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BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Varje Flukeprodukt garanteras vara fri från felaktigheter i material och utförande vid normal användning och 
service. Garantiperioden är 3 år och räknas från leveransdagen. För delar, produktreparationer och service 
gäller 90 dagars garanti. Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen eller slutkunden, som handlat 
hos en auktoriserad Flukeåterförsäljare, och omfattar inte säkringar, engångsbatterier eller produkter, som enligt 
Flukes förmenande har använts på felaktigt sätt, ändrats, smutsats ner eller skadats till följd av olyckshändelse 
eller onormala användningsförhållanden eller onormal hantering. Fluke garanterar att programvaran fungerar i 
allt väsentligt i enlighet med dess funktionella specifikationer i 90 dagars tid, och att den lagrats på korrekt sätt 
på icke-defekta datamedia. Fluke garanterar inte att programvaran är felfri och heller inte att den fungerar utan 
avbrott.
Flukes auktoriserade återförsäljare förmedlar denna garanti endast till slutanvändarkunder för nya och 
obegagnade produkter, men har ingen behörighet att erbjuda en mer omfattande eller annorlunda garanti i 
Flukes namn. Garantisupport finns endast tillgänglig om produkten köpts i av Fluke auktoriserad butik, eller om 
köparen erlagt det tillämpliga internationella priset. Fluke förbehåller sig rätten att debitera köparen för 
importkostnaden för reparations/ersättningsdelar, om en produkt som inköpts i ett land lämnas in för reparation i 
ett annat land.
Flukes garantiåtagande begränsar sig till, efter Flukes bedömning, antingen återbetalning av inköpspriset, 
kostnadsfri reparation eller utbyte av en felaktig produkt, som lämnas in/återsänds till av Fluke auktoriserad 
serviceverkstad under garantitiden.
För att få garantiservice kontaktar du närmaste av Fluke auktoriserade serviceverkstad för returtillstånd, och 
skickar sedan produkten till serviceverkstaden ifråga med en beskrivning av de problem som föreligger, med 
sändnings- och servicekostnaderna förbetalda (FOB destinationen). Fluke tar inte på sig något ansvar för skador 
som kan uppkomma vid försändningen. Efter garantireparationen återsänds produkten till köparen, med 
sändningskostnaderna förbetalda (FOB destinationen) . Om Fluke bedömer att felet har förorsakats av 
försummelse, felaktig användning, nedsmutsning, ändring, olyckshändelse eller onormala förhållanden eller 
onormal hantering, inberäknat överspänningsfel till följd av användning utanför de värden som specificerats för 
produkten, eller normal förslitning av mekaniska komponenter, kommer Fluke and lämna besked om de 
uppskattade reparationskostnaderna och invänta godkännande av dessa innan arbetet påbörjas. Efter 
reparationen återsänds produkten till köparen med sändningskostnaden förbetald varefter köparen faktureras för 
reparationskostnaden och återsändningskostnaden (FOB leveransstället).
DENNA GARANTI ÄR KÖPARENS ENDA GOTTGÖRELSE OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, 
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER 
AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING. FLUKE KAN INTE GÖRAS 
ANSVARIGT FÖR NÅGRA SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER 
FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE FÖRLORADE DATA, OAVSETT ANLEDNING ELLER TEORETISK ORSAK.
Vissa stater eller länder tillåter inte begränsningar av en underförstådd garantis löptid, eller undantag eller 
begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, varför begränsningarna och undantagen i denna garanti 
kanske inte gäller för varje köpare. Om något villkor i denna garanti skulle konstateras vara ogiltigt eller 
otillämpbart  av en behörig domstol eller motsvarande, skall ett sådant utslag inte inverka på giltigheten eller 
tillämpbarheten hos något annat villkor.
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Introduktion
Fluke SMFT-1000 Multifunction PV Analyzer (solcellsanalysatorn eller produkten) är en 
batteridriven analysator för installationstestning och regelbunden inspektion av 
solcellssystem som är kopplade till elnätet. Tabell 1 är en lista över huvudfunktionerna.

Tabell 1. Funktioner
Funktion Innehåller

Kategori 1-test

Checklista för visuell inspektion
Mätning av skyddsledarresistans (RLO) med testström ≥200 mA (vid 
2 Ω)
Polaritetskontroll med automatisk visning av spänningspolaritet och 
akustisk/visuell varning för fel polaritet
Mätning av öppen krets-spänning (VOC) vid solcellsmodulen/strängen 
upp till 1000 V dc
Mätning av kortslutningsström (ISC) vid solcellsmodulen/strängen upp 
till 20 A dc
Mätning av isolationsresistans (RINS) med en testspänning på 50 V, 
100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
Mätning av spärrdiod (VBD) med metod 1 och metod 2 (IEC 62446-1)
Mätning av förbikopplingsdiod när panelen är täckt eller det är mörkt
Strömrusningsskydd

Funktionstest

Effektmätningar på likströms- och växelströmssidan för att kontrollera 
effektiviteten
DC/AC-spänningsmätning
DC/AC-strömmätning med strömtångsadapter i100
Checklista för funktionstest

Kategori 2-test
Test av solpanelssträngens ström/spänning-kurva, inklusive spårning 
av solenergins ström/spänning-kurva och tillhörande programvara för 
analys, rapportering och certifiering samt analys- och 
rapporteringsfunktioner för ström/spänning-kurva

Långtidsövervakning av isoleringsfel (icke-direkt våtisoleringstest) och periodisk 
24-timmarsmätning av RINS ( justerbar tidsperiod)
Datorprogram – ladda ner, ladda upp, granska, analysera och skriva ut testresultat
Kommunikation med fjärrgivare (solstrålning, lutning, temperatur)
Kommunikation med dator
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Kontakta Fluke
Fluke Corporation är verksamt över hela världen. För lokal kontaktinformation, gå till vår 
webbplats: www.fluke.com
Om du vill registrera produkten eller visa, skriva ut eller hämta den senaste handboken eller det 
senaste tillägget till handboken går du till vår webbplats: www.fluke.com/productinfo

+1-425-446-5500 fluke-info@fluke.com

Säkerhetsinformation
Allmän säkerhetsinformation finns i det tryckta dokumentet med säkerhetsinformation som 
medföljer produkten samt på www.fluke.com/productinfo. Mer specifik säkerhetsinformation 
anges i tillämpliga fall.
Rubriken Varning anger riskfyllda förhållanden och åtgärder som är farliga för användaren. 
Rubriken Försiktighet identifierar förhållanden och åtgärder som kan orsaka skador på 
produkten eller den utrustning som testas.

Specifikationer
Maximal spänning mellan någon av kontakterna
och jord ............................................................... 1000 V dc
Maximal differentialspänning mellan röd 
och blå kontakt ................................................ 700 V ac
Storlek (L x B x H) ............................................ 10,0 x 25,0 x 12,5 cm
Vikt med batterier .......................................... 1,4 kg
Batterier.............................................................. 6 x alkaliska AA IEC LR6
Batteritid ............................................................ på upp till 1 000 mätningar
Säkring ................................................................ F2: FF 630 mA, 1 000 V, IR 30 kA

6,3 x 32 mm
F1: gPV dc 1 000 V, 20 A, IR 30 kA (L/R= 2 ms), 10 x 38 mm

Temperatur
Drift .................................................................... 0 °C till 50 °C
Förvaring .......................................................... -30 °C till 60 °C

med batterierna borttagna
Relativ luftfuktighet....................................... upp till 80 %
Höjd över havet

Användning ..................................................... 2000 m
Förvaring .......................................................... 12 000 m

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett WA 98206-9090
USA

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

meddelande-URL http://www.fluke.com
meddelande-URL http://www.fluke.com
http://www.fluke.com/productinfo
e-post:fluke-info@fluke.com
http://www.fluke.com/productinfo
http://www.fluke.com/productinfo
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Vibration ............................................................. MIL-PRF-28800F: Klass 2
Kapslingsklassning ........................................ IEC 60529: IP40
Datorgränssnitt ................................................ IR (seriell) och Bluetooth
Trådlös anslutningskompatibilitet ........... IRR2-BT
Noggrannhet
Specifikationen för noggrannhet definieras som ± (%-avläsning + siffervärden) vid 23 oC ± 5 oC, 
≤80 % i relativ luftfuktighet. Specifikationen för noggrannhet för 0 oC till 18 oC och 28 oC till 50 
oC: 0,1 x (specifikation för noggrannhet) för varje celsiusgrad.

Skyddsledarresistans RLO

PV-modell/PV-sträng, öppen krets-spänning, (VOC)

PV-modell/PV-sträng, kortslutningsström, (IS/C)

Visningsområde Mätområde Upplösning Noggrannhet
0,00 till 19,99 Ω 0,20 till 19,99 Ω 0,01 Ω ± (2 % + 2 siffror)
20,0 till 199,9 Ω 20,0 till 199,9 Ω 0,1 Ω ± (2 % + 2 siffror)
200 till 2 000 Ω 200 till 2 000 Ω 1 Ω ± (5 % + 2 siffror)
Testström ≥200 mA (≤2 Ω + RCOMP)[1]

Testspänning 4 VDC till 10 VDC
Polaritetsvändning Ja
Nolltestkabel (Rcomp) upp till 3 Ω
Identifiering av 
strömförande kretsar

Avbryter test om anslutningsspänningen >50 V ac/dc (normalt) upptäcks före 
teststart.

[1] Antalet kontinuitetstester på 200 mA vid 0,1 Ω med en uppsättning nya batterier är >1000. 

