Ruèní mìøící pøístroj, zobrazovaè 33/4 místný, výka znakù
42mm pro snadný odeèet hodnot. Pøístroj má ochranu proti
pøetíení, proto jej lze pouít jak pro úèely mìøení v prùmyslu,
servisu, údrbì a slubách, tak pro úèely dílenské, laboratorní,
výukové.
Obsahuje mìøení DCV, ACV,DCA, ACA, dále mìøení odporù,
kapacit, frekvence, teploty, mìøení støídy impulsu, test
tranzistorù. test diod, test vodivého spojení.

Pøepínání druhu mìøené velièiny je otoèným volièem, indikovány jsou i symboly jednotek mìøené velièiny. Volba rozsahù
mìøené velièiny je automatická nebo ruèní.
Dále pøístroj obsahuje funkce DATA HOLD, automatické vypnutí pøístroje, zvukový alarm. Pouitý A/D pøevodník zajiuje
funkci automatického nulování zobrazení, automatické vyhodnocení polarizace, zobrazení pøekroèení rozsahu.
Napájení - 2x baterie AAA LR03 (malá tuková)

Kategorie pouití CAT III 600V podle ÈSN EN 61010 ed.2
Stupeò zneèitìní 2, pøedmìt kategorie II, dvojitá izolace
Umax - maximální dovolené napìtí vùèi zemi 1000VDC/750VAC
Zobrazovaè LCD , max. zobrazení 3999
Metoda A/D pøevodu - dvojité vzorkování
Frekvence vzorkování - 3x/s
Signalizace pøekroèení rozsahu - zobrazí se
Zobrazení slabé baterie - zobrazí se symbol

Pracovní teplota okolí 0 oC a +40 oC, relativní vlhkost <80% ,
nekondenzující, skladovací teplota -10oC a +50oC, relativní
vlhkost <80% , nekondenzující
Rozmìry : 93,5x37x1902mm, váha 420g s bateriemi
Souèást dodávky - lutý holster,2x baterie (nainstalované),
teplotní èidlo TP1, mìøící sondy s hroty, adaptér pro mìøení
hFE/teploty

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Zobrazovaè LCD
Funkèní tlaèítka:
2.1
2.2
- mìøení pomìrné velièiny
2.3
- volba mnìøení frekvence
nebo støídy impulsu
2.4
- volba mezi AC -DC
2.5
- volba automatického nebo ruèního
pøepínání rozsahù
Otoèný pøepínaè mìøených velièin
Vstupní zdíøka V, Ω, Hz, C (+)
Vstupní zdíøka COM (-)
Vstupní zdíøka mìøení proudu do 400mA
Vstupní zdíøka mìøení proudu do 10A

Upozornìní na správnou obsluhu !
Pozor - výskyt nebezpeèného napìtí !
Symbol uzemnìní pro specifikaci Umax

1.

2.
3.
4.
5.

Dvojitá izolace

Støídavé napìtí AC

Pojistka ( Fused)

Stejnosmìrné napìtí DC

Nízké napìtí napájecích baterií

Napìtí stejnosmìrné í støídavé AC/DC

Pøed mìøením napìtí >36V DC nebo >25V AC nebo proudù >20mA je tøeba zkontrolovat stav izolace mìøících vodièù a jejich ukonèení, v pøípadì jejich pokození tyto nepouívat ! Z dùvodù zajitìní bezpeènosti je dovoleno pouívat s
pøístrojem pouze originální mìøící vodièe, v ádném pøípadì nepouívejte vodièe nebo pøípravky neznámého pùvodu !!
Pøed mìøením je tøeba nastavit otoèný pøepínaè do správné polohy pro oèekávané mìøení , pøipojit mìøící vodièe k
pøístroji , zapnout pøístroj. Mìøící vodièe musí být zasunuty do pøístroje a na doraz.
Bìhem mìøení se vyhnìte kontaktu èástí tìla s uzemnìním, nedotýkejte se kovových èástí pøedmìtù, které mohou být pod
napìtím! Nepøipojujte mìøící vodièe na uzemòovací svorky ! Mìøení neprovádìjte, máte-li vlhké nebo mokré ruce !
Vdy pouívejte pøi mìøení suchý odìv, obuv s gumovou (izolaèní) podrákou, tak aby jste byli izolováni od zemì !
Nikdy neprovádìjte manipulaci s otoèným pøepínaèem bìhem samotného mìøení !
Ing. Petr Kotas , Rakovecká 809, 73543 Albrechtice tel: 603178562

