1653B μονο

να δοκιμαστουν και με τις δυο επειδη ο χρονος αποκρισης ισως διαφερει
σημαντικα εξαρτωμενος απο την φαση.

6. Πιεστε και αφηστε T. Αναμεινατε την ολοκληρωση του τεστ.

• Η κυρια (ανω) ενδειξη δειχνει τον χρονο αποκρισης.

• Η δευτερεουσα (κατω) ενδειξη δειχνει την ταση σφαλματος (N προς PE) 
σχετικη με τα ορια παραμενοντος ρευματος.

5. Πιεστε 4 για επιλογη της φασεως ελεγχου, 0° or 180°. Τα RCD πρεπει 
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• Αν ο χρονος αποκρισης ειναι μεσα στις προδιαγραφες του RCD, η 

Time Table στη Σελιδα 46. 
ενδειξη RCD W φαινεται. Για πληροφοριες βλεπε Maximum Trip 

Μετρηση χρονου αποκρισης μη τυποποιημενου RCD κατασταση – VAR: 

1. Γυριστε τον επιλογεα στην θεση ΔΤ.

2. Πιεστε 1 για την επιλογη  VAR. Η τρεχουσα ρυθμιση φαινεται στην κυρια
ενδειξη. Χρησιμοποιηστε τα βελακια U για να ορισετε την τιμη.

3. Πιεστε 2 για επιλογησυντελεστη ρευματος ελεγχου. Συνηθως ειναι x 1/2, η,
x 1 για αυτο το τεστ.

4. Επαναλαβετε τα βηματα 4 εως 6 οπως φανηκαν στην προηγουμενη διαδικασια

5. Πιεστε τα βελακια U για να δειτε τις ονομαστικες ρυθμισεις του τεστ.

Σημειωση

Το ανωτερο οριο για RCD τυπου Α ειναι 700 mA. 

Μετρηση χρονου αποκρισης RCD με την μεθοδο Auto : 

1. Συνδεστε το οργανο στην υποδοχη.

2. Γυριστε τον επιλογεα στην θεση ΔΤ. 

3. Πιεστε 1 για επιλογη τιμης ρευματος  RCD (10, 30, or 100 mA). 

4. Πιεστε 2 για επιλογη της καταστασης  Auto.

5. Πιεστε 3 για επιλογη κυματομορφης ελεγχου ρευματος RCD.

6. Πιεστε και αφηστε T. 

Το οργανο παρεχει ½x το ρευμα του RCD για 310 η 510 ms (2 δευτερα στο 
UK). Αν το RCD κλεισει το τεστ τερματιζεται. Αν οχι, το οργανο αναστρεφει
φαση και επαναλαμβανει το τεστ. Το τεστ τερματιζεται αν το RCD κλεισει.

Αν το RCD δεν κλεισει, Το οργανο επαναφερει την αρχικη φαση και παρεχει
1x το ρευμα στο RCD. Το RCD κλεινει και τα αποτελεσματα φαινονται στην
κυρια ενδειξη.

7. Επαναφερετε το RCD.  

8. Το οργανο αναστρεφει φασεις και επαναλαμβανει το 1x τεστ. Το RCD κλεινει 
και τα αποτελεσματα φαινονται στην κυρια ενδειξη. 

9. Επαναφερετε το RCD.  

10. Το οργανο ανακτα την αρχικη ρυθμιση φασεως και παρεχει 5x το ρευμα στο RCD 
για περιπου 50 ms. Το  RCD κλεινει και τα αποτελεσματα φαινονται στην κυρια 
ενδειξη.
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11. Επαναφερετε το RCD. 

12. Το οργανο αναστρεφει φαση και επαναλαμβανει το τεστ 5x. Το RCD
κλεινει και τα δεδομενα εμφανιζονται στην κυρια οθονη.

13. Επαναφερετε το RCD. 

• Με τα πληκτρα U βλεπετε τα αποτελεσματα ελεγχου. Η πρωτη ενδειξη
θα αφορα την τελευταια μετρηση, για το τεστ 5x. Πιεστε το κατω  
πληκτρο U για κινηση πισω στο τεστ  ½x ρευματος.

• Αν οι χρονοι ειναι μεσα στις προδιαγραφες του RCD, τοτε εμφανιζεται
η ενδιξη RCD W . Για πληροφοριες βλεπε  Maximum Trip 
Time Table Σελ.  46. 

14. Τα αποτελεσματα μενουν σε προσωρινη μνημη. Για αποθηκευση πιεστε
 M και προχωρειστε οπως η περιγραφη “Storing and Recalling 
Measurements” στη Σελ.32 του βιβλιου. Αποθηκευση και ανακληση
μετρησεων γινεται μονο στο μοντελο 1653B. 

Μετρηση ρευματος αποκρισης RCD
(Μοντελα 1652B και 1653B Μονο) 

Εικονα 16. Ρευμα αποκρισης RCD  Ρυθμισεις - ενδειξεις.

Το τεστ μετρα το ρευμα αποκρισης του RCD εφαρμοζοντας ρευμα ελεγχου και
σταδιακη αυξηση του μεχρι να κλεισει το RCD. Χρησιμοποιηστε ρευματοδοτη
η, καλωδια μετρησης στο τεστ, οπωσδηποτε τριων αγωγων.

WX Προσοχη

αρχισετε το τεστ. Μια ταση μεταξυ αυτων μπορει να επηρεασει
το τεστ.

• Ελεγξτε τις συνδεσεις μεταξυ του Ν-αγωγου και γειωσεως πριν

• Ρευματα διαρροης στο κυκλωμα γυρω απο το RCD, θα επηρεασουν  
τις μετρησεις.
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• Το ρευμα σφαλματος στην ενδειξη, αφορα την ονομαστικη τιμη
ρευματος του RCD.

• Ενεργα πεδια αλλων γειωσεων ισως επηρεασουν την μετρηση.

