Det kan finnas en
chockerande skillnad mellan
olika spänningstestare
Om du besöker en arbetsplats
där elektriker jobbar så kommer
du förmodligen att se någraspänningstestare. Dessa
behändiga enheter – som ofta
ryms i skjort- eller byxfickan –
är populära eftersom de ger en
snabb indikation om spänningsförekomst. Det gör dem mycket
lämpade för allmänna spänningskontroller. Därför är
spänningstestare mycket populära bland elektriker. Alla
enheter är emellertid inte likadana. Skillnaderna visar sig på
områden som säkerhet, till förlitlighet och bekvämlighet.
Om du skulle undersöka alla
spänningstestare på marknaden
och notera skillnaderna, skulle
du genast se att de är uppdelade
i två kategorier: testare av givartyp och elektroniska testare.
Testare av givartyp har en lång
tradition – de var de första
spänningstestarna på marknaden och används fortfarande i
mycket hög grad.
När spänningen överskrider
ett tröskelvärde indikerar testaren
att det förekommer spänning.
Under detta tröskelvärde indikerar testaren inte någon
spänning. Tröskelvärdena är
markant olika för de två testarkategorierna – och detta faktum
innebär viktiga konsekvenser för
säkerhet och bekvämlighet. Låt
oss jämföra spänningstestare i
dessa två kategorier mer utförligt så att du kan dra egna
slutsatser om vad du vill ha i din
verktygslåda – eller bära i
fickan.

Figur 1: I denna testare av givartyp inträffade ett
katastrofalt fel vid en impulsmottagning. Även med
MOV (metalloxidvaristor) (se A) kommer enheten
att förstöras till följd av överhettning (se B).

Testare av givartyp
Dessa enheter fungerar enligt
solenoidprincipen. Solenoidens
funktion baseras på rörelsen hos
en ferritkropp som kallas kärna,
kopplad till en elektromagnetisk
spole som spänningssätts och
görs spänningslös. Dessa testares indikationsfunktion baseras
på en fjäder som driver en
mekanisk spets. Fjädern håller
tillbaka kärnan, som rör sig
mellan kammarens ändpunkter
beroende på om spolen har tillräckligt mycket energi för att

Användarbeskrivning

Figur 2: Strömbegränsande resistorer (se C) skyddar
denna elektroniska testare, vilket resulterar i en förutsägbar
felmekanism när testaren exponeras för elektriska impulser.

kärnan skall vinna över fjäderns
motverkande kraft. Den mängd
energi som krävs begränsar
känsligheten hos testare av
givartyp. Förmågan att mäta
högre spänningar begränsar
förmågan att upptäcka spänning
under cirka 100 V till följd av
magnetismens låga dynamiska
område. Detta är en olycklig
svaghet hos testare av givartyp.
Försök använda en sådan
testare i 24 V- eller 48 V-styrkretsar - du kunde lika gärna
använda en träpinne.

Du bör hålla i minnet att
testare av givartyp har relativt
låg ingångsimpedans –
10 kiloohm som mest, men ofta
så lite som 1 kiloohm. En
tillämpning av Ohms lag visar
snabbt att testare av givartyp i
en krets lätt kan uppfattas som
belastning – och därför störa
kretsens funktion. Den relativt
höga strömförbrukningen hos
testare av givartyp innebär
betydligt mer värme – tillräckligt mycket för att testarna
snabbt kan bli överhettade. Till
och med så mycket att de kan
skadas om du mäter spänning
lite för länge (se Figur 1).
Faktum är att du måste avsätta
tid för avsvalning (cirka en halv
minut) när du gör avläsningar
med testare av givartyp. Om den
programmerbara logikstyrningen
(PLC) slutar fungera samtidigt
som anläggningschefen skriker
sig hes om produktionsbortfall
känner du dig snart helt utlämnad. Till och med uttagstestning
kan vara knivig. Du kan naturligtvis bära med dig ett halvt
dussin olika testartyper och
använda dem en efter en – men
det kullkastar ett av skälen till
att man över huvud taget ska
använda en liten testare.
Testare av givartyp kan i
allmänhet inte uppfylla kraven i
IEC 61010 på grund av den alltför höga strömförbrukningen,
den dåliga dielektriska
motståndsförmågan och impulsförstöringen som förorsakas av
transienter från huvudmatningen. Detta är en orsak till att
många företag har förbjudit

