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STETZERiZER Microsurge meter  
Type: GS-M300-A 

 

 

 

STETZERiZER Microsurge meter gjør det mulig å få en raskt og god vurdering av 

hvor mye elektrisk støy, ofte kalt «skittenstrøm», det er på strømnettet i boligen. 

Målerne måler nivået av skadelig elektromagnetisk «energi» til stede, og målerens 

primære bruk er å veilede effektiv filterinstallasjon. 

STETZERiZER Microsurge metret er robust og enkelt å bruke av ikke-tekniske 

personer. Målerne er designet for å måle harmoniske og andre høyfrekvente 

«energier» i ledningsnettet, som er de frekvensene som er mest skadelige for 

menneskers helse. Målerne ignorerer effekten av 50 Hz strøm og andre lavere, 

mindre skadelige frekvenser, og legger mer vekt på effekten fra høyere 

frekvenser. Måleren måler gjennomsnittsstørrelsen på spenningsendring som en 

funksjon av tid (dV/dt), og dermed uthever transienter og andre høyfrekvens-

fenomener som endrer seg raskt med tiden. Målingene av dV/dt leses av på 

måleren og er definert som GS (Graham-Stetzer) enheter, siden ingen standard 

termologi er tilgjengelig for «skittenstrøm». GS-enhetene er et mål for «skadelig 

energi» som en funksjon av frekvens. - En GS enhet tilsvarer 24Volt per sekund. 

Merk: STETZERiZER Microsurge metret viser altså GS enheter som en effekt av støy i forhold til frekvens og 

signalstyrke. Dette er en viktig egenskap som ingen av de andre skittenstrømmålerne på markedet har. Alle 

andre skittenstrømmålere viser kun signalstyrke i millivolt (mV) og tar dermed ikke hensyn til hvilke 

frekvensområder støyen ligger i. Støy med høyere frekvens har mer energi og kan potensielt være mer 

helseskadelig, STETZERiZER Microsurge metret beregner derfor GS enheten ut fra dette. 

Støy på strømnettet – skittenstrøm 

Elektrisk støy på strømnettet kommer fra en rekke kilder i og utenfor huset og er blitt et økende problem med 

et økende antall elektriske apparater i hjemmet. Typiske støykilder er strømadaptere til elektriske apparater, 

sparepærer, lysstoffrør, lys-dimmere, induksjon koketopper, ladere til el-biler, solcellepaneler for produksjon 

av fornybar energi og lignende utstyr. 

Betjening 

STETZERiZER Microsurge metret plugges direkte inn i en stikkontakt og viser «energien» i støyen på 

strømnettet. På skjermen vises «energien» fra støyen i GS-enheter (GS) i frekvensområdet 10-150 kHz. 

Når bør du vurdere tiltak? 

Det første skrittet er å måle hvor mye støy (skittenstrøm) det er på strømnettet i boligen. Plugg inn 

STETZERiZER Microsurge meter i stikkontakten(e) og noter verdiene flere steder rundt i boligen for å få et 

overblikk over hvilken støy du har.  

Har målinger over 50 GS enheter bør du vurdere tiltak for å redusere støyen. På neste side finner du 

beskrivelse av fremgangsmåten for å måle og redusere støy på strømnettet i boligen din. 

Spesifikasjoner: 

Spenning: 110  -  240 VAC, 50-60Hz 

Måleområde: 0 – 1999 GS 

Frekvensområde: 10 – 150 kHz 

Måleprinsipp: Måler elektrisk støy mellom ledningene i en stikkontakt 

 



       
  
  BRUKERVEILEDNING (side2) 

www.emf-consult.no   

 
 

Fremgangsmåte for måling og støyreduksjon. 
Start med å slå på alt elektronisk utstyr som du normalt bruker i boligen. Koble STETZERiZER Microsurge 
metret inn i stikkontakter på flere punkter/rom rundt i boligen og noter måleverdiene. På denne måten får du 
en god indikasjon på hvor mye nettstøy du har. Hvis du har målinger over 50 GS bør du vurdere å gjennomføre 
tiltak for å få målingene lavere. – Merk: Avvent med eventuelle tiltak inntil du har målt hele boligen! 
 

Neste viktige trinn er for å finne ut hvor mye av støyen som er laget av enheter i hjemmet ditt, og hvor mye 
som kommer fra el.nettet utenfor boligen. For å finne ut om hovedkilden til støyen er inne i boligen eller 
utenfor så trekk ut stikkontakten til alle elektriske og elektroniske enheter i boligen (mange moderne enheter 
bruker strøm selv når de ser ut til å være «av»). Dette inkluderer ting som ladere, vekkerklokker, nettstrøm 
adaptere, osv - hvis du kan trekke ut kontakten, så gjør det. Slå av alle «hvitevarene» - inkludert 
vaskemaskiner, komfyrer, etc. Slå også av alle lys som lysstoffrør og LED lamper (noen LED lamper forårsaker 
betydelig nettstøy). Slå også av strømmen fra solcellepanel hvis du har installert slike – vekselretterne i 
solcellepaneler er ofte de verste støykildene. Det samme gjelder lader til el-bil når den er i bruk.  
 

