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Odniesienia zaznaczone na testerze lub 
w instrukcji obsługi:

Ostrzeżenie o potencjalnym niebezpieczeństwie,

należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.

☞Odnośnik. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi.

Ostrożnie! Niebezpieczne napięcie.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Sprzęt do pracy pod napięciem

Ciągła podwójna lub wzmocniona izolacja jest zgodna

z kategorią II DIN EN 61140.

Symbol zgodności oznacza, że przyrząd jest zgodny

z obowiązującymi dyrektywami. Jest on zgodny z

dyrektywą EMC (2014/30/UE). Spełniona jest norma

EN 61326-1. Jest on również zgodny z dyrektywą

niskonapięciową (2014/35/UE), spełnia normę

EN61243-3:2014 .

Tester jest zgodny z normą (2012/19/EU) WEEE

Instrukcja zawiera informacje i odnośniki niezbędne

do bezpiecznej obsługi i konserwacji testera.

Przed rozpoczęciem użytkowania testera

(uruchomieniem/montażem) użytkownik proszony jest

o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i

przestrzeganie jej we wszystkich rozdziałach.

Niezapoznanie się z instrukcją obsługi testera lub

nieprzestrzeganie zawartych w niej ostrzeżeń i

zaleceń może spowodować poważne obrażenia ciała

lub uszkodzenie testera.

Należy zawsze ściśle przestrzegać odpowiednich

przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom,

opracowanych przez stowarzyszenia zawodowe
1. Wprowadzenie / Pakiet produktów

Tester napięcia 11 1438 jest uniwersalnym urządzeniem

do prób napięciowych, prób ciągłości, prób pola wirującego

i prób wyzwalania RCD.

Tester jest skonstruowany zgodnie z najnowszymi

przepisami bezpieczeństwa i gwarantuje bezpieczną i

niezawodną pracę.

Próbnik napięcia 11 1438 charakteryzuje się 

następującymi cechami:

• Zaprojektowane zgodnie z międzynarodowymi 

normami bezpieczeństwa. EN61243-3:2014

• Kategoria pomiaru (CAT.) IV 600V, III 1000V

• Test napięcia AC i DC do 1000Vac i 1500Vdc z 

wyświetlaczem LCD

• Wskazanie polaryzacji

• Jednobiegunowe badanie fazy

• Test rotacji faz

• Test zadziałania wyłącznika RCD

• Test ciągłości

• Test rezystancji

• Automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania

• Światło latarki

• IP64 (IEC60529)

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy 

instrument nie jest uszkodzony.

Opakowanie produktu zawiera:

1 szt Tester 11 1438

2 szt. adapterów końcówek pomiarowych 4 mm

2 szt. osłona końcówki pomiarowej CAT III/ 1000V

2 szt. baterii 1,5 V, IEC LR03

1 szt. instrukcja obsługi

7. Przeprowadzanie testów

7.1 Próba napięciowa

• Podłącz obie sondy do badanego obiektu.

• Napięcie jest wskazywane przez diody LED i LCD

• Brzęczyk włącza się po przekroczeniu napięcia

progowego 50 VAC lub ok. 120 VDC.

• Biegunowość napięcia jest wskazywana w następujący

sposób.

➘ AC: dioda LED + i - 12V świeci się

➘ +DC: dioda LED +12V świeci się

➘ -DC: -dioda LED 12V świeci się (a "-" jest wyświetlane na

wyświetlaczu LCD)

☞Gdy sonda L2 + jest biegunem dodatnim (ujemnym),
dioda LED wskazuje polaryzację "+DC" ("-DC")dioda
LED wskaźnika polaryzacji wskazuje "+DC" ("-DC").

☞Podczas testu napięcia może zapalić się dioda LED L lub

R.

☞W przypadku wyczerpania baterii świeci się dioda LED

ELV >50VAC, >120VDC

7.2 Test fazy jednobiegunowej

☞ Funkcja tego testu może nie być w pełni osiągnięta, jeśli

stan izolacji/uziemienia użytkownika lub badanego
urządzenia nie jest wystarczająco dobry. Weryfikacja
obwodu pod napięciem nie powinna być uzależniona od
Tylko od jednobiegunowej próby fazowej, ale od próby
napięciowej.

• Trzymaj tester dobrze w dłoni. Podłącz sondę "L2 +" do

badanego obiektu.

Jednobiegunowa dioda LED świeci się, a brzęczyk

wydaje dźwięk, gdy w badanym obiekcie występuje

napięcie o wartości co najmniej 100 V AC.

