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ALC-110-EUR 
Lekstroomtang
Ontworpen conform IEC/EN61557-13, VDE 0413-13
De ALC-110-EUR True RMS-lekstroomtang helpt gebruikers bij het meten, 
documenteren en in de loop van de tijd vergelijken van lekstroomwaarden. 
Dit ter voorkoming van ongeplande stilstandtijd en het identificeren van 
intermitterende uitschakelingen door aardlekschakelaars. Zonder dat er 
apparatuur hoeft te worden uitgeschakeld.

De ALC-110-EUR is ontworpen voor industriële toepassingen, zoals op 
lekstroom testen in installaties en voor het testen van apparaten.

Veiligheidscertificering 
Alle instrumenten van Beha-Amprobe, waaronder de Beha-Amprobe ALC-110-EUR, 
worden uitgebreid getest op veiligheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en 
robuustheid in ons geavanceerde testlaboratorium. Daarnaast worden  
Beha-Amprobe-producten voor het meten van elektriciteit geregistreerd door een 
onafhankelijk veiligheidslaboratorium, UL of CSA. Dit systeem zorgt ervoor dat  
Beha-Amprobe-producten voldoen aan de veiligheidsvereisten of deze overtreffen, en vele 
jaren gebruikt kunnen worden in zware, professionele omgevingen.
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Electrical 
Safety

Functies en kenmerken
• Volgens de norm voor lekstroomtangen  

IEC/EN 61557-13

• Geringe invloed van externe laagfrequente 
magnetische velden: Bij IN: 3,500 mA tot 600,0 mA  
≤ 30 A/m, bedrijfsklasse 2

• True RMS-metingen voor nauwkeurigheid bij het 
meten van complexe, niet-sinusvormige golfvormen

• Mechanische vergrendeling van de bek; 
bekopening 30 mm (1,2 inch)

• Hoogste resolutie van 0,001 mA, meten tot 60 A

• Selecteerbare filterfunctie elimineert ongewenste ruis

• Breed frequentiebereik van 15 Hz tot 1 kHz 
waardoor deze klem ideaal is voor een breed 
scala aan toepassingen, waaronder industriële en 
spoorwegtoepassingen

• Selecteerbare filters:  
- Functie laagdoorlaatfilter voor het doormeten van  
  apparatuur (volgens IEC/EN 61557-16, wijziging A)
- 50/60 Hz filter
- Geen filter

• Instelbare grenswaarden:  
0,25 mA, 0,5 mA, 3,5 mA, 10 mA, 12 mA

• Max-meetwaarden en Hold-functie

• Hoge veiligheidsspecificatie: CAT III 600 V

• Automatische uitschakeling zodat batterijen 
langer meegaan

• Verlicht display; automatische uitschakeling 
van de achtergrondverlichting en automatische 
uitschakeling van het display voor een langere 
gebruiksduur van de batterijen

ALC-110-EUR
Lekstroomtang

Robuuste, sterke 
rubberen behuizing 
voor goede grip

Groot digitaal 
scherm met 
staafdiagram en 
filterfunctie

Drukknop voor 
ontgrendeling  

van de bek

Vingerbescherming 
voor veilig gebruik

Mechanische 
vergrendeling; 
nauwsluitende klem 
voor een hogere 
nauwkeurigheid, 
waarbij verstoring 
door gemeten draden 
en magnetische 
velden wordt 
vermeden

Toepassingen
• Meten van aardlekstroom

• Meten van differentiaallekstromen

• Meten van lekstroom via de aardingsgeleider (PE)

• De bron van aardlekstroom opsporen

• Meting van stroomverbruik van apparaten in 
de sectoren onderhoud of klantenservice zonder 
onderbreking van de stroomkring
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Specificaties
Kenmerken ALC-110-EUR
Voldoet aan IEC/EN 61557-13 •

Gebouwd volgens IEC/EN 61010-2-032 •

Laagfrequente magnetische velden ≤ 30 A/m, bedrijfsklasse 2 bij IN: 3,500 mA tot 600,0 mA / 40 Hz tot 1 kHz 

Veiligheid, meetcategorie CAT III 600 V

True RMS •

AC-frequentie 15 Hz tot 1 kHz

Laagdoorlaatfilter 50 - 60 Hz, voor het doormeten van apparatuur volgens EN61557-16 wijziging A, zonder filter

Limietbeoordeling 3,5 mA, 10 mA, 12 mA, 0.25 mA, 0,5 mA

Bek-opening Max. 30 mm (1,2 inch)

Bekvergrendeling •

Functie achtergrondverlichting •

Overbelastingsbeveiliging 60 A

Automatische uitschakeling Inactief 20 minuten

Automatische bereikinstelling •

Max Hold •

Data Hold •

AC -stroom [1] [2] [3]

