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MT 56 Gebruikte symbolen
Aanduiding van tekstpassages

1 Gebruikte symbolen

1.1                                                       Aanduiding van tekstpassages                                            

GEVAAR

Aanduiding van een onmiddellijk gevaarlijke situatie die, 
wanneer deze situatie niet wordt gemeden, de dood of 
ernstig letsel tot gevolg heeft.

WAARSCHUWING

Aanduiding van een mogelijk gevaarlijke situatie die, 
wanneer deze situatie niet wordt gemeden, de dood of 
ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG

Aanduiding van een mogelijk gevaarlijke situatie die, 
wanneer deze situatie niet wordt gemeden, gering letsel tot 
gevolg kan hebben.

Deze aanduiding verwijst naar roterende onderdelen.

Deze aanduiding verwijst naar een gevaarlijke elektrische 
spanning/hoogspanning.

Deze aanduiding verwijst naar een eventueel gevaar van 
beknelling.

Deze aanduiding verwijst naar een eventuele verwonding van 
de hand.
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Gebruikte symbolen MT 56
Symbolen op het product

BELANGRIJK

Alle met BELANGRIJK gekenmerkte teksten duiden op een 
gevaar voor het apparaat of de omgeving. De hier vermelde 
opmerkingen en aanwijzingen dienen daarom beslist in acht 
te worden genomen.

OPMERKING

De met OPMERKING gekenmerkte teksten bevatten 
belangrijke en nuttige informatie. Inachtneming van deze 
teksten is aanbevolen.

Afvalcontainer met kruis erdoor

Aanduiding dat het product na afdanking gescheiden dient te 
worden ingezameld.

Een zwarte balk onder het containersymbool geeft weer dat 
het product na 13-8-2005 op de markt is gebracht.

Gebruikershandleiding in acht nemen

Aanduiding dat de gebruikershandleiding altijd beschikbaar 
moet zijn en dat deze moet worden gelezen.

1.2                                                       Symbolen op het product                                                     

GEVAAR

Aanduiding van een onmiddellijk gevaarlijke situatie die, 
wanneer deze situatie niet wordt gemeden, de dood of 
ernstig letsel tot gevolg heeft.

WAARSCHUWING

Aanduiding van een mogelijk gevaarlijke situatie die, 
wanneer deze situatie niet wordt gemeden, de dood of 
ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
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MT 56 Gebruikte symbolen
Symbolen op het product

VOORZICHTIG

Aanduiding van een mogelijk gevaarlijke situatie die, 
wanneer deze situatie niet wordt gemeden, gering letsel tot 
gevolg kan hebben.

Gebruikershandleiding in acht nemen

Aanduiding dat de gebruikershandleiding altijd beschikbaar 
moet zijn en dat deze moet worden gelezen.

Gelijkspanning

Aanduiding van gelijkspanning.

Gelijkspanning houdt in dat de elektrische spanning zich 
gedurende een lange periode niet wijzigt.

Polariteit

Aanduiding van plusaansluiting van een spanningsbron.

Massa-aansluiting

Aanduiding van massa-aansluiting van een spanningsbron.
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Aanwijzing voor de gebruiker MT 56
Veiligheidsaanwijzingen

2 Aanwijzing voor de gebruiker

2.1                                                       Veiligheidsaanwijzingen                                                       

2.1.1 Veiligheidsaanwijzingen algemeen

• De MT 56 is uitsluitend bedoeld voor gebruik voor 
motorvoertuigen. Voorwaarde voor het gebruik van de 
MT 56 is dat de gebruiker beschikt over technische kennis 
van motorvoertuigen en dus ook op de hoogte is van de 
gevaren en risico's die het werken in een werkplaats en 
met motorvoertuigen met zich meebrengt.

• De gebruiker dient voor het eerste gebruik van de MT 56 
de gebruikershandleiding hiervan en indien nodig de 
gebruikershandleiding mega macs 56 volledig en 
zorgvuldig te hebben gelezen. De gebruikershandleiding 
is ook te vinden in het diagnoseapparaat mega macs 56 
onder of op de meegeleverde dvd.