Visningsområde Mätområde Upplösning Noggrannhet
0,0 till 99,9 V 5,0 till 99,9 V 0,1 V ± (0,5 % + 2 siffror)100 till 1 000 V 100 till 1 000 V 1 V
Polaritetstest Ja
Identifiering av 
strömförande kretsar Avbryter test om anslutningsspänningen >5 V ac upptäcks före teststart. 

Visningsområde Mätområde Upplösning Noggrannhet
0,0 till 20,0 A 0,2 till 20,0 A 0,1 A ± (1 % + 2 siffror)
Identifiering av 
strömförande kretsar

Avbryter test om anslutningsspänningen >5 V ac (normalt) upptäcks före 
teststart. 
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Isoleringsresistans RINS

Kontroll av spärrdiod (VBD)

Strömrusningsskydd

Sann RMS AC V, DC V, AC A, DC A
Solcellsanalysatorn mäter både ac- och dc-signalkomponenter (spänning eller ström) och visar ett 
kombinerat värde för ac+dc (RMS). Visningen av enheten ac eller dc beror på om signalen har en 
nollövergång.

Växel-/likspänningsmätning med 4 mm-testuttag

Visningsområde Mätområde Upplösning Noggrannhet
0,00 till 99,99 MΩ 0,20 till 99,99 MΩ 0,01 MΩ ± (5 % + 5 siffror)
100,0 till 199,9 MΩ 100,0 till 199,9 MΩ 0,1 MΩ ± (10 % + 5 siffror)
200 till 999 MΩ 200 till 999 MΩ 1 MΩ ± (20 % + 5 siffror)
Testspänning utan 
belastning

50/100/250 V upp till 199,9 MΩ 1 V 0–20 %500/1 000 V upp till 999 MΩ
Testspänning vid 
≥1 mA

250 V vid 250 kΩ
1 V 0 till +10 %500 V vid 500 kΩ

1 000 V vid 1 kΩ
Testström Minst 1 mA (vid 250/500/1 MΩ)

Högst 1,5 mA (kortslutning)
Identifiering av 
strömförande kretsar

Avbryter test om anslutningsspänningen >15 V ac (normalt) upptäcks före 
teststart. 

Max. kapacitiv 
belastning Kan användas med upp till 2 μF vid 1 MΩ

Obs!
Antalet isolationstest med en ny uppsättning batterier är >900 vid 1000 V/1 MΩ.

Visningsområde Mätområde Upplösning Noggrannhet
0,00 till 6,00 V dc 0,50 till 6,00 V dc 0,01 V dc ± (5 % + 10 siffror)
Identifiering av 
strömförande kretsar

Avbryter test om anslutningsspänningen >50 V ac/dc (normalt) upptäcks före 
teststart. 

Visningsområde Mätområde Upplösning Noggrannhet
0 till 1 000 V dc 50 till 1 000 V dc 1 V dc ± (10 % + 5 siffror)
Identifiering av 
strömförande kretsar

Avbryter test om anslutningsspänningen >50 V ac/dc (normalt) upptäcks före 
teststart. 

Visningsområde Mätområde Upplösning Noggrannhet
(DC, AC vid 50/60 Hz)

0,0 till 99,9 V ac 5,0 till 99,9 V ac 0,1 V
± (2,5 % + 2 siffror)100 till 700 V ac 100 till 700 V ac 1 V

0,0 till 99,9 V dc 5,0 till 99,9 V dc 0,1 V
100 till 1000 V dc 100 till 1000 V dc 1 V
Identifiering av växel-/likström Ja (automatiskt)
Kontroll av positiv/negativ 
polaritet Ja
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Växel-/likström med i100-tång

Toleranser för i100-tänger

Växelströms-/likströmseffektmätning (med i100-tång)

Säkerhet
SMFT-1000 ...................................................... IEC 61010-1, föroreningsgrad 2

IEC 61010-2-034 CAT III 1000 V dc, CAT III 700 V ac
i100 strömtång ............................................... IEC 61010-2-032, typ D (för isolerade ledare), 1000 V
Tillbehör ............................................................ IEC 61010-031

TL1000-MC4 ................................................ CAT III 1500 V, 20 A
TP1000 fjärrprob 

med lock ..................................................... CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A
utan lock ..................................................... CAT II 1000 V, 10 A

TL1000 testkablar ...................................... CAT III 1000 V, 10 A
TL1000/30M Testkabel............................. CAT III 1000 V, CAT IV 600 V,

5 A (på rulle) 10 A (helt utdragen)
TP74 testprober 

med lock ..................................................... CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A
utan lock ..................................................... CAT II 1000 V, 10 A

AC285 krokodilklämmor........................... CAT III 1000 V, 10 A

Visningsområde Mätområde Upplösning Noggrannhet
(DC, AC vid 50/60 Hz)

0,0 till 100 A dc 1,0 till 100 A dc
0,1 A ± (5 % ± 2 siffror)[1]0,0 till 100 A ac 

(effektivvärdesmätning)
1,0 till 100 A ac 
(effektivvärdesmätning)

[1] Tolerans för i100-tång ingår inte. Se Toleranser för i100-tänger.

Mätområde Utgångssignal Noggrannhet
(DC, AC 50/60 Hz) Maximal Hysteres

1 A till 100 dc eller ac <1 kHz 10 m V/A växel-/likström ± (1,5 % + 0,5 A) ±0,4 A

Visningsområde Mätområde Upplösning Noggrannhet
(DC, AC vid 50/60 Hz)

0,0 till 700 V ac 5,0 till 700 V ac
0,1 V ± (2,5 % + 2 siffror)

0,0 till 1 000 V dc 5,0 till 1 000 V dc
0,0 till 100 A ac/dc 1,0 till 100 A ac/dc 0,1 A ± (5 % + 6 siffror)
0 till 100 kW/kVA 5 till 100 kW/kVA 1 W/VA; 1 kW/kVA ± (7,5 % VI + 0,6 V + 0,2 I)
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Prestanda ........................................................... IEC 61557-1, IEC 61557-2, IEC 61557-4, IEC 61557-10
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

Internationellt .................................................... IEC 61326-1: Bärbar elektromagnetisk miljö, CISPR 11: 
Grupp 1, klass A

Grupp 1: Utrustningen har avsiktligt genererat eller använder konduktivt kopplad 
radiofrekvensenergi som krävs för utrustningens interna funktion.
Klass A: Utrustningen är lämplig för användning i alla anläggningar utom i hemmet och på sådana 
platser som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät som försörjer byggnader som används för 
hushållsändamål. Det kan vara problem med att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet i 
andra miljöer på grund av ledande och utstrålade störningar.
Var försiktig! Den här utrustningen är inte avsedd att användas i bostadsmiljöer och kanske inte 
ger tillräckligt skydd för radiomottagning i sådana miljöer.

Korea (KCC) ..................................................... utrustning i klass A (industriell utsändning och kommunikation)
Klass A: Utrustningen uppfyller kraven för industriell utrustning som alstrar elektromagnetiska 
vågor och säljaren eller användaren ska vara uppmärksam på det. Denna utrustning är avsedd för 
användning i företagsmiljö och inte för hemmabruk.

USA (FCC)......................................................... 47 CFR 15 underkapitel B. 
Avsiktlig utstrålning: Denna enhet uppfyller kraven för del 15 i FCC-reglerna (USA). Driften är 
underkastad följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) 
måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad drift för apparaten. 
(15.19). Ändringar och modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Fluke skulle kunna 
ogiltigförklara användarens rättighet att använda utrustningen. (15.21)

Trådlös radiomodul
Frekvensområde............................................ 2,402 till 2,480 GHz
Uteffekt ............................................................. 8 dBm

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed intygar Fluke att radioutrustningen i denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. 
Den fullständiga texten i EU-försäkran finns tillgänglig på följande webbadress: http://www.fluke.com/red.

https://www.fluke.com/en-us/support/declaration-of-conformity
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Innan du börjar
Det här avsnittet innehåller allmän information om satsens innehåll och hur du bekantar dig 
med solcellsanalysatorns reglage och display.
Satsinnehåll
Tabell 2 är en lista över innehållet i satsen.

Tabell 2. Satsinnehåll

Nummer Beskrivning
 FlukePack30 professionell verktygsryggsäck
 Multifunktionell solcellsanalysator SMFT-1000
 Trådlös IRR2-BT-solstrålningsmätare 
 i100 växelströms-/likströmstång för 100 A

1

2 3

5

6

4

7

9

8

10

11

12

13

14

15

16 17

i100 AC/DC SOLAR
CURRENT CLAMP

OUTPUT: 10mV/A
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Tillbehör
Den senaste informationen om tillbehör finns på www.fluke.com.

Nummer Beskrivning
 Panelmonteringsfäste MB1-IRR (för strålningsmätare)
 Nolladapter
 Extern 80PR-IRR-temperaturprob
 TPAK-magnetsats
 Bärrem (för SMFT-1000)
 Bärväska (för strålningsmätare)
 TP1000-testprob med fjärrtestknapp
 TL1000-MC4-testkabelsats (hane och hona)
 Anslutningssats
 Säkringspaket
 TL1000/30M-testkabel på rulle, 30 m
 TL1000-KIT-testkabelsats
 IR-optisk-till-USB-adapterkabel 

visas inte
6 alkaliska AA-batterier IEC LR6 (för SMFT-1000, ej installerade)
4 alkaliska AA-batterier IEC LR6 (för IRR2-BT, ej installerade)
2 alkaliska AA-batterier IEC LR6 (för i100, ej installerade)

Tabell 2. Satsinnehåll (forts.)
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Så här använder du vredet
Använd vredet för att välja testtyp. Se Tabell 3.

