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2. Overspanning-/installatiecategorieën 

DMM�s worden opgedeeld volgens het risico op en de ernst van spanningpieken die 
kunnen optreden op het meetpunt. Spanningspieken zijn kortstondige uitbarstingen 
van energie die geïnduceerd worden in een systeem door bv. blikseminslag op een 
hoogspanningslijn. 
Op hoogenergetische circuits kan dit leiden tot zeer gevaarlijke situaties omdat deze 
circuits genoeg stroom zouden kunnen leveren om een vlamboog te voeden die tot 
een explosie kan leiden. 
Hogere CAT-nummers verwijzen naar elektrische omgevingen met hogere vermogens 
en mogelijk hogere energiepieken. 
 

 
Een CAT I-meter is 
geschikt voor 
metingen op 
beschermde 
elektronische circuits 
die niet rechtstreeks 
verbonden zijn met 
het lichtnet, bv. 
elektronische 
schakelingen, 
stuursignalen� 

Een CAT II-meter is 
geschikt voor 
metingen in CAT I-
omgevingen en op 
enkelfasige 
apparaten die aan 
het lichtnet 
gekoppeld zijn door 
middel van een 
stekker en circuits in 
een normale 
huiselijke omgeving, 
op voorwaarde dat 
het circuit minstens 
10 m verwijderd is 
van een CAT III-
omgeving, en 
minstens 20 m van 
een CAT IV-
omgeving. Bv. 
huishoudapparaten, 
draagbare 
gereedschappen... 

Een CAT III-meter is 
geschikt voor 
metingen in CAT I- 
en CAT II-
omgevingen, alsook 
voor metingen aan 
enkel- en meerfasige 
(vaste) toestellen op 
meer dan 10 m van 
een CAT IV-
omgeving, en 
metingen in of aan 
distributiekasten 
(zekeringkasten, 
verlichtingscircuits, 
elektrisch fornuis). 

Een CAT IV-meter is 
geschikt voor 
metingen in CAT I-, 
CAT II- en CAT III-
omgevingen alsook 
metingen op het 
primaire 
toevoerniveau. 
Merk op dat voor 
metingen op 
toestellen waarvan 
de toevoerkabels 
buitenshuis lopen 
(zowel boven- als 
ondergronds) een 
CAT IV-meter 
gebruikt moet 
worden. 
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