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1. INTRODUKTION

A9 är en handburen digital strömtång med öppen tångkäft. Den kan användas för de flesta anläggningar där 
AC-strömmätning erfordras och där man enkelt och snabbt behöver komma åt den strömförande ledaren samt 
där man dessutom kan utföra noggrann mätning av höga strömmar.

A9 mäter:
• AC/DC-spänning TRMS
• AC-ström TRMS
• Resistans/Motstånd
• Kapacitans 
• Frekvens
• Kontinuitet (”Summer”)
• Diodtest
• Temperatur

Instrumentet har funktioner såsom:
• Auto Power OFF (kopplas ur efter en period av inaktivitet)
• Data Hold (”fryser” mätvärdet på display)
• Bakgrundsbelysning LCD-display
• True RMS

2. SÄKERHET

Internationell säkerhetssymbol

Denna symbol, i samband med en terminal, indikerar att det vid normal användning kan 
 f förekomma farliga spänningar.

Dubbel isolering.

SÄKERHETSMEDDELANDEN
• Överskrid inte det maximalt tillåtna ingångsområdet på vald funktion.
• Påför inte spänning till apparaten när motstånd/kontinuitet har valts.
• Ställ in funktionsväljaren på OFF (AV) när apparaten inte är i bruk.
• Ta ur batterier om instrumentet inte skall användas under en tidsperiod på 60 dagar.

VARNING!
• Ställ in funktionsbrytaren på korrekt position för mätning.
• När man mäter spänning får man inte skifta till ström/motstånd-inställningar under mätningen.
• Utför ingen mätning på kretsar där spänningen överstiger 600 V.
• När du ändrar område, koppla alltid ur mätledningarna från kretsen under testning.
• Byt batteri så snart indikatorn för låg batterinivå visas.
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3 ELIT A9

FÖRSIKTIGHET
• Felhantering och felanvändning av denna apparat kan leda till skador, stötar eller dödsfall. Läs och förstå 

denna bruksanvisning innan du använder apparaten.
• Ta alltid bort mätledningar från mätobjektets ledare innan du byter batteri.
• Kontrollera status hos mätledningar och instrumentet när det gäller eventuella skador innan du använder 

apparaten. Reparera eller ersätt delar vid eventuella skador innan användning.
• Tillämpa stor försiktighet när du utför mätningar i det fall spänningen är större än 25VAC RMS eller 35VDC. 

Spänning över denna nivå kan ge upphov till risk för stötar.
• Ladda alltid ur kondensatorn och koppla ur strömmen från enheten under testning innan du utför diod-, 

motstånds- eller kontinuitetstester.
• Spänningsmätning i stickkontakter kan vara svårt på grund av osäkerheten i samband med de infällda 

elektriska kontakterna. 
• Om utrustningen tillämpas på ett sätt som inte är specificerat av tillverkaren ELIT AS, kan skyddet av utrust-

ningen försvagas.

3. BESKRIVNING

INSTRUMENTBESKRIVNING

1. Öppen tångkäft
2. NCV-indikatorljus
3. LI-testknapp
4. Data Hold knapp

Modus-knapp
Bakgrundsbelysning-knapp

5. VoltSense-knapp
6. Funktionsväljare
7. LCD display
8. COM-ingångsterminal
9. V CAP TEMPHz terminal
10. Batterilock

 SE

Funktion Max in

A AC  TRMS 200A AC

V DC, V AC  TRMS 1000V DC/AC

Frekvens 600V DC/AC

Resistans, kapacitans, diodtest 250V DC/AC

Temperatur 250V DC/ AC
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4. DISPLAYENS SYMBOLBESKRIVNING

HOLD Data Hold
Minus symbol Negativ avläsning i display     
0 til 3999         Mätdisplaysiffror  
AUTO Autoområde modus
DC/AC Likström/växelström

Låg batterinivå

mV or V Millivolt eller volt (spänning)
Ohm (motstånd)

A Ampere (ström)
Hz Hertz (frekvens)
°C Fahrenheit och Celsius-enheter (temperatur)
n, m, , M, k Mätenhet prefix: nano, milli, micro, mega och kilo 

Kontinuitetstest (“summer”)
Diodtest

5. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

FUNKTION OMRÅDE NOGGRANNHET
(% av avläsning + siffror)

UPPLÖSNING

DC-SPÄNNING
(Auto Sense)