Tabell 3. Vred

Nummer Läge Beskrivning
 MENU Minne för sparade mätningar, enhetsinställningar och 

hjälpinformation
 VISUAL Checklista för tester före inspektion
 RLO

Kontinuitet i kablage till ekvipotentialförbindningsledare och 
åskledare



V
-/+
POLARITY

Polaritetstest

 VOC/ISC Öppen krets-spänning/kortslutningsström
 FUNC./PAC/DC Checklista för effekt, spänning, ström och funktion
 RINS Isoleringsresistans

 I-V CURVE
Diagram över VOC-tester för maximal spänning och ISC-
tester för maximal ström som en solpanel producerar under 
standardtestförhållanden

 Spärr-/förbikopplingsdiod och strömrusningsskydd

 AUTO Automatiserad testsekvens

77

10

1

6

7

8

9

2

3 4
5
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Knappar
Använd knapparna för att styra solcellsanalysatorn, välja visade testresultat och bläddra 
igenom valda testresultat. Se Tabell 4. 

Tabell 4. Tryckknappar

Nummer Knapp Beskrivning
  Visar illustrationer och instruktioner för inställning och 

testfunktioner baserat på vredets läge.
  Spara
     Val av funktion
  Använd upp/ned-knappen för att välja funktioner på displayen. Se 

specifika testinstruktioner för mer information.
  Strömbrytare

  Bakgrundsbelysning på/av och intensitet. Tryck kontinuerligt på  
för att gå igenom intensitetsnivåerna.

  Starta det valda testet
 W Spänningsvarning

21 3

4

8

56

7
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Infoknapp
INFO-knappen  visar information om användningen av solcellsanalysatorns olika funktioner. 
Tryck på  när vredet har flyttats till en funktion för att se anslutningsritningar och tips om 
testfunktionen på displayen. Om en rullningslist syns på höger sida av displayen använder du  
för att visa mer information om testfunktionen.
Display
Tabell 5 är ett exempel på displayen och dess delar.

Tabell 5. Display

Nummer Del Beskrivning
 Navigering Visar alternativen för 

 Datum-/tidsstämpel Datum och tid. 
 Batteristatus Visar status för batteriladdning

 Meny Vald funktion är markerad. Använd  för att ändra valet. 
Tryck på  för att öppna valalternativen.

 Menyalternativ Visar de alternativ som går att ställa in eller justera. Tryck 
på  för att avsluta menyalternativen.

1

2
3

4

5
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Anslutningar/testkablar
Testkablarna är anslutna och sitter på plats (behåll kablarna) under hela testet. Tabell 6 visar 
ingångsanslutningarna.

XW Varning
För att förhindra risk för elektriska stötar, brand eller personskador ska du inte 
använda testkablar i CAT III- eller CAT IV-miljöer utan skyddslock. Skyddslocket 
minskar mängden exponerad metall vid probspetsen till <4 mm. Detta minskar 
risken för ljusbåge vid kortslutning.

Med IR-porten (infraröd) kan du ansluta testinstrumentet till en dator och hämta testdata med 
dokumentationen från datahanteringsprogrammet TruTest™. Med denna programvara kan du 
samla in, organisera och visa testdata. Se Ladda ner testresultat för mer information om hur du 
använder IR-porten.

Tabell 6. Terminaler

Nummer Beskrivning
 Rött uttag (PV [+] V-ingång)
 Blått uttag (PV [-] COM-ingång)
 Grönt uttag ( jord)
 Gult uttag (RPE, gemensam tångingång)
 IR-dataport

2

15

1

2 3

4
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Felmeddelanden
När analysinstrumentet detekterar feltillstånd syns W och en felkod på displayen. Se Tabell 7. 
Dessa feltillstånd inaktiverar eller stoppar testet. 
Tips: Tryck på INFO för anvisningar om felmeddelandet.

Tabell 7. Felkoder
Felkod Testtyp Beskrivning
1.1 Förprovning

Automatisk
Oregelbunden spänning detekterad mellan grön och gul ingång
V ≥50,0 V

1.2 Förprovning
Automatisk

Oregelbunden spänning detekterad mellan röd och blå ingång
V ≥1 020 V, VAB Polaritet: MINUS eller ac (när V ≥5,0 V)

1.3 Förprovning
Automatisk

Oregelbunden spänning detekterad mellan blå och gul ingång
V ≥30,0 V

1.4 Förprovning
Automatisk

Överbelastad kortslutningsström
ISC ≥20,5 A

1.5 Förprovning
Automatisk

Oregelbunden spänning detekterad mellan röd och grön ingång 
(eller blå och grön)
V ≥50,0 V

1.6 Förprovning
Automatisk

Oregelbunden spänning detekterad mellan röd och blå ingång
V ≥1 020 V dc, ≥720 V ac, MINUS (när V ≥5,0 V)

1.7 Förprovning
Automatisk

Oregelbunden spänning detekterad mellan grön och gul ingång
V ≥720,0 V

2.1 Automatisk
Test Överhettning (övertemperatur)

3.1 Automatisk
Test Minnesöverbelastning

4.1 Test
Efterprovning

Fel på säkring F1
Internt test indikerar att säkringen (20 A) är öppen. Byte av 
säkring F1 måste utföras av en kvalificerad tekniker.

4.2 Test
Efterprovning

Fel på säkring F2
Internt test indikerar att säkringen (0,63 A) är öppen och behöver 
bytas ut för att denna mätning ska kunna utföras. 
Se Utbyte av säkringar.

4.3 Test
Efterprovning

Fel på säkring F1 och F2
Internt test indikerar att båda säkringarna (20 A och 0,63 A) är 
öppna och behöver bytas för att denna mätning ska kunna 
utföras. Byte av säkring F1 måste utföras av en kvalificerad 
tekniker.
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Så här nollställer du testkablarna
XW Varning

För att förhindra risk för elektriska stötar, brand eller personskador ska du inte 
använda testkablar i CAT III- eller CAT IV-miljöer utan skyddslock. Skyddslocket 
minskar mängden exponerad metall vid probspetsen till < 4 mm. Detta minskar 
risken för ljusbåge vid kortslutning.

När du mäter kontinuiteten (RLO) i kablage till ekvipotentialförbindningsledare och åskledare 
har testkablarna en liten mängd resistans i sig som kan påverka mätningen. Innan du utför ett 
kontinuitetstest använder du nolladaptern för att kompensera för eller nollställa testkablarna. 
Se Bild 1. 

Bild 1. Konfiguration av nolladapter

F2

F3

F4

F1

F4

1

2

3
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Testkonfiguration
Använd den här satsen för säkerhets- och prestandaanalys av solsystem enligt IEC 62446-1. 
Satsen innehåller solcellsanalysatorn SMFT-1000 (PV-analysator) och strålningsmätaren 
IRR2-BT (strålningsmätare). 
Solcellsanalysatorn tillhandahåller säkerhets- och prestandamätningar av solsystemet. 
Strålningsmätaren ger ytterligare data om solstrålning och solpanelstemperatur. Dessa data 
kompletterar prestandamätningen av solpanelens ström/spänning-kurva på 
solcellsanalysatorn. IRR2-BT skickar data trådlöst till solcellsanalysatorn. Om den trådlösa 
anslutningen avbryts av någon anledning registrerar strålningsmätaren automatiskt de data 
som överförs när anslutningen återupprättas. Båda enheterna har synkroniserade klockor som 
matchar data på rätt sätt.

Obs!
Innan du utför prestandamätningar av ström/spänning-kurvan ska du synkronisera 
solcellsanalysatorn och strålningsmätaren via en trådlös anslutning. Se Para ihop 
solcellsanalysatorn med strålningsmätaren.

Slå på solcellsanalysatorn:
1. Tryck på  i 1 s. för att slå på solcellsanalysatorn.

Displayen visar en startskärm med versionen av fast programvara.
2. Tryck på  i 2 s. för att stänga av solcellsanalysatorn.
Para ihop solcellsanalysatorn med strålningsmätaren
Innan det första användningstillfället måste du para ihop solcellsanalysatorn med 
strålningsmätaren:
1. Slå på solcellsanalysatorn och strålningsmätaren.
2. Se till att solcellsanalysatorn och strålningsmätaren är inom trådlös räckvidd (<50 m) från 

varandra.
3. Vrid vredet till MENU (MENY).
4. Använd  för att markera Device Settings (Enhetsinställningar).
5. Tryck på  för att öppna menyn Device Settings (Enhetsinställningar).
6. Använd  för att markera Irradiance Meter Pairing (Parkoppla strålningsmätare).
7. Tryck på .
8. Följ anvisningarna på solcellsanalysatorns skärm för att para ihop enheterna.
 visas på solcellsanalysatorns display för att indikera att solcellsanalysatorn och 
strålningsmätaren är anslutna.
Efter den första inställningen paras solcellsanalysatorn ihop med IRR2-BT när du slår på 
båda enheterna och de finns inom trådlös räckvidd (<50 m).
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För mätning av ström/spänning-kurva synkroniserar du solcellsanalysatorn med IRR2-BT i 
början av arbetsdagen:
1. Slå på solcellsanalysatorn och strålningsmätaren.
2. Se till att solcellsanalysatorn och strålningsmätaren är inom trådlös räckvidd (<50 m) från 

varandra. 
3. Vrid vredet på solcellsanalysatorn till I-V CURVE (STRÖM/SPÄNNING-KURVA).
4. Tryck på .
5. Följ anvisningarna på solcellsanalysatorns skärm för att synkronisera båda enheterna.
 visas på solcellsanalysatorns display för att indikera att solcellsanalysatorn och 
strålningsmätaren är anslutna.

