
SNELLE STAPPEN: 

Neem de  Tohm-e. 

Sluit hem aan op een wandcontactdoos. 

Bekijk de weergegeven indicaties op de Tohm

-e en krijg inzicht in de aansluitingen, de fase-nul

spanning en de impedantie van het aardcircuit.

GEBRUIK : 

 Houd de Tohm-e in een hand (±90° draaibare steker kop)

 Indien nodig, draai de steker van Tohm-e om de verbinding te

vergemakkelijken.

 Maak verbinding met de geselecteerde wandcontactdoos.

 De Tohm-e zal opstarten.

 Indien nodig: draai de Tohm-e om het aflezen te vereenvoudigen

(door de ±90° steker kop)

 Tohm-e geeft de informatie, hieronder te zien, weer.

INDICATIE VAN DE TOHM-E : 

B1 - indicator LED toont dat er 

spanning staat op de WCD. Is 

deze aan ; let op! er staat 

spanning op de wandcontactdoos 

(WCD), zelfs als de andere 

indicaties uit zijn. 

B2 - Timer voor de meting van de 

aardcircuitimpedantie ; 

B3 - aardcircuitimpedantie ; 

B4 - Fase - nul spanning (true RMS 

waarde) ; 

B5 - Weergave van de contacten 

in de wandcontactdoos. 

Als de indicaties rood zijn is er 

waarschijnlijk een fout. 

CASE 1. NORMALE WCD EN AARDE : 

 Let op! Spanning op WCD!

 Aardcircuitimpedantie OK, 37.6 Ω (< 100 Ω).

 Fase-aarde spanning OK, 231 V~ ( > 195 V~ en < 253 V~).

 Wandcontactdoos OK, correct aangesloten (fase rechts, nul

links, PE aangesloten).

IMPEDANTIE METING ZS: 

Voor het meten van de aardcircuitimpedantie laat de Tohm-e een 

kleine meetstroom lopen van de fase naar aarde. De stroom is laag 

en zal de aardlekschakelaar (RCD) niet laten aanspreken (behalve 

als er al een lekstroom naar aarde aanwezig is) 

De timer B2 is gerelateerd aan de B3 aardcircuitweerstand meting. 

Enkele ogenblikken na de eerste verbinding en als de WCD geen 

fouten vertoont, zal de Tohm-e de eerste aardcircuitweerstand 

meting tonen. 

De timer zal daarna elke seconde aftellen, gedurende een cyclus 

van ongeveer 20 seconden. Tijdens deze cyclus zal de Tohm-e 

verschillende Zs metingen uitvoeren en opslaan in het geheugen. 

Aan het einde van de cyclus wordt een nieuwe waarde getoond. 

Dit is de gemiddelde waarde van de uitgevoerde metingen. 

Deze cyclus en de gemiddelde waarden laten de Tohm-e de 

elektrische installatie gedurende een periode controleren om 

daarmee de invloed van wisselingen in de impedantie te 

voorkomen. 

De meetwaarden kunnen variëren door de invloed van parallelle 

circuits en door de lage meetstroom.  

CASE 2. L EN N VERWISSELD : 

 Let op! Spanning op WCD!

 Aardcircuitimpedantie OK, 37.6 Ω (< 100 Ω).

 Fase-aarde spanning OK, 231 V~ ( > 195 V~ en < 253 V~).

 De wandcontactdoos is OK met als opmerking dat de Fase links

is aangesloten en de Nul rechts

CASE 3. GEEN VERBINDING MET AARDE : 

 Let op! Spanning op WCD!

 Aardcircuitimpedantie fout, PE ontbreekt.

 Fase-aarde spanning OK, 231 V~ ( > 195 V~ en < 253 V~).

 Wandcontactdoos fout, PE ontbreekt.
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Tohm-e TE-FR100, TE-FR100-TC. Voor WCD’s, 2P+E, TT. 

B3 
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CASE 4. AARDE NIET CORRECT : 

 Let op! Spanning op WCD!

 Aardcircuitimpedantie Zs fout, 175 Ω (< 100 Ω).

 Fase-aarde spanning OK, 231 V~ ( > 195 V~ en < 253 V~).

 Wandcontactdoos OK, correct aangesloten (fase rechts, nul

links, PE boven).

De Tohm-e hanteert een grenswaarde van 100 Ohm voor Zs. Voor 

Nederlandse situaties is een waarde van 166 Ohm toegestaan. KWx 

adviseert echter een zo laag mogelijke Zs. 
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 Compatible met

30 mA RCD’s.

 Draaiende kop.

 Voor 2P+aarde

WCD’s

 Ergonomisch

design.
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CASE 8. TWEE FASEN : 

 Let op! Spanning op WCD!