• Alle in de afzonderlijke hoofdstukken van de 
gebruikershandleiding MT 56 en de gebruikershandleiding 
mega macs 56 voorkomende aanwijzingen en 
opmerkingen zijn van toepassing. Alle symbolen op de MT 
56 en de hierna genoemde maatregelen en 
veiligheidsaanwijzingen dienen bovendien in acht te 
worden genomen.

• Voorts zijn van toepassing alle algemene voorschriften 
van de arbeidsinspectiedienst, beroepsorganisaties, 
voertuigfabrikanten, alle verordeningen betreffende 
milieubescherming en alle wettelijke regelingen, 
voorschriften en gedragsregels waaraan een werkplaats 
zich dient te houden.
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MT 56 Aanwijzing voor de gebruiker
Veiligheidsaanwijzingen

2.1.2 Veiligheidsaanwijzingen voor MT 56

Om een verkeerd gebruik en daaruit resulterend persoonlijk 
letsel of onherstelbare beschadiging van de MT 56 te 
voorkomen, dient het hierna genoemde in acht te worden 
genomen: 

• Bescherm de MT 56 en de aansluitkabels tegen hete 
onderdelen.

• Bescherm de MT 56 en de aansluitkabels tegen draaiende 
onderdelen.

• Controleer aansluitkabels/toebehoren regelmatig op 
beschadigingen (onherstelbare schade aan de MT 56 door 
kortsluiting).

• Voer het insteken van de MT 56 in de moduleschacht 
uitsluitend uit overeenkomstig de gebruikershandleiding.

• Bescherm de MT 56 tegen vloeistoffen, bijv. water, olie of 
benzine. De MT 56 is niet waterdicht.

• Bescherm de MT 56 tegen harde schokken, laat het 
apparaat niet laten.

• Open de MT 56 niet zelf. Alleen door Hella Gutmann 
geautoriseerde monteurs mogen de MT 56 openen. Bij 
beschadiging van het veiligheidszegel of onbevoegd 
ingrijpen in de MT 56 vervalt de garantie.

• Bij storingen aan de MT 56 dient Hella Gutmann of een 
handelspartner van Hella Gutmann onmiddellijk te 
worden geïnformeerd.
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Aanwijzing voor de gebruiker MT 56
Veiligheidsaanwijzingen

2.1.3 Veiligheidsaanwijzingen hoogspanning/netspanning

In elektrische installaties komen zeer hoge spanningen voor. 
Door spanningoverslag van beschadigde componenten, bijv. 
ten gevolge van marterbeten, of door het aanraken van 
spanningvoerende delen bestaat gevaar van elektrische 
schokken. Spanningoverslag geldt voor bijv. de primaire en 
secundaire zijde van het ontstekingssysteem, de aansluiting 
op het voertuig, de lichtinstallaties of de kabelboom met 
stekkerverbindingen. Het onderstaande dient daarom in acht 
te worden genomen: 

• Gebruik uitsluitend elektriciteitskabels met aardcontact.
• Gebruik uitsluitend een gecontroleerde of meegeleverde 

netvoedingskabel.
• Gebruik uitsluitend het origineel kabelmateriaal.
• Overschrijd niet de spanningsgrenzen die op de 

aansluitkabels zijn weergegeven.
• De spanningen die worden gemeten moeten dubbel resp. 

versterkt gescheiden zijn van gevaarlijke netspanning. 
Overschrijd niet de spanningsgrenzen die op de 
meetkabels zijn weergegeven. Let er bij gelijktijdige 
meting van positieve en negatieve spanning op dat het 
toegestane meetbereik van 60 V/DC / 42 V peak niet 
wordt overschreden.

• Controleer kabels en voedingsadapters regelmatig op 
beschadigingen.

• Voer montagewerkzaamheden, bijv. het aansluiten van de 
MT 56 op het voertuig of het vervangen van componenten 
uitsluitend uit met uitgeschakeld contact.