elektroniska spänningstestarna
med lägst kapacitet har en
ingångsimpedans på hela 20
kiloohm – fortfarande dubbelt så
bra som de bästa testarna av
givartyp. Använd bara Ohms lag
så ser du fördelarna klart och
tydligt. Du kommer att hantera
mycket lägre ingångsströmmar.
Det innebär mer säkerhet. Det
innebär också mindre tidsåtgång
– om ens någon – i väntan på
att instrumentet svalnar mellan
avläsningarna. De fungerar vid
lägre spänningar och har i
normalfall en IEC-kategoriklassning. I Figur 2 visas kretsens
ingångsskyddsdel som möjliggör
IEC-kategoriklassningen. De ger
dig möjlighet att felsöka ett
bredare problemområde –
säkrare och snabbare.
Den högre impedansen har
en avigsida: en elektronisk
testare kan indikera spänning i
en ej spänningssatt ledare (t.ex.
Elektroniska
läckspänning). Detta kan hända
spänningstestare
om en ledare inducerar spänning
Den mest iögonfallande fördelen i en annan, parallell ledare.
med elektroniska spänningstes- Denna spänningsindikation kan
vara en nackdel eftersom den
tare är den robusta, kompakta
visar ett falskt positivt värde. Å
designen jämfört med den
gamla teknikens motsvarigheter. andra sidan kan den utgöra en
Det gör dem lättare att bära med fördel. För det första blir du inte
sig och risken att de går sönder invaggad i falsk säkerhet om att
är mindre. Dessa fördelar bleknar en spänningssatt ledare inte är
spänningsförande. Föreställ dig
dock i jämförelse med de betyatt testaren av givartyp inte
dande säkerhetsfördelar som
den mycket högre ingångsimpe- visar att det förekommer 80 V i
den spänningsförande tråden –
dansen hos elektroniska
vad händer om du tar tag i den
spänningstestare medför. Vissa
då?
av dessa har en ingångsimpedans på en megaohm – ungefär
100 gånger mer än den bästa
testarna av givartyp. Även de
användning av spänningsmätare
för något annat än 24 V-styrkretsar och vissa har infört ett
totalförbud. Vi ska strax titta på
varför man bör ompröva dessa
restriktioner, åtminstone för
kategoriklassade elektroniska
spänningstestare.
Den höga strömmen i testare
av givartyp har en annan avigsida. Om du tillämpar Ohms lag
på testare av givartyp med låg
impedans ser du snart att det
enkelt kan uppkomma en livsfarlig ström genom testaren. Om
du använder isolerade handskar
kan risken för elektriska stötar
minskas, men du riskerar fortfarande ljusbågar. Visst kan du
ägna dig åt mer riskabla saker
än att använda en testare av
givartyp. Du kan också göra
säkrare saker – till exempel
använda en elektronisk testare i
stället.

Andra faktorer

du aldrig oroa dig för att en
testkabel eller prob går sönder –
Skillnaderna finns inte bara i
eller konsekvenserna av det.
själva testarna. Dessutom är
Se efter att IEC-klassningen
frågan om givartyp kontra
(t.ex. CAT II, CAT III eller CAT IV)
elektronisk typ inte den enda
finns på din testare och köp
som behöver lösas. Flera andra
kablar och andra tillbehör som
faktorer är viktiga för din säkerminst uppfyller kraven för
het och utförandet av arbetet.
denna klassning.
Ett misstag som görs med
Extrafunktioner kan göra
testutrustning är att man försöker
testaren lite mer användbar.
spara några kronor på kablar
De kan dock innebära att vikten
och probar. Det kan bli mycket
och kostnaden ökar. Om extradyrbara "kostnadsbesparingar".
funktionerna är viktiga för dig
Billiga och undermåligt konstrubör du överväga dem när du
erade tillbehör har en
köper en spänningstestare.
benägenhet att uppvisa felaktigheter i det material som
förväntas skydda dig. Kom ihåg
att du vanligen håller tillbehör i
handen när du utför mätningar.
Om ett fel inträffar kan resultatet
bli extremt farligt för dig. Det är
viktigt att hela mätverktygssatsen håller samma, höga kvalitet.
Välj tillbehör som lämpar sig för
industriellt arbete och håll
ögonen öppna efter slitage och
andra skador som med tiden
uppkommer. På så sätt behöver
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