 Spanning L-N fout, 427 V~ (> 253 V~), er is mogelijk een tweede

fase aangesloten op de Nul

→Schakel de voeding uit en neem alle noodzakelijke veiligheids-

maatregelen.

CASE 5. GEVAAR! FASE OP DE PE : 

 Let op! Spanning op WCD!

 Aardcircuitimpedantie indicatie van nul Ohm, (0 Ω) .

 Indicatie van een fase-nul  verwisseling.

→ Dit is een typische situatie (spanning op de fase én aarde) . De

Tohm-e geeft geen directe indicatie van een fout, maar PAS OP.

ER IS EEN GEVAAR OMDAT DE SPANNING KAN WORDEN

AANGERAAKT via de randaarde contacten van de

wandcontactdoos.

→ Schakel de voeding uit en neem alle noodzakelijke veiligheids-

maatregelen.

V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E E N 

SPECIFICATIES: 

Bescherming is niet gegarandeerd indien de instructies niet worden 

opgevolgd. 

Meetcategorie (referentie naar aarde): 300 V~ CAT III, versterkte isolatie, 

class 2, vervuilingsgraad 2,  volgens EN / IEC 61010-1:2010. IP2X volgens EN / IEC 
60529. 

'~' wisselspanning (AC). 

'L', 'N' en 'PE' betekend Fase, Nul en Protective Earth (aarde) . 

'WCD' betekend wandcontactdoos of contactdoos. 

 Betekend waarschuwing, raadpleeg de gebruiksaanwijzing. 

Betekend waarschuwing, gevaar voor een elektrische schok. 

Betekend aardverbinding. 

Vervuilingsgraad 2. Alleen niet-geleidende vervuiling, behalve dat soms een 

tijdelijke geleiding wordt verwacht veroorzaakt door condensatie. De normale 
omgeving is in vervuilingsgraad 2.  

Gebruiker : de person die het instrument bedient voor het beoogde doel. 

Verantwoordelijke: individu of groep verantwoordelijk voor het veilig gebruik 

en onderhoud van  apparatuur. 

Omgevingscondities : vervuilingsgraad 2 (normale omgeving); opslag en 
temperatuurbereik van -20 ° C tot +40 ° C; maximale relatieve vochtigheid 80% bij 
temperaturen tot 31 ° C lineair afnemend tot 50% relatieve vochtigheid bij 40 ° C; 
hoogte tot 2000 m; het apparaat niet onder water; Alleen voor gebruik 

binnenshuis; gebruik het niet in een natte of explosieve omgevingen. 

Elektrische omgeving. 

CAT III (meetcategorie CAT III). Dit is het deel van de installatie vanaf de 
verdeler naar een eindpunt (WCD).  
Variatie in de voedingsspanning: -15 % / + 10 % (230 V~ - 240 V~).  

Wandcontactdoos test. De 'Mains Power On' indicator LED geeft aan dat er 
gevaarlijke spanning is ten opzichte van aarde, zelfs als de impedantie, spanning en 
stopcontact indicaties afwezig zijn. In sommige gevallen waarbij WCD’s verkeerd 
worden aangesloten, kan de Tohm-e niet direct de afwijking detecteren: 

 Tohm-e laat expres een 30 mA RCD trippen. Dit gebeurt in gevallen waarbij er
geen andere mogelijkheid om de fout te tonen, zoals bijvoorbeeld een WCD
met verwisselde Nul en PE.

 Tohm-e toont een aardcircuitimpedantie gelijk aan 0 Ohm. Dit zijn gevallen zoals

in voorbeeld 5, waarbij de fase op twee contacten is aangesloten of de nul op
twee contacten is aangesloten.

 Tohm-e blijft uitgeschakeld als er twee van de drie contacten op de WCD niet
zijn aangesloten. De Tohm-e is geen spanningsdetector; gebruik hem niet voor

deze toepassing.

Als de Tohm-e uitgeschakeld blijft op een correct functionerende WCD 

controleer dan de Tohm-e op een correct werkende WCD.  

Voeding : de Tohm-e krijgt zijn voeding vanuit de geteste  wandcontactdoos 

(geen accu of batterij).  

Voldoet aan de volgende standaarden EN / IEC61010-1:2010, EN / IEC61010

-2-030:2010,  EN / IEC61557-1:2007, EN / IEC61557-3:2007, EN / IEC62262, EN /
IEC60529, EN61326-1:2013 (standaard elektromagnetische omgeving), EN61326-2
-2:2013, EN61000-3-2:2006+A1/2009+A2/2009, EN61000-3-3:2008. Compatible

met de NF C 15 -100.

Voldoet aan de Europese Richtlijnen 2011/65/EU 'RoHS', 2006/95/EC 'LVD', 

2006/96/EC 'WEEE', 2004/108/EC 'EMC'. 

