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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar 
worden gemaakt in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, 
opnemen of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
GMC-Instruments Nederland B.V. Dit geldt ook voor de bijbehorende tekeningen en 
diagrammen. 
 
Vanwege een beleid van voortdurende ontwikkeling behoudt GMC-Instruments Nederland 
B.V. zich het recht voor om de apparatuur specificatie en de beschrijving in deze publicatie 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en geen deel van deze publicatie wordt 
geacht deel uit te maken van een contract voor de apparatuur, tenzij specifiek aangeduid als 
een opname binnen een dergelijk contract. 
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Verwijdering van het oude product 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en 
componenten die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden 
gebruikt. 
 
Maak uzelf vertrouwd met het juiste lokale systeem voor gescheiden 
inzameling van elektrische en elektronische producten. 
 
Voer dit product af volgens de plaatselijke voorschriften. Gooi dit product 
niet weg met normaal afvalmateriaal. De juiste verwijdering van dit product 
helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid 
te voorkomen. 
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Introductie 
 
De TM1010 is een in de hand te houden, op batterijen werkende, 
multifunctionele elektrische installatietest die in staat is om een uitgebreid 
scala aan testen uit te voeren, waaronder: 

Rlo @ 200mA (pieptest) 
Isolatieweerstand bij 250 V, 500 V en 1000 V 
Spanning 
Frequentie 
Faserotatie 
Aardlekschakelaar-triptijd bij ½ IΔn, IΔn en 5 IΔn  
Aardlekschakelaar uitschakelstroom 
Niet-uitschakeling Zs en PFC-meting op aardlekbeveiligde installaties  
Hoge stroom Ze en PFC 1) op niet-aardlekschakelaar beveiligde installaties  
Fase-Nul impedantie en PSC 2) 
Fase-Fase impedantie en PSC2) Krachtstroom bedradingscontrole 
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1 Gebruikersnotities 
 
Dit instrument en de bijbehorende gebruiksaanwijzing zijn bedoeld voor 
gebruik door voldoende opgeleid personeel. 

De volgende symbolen worden gebruikt in deze bedieningsinstructies en 
op de TM1010. 

Waarschuwing voor elektrisch gevaar!  
Geeft aan dat instructies moeten worden gevolgd om gevaar voor 
personen te voorkomen. 

Belangrijk, volg de documentatie!  
Dit symbool geeft aan dat de bedieningsinstructies moeten 
worden aangehouden om gevaar te voorkomen. 

1) PFC: Verwachte aardfoutstroom 
2) PSC: Verwachten kortsluitstroom Ik 
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2 Veiligheidsinstructies 
 
Deze TM1010 voldoet volledig aan de vereisten van: 
NEN-EN-IEC 61010-1: 2010 
NEN-EN-IEC 61010-2-30: 2010 
NEN-EN-IEC 61557 deel 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 10. 
 
Om een veilige werking van dit instrument te garanderen, moeten alle 
opmerkingen en waarschuwingen in deze instructies te allen tijde in acht 
worden genomen. 
 

De TM1010 is ontworpen om metingen in een droge omgeving uit 
te voeren. 

 
De TM1010 kan worden gebruikt voor het testen van circuits met 
een maximale overspanningscategorie III, 300 V AC / DC met 
betrekking tot aarde  

 
Bij de isolatieweerstandsmeting zijn hoge spanningen aanwezig 
aan de sondetippen van de TM1010. Houd altijd meetpennen 
boven de handbeschermingen. 

 
De TM1010 en alle bijbehorende kabels en leidingen moeten 
worden gecontroleerd op tekenen van schade voordat de 
apparatuur wordt gebruikt. 

 
Controleer voor elke weerstandsmeting altijd of het te testen 
circuit elektrisch geïsoleerd is. 

 
Als veilige bediening van de TM1010 niet langer mogelijk is, moet deze 
onmiddellijk worden uitgeschakeld en beveiligd om onbedoelde bediening 
te voorkomen. 
 
Er moet van worden uitgegaan dat veilig gebruik niet langer mogelijk is: 
- als het instrument of de geleidingsdraden zichtbare tekenen van 
beschadiging of 
- het instrument functioneert niet of 
- na lange perioden van opslag onder ongunstige 
omgevingsomstandigheden. 
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Als de TM1010 wordt gebruikt op een manier die niet in dit 
document is vermeld, kan de bescherming door de apparatuur 
worden belemmerd. 

 

 

3 Accessoires 
 

3.1 Standaardaccessoires 
De TM1010 wordt geleverd met de volgende items: 
 
TM1010 meter 
Gewatteerde nekriem 
Professionele draagkoffer 
Schuko netsnoer 
1,2m zwarte testkabel 
1,2m rode testkabel 
1,2m groene testkabel 
Zwarte krokodilklem 
Rode krokodilklem 
Groene krokodilklem 
Handgreepbediening 
AA-type 1,5 volt Batterijen x 6 
Gebruiksaanwijzing 
Kalibratiecertificaat 

3.2 Optionele accessoires 
1.6A 1000V HRC FF-zekering 
 

Open het apparaat niet, er zijn geen andere onderdelen die 
kunnen worden onderhouden. 
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4 Beschrijving van het testapparaat 
 
De TM1010 is een in de hand te houden, multifunctioneel testapparaat 
voor elektrische installaties dat alle vereiste elektrische testen kan 
uitvoeren. Testen worden geselecteerd met behulp van de kleur 
gecodeerde draaischakelaar. 