Σημειωση

Αν οι αγωγοι L και N ειναι αναποδα, το οργανο τους αντιστρεφει εσωτερικα
αυτοματως και συνεχιζει το τεστ. Σε οργανα ρυθμισμενα για UK, το τεστ
σταματα και πρεπει να ελεγξετε την αντιστροφη των αγωγων L και Ν.
αυτη η κατασταση φαινεται με βελη επανω, η, κατω απο το συμβολο των 
ακροδεκτων  (b). 

Τα RCD τυπου Α δεν διαθετουν την εφαρμογη 1000 mA.

Για μετρηση ρευματος αποκρισης RCD: 

1. Γυριστε τον επιλογεα στην θεση ΙΔΝ

10, 30, 100, 300, 500 1000 mA, βαλετε την δικη σας ρυθμιση στην κατα-

2. Πιεστε 1 Για ειλογη τιμης ρευματος RCD (10, 30, 100, 300, or 500 mA). 
Αν το RCD εχει ειδικη ονομαστικη τιμη, αλλη απο τις καθιερωμενες τιμες 

σταση VAR .

3. Πιεστε 3 για επιλογη κυματομορφης ρευματος ελεγχου RCD

• E – AC ρευμα για τεστ σε τυπου AC (standard AC RCD) και τυπου A 

• F – Παλμικο ρευμα για τεστ σε τυπου A (pulse-DC sensitive RCD*) 
• E G – Με καθυστερηση για τεστ σε S-type AC (time delayed AC RCD) 

• F G – Με καθυστερηση για τεστ σε S-type A (time delayed pulse-DC 

* Μονο στα μοντελα 1652B και 1653B 

σχετικη με τα ορια παραμενοντος ρευματος.
• Η δευτερεουσα (κατω) ενδειξη δειχνει την ταση σφαλματος (N προς PE) 

• Η κυρια (ανω) ενδειξη δειχνει τον χρονο αποκρισης.

σημαντικα εξαρτωμενος απο την φαση.
να δοκιμαστουν και με τις δυο επειδη ο χρονος αποκρισης ισως διαφερει

4. Πιεστε 4 για επιλογη της φασεως ελεγχου, 0° or 180°. Τα RCD πρεπει 

5. Πιεστε και αφηστε T. Αναμεινατε την ολοκληρωση του τεστ.
• Η κυρια ενδειξη (ανω) δειχνει το ρευμα αποκρισης του RCD.

• Αν το ρευμα αποκρισης συμφωνει με τις τυπικες τιμες του RCD τοτε

Trip Time" πινακα Σελ. 46.
φαινετει το σημα RCD W Βλεπε περισσοτερα στον" Maximum 

Κατασταση VAR- Για μετρηση ρευματος αποκρισης RCD μη τυπικης τιμης.

1. Γυριστε τον επιλογεα στην θεση ΙΔΝ

2. Πιεστε 1 Για επιλογη της θεσης VAR. Οι ρυθμισεις φαινονται στην κυρια οθονη
Χρησιμοποιηστε τα πληκτρα βελων  U για την ρυθμιση της τιμης.
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RCD

 
apx023f.eps 

3. Επαναλαβετε τα βηματα 3, 4, 5 της προηγουμενης διαδικασιας

4. Για να δειτε τις ονομαστικες τιμες πιεστε τα πληκτρα με τα βελη  U .

Σημειωση

Η ανωτερη τιμη για RCD ειναι τα  700 mA. 

Ελεγχος RCD σε συστηματα ΙΤ
Ο ελεγχος RCD σε συστηματα ΙΤ απαιτει ειδικη διαδικασια ελεγχου επειδη οι
συνδεσεις γειωσεως ειναι τοπικες, και οχι συνδεονται κεντρικα με το συστημα.

Ο ελεγχος γινεται απ' ευθειας στον πινακα με καλωδια μετρησης. Χρησιμοποιηστε
την συνδεση της Εικονας 17.

Τροφοδοσια

PE (L2/πρασινο)

N (L3/Μπλε)

L (L1/κοκκινο)

Εικονα 17. Συνδεση ελεγχου RCD σε συστημα ΙΤ.

Το ρευμα ελεγχου ρεει απο το  ανω μερος του RCD,στον αγωλο L, και επιστρεφει
μεσω του ακροδεκτου ΡΕ.
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62% L

L
 

apx014f.eps 

Μετρηση Αντιστασης Γειωσεως (μονο μοντελο 1653B) 

Εικονα 18. Αντισταση Γειωσεως Ενδειξεις - Ρυθμισεις.

γειωσεως και συνδεεται οπως στην εικονα 19.

Το τεστ αντιστασης γειωσεως γινεται με 3 καλωδια, και περιλαμβανει 2 πασσαλους
ελεγχου & το υπο ελεγχο ηλεκτροδιο γειωσεως. Το τεστ απαιτει ενα σετ πασσαλων

• Μεγαλυτερη ακριβεια επιτυγχανεται με τον μεσαιο πασσαλο στο 62% της απο-
στασης του μακρινου πασσαλου. Οι πασσαλοι ευθυγραμιζονται και τα καλωδια
διαχωριζονται για την αποφυγη αλληλοεπιδρασεων.

• Το υπο ελεγχο ηλεκτροδιο αποσυνδεεται απο το συστημα στην διαρκεια του
ελεγχου. Η μετρηση αντιστασης γειωσεως ΔΕΝ γινεται σε συστηματα που ειναι
υπο ταση.

Εικονα 19. Συνδεση μετρησης αντιστασης γειωσεως.

Για Μετρηση αντιστασης γειωσεως
1. Γυριστε τον επιλογεα στην θεση s .

2. Πιεστε και αφηστε  T. Αναμεινατε την ολοκληρωση του τεστ.

Υπο ελεγχο
Ηλεκτροδιο
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• Η κυρια (ανω) ενδειξη δειχνει την αντισταση γειωσεως.
• Η ταση μεταξυ των καλωδιων μετρησης θα εμφανισθει στην δευτε-

ρευουσα ενδειξη. Αν ειναι μεγαλυτερη απο 10 V, το τεστ σταματαει. 
• Αν υπαρχει θορυβος θα εμφανιστει Err 5 . Η ακριβεια της μετρουμενης

τιμης επηρεαζεται απο τον θορυβο. Πιεστε το πληκτρο με το κατω
βελος (U) για την ενδειξη της μετρησης. Πιεστε αυτο με το ανω (U) 
βελος για επιστροφη στην ενδειξη Err 5 .