Aardcircuitimpedantie meetmethode :  methode volgens NF C 15-100 en 
standaarden EN / IEC 61557-1:2007, EN / IEC 61557-3:2007. 

Intrinsieke fouten en toleranties voor de aardcircuitimpedantie: 

Meetbereik Tolerantie Intrinsieke fout 
Van 0.0 Ω tot19.9 Ω ±0.7 Ω ±0.41 Ω 
Van 20.0 Ω tot 99.9 Ω ±6.1 Ω ±3.53 Ω 

Van 100 Ω tot 999 Ω ±7.0 Ω ±4.1 Ω 

Van 1.00 kΩ tot 2.00 kΩ ±16.0 Ω  ±9.24 Ω 

Aardcircuitimpedantie meetbereik : 0.0 Ω tot 2000 Ω. 

Aardcircuitimpedantie display resolutie :  0.0 Ω tot 2.00 kΩ. 

Stroom : 18 mA~, compatible met 30 mA~ RCD. 

Fase-aarde spanning meet toleranties : ±4 V~. 

Als Tohm-e aangeeft dat de contactdoos defect is of als de aanduidingen van Tohm
-e strijdig zijn, neem dan alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voordat u begint

te werken aan de elektrische installatie of contactdoos.

Compatible power sockets : een fase schuko of 2 polige Franse 

wandcontactdozen, 230 V~ - 240 V~, 50 Hz, TT stelsel. 
Maximale fase hoek : 18 °. 
Tohm-e heeft een correct op de elektrische installatie aangesloten WCD nodig 

teneinde de impedantie van de aardelektrode van de elektrische installatie te 
meten. De meetresultaten kunnen worden verstoord door de impedantiewaarden 
van extra circuits in parallel. 

GEBRUIK : 

Tohm-e is een WCD en aardcircuit tester. Het is een draagbaar instrument wat 
direct wordt aangesloten op de WCD. Het instrument is ontworpen voor gebruik 
door een voldoend onderricht persoon. De installatieverantwoordelijke is 

verantwoordelijk voor juist gebruik en onderhoud. 

De operator gebruikt het instrument om contactdozen te testen, voor het meten 

van de aardcircuitimpedantie en het meten van de fase - nul spanning. De bediener 
houdt deze in de hand en verbindt met een contactdoos. 
De elektrische installaties staan onder spanning wanneer de bediener de tests en 

metingen met Tohm-e uitvoert. 

Sluit niets aan op de Tohm-e. Deze is alleen bedoeld voor metingen aan een 

wandcontactdoos. 

Tohm-e is bedoeld om gebruikt te worden door een voldoend onderricht persoon 

die gevaarlijke situaties kan herkennen, en die is getraind in de noodzakelijke 
veiligheidsvoorwaarden voor het voorkomen van letsel tijdens het gebruik. 

Regelmatig reinigen van de verschillende onderdelen met een zachte katoenen 

doek die is bevochtigd met water en reinigingsmiddel na volledig loskoppelen 
Tohm-e. Droog de onderdelen volledig voor gebruik. 

Voor elk gebruik, controleer dan de werking van Tohm-e. Als het isolatiemateriaal 
beschadigd is (zelfs gedeeltelijk) moet Tohm-e worden geblokkeerd en afgedankt. 

Tohm-e geen spanningsdetector of spanningsaanwijzer, gebruik deze niet voor dat 
doel. 

Gebruik voor een volledige inspectie volgens NEN 1010 een installatietester. 
Informeer bij KWx naar de mogelijkheden. 
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CASE 6. ONJUISTE AANSLUITING : 

 De WCD is onjuist aangesloten. Dit is een indicatie dat er geen

spanning op de WCD staat. De Tohm-e kan de 30 mA RCD

uitgeschakeld hebben.

→Controleer of de Tohm-e goed functioneert. Sluit hem daarvoor

aan op een goed functionerende WCD. Als er nog steeds geen

weergave is dan is de Tohm-e defect.

→Neem in andere gevallen alle nodige veiligheidsmaatregelen voor

het werken aan de WCD. Het zou immers zo kunnen zijn dat

alleen de Fase is aangesloten en N + PE niet.
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CASE 7. GEVAAR : 

 Let op! Spanning op WCD!

→De WCD is niet goed aangesloten. Waarschijnlijk zijn fase en PE

verwisseld. PAS OP! In principe zijn fase en PE omgedraaid.

WEES VOORZICHTIG. ER IS EEN GEVAAR OMDAT DE

SPANNING KAN WORDEN AANGERAAKT via de randaarde

contacten van de wandcontactdoos.

→Schakel de voeding uit en neem alle noodzakelijke veiligheids-

maatregelen.
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