 
Figuur 7 Overzicht 
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4.1 Identificatie van onderdelen van het testapparaat 
De nummering hieronder verwijst naar figuur. 7 
 
1. Roterende schakelaar (van linksonder naar 
    rechtsboven) 
 

a. Spanning, frequentie en faserotatie 
b. Isolatieweerstand @ 1000V 
c. Isolatieweerstand @ 500V 
d. Isolatieweerstand @ 250V 
e. Continuïteit @ 200mA 
f. Uit 
g. Hoge stroom Ze/Zs en PSC/PFC 
h. Non-trip Zs en PFC 
i. Automatische ALS-sequentie 
j. ALS-triptijd @ ½ IΔN 
k. ALS-triptijd @ IΔN 
l. ALS-triptijd @ 5IΔN 
m. ALS-uitschakeltijd (stijgingstest) 

 
2. Lcd-display 
3. Functietoetsen F1, F2, F3 en F4 
4. TEST-toets 
5. Meetbus (ROOD) 
6. Meetbus (GROEN) 
7. Meetbus (ZWART) 
 
Opmerking:  de functie die wordt uitgevoerd door de toetsen  

F1 - F4 hangt af van de positie van de draaischakelaar. 
Voor elke positie van de draaischakelaar geeft de 
linkerkant van het LCD-display de functie van de 
bovenstaande toets aan. 

  

Figuur 8 Functieschakelaar 
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4.2 LCD Display 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pictogrammen voor functietoets F1. Deze pictogrammen worden 
gebruikt om de beschikbare opties voor de geselecteerde test 
weer te geven. Door herhaaldelijk op functietoets F1 te drukken, 
bladert u door de beschikbare opties. 

 
2. Pictogrammen voor functietoets F2. Deze pictogrammen worden 

gebruikt om de beschikbare opties voor de geselecteerde test 
weer te geven. Door herhaaldelijk op functietoets F2 te drukken, 
bladert u door de beschikbare opties. 

 
3. Pictogrammen voor functietoets F3. Deze pictogrammen worden 

gebruikt om de beschikbare opties voor de geselecteerde test 
weer te geven. Door herhaaldelijk op functietoets F3 te drukken, 
bladert u door de beschikbare opties. 

  

Figuur 9 
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4. Pictogrammen voor functietoets F4. Deze pictogrammen worden 

gebruikt om de beschikbare opties voor de geselecteerde test 
weer te geven. Door herhaaldelijk op functietoets F4 te drukken, 
bladert u door de beschikbare opties. 

 
5. Zs / Ze voortgangsindicator. 

 
6. ALS-testpictogrammen. Deze pictogrammen geven de 

geselecteerde ALS-testfunctie weer. 
 

7. ALS-status. Geeft aan wanneer de aardlekschakelaar is 
geactiveerd tijdens een aardlekschakelaartest. 

 
8. Fasevolgorde-indicator. 

 
9. Indicator batterijstatus. Toont de hoeveelheid lading in de 

batterijen. 
 

10. Secundaire weergave. 
 

11. Primaire weergave. 
 

12. Statuspictogrammen netvoeding. Deze pictogrammen geven de 
status aan van de netvoeding tussen fase-aarde (L-PE), fase-nul 
(L-N) en nul-aarde (N-PE) tijdens ALS- en lustesten. 

 
Opmerking:  het testen wordt geblokkeerd als de netvoeding 

niet correct is. 
 

13. Waarschuwingspictogrammen. Deze pictogrammen worden 
gebruikt om de gebruiker te informeren over mogelijk gevaar of 
waarschuwingen die de werking van de TM1010 kan beperken. 
Details zijn te vinden in de relevante delen van deze 
gebruiksaanwijzing. 

 
14. Waarschuwing voor defecte zekering. Geeft aan of de interne 

zekering defect is. 
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5 Gebruik van de TM1010 
 

5.1 Inschakelen 
Om de TM1010 in te schakelen, draait u de draaischakelaar 
eenvoudigweg naar de gewenste testpositie. 

5.2 Batterijcontrole 
De TM1010 voert periodiek automatisch batterijcontroles uit of wanneer 
een nieuw testtype is geselecteerd. 

Opmerking:  Wanneer het batterijsymbool knippert, worden alle testen 
geblokkeerd en moeten de batterijen worden vervangen 
zoals beschreven in paragraaf 8.4. 

5.3 Handgreepbediening 
De handgreepbediening kan worden gebruikt in plaats van de standaard 
rode testkabel van 4 mm. Wanneer de handgreepbediening is 
aangesloten, heeft de TEST-knop op de handgreepbediening dezelfde 
functie als de TEST-knop op de TM1010. De TEST-knop kan worden 
gebruikt om een meting te starten. 

5.4 Continuïteitstesten 
Zorg er altijd voor dat het te testen circuit elektrisch 
geïsoleerd is. 
 
Metingen kunnen nadelig worden beïnvloed door impedanties van 
parallel geschakelde extra bedrijfscircuits of door transiënte 
stromen. 

Als de testsondes zijn aangesloten over een spanning >30V ac / 
dc, geeft de TM1010 automatisch de spanning weer tussen de 
sondes, klinkt de waarschuwingszoemer en wordt de TEST-toets 
geblokkeerd. 
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Draai de draaischakelaar totdat de continuïteitstest is geselecteerd. 

Wanneer de continuïteitstest geselecteerd is, toont de TM1010 de door de 
gebruiker te selecteren testopties gedurende ongeveer 1 seconde; 
Zoemer, Testvergrendeling, Snoer nullen en Auto Start. Als de zoemer of 
snoer nullen al eerder was ingeschakeld, blijft het pictogram op het display 
staan als de continuïteitstest is geselecteerd. Het testslot moet worden 
ingeschakeld telkens wanneer de continuïteitstest wordt geselecteerd. 