kontakt@koel.cz

Pøesnost mìøení je uvádìna jako +/- x%mh +yd kde x je procentní chyba ze zobrazované zmìøené hodnoty mh a y je chyba na údaji s nejniím øádem.
Hodnoty jsou vztaeny na teplotu okolí 23oC +/- 5oC, relativní vlhkost 75% a v období do 1 roku od data výroby)

Rozsah
400mV
4V
40V
400V
1000V

Rozliení
01mV
0001V
001V
01V
1V

Pøesnost
+/- ( 0,5% + 4d )

Vstupní impedance na 400mV >40Mohm, ostatní 10Mohm
Ochrana na 1000V DC/AC pièka

Rozsah
4 nF
40 nF
400 nF
4 uF
40 uF
200 uF

Rozliení
1 pF
10 pF
0,1 nF
0001 uF
001 uF
0,1 uF

Pøesnost
+/- ( 2,5% + 20d )
+/- ( 3,5% + 8d )

+/- ( 5% + 10d )

Ochrana na pøetíení 250V AC/DC

Rozsah
400mV
4V
40V
400V
750V

Rozliení
01mV
0001V
001V
01V
1V

Pøesnost
+/- ( 1,6% + 4d )
+/- ( 0,8% + 4d )
platí pro 40-400Hz,
Pro rozsah 750V
pøi 40-100 Hz

Vstupní impedance na 400mV >40Mohm, ostatní 10Mohm
Ochrana na 1000V DC/AC pièka

Rozsah
100 Hz
1000 Hz
10 kHz
100 kHz
1 MHz
30 MHz

Rozliení
001 Hz
01 Hz
1Hz
10 Hz
100 Hz
1 kHz

Pøesnost
+/- ( 2,5% + 20d )

+/- ( 0,5% + 4d )
+/- ( 2 % + 15d )
+/- ( 5% + 10d )

Minimální mìøené napìtí mìøení frekvence je 10V, ochrana na
pøetíení 250V AC/DC

Rozsah
400µA
4000µA
40mA
400mA
4A
10A

Rozliení
0,1µA
1 µA
001mA
0,1mA
0,001A
0,01A

Pøesnost
+/- ( 1% + 10d )

Symbol funkce

Display
Úbytek napìtí v
propustném smìru

+/- ( 1,2 % + 8d )
+/- ( 1,2 % + 10d )

Zvukový signál pro
odpor <70Ohm +/30Ohm

Úbytek napìtí na mA rozsazích 1,2V na A rozsazích 0,1V, ochrana pojistkou 0,5A na mA rozsazích , pojistkou 10A na A rozsazích,
max. èas mìøení na rozsahu 10A je 15s !!

Upøesnìní
Mìøení pøi proudu cca
0,5mA, napìtí v
závìrném smìru cca
1,5V
Napìtí pøi mìøení cca
0,5V

POZOR - na vstupy pøi tomto mìøení nepøivádìjte ádné jiné napìtí !!
ochrana na pøetíení 250V AC/DC

Rozsah
400µA
4000µA
40mA
400mA
4A
10A

Rozliení
0,1µA
1 µA
001mA
0,1mA
0,001A
0,01A

Pøesnost
+/- ( 1,5% + 10d )

+/- ( 2 % + 15d )

Úbytek napìtí na mA rozsazích 1,2V na A rozsazích 0,1V, ochrana pojistkou 0,5A na mA rozsazích , pojistkou 10A na A rozsazích,
max. èas mìøení na rozsahu 10A je 15s !!