4V ± (1.5% + 2d) 1mV

40V ± (1.5% + 2d) 10mV

400V ± (1.5% + 2d) 100mV

1000V ± (2% + 2d) 1V

FUNKTION OMRÅDE NOGGRANNHET
(% av avläsning + siffror)

UPPLÖSNING

AC-SPÄNNING
(Auto Sense)

TRMS

 ~4V ± (2% + 5d) 1mV

40V ± (1.5% + 2d) 10mV

400V ± (1.5% + 2d) 100mV

1000V ± (2% + 2d) 1V

Ingångsimpedans: Mohm
Överbelastningskydd 1000 V

Ingångsimpedans:  Mohm
Överbelastningskydd 1000V rms
Frekvensrespons: 50 Hz~400 Hz
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FUNKTION OMRÅDE NOGGRANNHET
(% av avläsning + siffror)

UPPLÖSNING

AC STRÖM
TRMS

A ± (3% + d) 10mA

Överbelastningskydd Maximum ingång 200 A
Frekvensrespons: 50 Hz~60 Hz

Överbelastningskydd  250 V RMS

Ingångssensitivitet: 10 mV RMS. Överbelastningsskydd 600 V rms

FUNKTION OMRÅDE NOGGRANNHET
(% av avläsning + siffror)

UPPLÖSNING

RESISTENS

400ohm ± (1.0% + 4d) 0.1ohm

4kohm ± (1.5% + 4d) 1ohm

40kohm ± (1.5% + 4d) 10ohm

400kohm ± (1.5% + 4d) 100ohm

4Mohm ± (1.5% + 4d) 1kohm

40Mohm ± (2.0% + 4d) 10kohm

FUNKTION OMRÅDE NOGGRANNHET
(% av avläsning + siffror)

UPPLÖSNING

FREKVENS

40Hz ± (1.0% + 2d) 0.01Hz

400Hz ± (1.2% + 2d) 0.1Hz

4KHz ± (1.2% +2d) 1Hz

40KHz ± (1.2% + 2d) 10Hz

400KHz ± (1.2% + 2d) 100Hz

10MHz ± (1.2% + 2d) 100Hz
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FUNKTION OMRÅDE NOGGRANNHET
(% av avläsning + siffror)

UPPLÖSNING

TEMPERATUR (-20 til 760°C) ± ( .0% + 5°C) 0,1°C

FUNKTION TESTFÖRHÅLLANDE AVLÄSNING

DIOD
Ledarriktning DCA är cirka ,5 
mA och i spärriktning cirka V

Spänningsfall i ledarriktning på diod

KONTINUITET 
“SUMMER”

Summer ger en lång ton om motståndet 
är under 50 ohm

Sensor: K Typ banankontakt

Överbelastningskydd 250 V RMS

Överbelastningskydd 250 V RMS

FUNKTION OMRÅDE NOGGRANNHET
(% av avläsning + siffror)

UPPLÖSNING

KAPACITANS

4nF ± ( % + 0d)  nF

40nF ± ( % + d) 1 F

400nF ± (3.0% + 5d) nF

4μF ± (3.0% + 5d) 1nF

40μF ± (3.0% + 5d) μF

00μF ± ( % + 10d) μF
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6. ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

Kapsling  Dubbel isolering, sprutsäker
Display  3-3/4 siffer display (4 000 tecken), bakgrundsbelysning , LCD-skärm
Kontinuitetskontroll ”Summer”-ljud under 50 ohm

Diodtest  Typisk testström på  mA; Öppen kretsspänning är  
typisk ....<  VDC

Låg batterinivå ‘      ’ på display
Över område: ‘OL’ på display
Mäthastighet 3 avläsningar per sekund, nominell
Temperatursensor Type K termoelement.
Ingångsimpedans  (VDC og VAC)
Arb. temperatur (41°F til 104°F) 5°C til 40°C
Förvaringstemp (-4°F til 140°F) -20°C til 60°C
Bruksfuktighet Max 80 % upp till 87 °F (31 °C) minskar linjärt till 50 % vid 104  

°F(40 °C)
Förvaringsfuktighet <80% 
Brukshöjd  (7000ft.) 2000meter maksimalt.
Batteri 2x1.5VAAA Batteri
Auto power OFF Efter ca. 30 minutter

Säkerhet För normalt bruk (inte EX-område) och i överensstämmelse med  
fastställda krav för dubbel isolering för IEC1010-1 (2001):
EN61010-1 (2001). Over range/Över område spänningskategori III 1000 V  
och kategori IV 600 V, föroreningsgrad 2.