Functietoetsen F1-F4 zijn te gebruiken om de onderstaande opties te 
selecteren: 

Tabel 1 

F1 F2 F3 F4 
Zoemer Testvergrendeling Snoer nullen Auto Start 

 

Zoemer (F1) 
Indien ingeschakeld, klinkt de zoemer wanneer de continuïteitsmeting 
minder dan 20 ohm is. 

Testvergrendeling (F2) 
Het testslot kan worden gebruikt om de TM1010 in een continue 
meetmodus te 'vergrendelen' met een enkele druk op de knop. Wanneer 
Testvergrendeling is ingeschakeld, wordt op het LCD-display het 
hangslotsymbool weergegeven. Als Testvergrendeling actief is, wordt de 
TEST-toets vergrendeld totdat de functie wordt uitgeschakeld door op F2 
te drukken of de draaischakelaar naar een andere positie wordt verplaatst. 

Om de testvergrendelingsmodus in te schakelen, drukt u op de F2-toets 
voordat u op de TEST-toets drukt of drukt u tegelijkertijd op F2-toets en de 
TEST-toets. 
Om Test vergrendelen uit te schakelen, drukt u op F2 of draait u de 
draaischakelaar in een andere positie. 
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Snoer nullen (F3) 
Het instrument kan de weerstand van de meetkabels als volgt automatisch 
compenseren: 

Bevestig de meegeleverde krokodilklemmen aan de rode en zwarte 
testsondes en sluit de testsondes stevig aan elkaar aan. Houdt Snoer 
nullen (F3) ingedrukt. De gemeten weerstand van de meetsnoeren wordt 
in het primaire display weergegeven totdat een piep hoorbaar is en het 
pictogram Snoer nullen op het display wordt getoond. Alle volgende 
metingen zullen automatisch compensatie voor de weerstand van de 
testleiding omvatten totdat de functie is uitgeschakeld door op functietoets 
F3 te drukken. 

Opmerking:  een maximale testkabelweerstand van 10Ω kan worden 
uitgeschakeld. Als de weerstand van de testkabel groter is 
dan 10Ω, geeft een fouttoon aan dat de functie Snoer 
nullen is mislukt en het displaypictogram niet wordt 
weergegeven. 

Opmerking:  voor gebruiksgemak slaat de TM1010 de Snoer nullen-
compensatie op wanneer deze is uitgeschakeld en haalt 
deze waarde op wanneer deze wordt ingeschakeld. De 
opgeslagen waarde is alleen van toepassing op de 
meetsnoeren die werden gebruikt toen de 
compensatiemeting werd uitgevoerd. Als de testsnoeren 
worden vervangen, moet de functie Snoer nullen worden 
herhaald met behulp van de vervangende meetsnoeren. 

Auto Start (F4) 
Wanneer Auto start is geactiveerd, wordt het AUTO-pictogram 
weergegeven op het display. Continuïteitsmetingen worden automatisch 
gestart wanneer de testsondes zijn verbonden met een weerstand van 
minder dan 20kΩ. 
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Opmerking:  als de sondes zijn verbonden met een weerstand groter 
dan 20kΩ in de Auto-modus, start de test niet. 

Opmerking:  als de sondes zijn aangesloten op een spanning >30V  
ac / dc in de automatische modus, start de test niet. De 
gemeten spanning wordt weergegeven in het primaire 
display. 

De Auto Start-functie voert automatisch metingen uit wanneer de 
meetsnoeren op een weerstand zijn aangesloten. 

Wanneer de Auto Start-functie is uitgeschakeld, houdt u de TEST-toets 
ingedrukt om een continuïteitsmeting uit te voeren. De weerstand tussen 
de testsondes wordt weergegeven totdat de TEST-toets wordt losgelaten. 
U kunt ook de functie Testvergrendelen gebruiken om metingen te starten 
of te stoppen met een enkele druk op de TEST-toets. 

Tijdens een meting wordt de gemeten waarde weergegeven in het 
primaire display en wordt de testspanning weergegeven in het secundaire 
display. 

5.5 Isolatieweerstandtesten 
Zorg er altijd voor dat het te testen circuit elektrisch 
geïsoleerd is. 
Als de testsondes zijn aangesloten op een spanning >30V, geeft 
de TM1010 automatisch de spanning weer tussen de sondes, 
klinkt de waarschuwingszoemer en wordt de TEST-toets 
geblokkeerd. 

Gebruik de draaischakelaar om de 250V, 500V of 1000V MΩ-test te 
selecteren. De TM1010 geeft het testslot en batterijsymbool gedurende 1 
seconde weer. Als de functie Testvergrendeling is vereist, moet deze 
worden geactiveerd zoals hieronder wordt beschreven. 
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Functietoetsen F1-F4 zijn gebruikt om de onderstaande opties te 
selecteren: 

Tabel 2 

F1 F2 F3 F4 
Zoemer Testvergrendeling Niet gebruikt Niet gebruikt 

 

Zoemer (F1) 
Indien ingeschakeld, klinkt de zoemer wanneer de 
isolatieweerstandsmeting kleiner is dan of gelijk is aan 1MΩ. 