Symbol funkce

Display

hFE
NPN nebo PNP

0 - 1000

Rozsah

Rozliení

--20oC a 1000oC 1 oC
Rozsah
400 Ω
4 kΩ
40kΩ
400 kΩ
4 MΩ
40 MΩ

Rozliení
0,1 Ω
0,001kΩ
0,01 kΩ
0,1 kΩ
1 kΩ
0,01 MΩ

Pøesnost
+/- ( 0,8% + 5d )
+/- ( 0,8% + 4d )

+/- ( 1,2% + 10d )

Napìtí mìøení <400mV, ochrana na pøetíení 250V AC/DC
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Upøesnìní
Proud báze 15uA, Vce
cca 1,5V

Pøesnost
<400oC +/-1%+5d
>400oC +/- 1,5% +15d

Snímaè - externí èidlo typu K , není -li zapojeno, aktivuje se vestavné
èidlo v pøístroji

Kontrola napájecích baterií - pootoète otoèný pøepínaè z polohy OFF na libovolnou pozici, objeví-li se ikona Nízké napìtí
napájecí baterie, pak nutno vymìnit napájecí baterie za nové daného typu, doporuèujeme pouívat alkalické baterie. Výmìna
je popsána dále v èásti Údrba. Zkontrolujte pouité mìøící vodièe a sondy, musí na nich být uvedeny dovolené hodnty napìtí a
proudù, které musí být nií, ne pøedpokládané mìøené hodnoty. Navolte otoèným pøepínaèem pøíslunou mìøenou velièinu a
pøopijte sondy do pøístroje
Pøipojte èerný vodiè do zdíøky COM a èervený do zdíøky V/Ω/Hz . Pro mìøení rozsahu mV navolte otoèným pøepínaèem polohu
stiskem
navolte DCV. Pouití tohoto rozsahu je pøesnìjí, ne pouití rozsahu 400mV na DCV.
Pro mìøení napìtí nad 400mV nastavte polohu pøepínaèe na
, mìøení se provede s automatickou zmìnou rozsahù
ruènì navolit
podle mìøené velièiny. Znáte-li pøed mìøením pøiblinou hodnotu velièiny, mùete opakovaným stisknem
, pøi zámìnì polarizace se objeví pøed hodnotou
rozsah mìøení. Pøi pøekroèení nastaveného rozsahu se objeví údaj
znaménko

Pøipojte èerný vodiè do zdíøky COM a èervený do zdíøky V/Ω/Hz . Pro mìøení rozsahu mV navolte otoèným pøepínaèem polohu
stiskem
navolte ACV. Pouití tohoto rozsahu je pøesnìjí, ne pouití rozsahu 400mV na ACV.
Pro mìøení napìtí nad 400mV nastavte polohu pøepínaèe na
, mìøení se provede s automatickou zmìnou rozsahù podle
ruènì navolit romìøené velièiny. Znáte-li pøed mìøením pøiblinou hodnotu velièiny, mùete opakovaným stisknem
zsah mìøení. Pøi pøekroèení nastaveného rozsahu se objeví údaj
Nikdy nepøekraèujte hodnotu mìøeného napìtí 750V AC - hrozí nebezpeèí pokození pøístroje !

Pøipojte èerný vodiè do zdíøky COM a èervený do zdíøky mA (proudy do 400mA - rozsahy µA a mA) nebo do zdíøky 10A (proudy
nastavte druh mìøeného proudu AC
nebo DC
Navolte pøedpokládaný
nad 400mA - rozsah A ). Tlaèítkem
rozsah proudu otoèným pøepínaèem na µA, mA nebo A . Zapojte pøístroj do série se spotøebièem, tak aby pøes nìj protékal
proud do spotøebièe. Standardnì se mìøení provede s automatickou zmìnou rozsahù podle mìøené velièiny. Znáte-li pøed
mìøením pøiblinou hodnotu velièiny, mùete opakovaným stisknem
ruènì navolit rozsah mìøení. Pøi pøekroèení nastaveného rozsahu se objeví údaj
, pøi pøekroèení hodnot jitìní vstupù se pøepálí pojistka !
Z dùvodù oteplení pøístroje je mono provádìt mìøení pro proudy na rozsahu 10A maximálnì po dobu 15s, poté poèkejte na vychlazení pøístroje cca 20 minut !! Pro mìøení DCA pøi zámìnì polarizace se objeví pøed hodnotou znaménko