• Raak bij werkzaamheden met ingeschakeld contact geen 
spanningvoerende delen aan.
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MT 56 Aanwijzing voor de gebruiker
Veiligheidsaanwijzingen

2.1.4 Veiligheidsaanwijzingen letselgevaar

Bij werkzaamheden aan het voertuig bestaat letselgevaar 
door roterende delen of door wegrollen van het voertuig. Het 
onderstaande dient daarom in acht te worden genomen: 

• Beveilig het voertuig tegen wegrollen.
• Zet voertuigen met automatische versnellingsbak altijd 

ook in de parkeerstand.
• Deactiveer het start/stop-systeem ter voorkoming van 

een ongecontroleerde motorstart.
• Voer aansluiting van de MT 56 op het voertuig uitsluitend 

uit bij uitgeschakelde motor.
• Grijp bij lopende motor niet in roterende delen.
• Leg de kabels niet de buurt van roterende delen.
• Controleer de hoogspanning-voerende delen op 

beschadiging.

2.1.5 Veiligheidsaanwijzingen gevaar van knelling

Tijdens het uitnemen/plaatsen van de MT 56 van/in mega 
macs 56 bestaat gevaar van knelling. Het onderstaande dient 
daarom in acht te worden genomen: 

• Let erop dat tijdens het in-/uitschuiven van de module 
niet in het gevarenbereik wordt gegrepen.
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Aanwijzing voor de gebruiker MT 56
Veiligheidsaanwijzingen

2.1.6 Veiligheidsaanwijzingen hybride/elektrische voertuigen

In/bij hybride/elektrische voertuigen komen zeer hoge 
spanningen voor. Door spanningoverslag van beschadigde 
componenten, bijv. ten gevolge van marterbeten, of door het 
aanraken van spanningvoerende delen bestaat gevaar van 
elektrische schokken. Hoogspanning aan/in het voertuig kan 
in geval van onoplettendheid de dood tot gevolg hebben. Het 
onderstaande dient daarom in acht te worden genomen: 

• Het hoogspanningssysteem mag uitsluitend spanningsvrij 
worden geschakeld door de hierna genoemde geschoolde 
personen: 

– Hoogspanningstechnicus
– Elektrotechnisch geschoolde kracht voor vastgelegde 

werkzaamheden – hybride resp. elektrisch voertuigen
– Elektromonteur

• Plaats resp. bevestig waarschuwingsborden en 
waarschuwingsbanden.

• Controleer het hoogspanningssysteem en de 
hoogspanningsleidingen op beschadiging (visuele 
controle!).

• Schakel het hoogspanningssysteem spanningsvrij: 

– Schakel het contact uit.
– Neem de servicestekker los.
– Verwijder de zekering.

• Beveilig het hoogspanningssysteem tegen 
herinschakeling: 

– Trek de contactsleutel uit en bewaar deze veilig.
– Bewaar de servicestekker op een veilige plaats of 

beveilig de accuscheidingsschakelaar tegen 
herinschakeling.

– Isoleer de accuscheidingsschakelaar, de 
stekkerverbindingen enz. met blinde stekkers, 
afdekkapjes of isolatieband met een betreffende 
waarschuwing.
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MT 56 Aanwijzing voor de gebruiker
Uitsluiting van aansprakelijkheid

• Controleer met een spanningzoeker of de 
spanningsvrijheid bestaat. Ook bij uitgeschakelde 
hoogspanning kan steeds nog een restspanning aanwezig 
zijn.

• Leg het hoogspanningssysteem aan massa en sluit het 
kort (uitsluitend noodzakelijk bij een spanning ≥1000 V).

• Dek onderdelen af die zich in de nabijheid bevinden of die 
onder spanning staan – bij een spanning <1000 V bijv. 
met isolerende doeken, buigzame buizen of kunststof 
afdekking. Breng bij spanningen ≥1000 V bijv. speciaal 
daartoe bedoelde isolatieplaten/afsperborden aan die 
voldoende contactbescherming bieden voor naastgelegen 
onderdelen.

• Houd vóór herinschakeling van het 
hoogspanningssysteem het hierna genoemde in acht: 

– Alle gereedschappen en hulpmiddelen zijn van het 
hybride/elektrisch voertuig verwijderd.