Når dette er gjort, gjenta målinger i de samme stikkontaktene som før, noter måleverdi. Er forskjellen mellom 
denne måling og opprinnelig måling er stor, betyr det at du har utstyr i boligen som lager mye støy på nettet. 
 

Merk: PANDA-filter vil kunne redusere støy fra veksleretter til solcellepanel eller lader for el-bil. Dette vil kreve 
et større antall filtre og vi anbefaler derfor at man får en elektriker til å installere faste linjefiltre på kursene for 
veksleretter til solcellepanel eller lader for el-bil. La derfor disse enhetene være frakoblet mens du fortsetter 
med støyreduksjonen av alt annet utstyr i boligen. 
 

For bakgrunnsstøy som kommer inn utenfra, fra det eksterne strømnettet, vil tre kondensatorfilter av typen 
PANDA-filter montert mellom hver av de 3 fasene L1-L2, L2-L3 og L3-L1 (eller L1-N, L2-N og L3-N i 400V TN 
system) være effektivt. De bør plasseres så nær strøminntaket/sikringsskapet som mulig. Alternativt kan man 
også her få en elektriker til å montere et 3-fas linjefilter på hoved inntaket. 
 

PANDA-filter kondensator filtrene er effektive til å redusere støyen på ledningene ved å «kortslutte» høye 
frekvenser. Men en slik «kortslutning» får det til å gå en ekstra høyfrekvens strøm i ledningen mellom det 
elektriske støyproduserende utstyret og filteret. Denne strømmen vil generere et høyfrekvent magnetfelt. For 
å unngå at dette magnetfeltet sprer seg i boligen er det derfor viktig at PANDA-filter plasseres så nær de 
støygenererende enhetene som mulig, - for ekstern støy betyr dette så nære sikringsskapet som mulig. 
Merk: Du må ALDRI plugge et PANDA-filter inn i et annet PANDA-filter eller putte to filter i samme stikkontakt 
eller grenuttak, se produktark for filter. 
 

Når du har redusert støyen utenfra kan du fortsette med støyreduksjon av eget internt utsyr. - La STETZERiZER 
Microsurge metret stå tilkoplet og prøv å koble til enhetene, én om gangen, og noter hvor mye støy hver 
enhet lager. Enheter som vanligvis lager mye støy er PCer, stereolegg, TFT/Plasma-TV, vaskemaskin og andre 
kraftslukende elektroniske enheter. Slå lyset av og på. Juster på lys-dimmere. Kompakt lysrør og lav-volt 
halogen-downlights (med skjulte switch-mode spenningsomformerne) kan være betydelige kilder til nettstøy. 
 

Start med å montere ett PANDA-filter i stikkontaktene hvor PC og TV-utstyr er tilkoblet. (Alternativt kan man 
benytte et grenuttak med 6 stikkontakter, med innebygd overspenningsvern og nettfilter). Om du ser en 
reduksjon på 20 GS eller mer beholder du filteret i denne lokasjonen. Dersom du ikke får en reduksjon på 20 
GS etter å ha installert et PANDA-filter fjerner du filteret og gjentar samme prosess i en annen lokasjon/rom. 
Fortsett inntil du har oppnådd ønsket resultat, spesielt viktig er sove- og oppholdsplasser.      
Merk: Selve PANDA-filter generer også et magnetfelt så det er viktig at man plasserer filteret med minimum 
1 meter avstand fra sove- og oppholdsplass. 
 

Måleverdi (GS-enheter) Status Anbefaling 

Under 25 Veldig bra Overvåk og monitorer med jevne mellomrom 

25 - 50 Anbefalt nivå Overvåk og monitorer ukentlig 

Over 50 For høyt nivå Installer filter eller fjern støykilder 
 

Merk: Hvis du har installert enheter for å ha internett over strømnettet i boligen din, såkalt dLAN så vær 
oppmerksom på at det sender signaler på ditt strømnett. Et godt råd er å slå slike enheter av om natten.  Selv 
om signalene som forplanter seg ut i omgivelsene er svært lave sammenlignet med WLAN / WiFi-signaler, så 
kan de kan påvirke el. overfølsomme personer. dLAN bruk frekvenser over 150 kHz som kan ha et spektrum opp 
til hundrevis av MHz. Signaler med slike høye frekvensene måles ikke med et STETZERiZER Microsurge meter. 

https://emf-consult.com/nettbutikk/produkt/stikkontakt-24-mskittenstromfilter-og-overspenni/