Testvergrendeling (F2) 
De testvergrendeling wordt gebruikt om de TM1010 in een continue 
meetmodus te 'vergrendelen' met een enkele druk op de TEST-toets. 
Wanneer Testvergrendeling is ingeschakeld, wordt op het LCD-display het 
hangslotsymbool weergegeven. Wanneer Testvergrendeling actief is, is de 
TEST-toets vergrendeld totdat de optie is uitgeschakeld of de 
draaischakelaar naar een andere positie is verplaatst. 
Om de testvergrendelingsmodus in te schakelen, drukt u op de F2-toets 
voordat u op de TEST-toets drukt of drukt u tegelijkertijd op F2 en de 
TEST-toets. 
Om Testvergrendeling uit te schakelen, drukt u op F2 of draait u de 
draaischakelaar in een andere positie. 

Houd de TEST-toets ingedrukt om een meting van de isolatieweerstand uit 
te voeren. De weerstand tussen de testsondes wordt weergegeven totdat 
de TEST-toets wordt losgelaten. U kunt ook de functie Testvergrendeling 
gebruiken om metingen te starten of te stoppen met een enkele druk op 
de TEST-toets. 

Tijdens een meting wordt de gemeten waarde weergegeven in het 
primaire display en wordt de gemeten testspanning weergegeven in het 
secundaire display. 
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5.6 Spanningsmeting 
Draai de draaischakelaar totdat de V-test is geselecteerd. De TM1010 
meet automatisch de aanwezige spanning op de testsondes. De TEST-
sleutel is niet vereist. 

De functietoetsen voeren geen bewerkingen uit in de spanningsmodus. 

Wanneer een wisselspanning op de testprobes wordt toegepast, wordt de 
frequentie van de gemeten spanning in het secundaire display 
weergegeven. 

Wanneer een driefasespanning op de testsondes wordt aangesloten, 
wordt de spanning tussen het rood en zwart weergegeven in het primaire 
display en wordt het pictogram van de fasevolgorde weergegeven op het 
display. Wanneer de testsondes als volgt zijn aangesloten: ROOD op L1, 
GROEN op L2, ZWART op L3 geeft het weergavepictogram L1 L2 L3 
weer. 

5.7 Hoge stroom aardlusimpedantie / lijnimpedantie 
De TM1010 zal alleen toestaan dat de aardlusimpedantie meting 
wordt uitgevoerd als de juiste spanningen worden gedetecteerd 
tussen fase-aarde (L-PE verlicht), fase-nul (L-N verlicht) en nul-
aarde (N-PE niet verlicht). 

Draai de draaischakelaar tot Ze/Zs High is geselecteerd. Functie toetsen 
F1-F4 zijn te gebruiken om de onderstaande opties te selecteren: 

Tabel 3 

F1 F2 F3 F4 
Z L-PE/Z L-N 
select Niet gebruikt Niet gebruikt Auto Start 
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Opmerking:  Wanneer de Ze/Zs High schakelaar positie is 
geselecteerd, wordt de TM1010 standaard ingesteld op 
de laatst gebruikte instelling, zelfs als deze uitgeschakeld 
is geweest. 

L-PE/L-N (F1) 
Druk op de functietoets F1 om ofwel de aardlusimpedantie (L-PE) of de 
lijnimpedantietest (L-N) te selecteren. 

Auto Start (F4) 
Wanneer Auto start is geactiveerd, wordt het AUTO-pictogram 
weergegeven op het display. Lusmetingen beginnen automatisch 
ongeveer 4 seconden nadat de TM1010 is aangesloten op de juiste 
netspanning via een netstekker of de testsondes. De Auto Start-functie 
blijft ingeschakeld tot de schakelaarpositie wordt gewijzigd of de TM1010 
wordt uitgeschakeld. Om de Auto Start-functie uit te schakelen, drukt u op 
F4. 

Opmerking:  als de netvoeding wordt verwijderd terwijl de 4s wordt 
afgeteld, start de lusmeting niet. 

Opmerking:  als de netspanning wordt verwijderd tijdens de lusmeting, 
wordt de test beëindigd en verschijnt op het display 
"RCD" om aan te geven dat de stroom is verwijderd. 

Om de test te beginnen, drukt u op de TEST-toets en laat u deze los of 
selecteert u Auto Start met F4. 

Tijdens de test wordt de voortgang getoond door het roterende 
voortgangspictogram. Wanneer de test is voltooid, wordt de lusmeting 
weergegeven in het primaire display en wordt de berekende Prospective 
Fault Current (PFC verwachte aardfoutstroom I k) of Prospective Short-
Circulation Current (PSC verwachte kortsluiting voeding I k) weergegeven 
in het secundaire display. 
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Opmerking:  De TM1010 bepaalt de foutspanning die tijdens de test op 
de beschermende geleider (PE) kan verschijnen. Als de 
foutspanning groter is dan 25V, dan geeft de TM1010 
>25V aan op het LCD-display, maar de gebruiker kan 
doorgaan met de test. Als de foutspanning groter is dan 
50V, dan wordt dit aangegeven op het LCD-display en is 
de test niet mogelijk. 

Opmerking:  een lijnimpedantiemeting wordt automatisch uitgevoerd 
als onderdeel van de Z L-PE Impedantie-test. De 
lijnimpedantiemeting (L-N) en potentiële kortsluitstroom 
(PSC) kunnen worden bekeken door eenvoudig op 
functietoets F1 te drukken, zonder dat de test hoeft te 
worden herhaald. 

5.8 Aardlusimpedantie / lijnimpedantie niet trippen 
De TM1010 zal alleen toestaan dat de aardlusimpedantie wordt 
uitgevoerd als de juiste spanningen worden gedetecteerd tussen 
fase-aarde (L-PE verlicht), fase-nul (L-N verlicht) en nul-aarde (N-
PE niet verlicht). 