Pøipojte èerný vodiè do zdíøky COM a èervený do zdíøky V/Ω/Hz . Nastavte otoèným pøepínaèem polohu
a sondy pøilote na
mìøený objekt. Standardnì se provede mìøení s automatickou zmìnou rozsahù. Znáte-li pøed mìøením pøiblinou hodnotu
velièiny, mùete opakovaným stisknem
ruènì navolit rozsah mìøení. Pøi pøekroèení nastaveného rozsahu se objeví údaj
Pøi rozpojeném vstupním obvodu se objeví rovnì
Pro mìøení malých hodnot doporujeme pouít pomìrné mìøení, kdy nejprve u místa mìøení zkratujeme mìøící sondy, stiskem
tlaèítka
vynulujeme údaj a následnì zmìøíme poadovanou hodnotu.
U mìøení hodnot nad 1MOhm se hodnota mùe ustálit a po nìkolika sekundách.
POZOR - u elektronických obvodù zajistìte pøed mìøením odporù vybití instalovaných kondenzátorù - jejich pøípadný zbytkový
náboj mùe pokodit pøístroj !!

Pøipojte èerný vodiè do zdíøky COM a èervený do zdíøky V/Ω/Hz . Nastavte otoèným pøepínaèem polohu
a sondy pøilote
na mìøený objekt. Mìøení se provede s automatickou zmìnou rozsahù. Pro mìøení malých hodnot doporujeme pouít pomìrné
mìøení, kdy nejprve u místa ponecháme mìøící obvod otevøen, stiskem tlaèítka
vynulujeme údaj a následnì zmìøíme
poadovanou hodnotu. U mìøení hodnot nad 4 uF se hodnota mùe ustálit a po nìkolika sekundách.
POZOR - u elektronických obvodù zajistìte pøed mìøením odporù vybití instalovaných kondenzátorù - jejich pøípadný zbytkový
náboj mùe pokodit pøístroj !!

Pøipojte èerný vodiè do zdíøky COM a èervený do zdíøky V/Ω/Hz . Nastavte otoèným pøepínaèem polohu
a sondy
pøipojte do mìøeného obvodu. Mìøení se provede s automatickou zmìnou rozsahù. Stiskem tlaèítka
pøepínáme
mìøení frekvence a mìøení støídy (vyplnìní) impulsù. Minimální hodnota napìtí pro mìøení frekvence je 10V AC, maximální hodnota napìtí, jeho vlastnosti se mìøí, je 250V DC/AC pièka.
Pro mìøení pøi malých hodnotách napìtí doporuèujeme pouít stínìný kabel, pouze vak tam, kde je spolehlivì zaruèena hodnota bezpeèného napìtí. Pøístroj detekuje impulsy ji od cca 1V DC, avak údaj mùe být mimo definovanou pøesnost.

Pøipojte do zdíøek oznaèených hFE ( oznaèené mAa a COM ) adaptér, do nìj zasuòte mìøený tranzistor, nastavte otoèný
pøepínaèe do polohy
. Pøístroj zobrazí zesilovací èinitel
Dbejte na správnou instalaci tranzistoru do adaptéru - dodrte provedení NPN/PNP a pøiøazení C,B,E !
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Pøipojte èerný vodiè do zdíøky COM a èervený do zdíøky V/Ω/Hz . Na èerveném vodièi je kladné napìtí. Nastavte otoèným
pøepínaèem polohu
a sondy pøipojte na mìøenou diodu - èervený vodiè na anodu a èerný na katodu. Na pøístroji se zobrazí hodnota úbytku napìtí na diodì v propustném smìru. Hodnota by mìla být do cca 0,8V. Pøi zámìnì polarity by mìla dioda být v závìrném smìru uzavøená a pøístroj ukáe
Pro mìøení vodivého spojení otoèný pøepínaè nastavte na
a vodièe pøilote na mìøený objekt. Je-li odpor < 70 Ω, ozve se
zvukový signál.
POZOR - u elektronických obvodù zajistìte pøed mìøením odporù vybití instalovaných kondenzátorù - jejich pøípadný zbytkový
náboj mùe pokodit pøístroj !!