• Αν η αντισταση των πασσαλων ειναι υψηλη, εμφανιζεται Err 6. Αυτη
μειωνεται αν βυθισετε τους πασσαλους βαθυτερα στο εδαφος, η, αν 
υγρανετε το χωμα γυρω τους.

Μετρηση Διαδοχης Φασεων ( Μονο στο μοντελο 1653B) 

Εικονα 20. Διαδοχη Φασεων  Ενδειξεις - Ρυθμισεις

Συνδεση ελεγχου διαδοχης φασεων οπως εφμανιζεται στην Εικονα 21.

N (L3/Μπλε)

PE (L2/Πρασινο)

L (L1/Κοκκινο)

Εικονα 21. Συνδεση για ελεγχο Διαδοχης Φασεων.

Για ελεγχο διαδοχης φασεων: 

1. Γυριστε τον επιλογεα στην θεση  Q . 
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2. Η κυρια (ανω) ενδειξη δειχνει: 

• 123 για σωστη σειρα φασεων.
• 321 για ανεστραμενη σειρα φασεων.
• Παυλες (---) αντι αριθμων αν η ταση ειναι ανεπαρκης.

Αποθηκευση και ανακληση μετρησεων
(μονο μοντελο 1653B) 
Χρηση καταστασης μνημης
Στο οργανο αποθηκευονται μεχρι 444 μετρησεις. Τα στοιχεια για καθε μετρηση
περιλαμβανουν τις διαδικασιες του τεστ ολες τις επιλεγεισες απο τον χρηστη
καταστασεις.

Τα στοιχεια καθε μετρησης παιρνουν ενα αριθμο του σετ, αριθμο υποκαταλογου
και αριθμο ταυτοτητας. Τα πεδια μνημης χρησιμοποιουνται οπως περιγραφεται
πιο κατω,

Πεδιο Περιγραφη

f Ο αριθμος του σετ (a) αναφερεται σε μια τοποθεσια οπως 
Δωματιο, η, αριθμος ηλεκτρικου πινακα.

h Οαριθμος ταυτοτητας (c) ειναι ο αριθμος της μετρησης.
Οι αριθμοι αυτοι αυξανουν αυτοματως. Ο αριθμος μπορει να
χρησιμοποιηθει σε προηγουμενης χρησης τιμη, και να αντι-
καταστηση μια υπαρχουσα μετρηση.

Εισοδος στην κατασταση Μνημης : 

1. Πιεστε     M για εισοδο στην κατασταση Μνημης. Η ενδειξη γυριζει σε ενδειξη
μνημης.. Το εικονιδιο N εμφανιζεται στην οθονη.
Η κυρια αριθμητικη ενδειξη με τα αριστερα ψηφια (a)  θα δειχνει τον αριθμο του 

g Αριθμος υποπεδιου (b) για τον αριθμο κυκλωματος.

σετ (1-99) και τα δυο δεξια ψηφια  τον αριθμο υποπεδιου (b). Η τελεια αναμεσα
τους ειναι παντα ενεργη.Στην δευτερευουσα αριθμητικη ενδειξη το (c) θα ειναι
ενεργο για την ταυτοτητα των αρχειων (1-444).Οι θεσεις μνημης  (a, b, c) θα
αναβοσβυνουν δειχνοντας οτι μπορειτε να τις αλλαξετε, χρησιμοποιωντας τα 
πληκτρα με τα βελη  U. 

2. Για αλλαγη του αριθμου υποπεδιου πιεστε  1. Ο αριθμος υποπεδιου θα 
αναβοσβυνει τωρα. Για να αλλαξετε τον αριθμο πιεστε          παλι. Ο αριθμος
του σετ θα ναβοσβυνει. Πιεστε  1  παλι για αλλαγη του αριθμου ταυτοτητας.

1
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3. Press the down arrow key (U) to decrement the enabled number or press 
the up arrow key (U) to increment the enabled number. For storing data, 
the number can be set to any value, overwriting existing data is allowed. 
For recalling data, the number can only be set to used values.  

Σημειωση

Αν πιεσετε τα πληκτρα (U) απαξ, ο αριθμος αυξανεται, η, μειωνεται
κατα ενα ψηφιο. Αν πιεσετε συνεχως το επανω η κατω πληκτρο οι
αριθμοι θα αυξομειωνονται γρηγορα περιπου 10 ψηφια ανα 
δευτερολεπτο.

Αποθηκευση μετρησης
Για αποθηκευση μια μετρησης: 

1. Πιεστε M για να μπειτε σε κατασταση Μνημης.

3. Πιεστε 2 για αποθηκευση.

2. Πιεστε 1 και με τα πληκτρα (U) καθοριστε τα στοιχεια.

• Αν η μνημη ειναι πληρης, θα εχει"FULL" στην κυρια ενδειξη.Πιεστε 1
για επιλογη αλλου στοιχειου,Πιεστε M για εξοδο απο μνημη.

• Αν η μνημη δεν ειναι πληρης, τα στοιχεια θα αποθηκευτουν, το οργανο
αυτοματα βγαινει απο την μνημη και η οθονη γυριζει πισω στην προη-
γουμενη κατασταση ελεγχου.

• Αν τα στοιχεια υπαρχουν απο προηγουμενα τεστ, η οθονη δειχνει "STO?"
Πιεστε 2 παλι για την αποθηκευση, πιεστε 1 για επιλογη αλλης ταυτοτη-
τας αρχειου, πιεστε M για εξοδο απο την κατασταση μνημης.

Ανακληση αποθηκευμενης μετρησης
Για ανακληση μιας μετρησης : 

1. Πιεστε  M για εισοδο στην κατασταση μνημης.

2. Πιεστε  3 για εισοδο στην κατασταση ανακλησης.