(Pol≥100VAC).7.test rotacji w 3 fazach

• Diody LED L i LED R do testowania rotacji faz mogą

działać w różnych systemach okablowania, ale

skuteczne wyniki testów można uzyskać tylko w

przypadku trójfazowego systemu czteroprzewodowego.

• Trzymając dobrze tester w dłoni, podłącz obie sondy do

badanego obiektu.

• Napięcie międzyfazowe jest wskazywane przez diody

LED napięcia.

• Dioda LED R świeci dla prawego pola obrotowego.

• L Dioda LED świeci się dla lewego pola obrotowego.

• Zasada pomiaru: Przyrząd wykrywa narastanie fazy w

odniesieniu do użytkownika jako uziemienie.☞ Funkcja tego testu może nie być w pełni osiągnięta, jeśli

stan izolacji/uziemienia użytkownika lub badanego
urządzenia nie jest wystarczająco dobry.

7.4 Test zadziałania wyłącznika

różnicowoprądowego

☞ Do prób napięciowych w systemach z wyłącznikami
różnicowoprądowymi (RCD) (wyłączniki
różnicowoprądowe) wyłącznik RCD może być
wyzwalany prądem upływu o wartości znamionowej 10
mA lub 30 mA w jednofazowym systemie zasilania AC
230 V.

• Podłącz sondy "L1" i "L2" między L i PE instalacji

zabezpieczonej wyłącznikiem RCD.

• Naciśnij jednocześnie oba przyciski Trip TEST RCD

Push-.

• Wyłącznik RCD powinien zadziałać.
7.5 Test ciągłości (Rx) / Test diody

Przed pomiarem należy odłączyć napięcie od badanego

obwodu/obiektu.

• Sprawdź brak napięcia, wykonując na badanym

obiekcie próbę napięciową z dwoma biegunami.

Jeśli mimo odłączenia sprawdzanej części pojawi się

komunikat "napięcie obecne", zaleca się sprawdzenie

dodatkowymi środkami, czy mierzone napięcie jest

napięciem zakłócającym, czy nie.

4. Przeznaczenie

Tester może być używany wyłącznie w warunkach i do

celów, do których został zaprojektowany. Dlatego należy w

szczególności przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa,

danych technicznych oraz warunków środowiskowych.

5. Informacje o testerze

1. Sonda pomiarowa, L1

2. Końcówka pomiarowa, L2

3. Światło latarki

4. Wyświetlacz

5. Przycisk światła latarki / aktywacja pomiaru R

6. Przyciski wyzwalacza TEST RCD

7. Korpus główny

8. Komora baterii

9. Dane techniczne

• Zakres napięcia: 6...1000V AC (40...400Hz), 6...1500V 

DC(±)

• LED Napięcie znamionowe: 

12/24/50/120/230/400/690/ 1000V, AC (40...400Hz), 

DC(±)

• Tolerancje dla diod LED zgodnie z normą EN61243-3

• Dioda LED wskazująca napięcie ELV >50VAC, 

>120VDC

• Czas reakcji: < 1s przy 100% każdego napięcia 

znamionowego

• Zasięg LCD: 6...1000VAC, 1500VDC(±)

• Rozdzielczość LCD: 1V

• LCD Dokładność : ±3%±3dgt (6...1000Vac/1500Vdc)

• LCD Wskaźnik przekroczenia zakresu: "OL"

• Prąd szczytowy: Is<3,5mA (przy 1000V)

• Obowiązek pomiarowy: 30s WŁĄCZONY (czas 

działania), 240s WYŁĄCZONY (czas powrotu do 

normalnego stanu)

• Zużycie baterii wewnętrznej: Około 80 mA

• Zakres napięcia testowego fazy jednobiegunowej: 

100...1000V AC (50/60Hz)

• Test rotacji faz: 170...1000V faza do fazy, AC 50/60Hz

• Test ciągłości: Zakres wykrywania 0...500kΩ + 50%

• Pomiar rezystancji: 0-1999Ω ±(5% + 10dgt); 

Rozdzielczość: 1Ω

• Bateria: 3V (IEC LR03 1,5V x 2)

• Temperatura: -5...40°C praca; -20...70°C 

przechowywanie, bez kondensacji

• Wilgotność: Maks. 85% RH

• Wysokość do 2000 m n.p.m

• Przepięcie CAT. III 1000V/ KAT. IV 600V

• Norma EN61243-3:2014

• Stopień zanieczyszczenia 2

• Ochrona: IP 64
10. Czyszczenie i przechowywanie

Tester nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji,

jeżeli jest używany zgodnie z instrukcją obsługi.