Draai de draaischakelaar tot Zs Non Trip is geselecteerd. Functies toetsen 
F1-F4 zijn gebruikt om de onderstaande opties te selecteren: 

Tabel 4 

F1 F2 F3 F4 
Z L-PE/Z L-N 
select Niet gebruikt Niet gebruikt Auto Start 
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Opmerking:  Wanneer de stand Zs Non-trip is  

geselecteerd, wordt de TM1010 standaard ingesteld op 
de laatst gebruikte instelling, zelfs als deze is 
uitgeschakeld. 

 
L-PE/L-N (F1) 
Druk op de functietoets F1 om ofwel de aardlusimpedantie (L-PE) of de 
lijnimpedantietest (L-N) te selecteren. 

Auto Start (F4) 
Wanneer Auto start is geactiveerd, wordt het AUTO-pictogram 
weergegeven op het display. Lusmetingen beginnen automatisch 
ongeveer 4 seconden nadat de TM1010 is aangesloten op de juiste 
netspanning via een netstekker of de testsondes. De Auto Start-functie 
blijft ingeschakeld als de schakelaarpositie wordt gewijzigd of de TM1010 
wordt uitgeschakeld. Om de Auto Start-functie uit te schakelen, drukt u op 
F4. 

Opmerking:  als de netvoeding wordt verwijderd terwijl de 4s wordt 
afgeteld, start de lustest niet. 

Opmerking:  als de netspanning wordt verwijderd tijdens de lusmeting, 
wordt de test beëindigd en verschijnt op het display 
"RCD" om aan te geven dat de stroom is verwijderd. 

Om de test te beginnen, drukt u op de TEST-toets en laat u deze los of 
selecteert u Auto Start met F4. 

Tijdens de test wordt de voortgang getoond door het roterende 
voortgangspictogram. Wanneer de test is voltooid, wordt de lusmeting 
weergegeven in het primaire display en wordt de berekende Prospective 
Fault Current (PFC verwachte aardfoutstroom I k) of Prospective Short-
Circulation Current (PSC verwachte kortsluiting voeding I k) weergegeven 
in het secundaire display. 
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Opmerking:  De TM1010 bepaalt de foutspanning die tijdens de test op 
de beschermende geleider kan verschijnen. Als de 
foutspanning groter is dan 25V, geeft de TM1010 >25V 
aan op het LCD-display, maar de gebruiker kan doorgaan 
met de test. Als de foutspanning groter is dan 50V, wordt 
dit aangegeven op het LCD-display en is de test niet 
mogelijk. 

Opmerking:  een lijnimpedantiemeting wordt automatisch uitgevoerd 
als onderdeel van de Z L-PE Impedantie-test. De 
lijnimpedantiemeting (L-N) en potentiële kortsluitstroom 
(PSC) kunnen worden bekeken door eenvoudig op 
functietoets F1 te drukken, zonder dat de test hoeft te 
worden herhaald. 

5.9 Auto Aardlekschakelaar-testsequentie 
De TM1010 laat alleen de ALS-test toe als de juiste spanningen 
worden gedetecteerd tussen fase-aarde (L-PE verlicht), fase-nul 
(L-N verlicht) en nul-aarde (N-PE niet verlicht). 

Potentiële velden van andere aardingsinstallaties, grote 
spanningen tussen de aardgeleider en de aarde, grote spanning 
tussen de nulleider en de aarde of lekstromen in het circuit na de 
aardlekbeveiliging kunnen de meting beïnvloeden. 

Apparatuur die stroomafwaarts van een aardlekschakelaar (ALS) 
is aangesloten, kan een aanzienlijke verlenging van de bedrijfstijd 
veroorzaken. 

De Auto ALS-test wordt gebruikt om automatisch een reeks van 6 ALS-
triptijdtesten uit te voeren met een enkele druk op de TEST-toets. Elke 
keer dat de ALS-tript, gaat de sequentie automatisch door zodra de 
aardlekschakelaar wordt gereset.  
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De sequentie bestaat uit een test op: 
½IΔn / 0° 
½IΔn / 180° 
ΙΔn / 0° 
ΙΔn / 180° 
5IΔn / 0° 
5IΔn / 180° 

Functietoetsen F1-F4 zijn gebruikt om de onderstaande opties te 
selecteren: 

Tabel 5 

F1 F2 F3 F4 

Niet gebruikt 
AC / DC / 
Selectief 

Toon 
meting Teststroom 

 

AC / DC / Selectief (F2) 
Functietoets F2 wordt gebruikt om het vereiste type aardlekschakelaar te 
selecteren: AC- of puls-gevoelig gecombineerd met standaard of 
selectieve aardlekschakelaars. Elke keer dat de F2-toets wordt ingedrukt, 
wordt de volgende optie geselecteerd. 
Tijdens selectieve testen toont de TM1010 een vertragingstimer die aftelt 
van 30 sec tot 0 sec. Door op de testknop te drukken of de draaiknop te 
draaien terwijl de TM1010 aan het tellen is, wordt het tellen afgebroken. 

ac stroom / standaard ALS 
 
ac stroom / selective ALS 
 
dc stroom / standaard ALS 
 
dc stroom / selectieve ALS            _________ 
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RCL (F3) 
De ALS (Toon meting) -toets wordt gebruikt om de resultaten op te roepen 
van de laatste automatische ALS-test die door de TM1010 is uitgevoerd.  