Bereik Resolutie
Nauwkeurigheid

15 tot 40 Hz 40 tot 50 Hz 50 tot 60 Hz 60 tot 1000 Hz

6,000 mA 0,001 mA ±(5,0%+5D) ±(2,0%+5D) ±(1,0%+5D) ±(2,0%+5D)

60,00 mA 0,01 mA ±(5,0%+5D) ±(2,0%+5D) ±(1,0%+5D) ±(2,0%+5D)

600,0 mA 0,1 mA ±(5,0%+5D) ±(2,0%+5D) ±(1,0%+5D) ±(2,0%+5D)

6,000 A 0,001 A Niet gespecificeerd ±(2,0%+5D) ±(1,0%+5D) ±(2,0%+5D)

60,00 A 0,01 A Niet gespecificeerd ±(2,0%+5D) ±(1,0%+5D) ±(2,0%+5D)
[1]  Crest Factor (C.F.) kan oplopen tot 3,0 bij 3000 counts. Voor non-sinusoïdale golfvormen: 1,0% toevoegen voor C.F. 1,0 tot 2,0 / 2,5% toevoegen voor C.F. 2,0 tot 2,5 / 4,0% 

toevoegen voor C.F. 2,5 tot 3,0. Positiefout van klem: +/- 1% van LCD-uitlezing
[2] Minimum-uitlezing is 0,010 mA.
[3] Bij gebruik onder magnetisch veld ≤ 30 A/m een foutcorrectie van ±0,3 mA op de nauwkeurigheid toepassen.

Algemene specificaties
Display Digitaal: 6000 counts, 5 keer per sec. geactualiseerd

Bereik Automatische bereikinstelling

Indicatie overschrijding van het meetbereik OL of -OL

Bedrijfstemperatuur
0 °C tot 30 °C (32 °F tot 86 °F), ≤ 80% relatieve vochtigheid

30 °C tot 40 °C (86 °F tot 104 °F), ≤ 75% relatieve vochtigheid
40 °C tot 50 °C (104 °F tot 122 °F), ≤ 45% relatieve vochtigheid

Hoogte tijdens bedrijf ≤ 2000 m

Opslagtemperatuur -20 °C tot 60 °C (-4 °F tot 140 °F)

Vervuilingsgraad 2

Temperatuurcoëfficiënt 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid)/°C (< 21 °C, > 25 °C)

Trillingsvereisten volgens IEC 61557-1, punt 4.10

Bestand tegen vallen 1,2 m (4 ft)

Batterij 2x batterijen 1,5 V IEC LR03 AAA

Gebruiksduur batterij Normaal 60 uur

Batterij bijna leeg

Veiligheidsspecificaties IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030, IEC/EN 61010-2-032, IEC/EN 61557-13

EMC IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61326-2-2

Goedkeuring door instanties

Afmetingen (H x B x L) 221 x 89 x 48 mm (8,7 x 3,5 x 1,8 inch)

Gewicht 410 g (0,9 lb) met geplaatste batterijen

Inclusief: Batterij (2x, IEC LR03, alkaline (AAA)), draagtas en gebruikershandleiding



Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en  
meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten 
in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de  
instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum
EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een 
Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten 
worden behandelt door technici die zijn opgeleid door de fabrikant 
en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er 
worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie 
van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact. 

Kalibratielaboratorium
Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een 
RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de 
scope bij accreditatienummer K105.

Mobiele Service
Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en  
Zaventem beschikken wij ook over een laboratorium op wielen 
met de naam “Mobiele Service”. Dit biedt vertrouwde 
service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten  
met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. 
Via een gratis webportal (mijnkws.nl) heeft u altijd 
en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

Verhuur van meetinstrumenten
	� Uitgebreid assortiment
	� Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
	� Deskundig advies
	� Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy
	� Trainingen (individueel en klassikaal)
	� Cursussen en workshops
	� Demonstratie- en instructievideo’s
	� Whitepapers

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 21004

Servicebalie Onderhoud, reparatie en kalibratie Cursussen en workshops Mobiele Service

Kijk voor een overzicht van al onze 
diensten op euro-index.nl/diensten

http://www.euro-index.nl
http://www.euro-index.nl
mailto:verkoop%40euro-index.nl?subject=
https://www.euro-index.nl/nl/kwaliteit/
https://www.rva.nl/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mijn-kws/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mobiele-service/
https://www.euro-index.nl/nl/euro-index-academy/cursussen-workshops/
https://www.euro-index.nl/nl/kalibratielaboratorium/
https://www.euro-index.nl/nl/servicebalie/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/over-ons/
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