– Beëindig de kortsluiting en het aan massa leggen van 
het hoogspanningssysteem. Er mag geen kabel meer 
worden aangeraakt.

– Bevestig weer de verwijderde beveiligende 
bekledingen.

– Beëindig de beveiligingsmaatregelen aan de 
schakelposities.

2.2                                                       Uitsluiting van aansprakelijkheid                                        

2.2.1 Bewijslast van de gebruiker

Op de gebruiker van het toestel rust de bewijslast dat hij de technische 
toelichtingen, de aanwijzingen betreffende bediening, onderhoud en 
veiligheid zonder uitzondering in acht heeft genomen.

2.2.2 Documentatie

De vermelde indicaties beschrijven de meest voorkomende foutoorzaken. 
Vaak bestaan er meer oorzaken voor optredende fouten – deze oorzaken 
kunnen niet alle worden vermeld – of er bestaan andere foutoorzaken die 
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Aanwijzing voor de gebruiker MT 56
Uitsluiting van aansprakelijkheid

tot dusver niet ontdekt zijn. Hella Gutmann Solutions GmbH aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor niet gelukte of overbodige 
reparatiewerkzaamheden.

Voor het gebruiken van gegevens en informatie die onjuist blijken/blijkt of 
verkeerd zijn/is weergegeven alsmede fouten die bij vergissing tijdens het 
samenstellen van de gegevens zijn ontstaan, aanvaardt Hella Gutmann 
Solutions GmbH geen aansprakelijkheid.

Zonder beperking van het hiervoor genoemde aanvaardt Hella Gutmann 
Solutions GmbH geen aansprakelijkheid voor ieder verlies met betrekking 
tot winst, waarde van het bedrijf of iedere vorm van verlies – inclusief 
economisch verlies – dat, resp. die hieruit voortvloeit.

Hella Gutmann Solutions GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade of bedrijfsstoringen, die voortvloeit respectievelijk voortvloeien uit 
niet-inachtneming van de gebruikershandleiding van mega macs en van de 
specifieke veiligheidsaanwijzingen.

Op de gebruiker van het toestel rust de bewijslast dat hij de technische 
toelichtingen, de aanwijzingen betreffende bediening, onderhoud en 
veiligheid zonder uitzondering in acht heeft genomen.
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MT 56 Beschrijving van het apparaat
Leveringsomvang

3 Beschrijving van het apparaat
3.1                                                       Leveringsomvang                                                                 

AAaannttaall AAaanndduuiiddiinngg
1 MT 56

1 Stroomtang groen 
(optie)

1 Stroomtang blauw 
(optie)

1 Meetkabel zwart/rood 
(optie)

1 Meetkabel zwart/blauw 
(optie)

1 Snelstart-gids

3.1.1 Leveringsomvang controleren

Controleer de leveringsomvang bij of direct na de levering om eventuele 
schade direct te kunnen reclameren.

Ga als volgt te werk voor het controleren van de leveringsomvang:
1. Open het geleverd pakket en controleer het met behulp van het 

bijgevoegde afleveringsbewijs op volledigheid.
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Beschrijving van het apparaat MT 56
Gebruik overeenkomstig de bestemming

2. Neem de MT 56 uit de verpakking.

VOORZICHTIG

Gevaar van kortsluiting door losse delen in of aan de MT 
56

Gevaar van vernieling van MT 56 en/of voertuigelektronica

Neem de MT 56 niet in gebruik, wanneer het vermoeden 
bestaat dat zich losse onderdelen in of aan de module 
bevinden. Informeer in dit geval onmiddellijk een 
reparatiedienst van Hella Gutmann of een Hella Gutmann- 
handelspartner.

3. Controleer de MT 56 op mechanische beschadiging en door voorzichtig 
schudden op losse onderdelen binnenin.

3.2                                                       Gebruik overeenkomstig de bestemming                           

De MT 56 is een meetmodule met een 2-kanaals oscilloscoop. Via kanaal 1 
(aansluitingen CH1 en ST3) kunnen weerstand en stroom worden 
gemeten. Via kanaal 2 (aansluiting CH2) is uitsluitend meting van spanning 
mogelijk.