Przed czyszczeniem należy usunąć tester ze

wszystkich punktów pomiarowych.

Do czyszczenia aparatu należy używać lekko

zwilżonej szmatki z neutralnym detergentem. Nie

należy używać materiałów ściernych ani

rozpuszczalników.

Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie

działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury i

wilgotności lub opadów rosy.

Jeżeli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas,

należy wyjąć z niego baterie.

2. Środki bezpieczeństwa

Testery zostały skonstruowane i przetestowane

zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi

testerów napięcia i opuściły fabrykę w bezpiecznym i

doskonałym stanie.

Instrukcja obsługi zawiera informacje i referencje

niezbędne do bezpiecznej pracy i użytkowania testera.

Przed użyciem testera należy uważnie przeczytać

instrukcję obsługi i przestrzegać jej we wszystkich

aspektach.

3. Niebezpieczeństwo porażenia
prądem i inne zagrożenia

Aby uniknąć porażenia prądem, należy przestrzegać

środków ostrożności podczas pracy z napięciem

przekraczającym 120 V (60 V) DC lub 50 V (25 V) eff

AC. Zgodnie z normą DIN VDE wartości te stanowią

progowe napięcia kontaktowe (wartości w nawiasach

odnoszą się do ograniczonych zakresów, np. w

obszarach rolniczych).

Tester nie może być używany z otwartą komorą baterii

Przed użyciem testera należy upewnić się, że przewód

pomiarowy i urządzenie są w nienagannym stanie

technicznym. Należy zwracać uwagę np. na

uszkodzone kable lub wyciekające baterie.

Tester i akcesoria należy trzymać wyłącznie za

wyznaczone miejsca uchwytu, nie wolno przykrywać

elementów wyświetlacza. Nie wolno dotykać sond

pomiarowych.

Tester może być używany tylko w podanych zakresach

pomiarowych i w instalacjach niskonapięciowych do

1000 Vac/1500Vdc.

Tester może być używany wyłącznie w kategorii

obwodu pomiarowego, do którego został

zaprojektowany.

Przed i po użyciu zawsze należy sprawdzić, czy tester

jest w pełni sprawny (np. czy jest podłączony do

znanego źródła napięcia).

Tester nie może być dalej używany, jeśli jedna lub

więcej funkcji nie działa lub jeśli nie jest sygnalizowana

żadna funkcja.

Nie wolno używać testera podczas deszczu lub

opadów atmosferycznych.

Doskonałe wyświetlanie obrazu jest gwarantowane

tylko w zakresie temperatur od -5°C do +40°C przy

wilgotności względnej powietrza poniżej 85%.

Jeśli nie można zagwarantować bezpieczeństwa

użytkownika, tester należy wyłączyć i zabezpieczyć

przed niezamierzonym użyciem.

Bezpieczeństwo nie jest już gwarantowane, np. w

następujących przypadkach:

• oczywiste uszkodzenie

• uszkodzona obudowa, pęknięcia w obudowie

• jeśli tester nie może już wykonywać wymaganych

pomiarów/ testów

• przechowywane zbyt długo w niekorzystnych

warunkach

• uszkodzone podczas transportu

• przeciekające baterie

Tester jest zgodny z wszystkimi przepisami

dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej.

Niemniej jednak w rzadkich przypadkach może się

zdarzyć, że urządzenia elektryczne zostaną zakłócone

przez pole elektryczne testera lub tester zostanie

zakłócony przez urządzenia elektryczne.

Nigdy nie używaj testera w środowisku zagrożonym

wybuchem

• Podłącz obie sondy testowe razem lub naciśnij

przycisk włączania światła latarki, aby włączyć tester.

• Podłącz obie sondy pomiarowe do badanego obiektu.

W przypadku ciągłości (do ok. 500 kΩ) dioda LED

testu ciągłości - Rx świeci się i brzęczyk jest aktywny.

• Test ciągłości wyłącza się automatycznie po ok. 30

sekundach, jeśli nie zostanie wykryta ciągłość. Gdy

tester jest WYŁĄCZONY, w przypadku wykrycia

ciągłości zostanie on automatycznie włączony

ponownie.

7.6. Test rezystancji

Upewnij się, że test obiektu nie jest wykonywany na

żywo.