Under synkroniseringen matchar solcellsanalysatorn alla data från strålningsmätaren mot 
solcellsanalysatorns registrerade data från de tidigare sessionerna. Realtidsklockan på båda 
enheterna synkroniseras och strålningsmätaren rensar minnet. Strålningsmätaren registrerar 
kontinuerligt data i upp till 17 timmar. 
Det finns ett alternativ för att manuellt ange värden för strålning och temperatur. Mer 
information finns i Test av ström/spänning-kurva.

Obs!
Om strålningsmätaren är installerad på panelen flyttar du solcellsanalysatorn så att 
den hamnar inom trådlös räckvidd.

IEC 62446-1 Kategori 1-tester
Visuell inspektion
IEC-föreskrifterna kräver en visuell inspektion av solsystemet. Solcellsanalysatorn har en 
checklista för varje uppgift och registrerar och sparar sedan resultaten av den visuella 
inspektionen i sitt internminne. Alla resultat kan laddas ned till programvaran och användas för 
slutrapporter.
Så här utför du en visuell inspektion:
1. Sätt på solcellsanalysatorn.
2. Vrid vredet till VISUAL (VISUELLT) och följ anvisningarna på skärmen.
3. Om en rullningslist syns på höger sida av displayen använder du  för att visa mer 

information om checklistan.
4. Använd   eller  för att välja ett resultat.
5. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.

Ett bekräftelsemeddelande visas på displayen.
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Kontinuitet i skyddsjord och ekvipotentialförbindningsledare
För noggranna mätningar ska du alltid kompensera testkablarnas resistans innan du mäter:
1. Sätt på solcellsanalysatorn.
2. Ställ vredet i läge .
3. Nollställ (kortslut) den gröna och gula kabeln.
4. Tryck på .

Mer information finns i Bild 1.
5. Följ uppmaningarna på skärmen. 
6. Ställ in föreskrivna gränsvärden för mätningarna för att tilldela statusen Pass eller Failed 

(Fungerar eller Fungerar inte).
Obs!

Du kan inte ändra gränserna efter att mätningen har utförts. Om du ändrar gränsen 
måste du upprepa mätningen.

Ställa in gränser
Den föreskrivna gränsen baseras på längden på den kabel som används i testet.
Så här ställer du in:
1. Sätt på solcellsanalysatorn.
2. Ställ vredet i läge .
3. Använd    eller  för att markera ett alternativ.
4. Tryck på  för att redigera alternativet.

Skärmen Manual Entry (Manuell inmatning) visas på displayen.
5. Tryck på  för att öppna menyn Adjustment (Inställning).
6. Tryck på  för att ändra värdet.
7. Justera alternativen för tvärsnitt och material efter behov.
8. Tryck på  för att växla mellan skärmen Manual Entry (Manuell inmatning) och Auto 

Calculate Limit (Beräkna gräns automatiskt).
9. Tryck på  för att spara beräkningen och återgå till mätskärmen .
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Resistansmätning (RLO)
Solcellsanalysatorn mäter skyddsledarresistans () med en testström på ≥200 mA (vid 2 Ω) 
för:
 Jordnings- och ekvipotentialförbindningsledare enligt IEC 62446-1 paragraf 6.1
 Åskskyddssystem
 Jordsystem
Resistans i jordnings- och ekvipotentialförbindningsledare 
Så här mäter du resistansen i jordnings- och ekvipotentialförbindningsledare:
1. Ställ vredet i läge .
2. Använd  för att välja Equipotential Bonding (Ekvipotentialförbindning).
3. Tryck på  för att välja One Shot (Ett skott) (standardläge) och följ uppmaningarna på 

skärmen.
4. Anslut den gröna testkabeln till den centrala PE-kontakten/jord.
5. Anslut den gula testkabeln till mätpunkten. 

Det kan vara modulens metallram eller solcellsmonteringssystemets skenor.
6. Tryck på  på antingen solcellsanalysatorn eller på fjärrproben. 

I det här läget utför solcellsanalysatorn en kort mätning (RLO+) följt av en andra kort 
mätning (RLO-) med omvänd polaritet.
Solcellsanalysatorn visar båda resultaten när mätningen är klar och väljer den högsta 
mätningen (sämsta) som huvudresultat. Baserat på den valda gränsen fastställs alla tre 
resultaten som PASS eller FAIL.
Solcellsanalysatorn visar även värdet på testströmmen som tillämpas under 
resistansmätningen (IRLO).

Kablage till åskledare 
Så här mäter du resistans i åskskyddssystemet:
1. Vrid vredet till läget R, LO.
2. Använd  för att välja Lightning Protection Conductor (åskledare).
3. Tryck på  för att välja One Shot (Ett skott) (standardläge) och följ uppmaningarna på 

skärmen.
I det här läget utför solcellsanalysatorn en kort mätning (RLO+) följt av en andra kort mätning 
(RLO-) med omvänd polaritet. Solcellsanalysatorn visar båda resultaten när mätningen är 
klar och väljer den högsta mätningen (sämsta) som huvudresultat. Baserat på den valda 
gränsen fastställs alla tre resultaten som PASS eller FAIL.
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Jordsystem
Så här felsöker du jordsystemet med den kontinuerliga mätmetoden RLO: 
1. Tryck på  för R+ Positive eller  för R- Negative och följ anvisningarna på skärmen. 
Polaritetstest
Polaritetstestet verifierar enligt IEC 62446-1 paragraf 6.2 att de positiva och negativa kablarna 
är korrekt anslutna till solsystemets kombinationsbox, växelriktare eller omkopplingsenhet. 

XW Varning
För att förhindra personskador eller skador på systemet måste alla anslutningar 
ha korrekt polaritet.

Så här testar du polariteten:
1. Ställ vredet i läge -/+ POLARITY (-/+ polaritet).
2. Anslut den röda testkabeln till den positiva kontakten på PV-strängen och den blå 

testkabeln till den negativa kontakten på PV-strängen.
Tips: Tryck på  för att se kopplingsschemat. 

3. Följ uppmaningarna på skärmen.
Den övre displayen visar den faktiska spänningen som är ansluten till testkablarna. För 
spänning >5 V fastslår solcellsanalysatorn mätningarna som  eller . All positiv spänning 
visas som PASS och alla negativa spänningar som FAIL.
Om växelspänning detekteras visas en varning på displayen.

PV-strängens kombinationsbox
Den här testproceduren kontrollerar enligt IEC 62446-1 paragraf 6.3. Utför detta test innan 
några strängsäkringar eller kontakter ansluts för första gången:
 Anslut alla negativa säkringar eller kontakter så att strängar delar en gemensam negativ 

buss.
 Anslut inga positiva säkringar eller kontakter.
 Mät den öppna krets-spänningen i den första strängen, positiv (röd testkabel) till negativ 

(blå testkabel) och säkerställ att det är ett förväntat värde.
 Fortsätt med efterföljande strängar, positiv till negativ, och säkerställ att det är det 

förväntade värdet och inte skiljer sig mer än ±15 V från de strängar som mätts tidigare.
För att testa strängsäkringar:
1. Ställ vredet i läge -/+ POLARITY (-/+ polaritet).
2. Tryck på  för att se kopplingsschemat. 
3. Följ uppmaningarna på skärmen.
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PV-sträng 
Mätning av öppen krets-spänning och kretsströmtest (kortslutningstest eller i drift).
Mätning av öppen krets-spänning (VOC)
Mätning av öppen krets-spänning (VOC) enligt IEC 62446-1 paragraf 6.4. Detta test kontrollerar 
att modulsträngarna är korrekt dragna och att det förväntade antalet moduler är serieanslutna 
inom strängen. För strängar som är seriekopplade ska den uppmätta spänningen vara en 
summa av spänningen i enskilda solpaneler i strängen. Detta test kan även användas för att 
verifiera den enskilda panelens öppna spänning.
Kretsströmtest – kortslutningstest (ISC)
Kretsströmtest av PV-strängen enligt IEC 62446-1 paragraf 6.5.2 är ett mättest av 
kortslutningsström för att verifiera att systemet fungerar korrekt och att inga större fel finns i 
PV-systemets kablage. Dessa test ska inte tas som ett mått på modulens/systemets 
prestanda. Jämför resultaten från mätningen av kortslutningsström med 
solpanelspecifikationerna. Solcellsanalysatorn utför alla beräkningar automatiskt om 
solpanelspecifikationerna är länkade och mätvärden för strålning/temperatur överförs från 
strålningsmätaren.
Drifttestmetod
Alternativ testmetod för ISC (se IEC 62446-1 paragraf 6.5.3).
För att testa:
1. Hämta panelspecifikationerna.
2. Välj PV-modell.
3. Ange antalet moduler för varje sträng.
4. Installera strålningsmätaren på solpanelen för att testa.
5. Vrid vredet till VOC/ISC.
6. Anslut den röda testkabeln till den positiva kontakten på strängen och den blå testkabeln 

till den negativa kontakten på strängen.
Tips: Tryck på  för att se kopplingsschemat. 