3. Με το 1 και τα πληκτρα (U) καθοριστε την ταυτοτητα στοιχειων. Αν δεν αποθη-
κευτουν στοιχεια, ολα τα πεδια θα ειναι παυλες.

4. Πιεστε 3 για ανακληση στοιχειων. Η οθονη θα δειξει την κατασταση ελεγχου
για ανακληση στοιχειων,οπωσδηποτε, το εικονιδιο N δειχνει παντα οτι
το οργανο ειναι ακομη στην κατασταση μνημης.

5. Πιεστε 3 για εναλλαγη μεταξυ ενδειξης ταυτοτητας στοιχειων, και ανακαλου-
μενων, για ελεγχο των στοιχειων ταυτοτητας, η, περισσοτερες επιλογες.

6. Πιεστε M για εξοδο απο την κατασταση μνημης οποτεδηποτε.



165XB 
Users Manual 

34 

IR Adapter 

IR Device 
IR Port

 
apx031f.eps 

Μηδενισμος Μνημης
Καθαρισμος Ολης της μνημης: 

1. Πιεστε M για εισοδο στην κατασταση μνημης.

2. Πιεστε 4. Η κυρια ενδειξη θα δειξει Clr? Πιεστε 4 παλι για να μηδενισετε
ολες τις περιοχες μνημης.

3. Πιεστε M για εξοδο απο την κατασταση μνημης.

Σημειωση

Ολες οι περιοχες μνημης σβυνουν οταν μηδενιζεται η μνημη. Μεμονωμενα
πεδια μνημης, δεν καθαριζονται αλλα υπερκαλυπτονται απο νεοτερα στοιχεια.
Βλεπε “Αποθηκευση μετρησεων” προηγουμενα στο βιβλιο αυτο.

Μεταφορτωση αποτελεσματων (Μονο το 1653B) 

Εικονα 22. Συνδεση του Προσαρμοστη Υπερυθρων (IR).

Για μεταφορτωση αποτελεσματων: 

1. Συνδεστε το σειριακο καλωδιο IR στην σειριακη θυρα του PC. 
2. Συνδεστε τον προσαρμοστη IR και την συσκευη στο οργανο, οπως δειχνει 

η εικ. 22. Βεβαιωθειτε οτι τα στοιχεια ΙR ειναι σε οπτικη επαφη μεταξυ τους.

Σημειωση
Η θυρα υπερυθρων ειναι ανενεργη οταν οι ακροδεκτες εχουν καλωδια ελεγχου.
Πριν μεταφορτωσετε αρχεια, αποσυνδεστε τα καλωδια ελεγχου απο το οργανο.

3. Ξεκινηστε το προγραμμα "Fluke PC software"

5. Ανατρεξετε στις οδηγιες του λογισμικου για πληρεις οδηγιες στη διαχειρηση και
αξιοποιηση των στοιχειων για μεταφορτωση.

4. Πιεστε O Για ενεργοποιηση του οργανου.
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Συντηρηση του Οργανου
Καθαρισμος
Καθαριζετε περιοδικα το οργανο με υγρο υφασμα & απαλο απορυπαντικο.
Δεν χρησιμοποιειτε διαλυτικα υγρα, η, λειαντικα.

Υγρασια και βρωμια στους ακροδεκτες ισω επηρεασουν τις μετρησεις.

Για τον καθαρισμο των ακροδεκτων: 

1. Απενεργοποιειστε το οργανο και αφαιρεστε ολες τις συνδεσεις.
2. Τιναξτε οτι σκονη & βρωμια υπαρχει μεσα στους ακροδεκτες.
3. Μουσκεψτε ενα μακτρο σε οινοπνευμα και καθαριστε τους ακροδεκτες.

Ελεγχος και αλλαγη μπαταριων
Η ταση των μπαταριων ελεγχεται συνεχως απο το οργανο. Αν πεσει κατω απο
6.0 V (1.0 V/cell), το εικονιδιο  B εμφανιζεται στην οθονη, δειχνοντας οτι απο-
μενει ελαχιστος χρονος μπαταριων. Το εικονιδιο θα φυγει απο την οθονη, οταν
αλλαχθουν οι μπαταριες.

WX Προσοχη 
Για την αποφυγη εσφαλμενων ενδειξεων που ισως οδηγησουν σε 
ηλεκτροπληξια, η, τραυματισμο, αλλαξτε τις μπαταριες μολις εμφανι-
ζεται το εικονιδιο μπαταριων (B) . 

Βεβαιωθητε για την σωστη πολικοτητα των μπαταριων. Μια μπαταρια
ανεστραμενη μπορει να εχει διαρροη υγρων.

Αλλαξτε τις μπαταριες με εξι AA batteries. Με το οργανο παρεχονται Alkaline, ομως
μπορειτε να χρησιμοποιησετε και 1.2 V NiCd or NiMH batteries. Ακομη μπορειτε να
ελεγχετε την φορτιση για αλλαγη πριν την εκφορτιση τους.

WX Προσοχη
Για να αποφυγετε ηλεκτροπληξια η τραυματισμο, αφαιρεστε ολες τις
συνδεσεις πριν την αλλαγη μπαταριων.Για να αποφυγετε ζημια, η, 
τραυματισμο, χρησιμοποιηστε ΜΟΝΟΝ συγκεκριμενες ανταλλακτικες
ασφαλειες με τα ορια ρευματος, τασεως και ταχυτητας που αναφερονται
στα Γενικα Χαρακτηριστικα αυτου του βιβλιου.

Ελεγχος μπαταριων: 
1. Γυριστε τον επιλογεα στην θεση V .
2. Πιεστε 3 Για το τεστ μπαταριων. Η οθονη ενδειξης τασεως καθαριζει και για

2 Δευτερολεπτα δειχνει την ταση των μπαταριων στην δευτερεουσα ενδειξη.
Μετα η οθονη επιστρεφει στην ενδειξη τασεως.

