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Hoe vaak kom je ze niet tegen, de schakel- en verdeelinrichtingen zonder goede documentatie van de inde-
ling van de groepen? Waarschijnlijk nog veel te vaak. In dat geval is een groepenzoeker een handig instru-
ment omdat daarmee snel is na te gaan welke aansluitpunten of WCD’s op welke groep zijn aangesloten. 
Een tester waarmee dat kan, is bijvoorbeeld de IDEAL 61-534 waarvan onlangs een Europese uitvoering 
leverbaar is geworden.

Simpele groepenzoeker
Handig	om	altijd	mee	te	nemen

Jaren terug hebben we al eens over een appa-
raat geschreven waarmee is uit te zoeken 
welke wandcontactdoos of lichtpunt hoort 
bij welke groep in de schakel en verdeelin-
richting. Toen ging het om de groepenzoe-
ker Reviser - een Nederlandse uitvinding die 
gezien de prijs eigenlijk alleen geschikt was 
voor de verhuurmarkt of voor bedrijven die 
dagelijks elektrische installaties moeten keu-
ren en voorzien van de juiste documentatie. 
Het apparaat van IDEAL is wat dat betreft 
totaal anders. Deze tester kost slechts een 
fractie van de Reviser en is daarmee geschikt 
voor elke installateur om bij zich te heb-
ben. Voor die gevallen dat hij een groep uit 
moet zetten, maar het niet duidelijk is welk 
smeltpatroon of installatieautomaat hier bij 
hoort omdat de documentatie van de ver-
deelinrichting ontbreekt of de opschriften 
onduidelijk of onleesbaar zijn. In dat geval 
scheelt het tijd en vooral ergernis wanneer 
hij met een groepenzoeker doelmatig uit kan 
zoeken wat bij wat hoort. Vandaag de dag is 
het immers niet echt raadzaam om zomaar 
willekeurige groepen uit te schakelen om zo 
de gewenste groep te vinden. Neem alleen al 
alle klokken die dan niet meer gelijklopen 
of compleet opnieuw ingesteld moeten wor-

den. Daarnaast draaien vaak te veel automatiseringssystemen 
die ook niet zomaar uitgeschakeld kunnen worden. 

Twee	delen
De groepenzoeker van IDEAL bestaat uit een zender en een 
ontvanger. De zender wordt aangesloten op de wandcontact-
doos of het aansluitpunt dat we spanningsloos willen maken. 
In de zender zit een schakeling die op de wisselspanning van 
het net een HF-signaal superponeert. De ontvanger kan 
dit signaal oppikken als hij vlak bij de draden van de groep 
gehouden wordt. Ook de installatieautomaten zullen als een 
antenne werken en het HF-signaal uitstralen. Door de ont-
vanger over de installatieautomaten te bewegen, zal dan ook 
het signaal terug te vinden zijn.
Nu zijn er in de schakel- en verdeelinrichting meerdere groe-
pen aan de netkant met elkaar verbonden, wat er toe leidt 
dat ook bij meerdere automaten het signaal op te pikken valt. 
IDEAL heeft in de ontvanger een slim systeem ingebouwd 
waarbij gekeken wordt naar de sterkte van het signaal dat 
de ontvanger oppikt. Voor het bepalen van de juiste groep, 
moet de ontvanger eerst langs beide kanten van alle automa-
ten bewogen worden. Het hoogste signaalniveau wordt nu 
bepaald. Wanneer nu een tweede keer de automaten afgetast 
worden, dan zal de ontvanger bij het vinden van de plek waar 
het testsignaal het hoogst is, gaan piepen en zal er een LED 
oplichten. De automaat die hoort bij het aansluitpunt waar 
de zender op aangesloten is, is dan als het goed is gevonden. 
De groep uitschakelen en op de zender kijken of daar nog 
LED’s oplichten, is vervolgens de gemakkelijkste manier om 
nu te controleren of de groep spanningsloos is geworden.
Hoe de groepenzoeker gebruikt moet worden, toont figuur 1. 
Onder zien we de zender die aangesloten is op een WCD van 
de groep die we spanningsloos willen maken en boven zien 
we de ontvanger tijdens het meten.

En	meer
Naast het vinden van de juiste groep, kan de IDEAL 
61-534EU nog meer. Zo is hij ook bruikbaar als contactloze 
spanningszoeker - een functie die in de ontvanger ingebouwd 
is. Houden we de ontvanger bij een spanningvoerende gelei-
der, dan zal dit met een LED aangegeven worden. 

In de zender zit een indicatorsysteem dat aan kan geven of 
de WCD juist bedraad is. Bij correct aangesloten fase, nul 
en aarde zal een tweetal LED’s op het front van de behui-
zing oplichten. Deze functie heeft hier in Nederland wel 
een beperking. Onze Nederlandse randaardestekker kan op 
twee manieren in de WCD gestoken worden. Dit wil zeggen 
dat het nooit duidelijk zal zijn wat op de stekker de fase of 
de nul is. De indicator in de zender kan daardoor een voor 
ons correct aangesloten WCD als foutief aanmerken. Het 
omdraaien van de stekker in het de WDC kan dit probleem 
verhelpen.
Met betrekking tot het laatste punt zien we dat de IDEAL 
61-534EU ontwikkeld is voor de Amerikaanse markt. Dit is 
ook te zien aan de behuizing van de zender. Deze is namelijk 
voorzien van aansluitpennen die horen bij de Amerikaanse 
WCD’s met veiligheidsaarde. In deze WCD’s kan maar op 
één manier een stekker gestoken worden. Daar is dan ook 
het verloopsnoer dat in figuur 1 te zien is, niet nodig.

Tot	slot
De IDEAL 61-534EU moet u zien als een simpele tester en 
niet als meetinstrument. Daar is de prijs dan ook naar. Deze 
is dusdanig laag dat in feite elke elektromonteur deze groe-
penzoeker bij zich kan hebben om zo veel sneller en gemak-
kelijker te kunnen werken als hij weer eens geconfronteerd 
wordt met een onduidelijke indeling van de groepenkast.     •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Simpele groepenzoeker”.
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Figuur 4. Voor metingen aan 
bijvoorbeeld lichtpunten, is 
dit verloopsnoer leverbaar.Figuur 1. De groepenzoeker in gebruik.

Figuur 2. De ontvanger werkt ook als con-
tactloze spanningszoeker.

Figuur 3. Alleen als er twee LED’s op de zen-
der oplichten, is de WCD goed aangesloten.