7. ANVÄNDNING

OBS! Läs och sätt dig in i alla förhållningsregler och varningsmeddelanden i denna bruksanvisning innan du 
använder detta instrument. Ställ in funktionsväljaren på OFF (AV) när apparaten inte används.

AC-strömmätning
VARNING! Kontrollera och säkerställ att alla mätledningar/testkablar är bortkopplade från mätaren/testinstru-
mentet innan du utför mätningar med hjälp av strömtången.

1. Ställ in funktionsbrytaren på växelström (AC).
2. Placera den öppna tångkäften runt ledningen (låt ledningen vara så centrerad som möjligt).
3. Läs av resultatet på displayen.

AC/DC-spänningsmätning.
1. Sätt den svarta mätledningen i COM-terminalen och den röda mätledningen i den positiva V•Hz%•  •CAP•     TEMP-terminal.

2. Automatisk växling mellan AC eller DC
3. Koppla mätspetsarna parallellt med kretsen som skall mätas.
4. Läs av värdet på LCD-displayen.
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ELIT A9 8

Motståndsmätning (resistans)
•CAP•TEMP-terminalen.1.  Sätt den svarta mätledningen i COM-terminalen och den röda i den positiva V•Hz%•

2.  Ställ in funktionsväljaren på  •CAP• 

3. Avänd MODE-knappen för att välja Resistens-mätning.
4.  Koppla mätspetsarna över kretsen eller komponenten under testning.
5.  Läs av motståndsvärdet på LCD-displayen.
Obs!: när denna position är vald kan inte Data Hold och bakgrundsbelysning 
användas.

Kontinuitetsmätning (”summermätning”)
1. Sätt den svarta mätledningen i COM-terminalen och den röda mätledningen i den röda terminalen.
2. Ställ in funktionsväljaren på •CAP•

3. Använd MODE-knappen för att välja kontinuitet ”summer”      . Displayikon kommer att skifta när MODE-knappen trycks in.
4.  Koppla mätspetsarna över kretsen eller komponenten under testning.
5.  Om motståndet är under 50  kommer en ton att höras.

Kapacitansmätning
VARNING! För att undvika elektrisk stöt måste kondensatorn laddas ur innan mätning. 
1. Ställ in funktionsväljaren på •CAP•      position.
2.  Sätt i den svarta mätledningen i den negativa COM-terminalen och röd mätledning i 
V•Hz%• •CAP•   •TEMP      -terminalen.
3. Använd MODE-knappen för att välja CAP-mätning.
4.  Koppla mätspetsarna över kretsen eller komponenten under testning.
5.  Läs av kapacitansvärdet på displayen.
6.  Displayen kommer att visa korrekt decimaltecken och värde.
Obs!: När denna position är vald kan inte Data Hold och bakgrundsbelysning användas.
När det gäller mycket stora värden i kapacitansmätning kan det ta flera minuter innan den slutliga avläsningen stabiliseras.

Diodmätning
1. Sätt den svarta mätledningen i COM-terminalen och den röda mätledningen i den positiva

V•Hz%• •CAP•      •TEMP-terminal.
2. Ställ in funktionsväljaren på •CAP•      position.
Använd MODE-knappen för att välja diod-funktionen om nödvändigt (diodsymbolen visas på LCD-displayen vid 
diodtest-inställning).
3. Håll testkablarnas mätspetsar intill diod eller halvledare under test
4. Kasta om ledningspolaritet genom att kasta om de röda och svart ledningarna.
5. Dioden kan evalueras enligt följande: Om en avläsning visar ett värde (typiskt 0,400 V till 0,900 V) och den 
andra avläsningen visar OL, är dioden bra. Om bägge mätningarna visar OL är enheten öppen. Om bägge mätnin-
garna är mycket små eller ”0” är enheten kortsluten.
Obs!: När denna position är vald kan inte Data Hold och bakgrundsbelysning användas.
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Frekvensmätning
1.  Sätt den svarta mätledningen i COM-terminalen och den röda mätledningen i den 

positiva V•Hz%• •CAP•     •TEMP-terminalen.
2.  Ställ in funktionsväljaren på Hz-position.
3.  Läs av frekvensresultatet på displayen.