Αλλαγη μπαταριων (βλεπε εικ. 23)

1. Πιεστε O Για απενεργοποιηση του οργανου.
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2. Αφαιρεστε τα καλωδια ελεγχου απο τους ακροδεκτες.
3. Αφαιρεστε το καπακι των μπαταριων με ενα κατσαβιδι, για τις τρεις βιδες

του. Στρεψτε τις 1/4 αριστερα.
4. Πιεστε τον μοχλο και συρετε το καπακι απο το οργανο.
5. Αλλαξτε τις μπαταριες & επαναφερετε το καπακι.

Σημειωση

Ολα τα αποθηκευμενα στοιχεια θα χαθουν αν η αλλαγη των μπαταριων
διαρκεσει περισσοτερο απο ενα λεπτο.( Μονο στο μοντελο 1653B ). 

6. Ασφαλιστε το καπακι στριβοντας τις βιδες 1/4 Δεξια.

Εικονα 23. Αλλαγη των μπαταριων

Ελεγχος των ασφαλειων
Ενα τεστ των ασφαλειων γινεται σε καθε ενεργοποιηση του οργανου.Το τεστ παρα-
λειπεται αν υπαρχουν καλωδια στις L και PE υποδοχες. Αν ανιχνευτει καμενη αφαλεια,
το τεστ ματαιωνεται,η ενδειξη FUSE εμφανιζεται στην κυρια οθονη, και το οργανο 
εκπεμπει ενα προειδοποιητικο ηχο.

Μπορειτε να κανετε ελεγχο ασφαλειων μονοι σας.
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Measurement Function 1651B 1652B 1653B 
Voltage & Frequency √ √ √ 
Wiring polarity checker √ √ √ 
Insulation Resistance √ √ √ 
Continuity & Resistance √ √ √ 
Loop & Line Resistance √ √ √ 
Prospective Earth Fault Current (PEFC/IK) 
Prospective Short-Circuit current (PSC/IK) √ √ √ 

RCD switching time √ √ √ 
RCD tripping level 

 √ 
ramp test

√ 
ramp test 

RCD variable current √ √ √ 
Automatic RCD test sequence  √ √ 
Test pulse current sensitive RCDs (Type A)  √ √ 
Earth Resistance   √ 
Phase Sequence Indicator   √ 

Other Features 
Self-test √ √ √ 
Illuminated Display √ √ √ 

Memory, Interface 
Memory   √ 
Computer Interface   √ 
Time and date 
(When used with FlukeView software)   √ 

Software   √ 
Included Accessories 

Hard case √ √ √ 
Remote control probe[1] √ √ √ 
Zero Adapter √ √ √ 
Note 

[1] Included with all 165XB versions except 1651B UK Version. 

Χειροκινητος ελεγχος των ασφαλειων: 

1. Γυριστε τον επιλογεα στην θεση  q ,η, p . 

2. Ενωστε τους ακροδεκτες και πιεστε  T. 

3. Αν η ασφαλεια ειναι καμενη θα εμφανιστει FUSE στην οθονη, για να δειξει οτι
το οργανο εχει ζημια & χρηζει επισκευης. Επικοινωνηστε Fluke Service
(βλεπε Contacting Fluke). 

Χαρακτηριστικα - Specifications 
Δυνατοτητες κατα Μοντελο - Features by Model 
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Specification Characteristic 
Size 10 cm (L) x 25 cm (W) x 12.5 cm (H) 
Weight (with batteries) 1.5 kg 
Battery size, quantity Type AA, 6 ea. 
Battery type Alkaline supplied. 

Usable with 1.2 V NiCd or NiMH batteries (not supplied) 
Battery life (typical) 200 hours idling 
Fuse T3.15 A, 500 V, 1.5 kA 6.3 x 32 mm (PN 2030852) 
Operating Temperature -10 °C to 40 °C 
Storage Temperature -10 °C to 60 °C indefinitely (to -40 °C for 100 hrs) 
Relative Humidity Noncondensing <10 °C 

95 % 10 to 30 °C; 75 % 30 to 40 °C 
Operating Altitude 0 to 2000 meters 
Shock, Vibration Vibration to Class 3 per Mil-Prf-28800F 

1 meter drop test, six sides, oak floor 
Sealing IP 40  
EMC Complies with EN61326-1: 2006 
Safety Complies with EN61010-1 Ed 2.0 (2001-02), UL61010, 

ANSI/ISA -s82.02.01 2000 and CAN/CSA c22.2 No.1010 
2nd edition 
Overvoltage Category: 500 V/CAT III  

 300 V/CAT IV 
Measurement Category III is for measurements performed 
in the building installation. Examples are distribution 
panels, circuit breakers, wiring and cabling. 
Category IV equipment is designed to protect against 
transients from the primary supply level, such as an 
electrical meter or an overhead or underground utility 
service. 
Performance EN61557-1, EN61557-2, EN61557-3, 
EN61557-4, EN61557-5, EN61557-6, EN61557-7 Second 
edition. EN61557-10 First edition. 

Maximum voltage between any 
terminal and earth ground  

500 V 

Surge Protection 6 kV peak per EN 61010-1 Ed. 2.0 (2001-02) 

 

Γενικα Χαρακτηριστικα - General Specifications 
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Electrical Measurement Specifications 
The accuracy specification is defined as ±(% reading +digit counts) at 23 °C ±5 °C, ≤80 % 
RH. Between -10 °C and 18 °C and between 28 °C and 40 °C, accuracy specifications 
may degrade by 0,1 x (accuracy specification) per °C. The following tables can be used 
for the determination of maximum or minimum display values considering maximum 
instrument operating uncertainty per EN61557-1, 5.2.4. 