Het LCD-display wordt bijgewerkt om alle relevante parameters voor het 
weergegeven resultaat weer te geven. Blijf op de F3-toets drukken om 
door de resultaten te bladeren. 

½IΔn teststroom / 0° 
 
½IΔn teststroom / 180° 
 
IΔn teststroom / 0° 
 
IΔn teststroom / 180° 
 
5IΔn teststroom / 0° 
 
5IΔn teststroom / 180° 
 
Standaard pre-set scherm     __________________ 

Door op een willekeurige toets te drukken terwijl een teruggemelde meting 
wordt weergegeven, keert de TM1010 terug naar het normale pre-
testscherm. 

Nominale lekstroom IΔn (F4) 
De teststroom kan worden geselecteerd door op de F4-toets te drukken. 

10mA  
 

30mA  
 

100mA          _____ 
 

Wanneer de vereiste instellingen zijn geselecteerd, drukt u op de TEST-
toets om de reeks te beginnen. 
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Opmerking:  De TM1010 bepaalt de foutspanning die tijdens de test op 

de beschermende geleider kan verschijnen. Als de 
foutspanning groter is dan 25V, dan geeft de TM1010 
>25V aan op het LCD-display, maar de gebruiker kan 
doorgaan met de test. Als de foutspanning groter is dan 
50V, wordt dit aangegeven op het LCD-display en is de 
test niet mogelijk. 

 
Als de foutspanning lager is dan 50V, zal de testsequentie doorgaan en 
worden de uitschakeltijden weergegeven in het primaire display. De 
foutspanning wordt gemeten en niet berekend. 

Wanneer de sequentie compleet uitgevoerd is, kan met de RCL (F3 Toon 
meting)-toets de meetwaarden getoond worden. 

5.10 Aardlekschakelaar Triptijd Testen 
De TM1010 laat alleen toe dat de aardlusimpedantietest wordt 
uitgevoerd als de juiste spanningen worden gedetecteerd tussen 
fase-nul (L-N verlicht), fase-aarde (L-PE verlicht) en nul-aarde (N-
PE niet verlicht). 

Lekstromen in het circuit na de aardlekbeveiliging kunnen de 
meting beïnvloeden. 

Opmerking:  De TM1010 bepaalt de foutspanning die tijdens de test op 
de beschermende geleider kan verschijnen. Als de 
foutspanning groter is dan 25V, dan geeft de TM1010 
>25V aan op het LCD-display, maar de gebruiker kan 
doorgaan met de test. Als de foutspanning groter is dan 
50V, wordt dit aangegeven op het LCD-display en is de 
test niet mogelijk. 
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Gebruik de draaischakelaar voor de ½IΔn, IΔn of 5IΔn keuze. 
De ½IΔn test doet dit bij 50% van de op het LCD display weergegeven 
stroom. 
De IΔn test doet de test bij de op het LCD display weergeven stroom. 
De 5IΔn test wordt uitgevoerd bij 500% van de op het LCD display 
weergegeven stroom. 

Tabel 6 

F1 F2 F3 F4 

0° / 180° 
AC / DC / 
Selectief 

Niet 
gebruikt Teststroom 

 

0° / 180° (F1) 
Gebruik de F1-toets om af te wisselen tussen de starthoek van de stroom. 
Alle ALS-testen starten bij nuldoorgang. 

AC / DC / Selectief (F2) 
Functietoets F2 wordt gebruikt om het vereiste type aardlekschakelaar te 
selecteren: AC- of puls-gevoelig gecombineerd met standaard of 
selectieve aardlekschakelaars. Elke keer dat de F2-toets wordt ingedrukt, 
wordt de volgende optie geselecteerd 
Tijdens selectieve testen toont de TM1010 een vertragingstimer die aftelt 
van 30 sec tot 0 sec. Door op de testknop te drukken of de draaiknop te 
draaien terwijl de TM1010 aan het tellen is, wordt het tellen afgebroken. 

ac stroom / standaard ALS 
 
ac stroom / selective ALS 
 
dc stroom / standaard ALS 
 
dc stroom / selectieve ALS            _________ 
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Nominale lekstroom IΔn (F4) 
De teststroom kan worden geselecteerd door op de F4-toets te drukken. 

10mA  
 

30mA  
 

100mA  
 

300mA  
 

500mA        _____________ 
 

Houd er rekening mee dat de TM1010 niet in staat is om alle verschillende 
teststromen uit te voeren voor alle verschillende handmatige ALS-
instellingen. 

Tabel 7 

 10mA 30mA 100mA 300mA 500mA 
½ I N √ √ √ √ √ 
1 I N √ √ √ √ √ 
5 I N √ √ √   

 

5.11  Aardlekschakelaar tripstroom (Ramp) Testen 
De TM1010 laat alleen toe dat de aardlusimpedantietest wordt 
uitgevoerd als de juiste spanningen worden gedetecteerd tussen 
fase-nul (L-N verlicht), fase-aarde (PE verlicht) en nul-aarde (N-
PE niet verlicht). 

Lekstromen in het circuit na de aardlekbeveiliging kunnen de 
meting beïnvloeden. 
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Opmerking:  De TM1010 bepaalt de foutspanning die tijdens de test op 
de beschermende geleider kan verschijnen. Als de 
foutspanning groter is dan 25V, dan geeft de TM1010 
>25V aan op het LCD-display, maar de gebruiker kan 
doorgaan met de test. Als de foutspanning groter is dan 
50V, dan wordt dit aangegeven op het LCD-display en is 
de test niet mogelijk. 