7. Följ uppmaningarna på skärmen.
Solcellsanalysatorn fastställer resultatet för mätningen av öppen krets-spänning och 
kortslutningstestet som PASS eller FAIL baserat på solcellsmodellens valda paneldata och 
antalet moduler.
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Spännings-/strömtest (VOC/ISC)
VOC är ett test enligt IEC 62446-1 paragraf 6.4 av den maximala spänning som solpanelen 
producerar under standardtestförhållanden. ISC är ett test enligt IEC 62446-1 paragraf 6.5.2 av 
den maximala ström som solpanelen producerar under standardtestförhållanden.
För att testa:
1. Installera strålningsmätaren på solpanelen för att testa.
2. Vrid solcellsanalysatorns vred till läget VOC/ISC.
3. Ställ in gränsen för VOC baserat på data från strålningsmätaren och solcellsmodellen.

Beräkningsgränser under standardtestförhållanden: beräknade utifrån strålning och 
nominella värden.

4. Ställ in gränsen för ISC baserat på data från strålningsmätaren och solcellsmodellen.
Beräkningsgränser under standardtestförhållanden: beräknade utifrån strålning och 
nominella värden.
Strålnings- och Tcelldata från strålningsmätaren visas på displayen.

5. Anslut den röda testkabeln till den positiva kontakten på strängen och den blå testkabeln 
till den negativa kontakten på strängen.
Tips: Tryck på  för att se ett kopplingsschema.
VOC-mätningen visas på displayen när du har anslutit testkablarna.

Obs!
Om solcellsanalysatorn detekterar omvänd polaritet hörs en ljudsignal och displayen 
visar en varning för ett misslyckat test på grund av en negativ mätning.

6. Tryck på  för att starta ISC-mätningen.
Resultaten för VOC och ISC visas på displayen med en ikon för Pass/Fail baserat på gränsen 
från strålningsmätaren.

7. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.
Ett bekräftelsemeddelande med id-nummer visas på displayen som sedan återgår till 
testskärmen.
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Välj PV-modell
När strålningsmätaren inte är ansluten är inga gränser tillgängliga och inga data för strålning 
eller temperatur visas på displayen.
Utföra en mätning:
1. Anslut testkablarna från solcellsanalysatorn till solpanelen.

Tips: Tryck på  för att se ett kopplingsschema.
VOC-mätningen visas på displayen när du har anslutit testkablarna. Ikonerna för Pass/Fail 
visas inte i den här konfigurationen.

2. Tryck på  för att starta ISC-mätningen.
Resultaten för VOC och ISC visas på displayen.

3. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.
Ett bekräftelsemeddelande med id-nummer visas på displayen som sedan återgår till 
testskärmen.

Endast parkopplad med strålningsmätare
När strålningsmätaren är ansluten och en PV-modell inte är vald är inga gränser tillgängliga. 
Strålnings- och temperaturdata från strålningsmätaren visas på displayen.
Utföra en mätning:
1. Anslut testkablarna från solcellsanalysatorn till solpanelen. VOC-mätningen visas 

automatiskt på displayen.
Tips: Tryck på  för att se ett kopplingsschema.
VOC-mätningen visas på displayen när du har anslutit testkablarna. Strålnings- och 
Tcelldata från strålningsmätaren visas på displayen. Ikonerna för Pass/Fail visas inte i den 
här konfigurationen. 

2. Tryck på  för att starta ISC-mätningen.
Resultaten för VOC och ISC visas på displayen.

3. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.
Ett bekräftelsemeddelande med id-nummer visas på displayen som sedan återgår till 
testskärmen.
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Snabb VOC/ISC-mätning
Du kan utföra en snabb VOC/ISC-mätning utan att ansluta strålningsmätaren eller PV-modellen. 
Gränsvärden för Pass/Fail eller strålningsdata visas inte för den här typen av mätning.
Utföra en mätning:
1. Vrid solcellsanalysatorns vred till VOC/ISC.
2. Anslut testkablarna till solpanelen. VOC-mätningen visas automatiskt på displayen.

Tips: Tryck på  för att se ett kopplingsschema.
Spänningssymbolen lyser när spänningen är ≥50 V.

3. Tryck på  för att starta ISC-mätningen.
Resultaten för VOC och ISC visas på displayen. Ikonerna för Pass/Fail visas inte i den här 
konfigurationen.

4. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.
Ett bekräftelsemeddelande med id-nummer visas på displayen som sedan återgår till 
testskärmen.

VOC-/driftströmmätning
Driftström som alternativ metod för ISC enligt IEC 62446-1 paragraf 6.5.3. 
Utföra en mätning:
1. Anslut PV-strängen till växelriktaren och sätt på systemet i normalt driftläge (växelriktaren 

måste vara på maximal effektpunkt).
Det är praktiskt att ansluta två Y-kontakter däremellan så att du kan mäta 
strängspänningen parallellt.

2. Vrid vredet till VOC/ISC.
3. Anslut testkablarna till solpanelen.

VOC-mätningen visas automatiskt på displayen.
Tips: Tryck på  för att se ett kopplingsschema.



SMFT-1000
Användarhandbok

24

4. Tryck på  för att starta VOC-mätningen.
VOC-mätningen visas på displayen. Om PV-modell har valts och strålningsmätaren är 
ansluten visas ikonerna Pass/Fail på displayen. Anvisningarna för VOC-mätning blir 
gråtonade med en bock för att indikera att mätningen är klar. Anvisningarna för mätning av 
driftström aktiveras/blir ljusare.

5. Anslut tången och se till att strömflödet/polariteten överensstämmer med pilen på tången.
Tips: Tryck på  för att se ett kopplingsschema.

6. Tryck på  för att starta driftströmsmätningen.
Test av lik-/växelström och funktion
Testar uteffekten från solcellssystemet för att säkerställa att den likströmseffekt som 
panelerna producerar omvandlas till växelström enligt kraven i IEC 62446-1 paragraf 6.6.
Prestandakontroll med enfasig växelriktare
Mät likströmmen, sedan växelströmmen och jämför sedan effektiviteten.
Mäta likströmmen:
1. Vrid solcellsanalysatorns vred till FUNC./PAC/DC.

Displayen visar ström i tomt tillstånd och är redo att jämföra mätningarna av likström och 
växelström.

2. Tryck på  för att ställa in gränsen för effektivitetsfaktorn.
3. Anslut PV-strängen till växelriktaren och sätt på systemet i normalt driftläge (växelriktaren 

måste vara på maximal effektpunkt).
4. Parallellanslut den röda testkabeln till den positiva kontakten på PV-strängen och 

parallellanslut den blå testkabeln till den negativa kontakten på PV-strängen till solpanelen.
5. Anslut tången och se till att strömflödet/polariteten överensstämmer med pilen på tången.

Tips: Tryck på  för att se ett kopplingsschema.
6. Tryck på .
7. Tryck på  för att pausa likströmsmätningarna.

Den blå kolumnrubriken anger att likströmsmätningarna är pausade. 
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8. Tryck på  för att rensa eller avbryta likströmsmätningskolumnen och återgå till tomt läge.
Mäta växelströmmen:
1. Anslut testkablarna till växelriktarens ac-utgång.
2. Anslut tången.

Tips: Tryck på  för att se ett kopplingsschema.
3. Tryck på .
4. Tryck på  för att pausa växelströmsmätningarna.

Den blå kolumnrubriken anger att växelströmsmätningarna är pausade. 
Skärmen visar effektivitetsfaktorförhållandet med ikonen för Pass eller Fail.

5. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.
Ett bekräftelsemeddelande med id-nummer visas på displayen som sedan återgår till 
testskärmen.

Prestandakontroll med trefasig växelriktare
Mät likströmmen, sedan växelströmmen (L1 + L2 + L3) och jämför sedan effektiviteten.
Utföra en mätning:
1. Vrid solcellsanalysatorns vred till FUNC./PAC/DC.

Displayen visar ström i tomt tillstånd och är redo att kontrollera trefaseffekten.
2. Tryck på  för att växla mellan enfasig och trefasig effekt. 
3. Tryck på  för att ställa in gränsen för effektivitetsfaktorn.
4. Tryck på .
5. Tryck på  för att pausa likströmsmätningarna.

Den blå kolumnrubriken anger att likströmsmätningarna är pausade. 
6. Tryck på .
7. Tryck på  för att pausa L1-växelströmsmätningarna.

Den blå kolumnrubriken anger att L1-växelströmsmätningarna är pausade. 
8. Tryck på .
9. Tryck på  för att pausa L2-växelströmsmätningarna.

Den blå kolumnrubriken anger att L2-växelströmsmätningarna är pausade. 
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10. Tryck på .
11. Tryck på  för att pausa L3-växelströmsmätningarna.

Den blå kolumnrubriken anger att L3-växelströmsmätningarna är pausade. 
Skärmen visar effektivitetsfaktorförhållandet med ikonen för Pass eller Fail.

12. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.
Ett bekräftelsemeddelande med id-nummer visas på displayen som sedan återgår till 
testskärmen.

Mätning av växel-/likspänning
Enskotts spänningsmätning som automatiskt identifierar växel- eller likström.
Utföra en mätning:
1. Vrid solcellsanalysatorns vred till FUNC./PAC/DC.
2. Tryck på  för att mäta spänningen.

Snedstrecken på displayen visar att inga kablar är anslutna till solcellsanalysatorn.
3. Anslut testkablarna till den krets som skall testas.

Tips: Tryck på  för att se ett kopplingsschema.
Solcellsanalysatorn detekterar automatiskt om mätningen är växel- eller likspänning.

4. Tryck på  för att pausa mätningen.
Mätningen är pausad.

5. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.
Ett bekräftelsemeddelande med id-nummer visas på displayen som sedan återgår till 
testskärmen.