• Przełączyć na pomiar rezystancji przez krótkie

naciśnięcie przycisku latarki. Podłącz obie sondy

pomiarowe do badanego obiektu. Opór do 2k

wyświetlany na wyświetlaczu LCD. W przypadku

rezystancji mniejszej niż 30 Ω brzęczyk emituje ciągły

sygnał dźwiękowy, sygnalizując brak ciągłości.

• Drugie krótkie naciśnięcie powoduje przełączenie na

pomiar napięcia7.7 Światło latarki

• Naciśnięcie przycisku latarki spowoduje włączenie

światła, a po około 30 sekundach samoczynne

wyłączenie.

• Gdy światło latarki jest włączone, naciśnięcie

przycisku światła latarki na dłużej niż 6 sekund

spowoduje wyłączenie latarki.7.8 Data Hold

W trybie wstrzymania danych na ekranie LCD będzie

wyświetlana tylko ostatnio zapisana wartość

zmierzonego napięcia. Brak automatycznego

odświeżania odczytu na ekranie LCD w trybie Data

Hold, niezależnie od tego, czy tester napięcia jest

podłączony do obwodu pod napięciem, czy bez.

Wskaźniki napięcia LED będą zawsze pokazywać

rzeczywiste napięcie w obwodzie bez pomiaru.

• Po naciśnięciu przycisku Latarka przez ponad 2

sekundy włącza się funkcja wstrzymania danych, co

jest sygnalizowane krótkim dźwiękiem. Na

wyświetlaczu LCD pojawi się "ostatnia zmierzona

wartość" oraz symbol "HOLD". Funkcję wstrzymania

można wyłączyć ręcznie, naciskając ponownie

przycisk Latarka. Wyłączenie funkcji zostanie

zasygnalizowane krótkim sygnałem dźwiękowym.

8. Wymiana baterii

Po otwarciu obudowy baterii należy wyjąć sondy z

każdego punktu pomiarowego. Baterie są wyczerpane,

gdy nie można już wykonać testu ciągłości z

podłączonymi sondami pomiarowymi. Symbol baterii na

wyświetlaczu LCD oznacza niski poziom naładowania

baterii.

Wykonaj poniższą procedurę i wymień

baterie na nowe (typ IEC LR03 1,5 V).

• Odkręć komorę baterii za pomocą śrubokręta typu

Philips.

• Wyciągnij pokrywę komory baterii i wymień baterie.

Włóż nowe baterie zgodnie z oznaczeniami na

komorze baterii.

• Ponownie zamontuj komorę baterii.

Przed przystąpieniem do pomiarów należy upewnić się,

że pokrywa komory baterii jest prawidłowo zamknięta.

Elementy kontrolne

1. Otwór na brzęczyk do sygnalizacji akustycznej

2. Badanie pojedynczego bieguna Ostrzeżenie ELV

3. Test ciągłości

4. Pole obrotowe

5. Wyświetlacz LCD wskazujący napięcie, 

polaryzację i niski poziom naładowania baterii

6. Diody LED wskazujące napięcie 12 V i 

polaryzację

7. Wskazanie napięcia

Akcesoria

1. 4 mm końcówki pomiarowe,

2. Wtyczka na pokrywie (GS38)

3. Pokrowiec ochronny

6. Przygotowanie do testów

6.1 Automatyczne włączanie/wyłączanie

zasilania

• Tester włącza się, gdy wykryje ciągłość, napięcie

zmienne lub stałe powyżej ok. 6 V lub fazę pod

napięciem na L2 (test pojedynczego bieguna).

• Można ją włączyć za pomocą przycisku zapalania

latarki.6.2 Automatyczne wyłączanie zasilania

• Tester jest automatycznie wyłączany po 30

sekundach, gdy do sond nie jest doprowadzany

żaden sygnał.

• Światło latarki wyłącza się po ok. 30 sekundach.

6.3 Autotest

• Gdy tester napięcia jest wyłączony, zewrzyj obie

sondy L1 i L2, przytrzymaj zwarte sondy.

• Wszystkie diody LED, wszystkie symbole na

wyświetlaczu LCD i brzęczyk włączą się na 2

sekundy.

• Autotest zostanie uruchomiony automatycznie po

wymianie baterii.

Jeśli niektóre diody LED nie świecą się, niektóre

symbole na wyświetlaczu LCD nie świecą się,

brzęczyk lub latarka nie świecą się, urządzenie nie

jest bezpieczne w użyciu. Wymień baterię i ponownie

uruchom Autotest. Jeśli niektóre z tych wskazań nie

są ponownie włączone, urządzenie nie jest

bezpieczne w użyciu i NIE może być używane.