Tabel 8 

F1 F2 F3 F4 

0° / 180° 
AC / DC / 
Selectief 

Niet 
gebruikt Teststroom 

 

0° / 180° (F1) 
Gebruik de F1-toets om af te wisselen tussen de starthoek van de stroom. 
Alle ALS-testen starten bij nuldoorgang. 

AC / DC / Selectief (F2) 
Functietoets F2 wordt gebruikt om het vereiste type aardlekschakelaar te 
selecteren: AC- of DC-gevoelig gecombineerd met standaard of selectieve 
aardlekschakelaars. Elke keer dat de F2-toets wordt ingedrukt, wordt de 
volgende optie geselecteerd. 
Tijdens selectieve testen toont de TM1010 een vertragingstimer die aftelt 
van 30 sec tot 0 sec. Door op de testknop te drukken of de draaiknop te 
draaien terwijl de TM1010 aan het tellen is, wordt het tellen afgebroken. 
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Nominale lekstroom IΔn (F4) 
De teststroom kan worden geselecteerd door op de F4-toets te drukken. 
 

 

10mA  
 

30mA  
 

100mA  
 

300mA  
 

500mA        _____________ 
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6 Elektrische specificaties 
 

6.1 Aardcontinuïteit 
Testspanning open 
circuit 
Teststroom in 2 
Weergavebereik  
Meetbereik  
(EN 61557-4) 
Resolutie  
Nauwkeurigheid  
Aantal herhaaltesten als  
per IEC61557-4 
 

> 4V  
 
> 200mA 
0,00Ω - 199Ω 
0,01Ω - 199Ω 
 
0,01Ω maximaal 
± 2% ± 5 digits 
circa 4000 
 

 

6.2 Isolatieweerstand 
Testspanning  
Testspanning 
Specificatie 
Testspanning @ 1mA 
Test huidige kortsluiting  
Weergavebereik 
Meetbereik  
(EN 61557-2) 
Resolutie  
Nauwkeurigheid  
Testspanning indicatie  
Nauwkeurigheid  
Aantal herhaaltesten als  
per IEC61557-2 

250V / 500V / 1000V 
-0% + 20% (open circuit) 
 
> 1mA in UN x (1000Ω / V)  
< 2mA 
0,01 MΩ - 199MΩ 
0,05 MΩ - 199MΩ 
  
0,01 MΩ maximaal 
± 5% ± 5 digits 
± 5% 
 
ongeveer 3000 
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6.3 Aardlusimpedantie 
Voedingsspanning  
Nominale teststroom 
 
Weergavebereik  
Meetbereik (EN 61557-3)  
 
Resolutie  
Nauwkeurigheid 
 
 
 
PFC-bereik 

195 - 253V, 45Hz - 65Hz 
<15mA (non-triptest) 
3A (hoge stroomtest) 
0,01Ω - 2000Ω 
0.10Ω - 1999Ω (hoge stroom) 
1.00Ω - 1999Ω (non-trip) 
0,01Ω maximaal 
± 5% ± 2d (hoge stroom) 
± 5% ± 12d (non-trip, 1.00Ω - 1.99Ω) 
± 5% ± 12d (non-trip, 2.0Ω - 19.9Ω) 
± 5% ± 5d (non-trip, 20Ω - 1999Ω) 
0 - 26kA

6.4 Lijnimpedantie 
Voedingsspanning  
 
Nominale teststroom  
Weergavebereik  
Meetbereik  
Resolutie  
Nauwkeurigheid  
PFC-bereik 

195 V - 253 V, 45 Hz - 65 Hz 328V - 
440V, 45Hz - 65Hz  
3A 
0,01Ω - 2000Ω 
0,1Ω - 1999Ω 
0,01Ω maximaal 
± 5% ± 2 digits 
0kA - 26kA

 

6.5 Aardlekschakelaar 
Voedingsspanning  
Nominale teststromen  
Teststroom 
nauwkeurigheid  
Triptijdbereiken 
 
 
  
Triptijd Nauwkeurigheid  
Hellingsstroombereik  

Tripstroommeting  
Nauwkeurigheid 
195 V - 253 V, 45 Hz - 65 Hz  
10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA 
-0% + 10% bij I n en 5I n 
-10% + 0% bij ½ I n 
0ms - 2000ms, ½ I n 
0ms - 300ms, I n algemeen 
0ms - 500ms, I n  selectief 
0ms - 40ms, 5I n 
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± 5% ± 2 digits 
½ I n tot 1.1 I n 
10% 

 

6.6 Spannings / Frequentie Meting 
Displaybereik 
Spanningsmeetbereik 
Resolutie 
Nauwkeurigheid  
Frequentiebereik  
Frequentie 
Nauwkeurigheid 
 

0V - 440V  
0V - 440V  
1V 
 ± 5% ± 2 cijfers 
45Hz - 65Hz 
± 1Hz 
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7 Omgevingsomstandigheden 
 
De TM1010 is ontworpen om testen en metingen uit te voeren in een 
droge omgeving. 

Maximale barometrische hoogte voor het maken van metingen is 2000m. 

Overspanningscategorie IEC 60664 / IEC 61010, 300V Categorie III. 

Vervuilingsgraad 2 volgens IEC 61010-1. 

Beschermingssysteem IP40 volgens IEC 60529. 

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Interferentie-immuniteit en 
geëmitteerde interferentie conform IEC 61326-1. 

Bedrijfstemperatuurbereik van 0°C tot 40°C, zonder vochtcondensatie. 