Op de meetingangen CH1 en CH2 van de MT 56 mag de spanning niet 
hoger zijn dan 60 V/DC en 42 V peak. Bij meer dan 60 V/DC en 42 V peak 
kan er een overspanning optreden hetgeen kan leiden tot vernieling van de 
MT 56 resp. van het apparaat. De spanningen die worden gemeten moeten 
dubbel resp. versterkt gescheiden zijn van gevaarlijke netspanning. Er 
bestaat het gevaar van een elektrische schok.

De MT 56 kan uitsluitend worden gebruikt in verbinding met 
mega macs 56 van Hella Gutmann. Toestellen van andere producenten 
worden niet ondersteund. De MT 56 is niet geschikt voor reparaties/ 
metingen van spanning bij: 

• elektrische machines en apparatuur

• elektrische huisinstallaties

• Stroomnetten/netspanningen

Wordt de MT 56 op een wijze gebruikt die niet overeenkomt met dewelke 
door Hella Gutmann is aangegeven, kan hierdoor de veiligheid van de MT 
56 en de mega macs 56 worden beïnvloed.
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MT 56 Beschrijving van het apparaat
Voorkant van de module

3.3                                                       Voorkant van de module                                                      

AAaanndduuiiddiinngg
1 ST3-aansluiting

Hier kunnen de blauwe en de groene stroomtang worden 
aangesloten.

2 Ingangsspanning
Hier wordt de maximum ingangsspanning van de 
meetaansluitingen weergegeven.

3 Aansluitingen scoop 1 (CH1)
Hier kunnen de meetkabels op scoop 1 (CH1) worden 
aangesloten. 

• Blauw = signaal
• Zwart = massa

4 Aansluitingen scoop 2 (CH2)
Hier kunnen de meetkabels op scoop 2 (CH2) worden 
aangesloten. 

• Rood = signaal
• Zwart = massa
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Beschrijving van het apparaat MT 56
Onderkant van de module

3.4                                                       Onderkant van de module                                                    

AAaanndduuiiddiinngg
7 Ontgrendelingstoets

Hiermee is ontgrendeling mogelijk van de MT 56 wanneer 
deze zich in mega macs 56 bevindt en kan vervolgens er 
worden uitgenomen.

3.5                                                       Achterkant van de module                                                   

AAaanndduuiiddiinngg
8 Interface

Met behulp van deze interface is directe communicatie 
mogelijk tussen de MT 56 en mega macs 56.
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MT 56 Ingebruikname
MT 56 in mega macs 56 plaatsen

4 Ingebruikname
Dit hoofdstuk beschrijft de procedure voor het plaatsen van MT 56 in mega 
macs 56.

4.1                                                       MT 56 in mega macs 56 plaatsen                                        

Ga als volgt te werk om de MT 56 in mega macs 56 te steken:
1. Bedien de ontgrendelingstoets van een van de modules van mega 

macs 56.

De module zit niet meer vast in de moduleschacht.

2. Trek de module uit de moduleschacht.

3. Schuif de MT 56 in de vrije moduleschacht totdat deze geheel is 
gearreteerd.

4. Wanneer de MT 56 niet wordt gebruikt, dienen alle aansluitingen/ 
meetkabels van de MT 56 te worden verwijderd en mega macs 56 te 
worden losgenomen van de spanningsvoorziening.
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Ingebruikname MT 56
Meetkabel op MT 56 aansluiten

4.2                                                       Meetkabel op MT 56 aansluiten                                           

4.3                                                       Stroomtang aansluiten op voertuig en MT 56
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MT 56 Algemene informatie
Verzorging

5 Algemene informatie
5.1                                                       Verzorging                                                                             

Zoals ieder apparaat moet ook de MT 56 zorgvuldig worden behandeld. 
Het onderstaande dient daarom in acht te worden genomen: 

• Reinig het apparaat regelmatig met een niet-agressief 
reinigingsmiddel.

• Gebruik een normaal schoonmaakmiddel in combinatie met een 
zachte, vochtige poetsdoek.

• Vervang onmiddellijk beschadigde bedrading/onderdelen.

