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Välkommen till en ny lektion där jag 
ger några tips på felsökning med isola-
tionsprovare.  KAMIC har tagit fram en 
speciell mätkabel, kallad bläckfisken, som 
underlättar i flera fall av felsökning med 
isolationsprovare. Bläckfisken kan
användas till bland annat följande:
• Isolationsmätningar i central/dosa/ 
   apparater/kabel
• Felsökning i 1-fas och 3-fas installationer

Förberedelser inför mätning
Läs igenom hela bruksanvisningen för det 
instrument som skall användas. Se alltid 
till så att anläggningen är spänningslös vid 
isolationsmätning. Om instrumentet är
anslutet till ett mätobjekt skall man aldrig 
röra en oanvänd testkabelanslutning. 

Exempel på felsökning av installation,
strömbrytare styr belysning i badrumOr-
saken till felsökning i en installation kan 
vara jordfelsbrytare som löser, säkringar, 
varmgång eller ej fungerande apparater 
etc. När installationen är i drift måste man 
se till att mätningen inte förstör appara-
ter eller blir felaktig pga påverkan från 
inkopplade laster. 
1. Kontrollera ritningar eller scheman  
    om sådana finns.
2. Slå på alla strömbrytare.
3. Bryt spänningen.
4. Om inte jordfelsbrytare finns, separeras                                                 
     nolledaren från plint eller med nollskruven.
5. Kontrollera att det verkligen är spänings-      
     löst med spänningsprovare.
6. Anslut bläckfisken och isolations- 
     provaren samt eventuella byglingar över      
     t ex dimmrar och trafos.
7. Utför isolationsprovningen.
8. Ta bort Bläckfisken och eventuella  
     byglingar överallt.
9. Anslut nolledaren innan spänningssättning. 

Tips!
• Om du ansluter faserna, nollan och 

eventuell tändtråd till samma punkt 
minskar du avsevärt risken för skada på 
elektronikkomponenter vid meggning.

• På rörelsedetektorer, skymningsrelä 
och dylikt byglas fas-tändtråd om 
belastningen utgörs av annat än 
glödlampor.

• Vid ljusreglering med dimmer för 
t.ex. elektronisk trafo, byglas antingen 
dimmern eller trafon med en

• krokodilledning för att mätningen 
skall bli rättvisande (se exempel 1).

Notera!
Isolationsfel på grund av fukt kan vara 
spänningsberoende. Elektronik kan 
skadas på sikt. Nedan följer några typiska 
genomgångsresistanser mätt med 500V 
isolationsprovare:
• Glödlampa 0.000060MΩ
• Lågenergilampa 0.200MΩ
• Lysrörsaramtur med  
   2x18W drossel 0.050MΩ.
• HF trafo230V/11,5V, 60VA 0.220MΩ.  
• Dimmer 300VA 0.030MΩ

Felsökning i 1-fas-installation
– isolationsprovaren ansluten i centralen



Det positiva med ovanstående metod är 
att det är lätt att ”fysiskt hålla ihop”  
ledningar från samma torix eller plint och 
elektroniska laster blir automatiskt byg-
lade. Negativt kan vara att det kan krävas 
mycket långa ledare till jordpunkt.

Tips!
Använd samma långa testsladd som du 
använder vid kontinuitetskontroll för an-
slutning till jordpunkt. Anslutningskontak-
terna på bläckfisken är 4 mm standard.

Isolationsprovning på nyinstallation i
befintlig anläggning
Förutsättningar: Anslut jorden till huvud-
jord innan meggning, Nollan och faserna 
frånkopplade, spänningslöst. Anslut fas 
och nollan till Bläckfisken och megga.
Resultatet skall vara minst 1000Ω. Vid fel, 
använd summer mellan jord och noll för 
att kontrollera så att dessa inte ligger ihop. 
Signal skall inte höras. Följ exempel 2 och 
3 för att hitta eventuella fel.

Exempel på isolationsprovning av enskild 
apparat med jordad stickpropp

Observera att apparater med 2-polig 
strömbrytare skall vara tillslagen annars 
mäter du endast fram till brytaren.

Meggning – ett fel visas! 
Gör enligt följande: 
1. Välj dosan med B+C ansluten och    
    koppla ur båda. Sedan ny meggning.
2. Vid fel gå till dosan med A inkopplad     
    och koppla loss denna. Sedan ny megg 
    ning. Vid OK koppla in B provisoriskt        
    med krokodilledningar. Sedan ny meggning.
3. Vid OK flyttas krokodilerna från B till C.   
   Sedan ny meggning etc. 

Det positiva med ovanstående metod är 
följande:
• Man vet att rätt grupp är ansluten.
• Bra vid installation med få kopplings-

punkter.
• Isolationsprovaren ansluts endast i 

centralen.
• Enkel och logisk felsökning.
• Anslutning är extra enkel i elcentraler.
• Bra vid fel orsakat av fukt som är svårt 

att härleda.
• Provningen ger ett systematiskt tillvä-

gagångssätt. Se upp vid ljusreglering 
med elektroniska trafos, dessa kan 
orsaka fel resultat, bygla dessa där 
de finns.

Tips!
Provisoriska förbikopplingar och koppling-
ar i dosor etc görs med  krokodilklämmor 
i varje ända på en testkabel. Fråga kunden 
om el-ritning kan tillhandahållas.

Felsökning i 1-fas-installation med 
isolationsprovaren i handen

Tips vid isolationsprovning
1. Slå på all belysning innan du bryter   
    strömmen.
2. Se till att det är spänningslöst när  
    strömmen brutits.
3. Vid nyinstallation av exempelvis kabel     
    skall jorden anslutas innan mätning.
4. Vid felsökning i installationer där jord- 
    felsbrytare orsakar att jordfelsbrytare  
    löser ut pga. överkänslighet. Apparater  
    med 2-polig brytning slås på, vatten 
    kokare och dylikt fylls med vatten över  
    elementet.
5. Finns det andra apparater på plats  
     t ex strykjärn eller brödrost etc. – se till  
     så att allt kontrolleras.
6. Glöm inte att stänga av apparaterna   
     innan spänningssättning.
7. Anslut nolledaren alternativt noll-  
    skruven innan spänningssättning.

Bra att ha tillhands vid isolationsprovning
Förutom Bläckfisken och isolationsprova-
re kan ytterligare hjälpmedel underlätta 
arbetet: Spänningsprovare, tångampere- 
meter, jordfelsströmtång, kontinuitets-
provare för kontroll av skyddsjord ≥ 4V, 
200mA, jordfelsbrytarprovare, krokodil-
ledning för byglingar, långa mätspetsar, 
krokodilklämmor, mätspetsar med gripklo 
(Enr 42 033 14).

Jag hoppas att vi ses igen i nästa nummer 
då jag återkommer med en ny lektion. 
Har du några önskemål om ämnen som vi 
kan ta upp är ni hjärtligt välkomna att höra 
av er till mig så kanske vi tar upp just ditt 
ämne.
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