De TM1010 kan worden opgeslagen bij elke temperatuur tussen -25°C en 
+65°C (relatieve vochtigheid tot 90%). De batterijen moeten uit het 
instrument worden gehaald voor opslag. 

Operationele hoogte: 0 tot 2000 meter 

  



TM1010                                              Gebruikershandleiding 

-37- 

 

8 Onderhoud 
 

Voordat u de TM1010 opent, moet u controleren of deze is 
losgekoppeld van alle spanning! Gevaar voor elektrische 
schokken! 

8.1 Voorbereiding om aan de TM1010 te werken 
Laat de TM1010 als volgt spanningsloos zijn voordat u het instrument 
opent: 

Schakel het apparaat uit met behulp van de draaischakelaar door 
de stand Uit op de draaischakelaar te selecteren. 

Ontkoppel alle meetsnoeren van het apparaat 

8.2 De TM1010 beveiligen 
Onder bepaalde omstandigheden kan de veilige werking van de TM1010 
niet langer worden verondersteld: 

Zichtbare schade aan de behuizing van het instrument. 
Onjuiste meetresultaten. 
Herkenbaar misbruik van het instrument als gevolg van  
     langdurige opslag onder onjuiste omstandigheden. 
Herkenbaar misbruik van het instrument door buitengewone 
     transportstress. 
Controleer het batterijvak op tekenen van lekkage van  
     batterijelektrolyten. 

In deze gevallen moet de TM1010 onmiddellijk worden uitgeschakeld, van 
een test- of meetfunctie worden losgekoppeld en worden beveiligd om 
verder gebruik te voorkomen. 
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8.3 Reiniging 
Maak de behuizing van de TM1010 schoon met een schone, droge doek. 

Vermijd het gebruik van oplosmiddelen en schurend schuurmiddel om de 
behuizing van de TM1010 te reinigen. 

Controleer of de contacten van de batterij en het compartiment vrij zijn van 
elektrolytische contaminatie. 

Elke verontreiniging van de batterijcontacten of het compartiment moet 
worden gereinigd met een droge doek. 

8.4 Vervanging van de batterij 
Voordat u de TM1010 opent, moet u controleren of deze is 
losgekoppeld van alle spanning! Gevaar voor elektrische 
schokken! 

Schakel het apparaat uit door de 
stand Uit op de draaischakelaar te 
selecteren. 

Ontkoppel alle meetsnoeren van het apparaat. 

Plaats de TM1010 met de voorzijde naar beneden en ontgrendel de 4 
geborgde schroeven in het deksel van het batterijvak. 

Verwijder het deksel van het batterijvak. 

Verwijder de lege batterijen uit het compartiment. 

Plaats een nieuwe set AA 1,5 V-batterijen. 

Verplaats het batterijklepje over het batterijcompartiment en zet het vast 
met de borgschroeven van het batterijdeksel. 
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8.5 Vervanging van de zekering 
Voordat u de TM1010 opent, moet u ervoor zorgen dat deze is 
losgekoppeld van alle voltages! Gevaar voor elektrische 
schokken! 

Alle vervangende zekeringtypen zijn gespecificeerd voor nominale 
waarden en afmetingen op het deksel van het 
batterijcompartiment op de TM1010. 

Schakel het apparaat uit door de stand Uit op de draaischakelaar te 
selecteren. 

Ontkoppel alle meetsnoeren van het apparaat. 

Plaats de TM1010 met de bedrukte zijde naar beneden en laat de vier 
vastgezette schroeven in het deksel van het batterijcompartiment los. 

Verwijder het deksel van het batterijvak. 

Til het ene uiteinde van de zekering uit de zekeringhouder met behulp van 
een platte schroevendraaier. 

Til de defecte zekering volledig uit de zekeringhouder. 

Plaats een nieuwe zekering zoals beschreven en gespecificeerd door de 
tekst op het deksel van het batterijvak. 

Zorg ervoor dat de nieuwe zekering op zijn plaats zit en gecentreerd in de 
zekeringhouder. 

Verplaats het batterijklepje over het batterijcompartiment en zet het vast 
met de borgschroeven van het batterijdeksel. 
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8.6 Service en kalibratie 
Om de opgegeven nauwkeurigheid van de meetresultaten te behouden, 
moet het instrument regelmatig opnieuw worden gekalibreerd door de 
fabrikant of een geautoriseerde servicemonteur. We raden een 
herkalibratieperiode van een jaar aan. 

8.7 Onderdelen 
Omschrijving      Onderdeel nr. 
3-draads lead set met krokodillenklemmen  LS3W9073 
Schuko netsnoer     ML9073 
Handgreepbediening    RP9118 
Draagkoffer      TM1002 
1.6A 1000V HRC FF-zekering 
 
 
Neem voor hulp of advies over onderhoud en kalibratie contact op met: 

GMC-Instruments Nederland B.V. 
Service afdeling  
Daggeldersweg 18 
3449 JD  Woerden 

Tel: 0348 – 421155 
e-mail: service@gmc-instruments.nl 
web: www.gmc-instruments.nl

 
 
 

` 

 

 

mailto:service@gmc-instruments.nl
http://www.gmc-instruments.nl
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Uw verkoopkanaal: 
GMC-Instruments Nederland B.V. 
Daggeldersweg 18 
3449 JD  Woerden 

Tel: 0348 - 421155 

e-mail: verkoop@gmc-instruments.nl 
web: www.gmc-instruments.nl 

 

mailto:verkoop@gmc-instruments.nl
http://www.gmc-instruments.nl