Insulation Resistance (RISO) 
50 V 100 V 250 V 500 V 1000 V 
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1 1.12 1 1.12 1 1.3 1 1.3 1 1.3 
2 2.22 2 2.22 2 2.4 2 2.4 2 2.4 
3 3.32 3 3.32 3 3.5 3 3.5 3 3.5 
4 4.42 4 4.42 4 4.6 4 4.6 4 4.6 
5 5.52 5 5.52 5 5.7 5 5.7 5 5.7 
6 6.62 6 6.62 6 6.8 6 6.8 6 6.8 
7 7.72 7 7.72 7 7.9 7 7.9 7 7.9 
8 8.82 8 8.82 8 9.0 8 9.0 8 9.0 
9 9.92 9 9.92 9 10.1 9 10.1 9 10.1 
10 11.02 10 11.02 10 11.2 10 11.2 10 11.2 
20 22.02 20 22.02 20 22.2 20 22.2 20 22.2 
30 33.02 30 33.2 30 33.2 30 33.2 30 33.2 
40 44.02 40 44.2 40 44.2 40 44.2 40 44.2 
50 55.02 50 55.2 50 55.2 50 55.2 50 55.2 
  60 66.2 60 66.2 60 66.2 60 66.2 
  70 77.2 70 77.2 70 77.2 70 77.2 
  80 88.2 80 88.2 80 88.2 80 88.2 
  90 99.2 90 99.2 90 99.2 90 99.2 
  100 110.2 100 110.2 100 110.2 100 110.2 
    200 220.2 200 220.2 200 220.2 
      300 347 300 345 
      400 462 400 460 
      500 577 500 575 
        600 690 
        700 805 
        800 920 
        900 1035 
        1000 1150 
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Continuity (RLO) 
Limit Value Maximum Display 

Value Limit Value Maximum Display 
Value 

0.2 0.16 3 2.68 

0.3 0.25 4 3.58 

0.4 0.34 5 4.48 

0.5 0.43 6 5.38 

0.6 0.52 7 6.28 

0.7 0.61 8 7.18 

0.8 0.7 9 8.08 

0.9 0.79 10 8.98 

1 0.88 20 17.98 

2 1.78 30 26.8 

Loop Tests (ZI) 
Loop ZI 

Hi Current 
Loop ZI 
No Trip Loop ZI Loop RE 

Limit 
Value 

Maximum 
Display 
Value 

Limit 
Value 

Maximum 
Display 
Value 

Limit 
Value

Maximum 
Display 
Value 

Limit 
Value

Maximum 
Display 
Value 

0.20 0.14 - - 3 2.53 3 2.72 
0.30 0.23 - - 4 3.38 4 3.62 
0.40 0.32 0.40 0.28 5 4.23 5 4.52 
0.50 0.41 0.50 0.37 6 5.08 6 5.42 
0.60 0.50 0.60 0.45 7 5.93 7 6.32 
0.70 0.59 0.70 0.54 8 6.78 8 7.22 
0.80 0.68 0.80 0.62 9 7.63 9 8.12 
0.90 0.77 0.90 0.71 10 8.48 10 9.02 
1.00 0.86 1.00 0.79 20 16.98 20 18.02 
1.10 0.95 1.10 0.88 30 25.3 30 27.2 
1.20 1.04 1.20 0.96 40 33.8 40 36.2 
1.30 1.13 1.30 1.05 50 42.3 50 45.2 
1.40 1.22 1.40 1.13 60 50.8 60 54.2 
1.50 1.31 1.50 1.22 70 59.3 70 63.2 
1.60 1.40 1.60 1.30 80 67.8 80 72.2 
1.70 1.49 1.70 1.39 90 76.3 90 81.2 
1.80 1.58 1.80 1.47 100 84.8 100 90.2 
1.90 1.67 1.90 1.56 200 169.8 200 180.2 
2.00 1.76 2.00 1.64 300 253 300 272 
- - - - 400 338 400 362 
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- - - - 500 423 500 452 
- - - - 600 508 600 542 
- - - - 700 593 700 632 
- - - - 800 678 800 722 
- - - - 900 763 900 812 
- - - - 1000 848 1000 902 

RCD/FI Tests (ΔT, IΔN) 
RCD/FI Time RCD/FI Current 

Limit Value Maximum Display 
Value Limit Value Maximum Display Value 

20 18.1 0.5 0.43 
30 27.1 0.6 0.52 
40 36.1 0.7 0.61 
50 45.1 0.8 0.7 
60 54.1 0.9 0.79 
70 63.1 1 0.88 
80 72.1 2 1.78 
90 81.1 3 2.68 
100 90.1 4 3.58 
200 180.1 5 4.48 
300 271 6 5.38 
400 361 7 6.28 
500 451 8 7.18 
600 541 9 8.08 
700 631 10 8.98 
800 721 20 17.98 
900 811 30 26.8 
1000 901 40 35.8 
2000 1801 50 44.8 
  60 53.8 
  70 62.8 
  80 71.8 
  90 80.8 
  100 89.8 
  200 179.8 
  300 268 
  400 358 
  500 448 
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Earth Tests (RE) 
Limit Value Maximum Display 

Value Limit Value Maximum Display 
Value 

10 8.8 200 179.8 

20 17.8 300 268.0 

30 26.8 400 358.0 

40 35.8 500 448.0 

50 44.8 600 538.0 

60 53.8 700 628.0 

70 62.8 800 718.0 

80 71.8 900 808.0 

90 80.8 1000 898.0 

100 89.8 2000 1798.0 

AC Voltage Measurement (V) 
Range Resolution Accuracy 

50 Hz – 60 Hz Input Impedance Overload Protection 

500 V 0.1 V 0.8 % + 3 3.3 MΩ 660 V rms 

Continuity Testing (RLO) 
Range 

(Autoranging) Resolution Open Circuit Voltage Accuracy 

20 Ω 0.01 Ω >4 V ±(1.5 % + 3 digits) 
200 Ω  0.1 Ω >4 V ±(1.5 % + 3 digits) 
2000 Ω 1 Ω >4 V ±(1.5 % + 3 digits) 
Note 
The number of possible continuity tests with a fresh set of batteries is 3000. 

 

Range RLO Test Current 

7.5 Ω 210 mA 
35 Ω 100 mA 
240 Ω 20 mA 
2000 Ω 2 mA 

 

Test Probe Zeroing 
Press the Z to zero the test probe. 
Can subtract up to 2 Ω of lead resistance. 
Error message for >2 Ω. 

