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Il ne vous aura sans doute pas échappé que vos cordons et appareils de 
mesure portent la mention d’une catégorie de sécurité, ou spécification 
CAT. Le présent article vous en expose le contenu ainsi que l’importance.

Qu’est-ce qu’une catégorie de sécurité ?
CAT signifie « catégorie » et classifie le danger potentiel lors d’une mesure opérée sur un circuit électrique. 
Il existe quatre catégories de mesure : CAT I, CAT II, CAT III et CAT IV.

Ces catégories se définissent comme suit :

CAT I
Cette catégorie renferme tous les appareils électroniques qui ne sont pas directement alimentés par le 
secteur, tels que les appareils alimentés par adaptateur ou accu.

CAT II
Cette catégorie renferme tous les appareils raccordés au réseau par le biais d’une alimentation secteur. 

CAT III
Cette catégorie renferme tous les appareils directement raccordés au réseau de distribution d’un bâtiment, 
tels que les panneaux solaires, disjoncteurs, câblage intramural, jeux de barres, commutateurs, alimentation 
secteur et appareils dans une installation fixe.

CAT IV
Cette catégorie se réfère au réseau basse-tension et au système de distribution jusqu’au compteur électrique.

(Source : IEC 61010-1 Annexe AA)
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Pourquoi est-il important de considérer la 
catégorie de sécurité lors d’une mesure 
électrotechnique ?
Il importe naturellement de pratiquer des mesures 
en toute sécurité. En définissant la catégorie dont 
relève la mesure, il vous sera aisé de déterminer 
les appareils de mesure et les accessoires que vous 
pourrez utiliser en toute sécurité.

Par exemple, si vous vous apprêtez à effectuer des 
mesures dans une configuration de mesure de CAT 
III en dotant vos sondes de mesure de longues poin-
tes en métal, vous courez le risque de provoquer 
accidentellement un court-circuit avec les pointes 
de mesure, avec toutes les conséquences qui en 
découlent.

Comment déterminer la catégorie 
de sécurité de vos cordons et 
instruments de mesure ? 
Il est obligatoire d’indiquer la catégorie et la tension 
d’utilisation maximale de tout appareil de mesure uti-
lisé dans la CAT II ou supérieure. À défaut, l’instrument 
de mesure ou l’accessoire relève automatiquement de 
la CAT I.

La catégorie de sécurité est également indiquée sur 
les cordons et les sondes de mesure. La catégorie 
de mesure des jeux de cordons de mesure est par-
tiellement déterminée par la pointe des sondes de 
mesure.

La CAT III et la CAT IV prévoient que 4 mm maximum 
de la pointe en métal puissent être dénudés. Doté de 
gaines isolantes, l’ensemble présenté à gauche no-
tamment permet d’atteindre cette valeur. L’ensemble 
de droite en est dépourvu et ne peut donc pas être 
utilisé dans un environnement de CAT III ou de CAT IV.

(Voir également IEC 61010-031 §13.2)
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Waarom het belangrijk is om op de veiligheidscategorie te letten bij een elektrotechnische 
meting?

Het is natuurlijk belangrijk om veilig te meten. Door te bepalen 
onder welke categorie de meting valt kunt u ook eenvoudig 
bepalen welke meetapparatuur en accessoires veilig gebruikt 
kunnen worden.

Als u bijvoorbeeld gaat meten in een CAT III meetopstelling met 
lange metalen punten aan uw meetsondes, dan bestaat het risico 
dat per ongeluk kortsluiting gemaakt wordt met de meetpunten 
met alle gevolgen van dien.

Hoe bepaalt u de veiligheidscategorie van uw meetsnoeren en meetinstrument?

Het is bij meetapparatuur die bij CAT II of hoger gebruikt wordt, verplicht om de categorie en de 
maximale gebruiksspanning aan te geven. Indien dit niet is vermeld dan valt het meetinstrument of 
het accessoire automatisch onder CAT I

Ook bij meetsnoeren en meetsondes wordt de 
veiligheidscategorie op het product aangegeven. Bij 
meetsnoerensets word de meetcategorie mede 
bepaald door de punt van de meetsondes.

Voor CAT III en CAT IV geldt dat er maximaal 4 mm 
van de metalen punt tastbaar mag zijn. Dit kan 
bijvoorbeeld worden bereikt met isolatiebussen zoals 
het linker setje. Het rechter setje heeft dit niet en mag 
dus niet in een CAT IV of III omgeving gebruikt 
worden.

(zie ook IEC 61010-031 §13.2)
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