Mätning av växel-/likström
Enskotts strömmätning som automatiskt identifierar växel- eller likström.
Utföra en mätning:
1. Vrid solcellsanalysatorns vred till FUNC./PAC/DC.
2. Välj  för att mäta strömmen.

Knappen  växlar valet mellan spännings- och strömmätning. Snedstrecken på displayen 
visar att inga kablar är anslutna till solcellsanalysatorn.
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3. Anslut tången till den krets som ska testas.
Tips: Tryck på  för att se ett kopplingsschema.
Solcellsanalysatorn detekterar automatiskt om mätningen är växel- eller likström.

4. Tryck på  för att pausa mätningen.
Mätningen är pausad.

5. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.
Ett bekräftelsemeddelande med id-nummer visas på displayen som sedan återgår till 
testskärmen.

Funktionstester
Checklista för funktionstester.
För att testa:
1. Vrid solcellsanalysatorns vred till FUNC./PAC/DC.
2. Tryck på  för att börja registrera resultaten av funktionstesterna.
3. Använd  för att markera de olika checklisteobjekten.
4. Tryck på  och  för att välja Pass, Fail eller N/A för den markerade raden.
5. Tryck på  (bakåt) för att återgå till effekttestet.

Om några kryssrutor är ifyllda är  tillgänglig. Alla resultat visas på displayen tills du rensar 
för en ny session oavsett om du slår på, stänger av eller startar en annan dag.

6. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.
Ett bekräftelsemeddelande med id-nummer visas på displayen som sedan återgår till 
testskärmen.
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Test av isolationsresistans (RINS)
RINS-läget är ett test av isolationsresistansen mellan jord och solcellssystemet enligt kraven i 
IEC 62446-1 paragraf 6.7. Upprepa testet för minst varje solcellssystem eller undersystem. Du 
kan även testa enskilda strängar om det behövs.
Testmetod 1 (behåll kablarna)
Detta test sker mellan solcellssystemets negativa pol och jord följt av ett test mellan 
solcellssystemets positiva pol och jord. Anslutningarna ändras inte för det här testet 
(alternativet behålla kabel).
För att testa:
1. Vrid solcellsanalysatorns vred till RINS.
2. Anslut testkablarna till solpanelen. 

Tips: Tryck på  för att se ett kopplingsschema.
Om jordningspunkt och ramar är bundna till jordpunkten på platsen:
a. Anslut den gröna testkabeln till jord.
b. Anslut den röda testkabeln till pluskontakten på solcellssystemet. 
c. Anslut den blå testkabeln till minuskontakten på solcellssystemet.

ELLER
Om jordpunkten och ramarna inte är bundna till jordpunkten på platsen (skyddsklass II för 
installationen):
a. Anslut den gröna testkabeln till solcellssystemets ram.
b. Anslut den röda testkabeln till pluskontakten på solcellssystemet. 
c. Anslut den blå testkabeln till minuskontakten på solcellssystemet.

1. Använd  för att välja nominell testspänning (val av VN = 50/100/250/500/1 000 V).
Detta värde utlöser gränsvärdena.

2. När kablarna har konfigurerats trycker du på  >1 s. för att starta mätningen av RINS (1).
Snedstrecken blinkar under mätningsberäkningen och sedan visas testresultaten på 
displayen:
 RINS: lägsta antal RINS + eller RINS -
 RINS +: isolationsresistans PV+ till jord
 RINS -: isolationsresistans PV- till jord
 VINS +: tillämpad testspänning under isolationstestet (PV+ till jord)
 VINS -: tillämpad testspänning under isolationstestet (PV- till jord)
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Godkänt:  och en kort ljudsignal anger att testet godkändes när resultaten är större än 
de förinställda gränserna.
Misslyckades:  och flera ljudsignaler anger att testet misslyckades när resultaten är 
lägre än de förinställda gränserna.

3. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.
Ett bekräftelsemeddelande med id-nummer visas på displayen som sedan återgår till 
testskärmen.

Obs!
 Om resistansen ligger utanför ett acceptabelt tröskelvärde från RINS-testet (1 eller 2) 
använder du det kontinuerliga testet för att hitta den exakta platsen på isoleringen där 
resistansen är felaktig. Se Kontinuerlig mätning.

Testmetod 2 (standard)
Standardtestmetod 2 är ett test mellan jord och kortslutet system för en positiv och sedan 
negativ mätning. Även den här metoden har alternativet att behålla kablarna.
1. Vrid solcellsanalysatorns vred till RINS.
2. Använd  för att välja nominell testspänning (val av VN = 50/100/250/500/1 000 V). 

Detta värde utlöser gränsinställningen.
3. Anslut testkablarna till solcellssystemet. 

Tips: Tryck på  för att se ett kopplingsschema.
Om jordningspunkt och ramar är bundna till jordpunkten på platsen:
a. Anslut den gröna testkabeln från grönt uttag till jord.
b. Anslut den röda testkabeln från rött uttag till pluskontakten på solcellssystemet. 
c. Anslut den blå testkabeln från blått uttag till minuskontakten på solcellssystemet.

ELLER
Om jordpunkten och ramarna inte är bundna till jordpunkten på platsen (skyddsklass II för 
installationen):
a. Anslut den gröna testkabeln från grönt uttag till solcellssystemets ram.
b. Anslut den röda testkabeln från rött uttag till pluskontakten på solcellssystemet. 
c. Anslut den blå testkabeln från blått uttag till minuskontakten på solcellssystemet.
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1. När kablarna har konfigurerats trycker du på  för att starta mätningen av RINS (2).
Obs!

Ikonen för högspänning och snedstrecken visas under mätningen.
När den är klar visas testresultatet på displayen:
 RIN (2): uppmätt isolationsresistans
 VINS: tillämpad testspänning under isolationstestet
Godkänt:  och en kort ljudsignal anger att testet godkändes när resultaten är större än 
de förinställda gränserna.
Misslyckades:  och flera ljudsignaler anger att testet misslyckades när resultaten är 
lägre än de förinställda gränserna.

2. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.
Ett bekräftelsemeddelande med id-nummer visas på displayen som sedan återgår till 
testskärmen.

Obs!
 Om resistansen ligger utanför ett acceptabelt tröskelvärde från RINS-testet (1 eller 2) 
använder du det kontinuerliga testet för att hitta den exakta platsen på isoleringen där 
resistansen är felaktig. Se Kontinuerlig mätning.

Kontinuerlig mätning
Du kan mäta RINS mellan två valfria mätpunkter i solcellssystemet. Den här mätningen hjälper 
till att felsöka isoleringsfel på kablarna. Fluke rekommenderar att du tar bort solmodulerna för 
det här testet eftersom de kan påverka resultatet.
Så här mäter du:
1. Vrid solcellsanalysatorns vred till RINS.
2. Tryck på  för att ange kontinuerligt RINS-läge.
3. Använd  för att välja nominell testspänning (val av VN = 50/100/250/500/1 000 V).

Detta värde utlöser gränsvärdena.
Tips: Tryck på  för att se ett kopplingsschema.

4. När du har anslutit kablarna trycker du på  >1 s. för att starta kontinuerlig mätning av RINS.



Multifunction PV Analyzer
Testkonfiguration

31

Snedstrecken visas under mätningsberäkningen och sedan visas testresultaten på 
displayen:
 Liveresultat: mätresultaten uppdateras varje sekund.
 En grön bock visas när resultatet ligger under gränsen.

5. Tryck på  >1 s. när som helst för att pausa och hålla kvar mätningen på skärmen.
6. Tryck på  >1 s. igen för att återuppta mätningen.
7. Flytta testkablarna upp- och nedför kabeln tills du hittar problemet med resistansen:

  visas på displayen bredvid uppmätt resistans som ligger under gränsen.
 flera ljudsignaler anger att testet misslyckades.

8. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.
Ett bekräftelsemeddelande med id-nummer visas på displayen som sedan återgår till 
testskärmen.

ELLER
9. Anslut till nästa testpunkt (du behöver inte rensa om du inte vill spara) eller fortsätt till nästa 

test.
Test av våt isolationsresistans
Testet av våt isolationsresistans uppfyller kraven i IEC 62446-1 paragraf 8.3 och används bäst 
som en felsökningsövning. Detta resistanstest utvärderar den elektriska isoleringen i 
solcellssystemet under våta driftsförhållanden. Testet simulerar regn eller dagg på systemet 
och kablaget och verifierar sedan att fukt inte kommer in i aktiva delar av systemets elkretsar 
där det kan förstärka korrosion, orsaka jordfel eller utgöra en elektrisk säkerhetsrisk för 
personal eller utrustning. Det här testet är särskilt effektivt för att hitta defekter ovan jord, t.ex. 
kabelskador, otillräckligt säkrade kåpor på kabeldosan och andra liknande 
installationsproblem. Det kan också användas för att upptäcka tillverknings- och 
konstruktionsfel, inklusive punkteringar av polymersubstrat, spruckna kopplingsdosor, 
otillräckligt förseglade diodhöljen och felaktiga (inomhusklassade) anslutningar.
Ett våtisoleringstest ska genomföras när resultaten av ett torrtest kan ifrågasättas eller vid 
misstanke om isoleringsfel på grund av installations- eller tillverkningsfel.
Testet tillämpas på ett helt system eller på delar såsom komponenter eller delavsnitt av större 
system. När endast delar av systemet testas väljs de ut på grund av att ett känt eller misstänkt 
problem identifierats under andra tester. Under vissa omständigheter kan det våta 
isolationstestet utföras på en provdel av systemet.
Använd samma testsekvens som i Testmetod 1 (behåll kablarna) eller Testmetod 2 (standard).
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Test av ström/spänning-kurva
VOC är ett test av den maximala spänning som solpanelen kan producera under 
standardtestförhållanden enligt kraven i IEC 62446-1 paragraf 7.2. ISC är ett test av den 
maximala ström som solpanelerna kan producera under standardtestförhållanden.
Så här mäter du:
1. Vrid solcellsanalysatorns vred till I-V Curve (ström/spänning-kurva).