Live Circuit Detection Inhibits test if terminal voltage >10 V ac detected prior to 
initiation of test. 
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Insulation Resistance Measurement (RISO) 
Test Voltages 

Model 1651B Model 1652B Model 1653B 

Accuracy of Test 
Voltage 

(at rated test 
current) 

250-500-1000 V 250-500-1000 V 50-100-250-500-1000 V +10 %, -0 % 
 

Test 
Voltage 

Insulation 
Resistance Range Resolution Test Current Accuracy 

50 V 10 kΩ to 50 MΩ 0.01 MΩ 1 mA @ 50 kΩ ±(3 % + 3 digits) 
100 kΩ to 20 MΩ  0.01 MΩ ±(3 % + 3 digits) 

100 V 
20 MΩ to 100 MΩ 0.1 MΩ 

1 mA @ 100 kΩ 
±(3 % + 3 digits) 

10 kΩ to 20 MΩ 0.01 MΩ ±(1.5 % + 3 
digits) 

250 V 
20 MΩ to 200 MΩ 0.1 MΩ 

1 mA @ 250 kΩ 
±(1.5 % + 3 
digits) 

10 kΩ to 20 MΩ 0.01 MΩ ±(1.5 % + 3 
digits) 

20 MΩ to 200 MΩ 0.1 MΩ ±(1.5 % + 3 
digits) 

500 V 

200 MΩ to 500 MΩ 1 MΩ 

1 mA @ 500 kΩ 

±10 % 

100 kΩ to 200 MΩ 0.1 MΩ ±(1.5 % + 3 
digits) 1000 V 

200 MΩ to 1000 MΩ 1 MΩ 
1 mA @ 1 MΩ 

±10 % 
Note 
The number of possible insulation tests with a fresh set of batteries is 2000. 

 

Auto Discharge Discharge time constant <0.5 second 
for C = 1 μF or less. 

Live Circuit Detection Inhibits test if terminal voltage >30 V prior to  
initiation of test. 

Maximum Capacitive Load: Operable with up the 5 μF load. 
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Loop and Line Impedance (ZI) 
No Trip and Hi Current Modes RCD/FI 

Mains Input Voltage Range 100 - 500 V ac (50/60 Hz) 
Loop Impedance: phase to earth Input Connection 

(soft key selection) Line impedance: phase to neutral 
Limit on Consecutive Tests Automatic shutdown when internal  

components are too hot. There is also a  
thermal shutdown for RCD tests. 

Maximum Test Current @ 400 V 20 A sinusoidal for 10 ms 
Maximum Test Current @ 230 V 12 A sinusoidal for 10 ms 

 

Range Resolution Accuracy* 
No Trip mode: ±(3 % + 6 digits) 

20 Ω 0.01 Ω 
Hi Current mode: ±(2 % + 4 digits) 
No Trip mode: ±(3 %) 

200 Ω 0.1 Ω 
Hi Current mode: ±(2 %) 

2000 Ω 1 Ω ±6 %** 
Notes 
* Valid for resistance of neutral circuit <20 Ω and up to a system phase angle of 30°. Test leads 
must be zeroed before testing. 
** Valid for mains voltage >200 V. 

Prospective Earth Fault Current Test (PSC/IK) 
Computation Prospective Earth Fault Current (PEFC/IK) or Prospective 

Short Circuit Current (PSC/IK) determined by dividing 
measured mains voltage by measured loop (L-PE)  
resistance or line (L-N) resistance, respectively. 

Range 0 to 10 kA or 0 to 50 kA 
(See Power-On Options earlier in this manual) 
Resolution Units 

IK <1000 A 1 A 

Resolution and Units 

IK >1000 A 0.1 kA 

Accuracy Determined by accuracy of loop resistance and mains  
voltage measurements. 
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RCD Testing 
RCD Types Tested 

RCD Type* Model 1651B Model 1652B Model 1653B 

AC1 G2 √ √ √ 

AC S3 √ √ √ 

A4 G  √ √ 

A S  √ √ 

Notes 
1AC – Responds to AC 
2G – General, no delay 
3S – Time delay 
4A – Responds to pulsed signal 
*RCD test inhibited for V >265 ac 
RCD tests permitted only if the selected current, multiplied by earthing resistance, is <50 V. 

Test Signals 
RCD Type Test Signal Description 

AC The waveform is a sinewave starting at zero crossing, polarity  
determined by phase selection (0 ° phase starts with low to high zero 
crossing, 180 ° phase starts with high to low zero crossing). The 
magnitude of the test current is IΔn x Multiplier for all tests. 

A The waveform is a half wave rectified sinewave starting at zero, polarity 
determined by phase selection (0 ° phase starts with low to high zero 
crossing, 180 ° phase starts with high to low zero crossing). The 
magnitude of the test current is 2.0 x IΔn (rms) x Multiplier for all tests  
for IΔn = 0.01A. The magnitude of the test current is 1.4 x IΔn (rms) x 
Multiplier for all tests for all other IΔn ratings. 

Tripping Speed Test (ΔT) 
Current Settings[1] Multiplier Current Accuracy 

10–30–100–300–500–1000 mA -VAR  x ½ +0 %, -10 % of test current 
10–30–100–300–500–1000 mA -VAR x 1 +10 %, -0 % 
10–30–100 mA x 5 +10 %, -0 % 

Note 
[1] 1000 mA type AC only. 700 mA maximum type A in VAR mode. 
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Measurement Range Current 
Multiplier *RCD Type 

Europe UK 
Trip Time Accuracy 

x ½ G 310 ms 2000 ms ±(1 % Reading + 1 ms) 
x ½ S 510 ms 2000 ms ±(1 % Reading + 1 ms) 
x 1 G 310 ms 310 ms ±(1 % Reading + 1 ms) 
x 1 S 510 ms 510 ms ±(1 % Reading + 1 ms) 
x 5 G 50 ms 50 ms ±(1 % Reading + 1 ms) 
x 5 S 160 ms 160 ms ±(1 % Reading + 1 ms) 