5.2                                                       Afvalverwerking                                                                   

OPMERKING

De hierna vermelde richtlijn is uitsluitend van toepassing 
binnen de Europese Unie.

Conform de richtlijn 2012/19/EU van het Europese Parlement en de Raad 
van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur en de nationale wet over het in verkeer brengen, de terugname 
en de milieuvriendelijke verwijdering van elektrische en elektronische 
apparaten ("Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG") van 16 
maart 2005, verplichten wij ons dit apparaat dat door ons na 13-08-2005 
in verkeer werd gebracht, na beëindiging van de gebruiksduur, kosteloos 
terug te nemen en het overeenkomstig de bovenstaande richtlijnen te 
verwijderen.

Aangezien het onderhavige apparaat een uitsluitend commerciële 
toepassing kent (B2B), is het afgeven ervan bij publiekrechtelijke/ 
overheids-instanties niet toegestaan (geldt voor Bondsrepubliek 
Duitsland).

Dit apparaat kan met opgave van koopdatum en serienummer als afval ter 
verwerking worden ingeleverd bij:

Hella Gutmann Solutions GmbH

Am Krebsbach 2

79241 Ihringen

DUITSLAND
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Algemene informatie MT 56

Technische gegevens MT 56

WEEE-reg.-nr. DE 25419042

Phone: +49 7668 9900-0

Fax: +49 7668 9900-3999

E-mail: info@hella-gutmann.com

5.3                                                       Technische gegevens MT 56

Voedingsspanning 5 V (via module-interface)
Opgenomen vermogen 2,5 W
Stroomopname Max. 500 mA, gemiddeld 300 mA
Omgevingstemperatuur Aanbevolen: 10...35 °C

Werkbereik: 0...40 °C
Geschikt voor natte 
omgeving?

Nee

Hoogte van toepassing Max. 2000 m boven NAP
Relatieve 
luchtvochtigheid

Ca. 10...90 %

Continubedrijf Ja
Gewicht Ca. 220 g
Afmetingen 40 x 110 x 140 mm (H x B x D)
IP-code IP20
Bandbreedte Max. 100 kHz
Bemonsteringssnelheid 1 MSa/s
Amplituderesolutie 12 bit
Overbelastingsbeveiliging Max. 200 V
Meetkanalen 2

20



MT 56 Algemene informatie
Technische gegevens MT 56

Meetgrootheden • Spanning
• Stroom (externe stroomtang)
• Weerstand

Interfaces • 4x veiligheidsbussen 4 mm (2 per 
meetkanaal)

• 1x ST3 (12-polig)
ST3-verbinding: 

• 6x communicatie
• 1x spanningsingang 10-15 V
• 1x spanningsuitgang +17 V
• 2x scoop (+/-)
• 1x hardware-identificatie (codering)
• 1x massa

Rasterafbuiging
Bedrijfsmodus Kanaal 1 of kanaal 2 enkel, kanaal 1 en 

kanaal 2 parallel
Tolerantie 5 % van bereikslimiet
Ingangsimpedantie 0,5 MΩ
Ingangskoppeling DC, AC
Ingangsspanning 60 V / 42 V peak

Bereik
Stroom • Blauwe tang (CP 700)

– Meetbereik: ± 700 A
– Stroombelasting: max. 25 mA

• Groene tang (CP 40)
– Meetbare stroom: -10 - 40 A
– Stroombelasting: max. 25 mA

Weerstand • Meetbereik: 10 Ω - 1 MΩ
• Meetbare weerstand: ca. 1 MΩ
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Algemene informatie MT 56

Technische gegevens MT 56

Horizontale afbuiging
Tijdcoëfficiënt 5 ms - 200 s
Tolerantie 100 ppm

Trigger
Triggermodus Automatisch (standaard), normaal
Triggerniveau Automatisch: het triggerniveau wordt 

aangepast op het ingangssignaal.

Manueel: het triggerniveau kan vrij worden 
gekozen.

Triggerkanaal Scoop 1: standaard

Scoop 2: selecteerbaar
Triggerflank Positief

Negatief
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MT 56 Aantekeningen

Aantekeningen
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