Tabellen över ström/spänning-kurva visas på displayen och anger om solcellsanalysatorn 
är ansluten till strålningsmätaren eller PV-modellen.
Om den inte är ansluten:
a. Tryck på  IRR Meter (IRR-mätare) för att para ihop strålmätaren med 

solcellsanalysatorn. Mer information finns i Para ihop solcellsanalysatorn med 
strålningsmätaren.

b. Tryck på  PV Model (PV-modell) för att välja PV-modell från databasen.
När den är ansluten visas tabellen för ström/spänning-kurva:
 Realtidsavläsning av strålning från strålningsmätaren
 Realtidsavläsning av celltemperatur från strålningsmätaren
 Nominella värden baserat på PV-modell

2. Tryck på  för att visa en graf över ström/spänning-kurva.
Grafen över ström/spänning-kurva visar:
 Nominell kurva baserad på data från PV-modellen
 Områdeskurva som visar intervallet för min-till-max-värdena för den nominella kurvan 

baserat på de nominella värdena ±5 % (Kriterium för godkänt = 5 %)
3. Anslut den röda testkabeln till den positiva kontakten på solcellssystemet och den blå 

testkabeln till den negativa kontakten på solcellssystemet. 
Tips: Tryck på  för att se ett kopplingsschema.

4. Fäst strålningsmätaren på panelen med fästet.
5. Tryck på  för att starta mätningen och skapa en ström/spänning-kurva.

En förloppsindikator visas på displayen. 
6. Tryck på  för att avbryta testet.
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Obs!
En varning visas på displayen om solcellsanalysatorn detekterar omvänd polaritet vid 
början av testet. Tryck på  för att se ett kopplingsschema.
När testet är slutfört visas testresultaten i tabellen för ström-spänning-kurva:
 Kolumnen STC visar värden
 Indikatorer för Pass/Fail visas för varje rad
 Kolumnen MEAS (uppmätt) visar värden

7. Tryck på  för att visa en graf över den uppmätta kurvan och STC-kurvan ovanpå NOM-
områdeskurvan.

8. Använd  för att växla mellan de två tabell- och diagramvyerna:
 Avancerad tabellvy med ytterligare en kolumn som visar de uppmätta värdena
 Avancerad diagramvy visar de uppmätta värdena som en svart linje

9. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.
Ett bekräftelsemeddelande med id-nummer visas på displayen som sedan återgår till 
testskärmen utan STC- och MEAS-data.

Obs!
Ett frågetecken visas på fliken PV model (PV-modell) som en påminnelse om att 
uppdatera PV-modelldata vid behov.

Ytterligare tester
Det finns diodtester för att uppfylla kraven i IEC 62446-1 paragraf 8.2.
Test av förbikopplingsdiod
Förbikopplingsdioder förhindrar att strömmen som flödar från bra solceller, väl exponerade för 
solljus, blir överhettad och bränner ut svagare eller delvis skuggade solceller genom att skapa 
en strömväg runt den dåliga cellen.
Så här ställer du in:
1. Vrid solcellsanalysatorns vred till .

Displayen visar testläget Bypass Diode (Förbikopplingsdiod). Tryck på  om testläget 
Bypass Diode (Förbikopplingsdiod) inte visas.

2. Använd  för att ställa in gränsen för Pass/Fail för spänningsmätningen av 
förbikopplingsdioden.
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Ställa in gränsen:
a. Använd  för att markera alternativen.
b. Tryck på  för att välja det markerade alternativet och redigera det på en ny skärm. 
c. Tryck på  för att spara gränsen och återgå till föregående diodtest.
d. Tryck på  för att manuellt ange en gräns för förbikopplingsdioden.
e. Använd  och  för att välja den siffra som ska redigeras.
f. Använd  för att ändra värdet.
g. Tryck på  (bakåt) för att återgå till displayen för inställning av gräns.

3. Anslut testkablarna från solcellsanalysatorn till förbikopplingsdioden. 
Tips: Tryck på  för att se ett kopplingsschema.
a. Anslut den gröna testkabeln från det gröna uttaget till den positiva anoden.
b. Anslut den gula testkabeln från det gula uttaget till den negativa katoden.

W Viktigt
För det här testet ska modulerna inte generera någon spänning eller ström. 
Solpanelen (DUT) måste vara helt skuggad eller i mörker.

4. Tryck på  för att starta mätningen.
När mätningen är klar visas följande på displayen:
 uppmätt spänning i förbikopplingsdiod
 uppmätt ström i förbikopplingsdiod
Godkänt:  och en kort ljudsignal anger att testet godkändes när det är högre än de 
förinställda gränserna.
Misslyckades:  och flera ljudsignaler (på en lägre frekvens) anger att testet 
misslyckades enligt förinställda gränser.

Obs!
Det här testet kontrollerar att diodens spänningsfall ligger inom det förväntade 
intervallet (gräns). Om spänningsfallet är för lågt kortsluts dioden. Om spänningen är 
”OL” är dioden öppen.
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5. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.
Ett bekräftelsemeddelande med id-nummer visas på displayen som sedan återgår till 
testskärmen.
Felsöka: Om spänningen inte ligger inom ett acceptabelt intervall använder du det 
kontinuerliga testet för att hitta den diod som inte fungerar. Se Kontinuerligt diodtest.

Test av spärrdiod
Spärrdioder säkerställer att den elektriska strömmen endast flödar i en riktning ”UT” från 
växelriktarens seriesystem, externa belastning, styrenhet, eller batterier för att förhindra att 
den ström som genereras av de andra parallellanslutna solcellspanelerna i samma system 
flödar tillbaka genom ett svagare (skuggat) nätverk och även för att förhindra att de fulladdade 
batterierna laddar ur eller töms tillbaka genom systemet under natten.
Spärrdioder kan sluta fungera i både öppet och kortslutet tillstånd. Det här testet är viktigt för 
installationer där spärrdioder är monterade.
Så här ställer du in:
1. Vrid solcellsanalysatorns vred till .

Displayen visar standardtestläget Bypass Diode (Förbikopplingsdiod). 
2. Tryck på  för testläget Blocking Diode (Spärrdiod).
3. Anslut testkablarna från solcellsanalysatorn till spärrdioden. 

Tips: Tryck på  för att se ett kopplingsschema.
a. Anslut den gröna testkabeln till den positiva anoden.
b. Anslut den gula testkabeln till den negativa katoden.

Obs!
Det går att mäta spärrdioder i driftsystem. Du behöver inte koppla bort modulerna eller 
stänga av spänningen/strömmen.

4. Använd  för att ställa in gränsen för Pass/Fail för spänningsmätningen av spärrdioden.
Ställa in gränsen:
a. Använd  och  för att välja den siffra som ska redigeras.
b. Använd  för att ändra värdet.
c. Tryck på  (bakåt) för att återgå till testskärmen för spärrdiod.
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5. Tryck på  för att starta mätningen.
När mätningen är klar visas följande på displayen:
 uppmätt spänning i spärrdiod
 uppmätt ström i spärrdiod
Godkänt:  och en kort ljudsignal anger att testet godkändes när resultaten är större än 
de förinställda gränserna.
Misslyckades:  och flera ljudsignaler anger att testet misslyckades när resultaten är 
lägre än de förinställda gränserna.

Obs!
Det här testet kontrollerar att diodens spänningsfall ligger inom det förväntade 
intervallet (gräns). Om spänningsfallet är för lågt kortsluts dioden. Om spänningen är 
”OL” är dioden öppen.

6. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.
Ett bekräftelsemeddelande med id-nummer visas på displayen som sedan återgår till 
testskärmen.
Felsöka: Om spänningen inte ligger inom ett acceptabelt intervall använder du det 
kontinuerliga testet för att hitta den diod som inte fungerar. Se Kontinuerligt diodtest.

Kontinuerligt diodtest
Använd det kontinuerliga diodtestet för att testa varje diod i en PV-cell och hitta den diod som 
inte fungerar.
Så här ställer du in:
1. Vrid solcellsanalysatorns vred till .

Displayen visar standardtestläget Bypass Diode (Förbikopplingsdiod). 
2. Tryck på  för testläget Diode (Diod).
3. Anslut testkablarna från solcellsanalysatorn till en diod inuti panelkopplingsdosan eller en 

frånkopplad diod. 
Tips: Tryck på  för att se ett kopplingsschema.

4. Anslut den gröna testkabeln till den positiva anoden.
5. Anslut den gula testkabeln till den negativa katoden.

W Viktigt
För det här testet får dioderna inte vara strömsatta eller i drift.
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6. Använd  för att ställa in gränsen för Pass/Fail för spänningsmätningen av dioden.
Ställa in gränsen:
a. Använd  och  för att välja den siffra som ska redigeras.
b. Använd  för att ändra värdet.
c. Tryck på  (bakåt) för att återgå till testskärmen för spärrdiod.