Nie należy używać testera, gdy aktywna jest

procedura Autotestu.

11.Wskazówki dotyczące 

bezpieczeństwa• W zależności od impedancji wewnętrznej detektora

napięcia, w przypadku obecności napięcia

zakłóceniowego będzie istniała inna możliwość

wskazania obecności lub braku napięcia roboczego.

• Detektor napięcia o stosunkowo niskiej impedancji

wewnętrznej, w porównaniu z wartością odniesienia

100 kΩ, nie będzie wskazywał wszystkich napięć

zakłócających o wartości napięcia początkowego

powyżej poziomu ELV. W kontakcie z badanymi

częściami detektor napięcia może chwilowo

rozładować napięcie zakłócające do poziomu

poniżej ELV, ale wróci ono do pierwotnej wartości po

usunięciu detektora napięcia.

• Jeżeli nie pojawia się wskazanie "napięcie obecne",

przed przystąpieniem do pracy zaleca się

zainstalowanie uziemienia.

• Detektor napięcia o stosunkowo wysokiej impedancji

wewnętrznej, w porównaniu z wartością odniesienia

100 kΩ, może nie pozwalać na jednoznaczne

wskazanie braku napięcia roboczego w przypadku

obecności napięcia zakłócającego.

• Jeżeli na części, która ma być odłączona od

instalacji, pojawia się komunikat "napięcie obecne",

zaleca się potwierdzenie w inny sposób (np. za

pomocą odpowiedniego detektora napięcia,

wizualnej kontroli punktu odłączenia obwodu

elektrycznego itp.), że na badanej części nie

występuje napięcie robocze, oraz stwierdzenie, że

napięcie wskazywane przez detektor napięcia jest

napięciem zakłóceniowym.

• Detektor napięcia deklarujący dwie wartości

impedancji wewnętrznej przeszedł pomyślnie test

zarządzania napięciami zakłóceniowymi i jest w

stanie (w granicach technicznych) odróżnić napięcie

robocze od napięcia zakłóceniowego oraz posiada

środki do bezpośredniego lub pośredniego

wskazania, który rodzaj napięcia jest obecny.

Tester napięcia
11 1438

Podręcznik

Hohenhagener Straße 1 - 5

D-42855 Remscheid
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Kapitel 07 

Spannungsprüfer 11 1438 mit 

abweichender Selbsttest-Funktion 

 
 

Gemäß Montageanleitung, Punkt 6.3 kann 

der Selbsttest des Geräts auf zwei Wegen 

gestartet werden: 
 

 

Bitte beachten: Dies gilt in der Form erst für 

die nächste Generation des Geräts 11 1438. 

Aktuell startet der Selbsttest nur nach dem 

Einlegen der Batterien! 

 
Sobald neue Geräte mit beiden Funktionen am 

Lager sind, erfolgt eine entsprechende 
Aktualisierung. 

Rozdział 07 

Miernik napięcia 11 1438 z różną funkcją 

autotestu  

 
 

Zgodnie z instrukcją instalacji, rozdział 6.3, 

autotest można uruchomić na dwa różne sposoby: 
 

 

 

Należy pamiętać, że dotyczy to tylko następnej 

generacji 11 1438. Obecnie dostarczane artykuły 

umożliwiają przeprowadzenie autotestu tylko po 

włożeniu baterii! 

 
Gdy tylko zaczniemy dostarczać nową wersję z 

obiema opcjami, przekażemy tutaj aktualizację. 

6.3 Autotest 

- Gdy tester napięcia jest wyłączony, zewrzyj obie sondy L1 i L2, 
przytrzymaj zwarte sondy. 

- Wszystkie diody LED, wszystkie symbole na wyświetlaczu LCD i 
brzęczyk włączą się na 2 sekundy. 

- Autotest zostanie uruchomiony automatycznie po wymianie baterii. 

Jeśli niektóre diody LED nie świecą się, niektóre symbole na 
wyświetlaczu LCD nie świecą się, brzęczyk lub latarka nie świecą 
się, urządzenie nie jest bezpieczne w użyciu. Wymień baterię i 
ponownie uruchom Autotest. Jeśli niektóre z tych wskazań nie są 
ponownie włączone, urządzenie nie jest bezpieczne w użyciu i NIE 
może być używane. 

Nie należy używać testera, gdy aktywna jest procedura Autotestu. 
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