Notes 
*G – General, no delay 
*S – Time delay 

Maximum Trip Time 
The RCD W symbol switches on when testing the RCD trip time if the trip time meets the 
following conditions: 

RCD  I Δ N Trip Time Limits 
AC,G x 1 Less than 300 ms 
AC, G - S type x 1 Between 130 ms and 500 ms 
A x 1 Less than 300 ms 
A - S type x 1 Between 130 ms and 500 ms 
AC,G x 5 Less than 40 ms 
AC, G - S type x 5 Between 50 ms and 150 ms 
A x 5 Less than 40 ms 
A - S type x 5 Between 50 ms and 150 ms 

RCD/FI-Tripping Current Measurement/Ramp Test (IΔN ) 
Models 1652B and 1653B 

Dwell Time 
Current Range Step Size 

Type G Type S 
Measurement 

Accuracy 

*30 % to 110 % of 
RCD rated current 10 % of I Δ N 300 ms/step 500 ms/step ±5 % 

Note 
30 % to 150 % for Type A IΔ N > 10mA, 30 % to 210 % for Type A IΔ N = 10 mA 
Specified trip current ranges (EN 61008-1): 50 % to 100 % for Type AC, 35 % to 140 % for Type 
A (>10 mA), 35 % to 200 % for Type A (≤10 mA) 
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Earth Resistance Test (RE ) 
Model 1653B Only. This product is intended to be used to measure installations in 
process plants, industrial installations, and residential applications. 

Range Resolution Accuracy 
200 Ω 0.1 Ω ±(2 % + 5 digits) 
2000 Ω 1 Ω ±(3.5 % + 10 digits) 

 
Range: RE + RPROBE

[1] Test Current 

2200 Ω 3.5 mA 
16000 Ω 500 μA 
52000 Ω 150 μA 

Note 
[1] Without external voltages 

 
Frequency Output Voltage 

128 Hz 25 V 

 

Live Circuit Detection Inhibits test if terminal voltage >10 V ac is 
detected prior to start of test. 

Phase Sequence Indication 
Model 1653B Only 

Icon  Q icon Phase Sequence indicator is active.  
Display of Phase Sequence Displays “1-2-3” in digital display field for  

correct sequence. Displays “3-2-1” for  
incorrect phase. Dashes in place of a number 
indicate a valid determination could not be 
made. 

Mains Input Voltage Range (phase-to-
phase) 

100 to 500 V 
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Mains Wiring Test 
Icons (a, b, c) indicate if L-PE or L-N terminals are reversed. Instrument 
operation is inhibited and an error code is generated if the input voltage is not between 
100 V and 500 V. The UK Loop and RCD tests are inhibited if the L-PE or the L-N 
terminals are reversed. 

Operating Ranges and Uncertainties per EN 61557 

Function Display Range 
EN 61557 

Measurement 
Range Operating 

Uncertainty 

Nominal Values 

V 
EN 61557-1 0.0 V ac – 500 V ac 

50 V ac – 500 V ac 
±(2% + 2 dgt) 

UN = 230/400 V ac 
f = 50/60 Hz 

RLO 
EN 61557-4 

0.00 Ω - 2000 Ω 
0.2 Ω - 2000 Ω 
±(10 % + 2 dgt) 

4.0 V dc <UQ <24 V dc 
RLO ≤2.00 Ω IN ≥200 mA 

RISO 
EN 61557-2 

0.00 MΩ - 1000 MΩ 

1 MΩ - 200 MΩ 
±(10 % + 2 dgt) 
200 MΩ - 1000 MΩ 
±(15 % + 2 dgt) 

UN = 50 / 100 / 250 / 500 / 
1000 V dc 
IN = 1.0 mA 

ZI (No Trip) 
0.00 Ω - 2000 Ω 

0.4 Ω - 2000 Ω 
±(15 % + 6 dgt) 

ZI (Hi Current) 
0.00 Ω - 2000 Ω 

0.2 Ω - 200 Ω 
±(10 % + 4 dgt) 

ZI 
EN 61557-3 

RE 
0.00 Ω - 2000 Ω 

10 Ω - 1000 Ω 
±(10 % + 2 dgt) 

UN = 230/400 V ac 
f = 50/60 Hz 
IK = 0 A – 10.0 kA 

ΔT 
0.0 ms – 2000 ms 

25 ms – 2000 ms 
±(10 % + 1 dgt) 

ΔT = 10 / 30 / 100 / 300 / 500 / 
1000 / VAR mA 

ΔT, IΔN 
EN 61557-6 IΔN 

3 mA – 550 mA 
(VAR 3 mA – 700 mA)

3 mA – 550 mA 
±(10 % + 1 dgt) 

IΔN = 10 / 30 / 100 / 300 / 
500 / VAR mA 

RE 
EN 61557-5 

0.0 Ω - 2000 Ω 
10 Ω - 2000 Ω 
±(10 % + 2 dgt) 

f = 128 Hz 

Phase 
EN 61557-7  1 : 2 : 3 
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Operating Uncertainties per EN 61557 
The Operating Uncertainty shows the maximum possible uncertainty when all influence 
factors E1-E10 are counted. 
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Intrinsic 
Uncertainty A 0.80 % 1.50 % 10.00 % 6.00 % 1.00 % 5.00 % 3.50 % 
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E1 - Position 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 
E2 - Supply 
Voltage 0.50 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 2.75 % 2.25 % 

E3 - 
Temperature 0.50 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 2.25 % 2.75 % 

E4 - Series 
Interferences 
Voltage 

- - - - - - 1.50 % 

E5 - Resistance 
of the probes 
and auxiliary 
earth electrodes 

- - - - - - 4.00 % 

E6.2 - System 
phase angle - - - 1.00 % - - - 

E7 - System 
frequency 0.50 % - - 2.50 % - - 0.00 % 

E8 - System 
voltage - - - 2.50 % 2.50 % 2.50 % 0.00 % 

E9 - Harmonics - - - 2.00 % - - - 
E10 - D.C. 
Quantity - - - 2.50 % - - - 
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