7. Tryck på  för att starta mätningen.
När mätningen är klar visas följande på displayen:
 uppmätt spänning i dioden
 uppmätt ström i dioden
Godkänt:  och en kort ljudsignal anger att testet godkändes när resultaten är större än 
de förinställda gränserna.
Misslyckades:  och flera ljudsignaler anger att testet misslyckades när resultaten är 
lägre än de förinställda gränserna.
Mätresultaten uppdateras varje sekund.

Obs!
Det här testet kontrollerar att diodens spänningsfall ligger inom det förväntade 
intervallet (gräns). Om spänningsfallet är för lågt kortsluts dioden. Om spänningen är 
”OL” är dioden öppen.
Tips: Fluke rekommenderar att du upprepar testet med omvänd polaritet (anslut den gula 
testkabeln till den positiva anoden och den gröna testkabeln till den negativa katoden). 
Avläsningen ska alltid vara ”OL”.

8. Tryck på  för att pausa mätningen på skärmen.
9. Tryck på  igen för att återuppta mätningen på skärmen.

10. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.
Ett bekräftelsemeddelande med id-nummer visas på displayen som sedan återgår till 
testskärmen.
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Test av strömrusningsskydd (SPD)
SPD-testet kontrollerar att enheten som testas (DUT) fungerar som förväntat.
Så här ställer du in:
1. Vrid solcellsanalysatorns vred till .

Displayen visar standardtestläget Bypass Diode (Förbikopplingsdiod). 
2. Tryck på  för SPD-testläget.

Displayen visar tomma mätvärden.
3. Använd  för att öppna menyn Set limit (Ställ in gränser) och ställa in gränsen för Pass/Fail 

för mätningen av diodspänning.
Ställa in gränsen:
a. Använd  och  för att välja den siffra som ska redigeras.
b. Använd  för att ändra värdet.
c. Tryck på  (bakåt) för att återgå till SPD-testläget.

4. Anslut testkablarna från solcellsanalysatorn till solcellssystemet. 
Tips: Tryck på  för att se ett kopplingsschema.
a. Anslut den blå testkabeln till ena sidan av strömrusningsskyddet.
b. Anslut den gröna testkabeln till den andra sidan av strömrusningsskyddet.

5. Tryck på  >1 s. för att starta mätningen.
Obs!

Medan testresultaten läses in visas X på displayen tills testresultaten är klara.
När mätningen är klar visar displayen den uppmätta spänningen.

6. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.
Ett bekräftelsemeddelande med id-nummer visas på displayen som sedan återgår till 
testskärmen.
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Autotestsekvens
Solcellsanalysatorn har ett autotestläge som automatiskt utför en testsekvens baserat på 
dessa olika kombinationer:
 Med isolationstest jämfört med utan isolationstest
 Kategori 1 jämfört med kategori 1 + 2
 Skyddsklass i jämfört med skyddsklass II
Så här ställer du in:
1. Vrid solcellsanalysatorns vred till AUTO.

Displayen visar standardtestläget Auto. 
2. Använd  för att bläddra igenom tillgängliga blanklägen för autotester.

Displayen uppdateras för att visa information om autotestet.
3. Tryck på  för att ändra inställningen för autotest.
 indikerar att PV-modell inte är vald eller att strålningsmätaren inte är ansluten.
Om ingen anslutning uppstår efter att du har tryckt på :
a. Ändra testtyp.
b. Ange PV-modellinformation.
c. Para ihop med strålningsmätare. Se Para ihop solcellsanalysatorn med 

strålningsmätaren.
d. Använd  för att bläddra tills du ser alternativet Set VN (Ställ in VN).
e. Välj VN (endast tillgängligt för autotester med RINS-mätning).
f. Välj RLO-gräns.
g. Följ anvisningarna på skärmen för att nollställa testkablarna.

Tips: Displayen visar ett kopplingsschema för hur man ställer in solcellsanalysatorn i 
solcellssystemet baserat på valet av autotest.

 indikerar att PV-modell är vald och att strålningsmätaren är ansluten.
4. Tryck på  för att starta autotestet.

Displayen visar testsekvensen. När sekvensen är klar visar displayen meddelandet Auto 
Test Complete (Autotest slutfört).
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5. Använd  för att bläddra genom testerna.
Displayen visar meddelandet Auto Test Complete (Autotest slutfört) och visar resultaten.

6. Använd  för att bläddra igenom resultaten.
7. Tryck på  för att rensa testresultaten och inte spara.
8. Tryck på  för att spara resultaten i minnet.

Ett bekräftelsemeddelande med id-nummer visas på displayen som sedan återgår till 
testskärmen.

Meny
Menyfunktionen har alternativ för:
 Minne
 Enhetsinställningar
 Hjälp
Så här öppnar du menyfunktionen:
1. Vrid vredet till MENU (MENY).
2. Använd  för att markera ett menyalternativ.
3. Tryck på  för att välja menyalternativet.

Följ instruktionerna på displayen.
Ladda ner testresultat
Du kan ladda ner testmätningar från solcellsanalysatorn till en dator för datahantering via 
IR porten.
Så här hämtar du testmätningar med IR-porten:
1. Stäng av solcellsanalysatorn.
2. Anslut den seriella IR-kabeln till serieporten på datorn och IR-porten på 

solcellsanalysatorn. Se Bild 2.
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Bild 2. Ansluta seriell IR-kabel

3. Öppna TruTest-programmet i datorn.
4. Sätt på solcellsanalysatorn.
5. Se dokumentationen för datahanteringsprogrammet TruTest™ för fullständiga anvisningar 

om hur du ställer in datum-/tidsstämpel och laddar upp data från solcellsanalysatorn.
Hämta PV-modelldata
Se dokumentationen för datahanteringsprogrammet TruTest™ för fullständiga anvisningar om 
hur du laddar ner PV-modelldata.

Underhåll
XW-varningar

För att undvika risk för elektrisk stöt, brand och personskador:
 Säkerställ att batteripolariteten är korrekt för att undvika batteriläckage.
 Om batteriet läcker ska du reparera produkten före användning.
 Låt en godkänd tekniker reparera produkten.
 Använd endast specificerade reservdelar.
 Ersätt en trasig säkring endast med en som är exakt likadan för fortsatt skydd mot 

ljusbågar.
 Använd inte produkten med luckorna borttagna eller höljet öppet. Exponering för 

farlig spänning är möjlig.
 Ta bort ingångssignalerna innan produkten rengörs.

IR Serial Cable

IR PortIR-porten

seriella IR-kabeln
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Tvätta då och då av höljet med en trasa och ett svagt rengöringsmedel. Använd inte slipmedel 
eller lösningsmedel. Smuts eller fukt i polerna kan påverka mätresultaten.
Rengör kontakterna:
1. Slå av solcellsanalysatorn och koppla bort alla testkablar.
2. Skaka bort eventuell smuts som kan finnas i anslutningarna.
3. Fukta en ren bomullstuss med alkohol och rengör insidan av varje anslutning.
Tabell 8 visas en lista med reservdelar för testaren.

Utbyte av säkringar
Byta säkring (se Bild 3):
1. Tryck på  för att stänga av solcellsanalysatorn.
2. Koppla bort testkablarna från anslutningarna.
3. Du avlägsnar batteriluckan genom att använda en vanlig skruvmejsel och vrida 

batteriluckans skruvar (3 st.) ett kvarts varv moturs.
4. Byt säkringen.
5. Sätt tillbaka batteriluckan.
6. Vrid batteriluckans skruvar ett kvarts varv medurs för att fästa luckan.
7. Batterispänningen visas i det sekundära teckenfönstret.

XW Varning
För att förhindra risk för elektriska stötar eller personskador på grund av 
felaktiga avläsningar:
 Byt ut batterierna så snart symbolen för tomt batteri  visas.
 Se till att vända batterierna mot rätt poler. Ett omvänt batteri kan orsaka läckage.

Tabell 8. Reservdelar
Beskrivning Artikelnummer

W Säkring, FF 630 mA 1 000 V IR 30 kA för solcellsanalysator 5335526
Batterihållare 1676850
Batterilucka 5330087
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Byte av batteri
Byt ut batterierna och sätt i sex nya AA-batterier. Alkaliska batterier levereras med 
testinstrumentet.

XW Varning
För att undvika risk för elektrisk stöt, brand och personskador:
 Ta bort testkablarna och alla ingångssignaler innan du byter ut batteriet.
 Installera ENDAST specificerade reservsäkringar med de ampere-, spännings- 

och avbrottsklassificeringar som visas i avsnittet Specifikationer i den här 
handboken.

Byta ut batterierna (se Bild 3):
1. Tryck på  för att stänga av solcellsanalysatorn.
2. Koppla bort testkablarna från anslutningarna.
3. Du avlägsnar batteriluckan genom att använda en vanlig skruvmejsel och vrida 

batteriluckans skruvar (3 st.) ett kvarts varv moturs.
4. Tryck på frigöringsspärren och skjut ut batterihållaren ur testinstrumentet.
5. Byt ut batterierna.
6. Sätt tillbaka batterihållaren och batteriluckan.
7. Vrid batteriluckans skruvar ett kvarts varv medurs för att fästa luckan.
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Bild 3. Byte av batteri

Kassering av produkten
Kassera produkten på ett professionellt och miljövänligt sätt:
 Radera personuppgifter på produkten före kassering.
 Ta bort batterier som inte är integrerade i elsystemet innan kassering och kassera 

batterierna separat.
 Om produkten har ett inbyggt batteri ska hela produkten kasseras som elektriskt avfall.

W FF 630 mA 
1000 V IR 30 kA
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