Temperaturmätning
1. Ställ in funktionsväljaren på TEMP-position.
2. Ställ in temperatursonden i den negativa COM terminalen och V•Hz%• •CAP•TEMP

i den positiva terminalen, kontrollera polaritet.
3. Håll temperaturmätarens spets mot komponenten som skall mätas. Håll mot komponenten tills

värdet har stabiliserat sig.
4. Läs av värdet på displayen.

VARNING! För att undvika elektrisk stöt, måste du ta bort termoelementets sond innan du byter till en 
annan mätfunktion.

BERÖRINGSLÖS SPÄNNINGSDETEKTERING (NCV):
NCV=NonContactVoltage-funktionen fungerar på alla vridbrytarens positioner (ej OFF).
1. Testa detektorn på en känd spänningsförande krets innan användning.
2. Håll den översta delen på mätaren mycket nära spänningskällan.
3. Tryck, och håll intryckt, "VoltSence"-knappen för att använda funktionen
4. Om spänningen finns på plats kommer det röda ljuset lysa och summer ljuder. 

OBS!: Vidrör inte toppen på apparaten när du använder denna funktion.

LowZ-TEST
LowZ-test innebär lågt ingångsmotstånd. I DCV/ACV-inställning kan man trycka in brytaren ”LowZ" som då 
ändrar ingångsmotståndet från 10 M  till cirka 250 k .
OBS!: Övre mätområdsskydd är: 250 V RMS

VOLTSENSE-knapp
Denna knapp måste hållas nere för att NCV=VoltSence-funktionen skall aktiveras.

MODE-knappen
Endast vid mätning av motstånd, kontinuitet, kapacitans och diodtest kan MODE-knappen användas. Med 
denna knapp växlar man funktion mellan ovan funktioner. 

DATA HOLD-knappen
För att ”frysa” mätavläsningen på skärmen trycker man på HOLD-knappen. Medan Data Hold är aktiv kommer 
HOLD visas på LCD-skärmen. Tryck på HOLD-knappen igen för att gå tillbaka till normal mätinställning.
Obs!: Vid mätning av motstånd, kontinuitet, kapacitans och diodtest kan HOLD-funktionen inte användas.

LCD-bakgrundsbelysningsknapp
LCD är utrustad med bakgrundsbelysning för lättare avläsning, särskilt fördelaktig i svagt upplysta områden. 
Tryck på HOLD-knappen i minst 1 sekund för att slå på bakgrundsbelysningen. Tryck igen i minst 1 sekund för 
att slå av bakgrundsljuset.
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Automatisk avstängning (Auto Power OFF):
För att spara batterilivslängd kommer apparaten automatiskt att slå av efter cirka 30 minuter. För att slå på ap-
paraten igen; ställ funktionsbrytaren på OFF och därefter till önskad funktionsposition. 

8. UNDERHÅLL

VARNING! För att undvika elektrisk stöt måste du koppla ur instrumentet från varje krets samt lossa 
mätledningarna från ingångsterminalerna och slå av instrumentet innan du öppnar batteriluckan. Använd 
inte apparaten när luckan är öppen.

Batteribyte
1.Lossa Phillips-skruven som fäster batteriluckan.
2.Öppna batterifacket.
3.Ersätt med 2 st 1,5 V AAA-batterier.
4.Stäng batteriluckan.

Rengöring och förvaring
Torka apparaten periodvis med en trasa som är lätt fuktad med vatten och milt rengöringsmedel. Använd inte 
slipmedel, tvättmedel eller lösningsmedel. Om mätaren inte skall användas under en 60-dagarsperiod eller 
under en ännu längre tidsperiod, ta ur batterierna och förvara dem separat.

Byte av tempatursond
Vid byte av dålig temperatursond (med bananstickkontakt) är artikenumret TP-A9.
Obs!: För att använda en K-typ termoelementsond som avslutas med subminiatyr kontaktdon (flatstift)-kontakt 
kommer subminiatyr kontaktdon till-banankontakt adapter (delnummer TIK-4) att erfordras.

Service, serviceavtal eller reparation
För allmän service/reparation, serviceavtal för detta instrument eller andra instrument i er instrumentportfölj, 
kontakta Kamic Installation AB:

Kamic Installation AB
Körkarlsvägen 4
653 07 Karlstad
Sverige

Tlf. +46 54 57 01 20 
mail: info@kamic.se 
www.kamic.se
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