Nastavte otoèný pøepínaè do polohy
, pøipojte do zdíøek TEMP (oznaèených COM a mA) adaptér pro mìøení teploty a do nìj
zasuòte dodané teplotní èidlo K. Lze pouít I jiné èidlo typu K. Pokud je ukonèeno banánky, pak jej pøipojíte pøímo do svorek
pøístroje, pokud je ukonèeno plochým konektorem, zasuòte jej do adaptéru. Pøístroj ukáe hodnotu teploty ze snímaèe. Není-li
zapojeno externí èidlo a navolí se mìøení teloty, pøístroj ukáe teplotu odeètenou z vnitøního èidla v pøístroji.
Nepøivádìjte ádné jiné napìtí na svorky pøístroje !!

Stiskem tlaèítka zùstane zobrazena momentální hodnota na zobrazovaèi , odeèet zùstává zastaven a do opìtovného stisku
tlaèítka HOLD

Pomìrné mìøení s porovnáním s uloenou hodnotou ( obdoba odeètu váhy obalu v obchodech) - stiskem tlaèítka
se uloí
aktuální hodnota do pamìti pøístroje. Mìøení dále pokraèuje s posunutou nulou tak, e se zobrazuje odchylka od uloené hodanebo stiskem tlaèítka
, je-li v daném reimu mìøení
noty. Zruení tohoto reimu je opìtovným stiskem tlaèítka
sputìna ruèní volba rozsahù.
Upozornìní - funkce REL není dostupná pro mìøení frekvence, hFE, testu diod a testu vodivého spojení

Standardnì se pøístroj zapíná pootoèením otoèného pøepínaèe z polohy
do jakékoliv jiné polohy. Vypnutí pøístroje nastane
pøi otoèení pøepínaèe do polohy
.
Pøístroj se automaticky vypíná po 15 minutách neèinnosti a pøechází do reimu spánku se sníeným odbìrem energie. Pøed tímto vypnutím probìhne krátká zvuková signalizace. Stisknutí jakéhokoliv tlaèítka zpùsobí návrat do pracovního reimu. Pokud
chcete zamezit automatickému vypínání, stisknìtì pøi zapínání pøístroje tlaèítko
.

Pøi pøekroèení proudových hodnot uvedených výe, dojde k pøepálení vestavìné pojistky. Pro výmìnu pojistky odpojte pøístroj
od jakýchkoliv obvodù, vypnìte jej otoèným pøepínaèem a na zadní stranì otevøte roubkem zajitìný kryt a proveïte výmìnu.
VADNÁ POJISTKA MUSÍ BÝT VYMÌNÌNA ZA STEJNÝ TYP SE STEJNOU HODNOTOU I ZKRATOVÌ ODOLNOSTI !! Pøístroj poté zpìt
uzavøete

Pøi signalizaci nízkého napìtí napájecích baterií proveïte jejich výmìnu za nové, nejlépe alkalické, velikosti AAA - malé
tukové. Pro výmìnu baterií odpojte pøístroj od jakýchkoliv obvodù, vypnìte jej otoèným pøepínaèem a na zadní stranì otevøte
roubkem zajitìný kryt a proveïte výmìnu. Pøístroj poté zpìt uzavøete
Pokud nebudete pøístroj delí dobu pouívat, baterie vyjmìte a uschovejte oddìlenì.

Pøístroj udrujte v suchu, pøípadné neèistoty otøete jemným vlhkým hadøíkem, mono pouít bìné èistící prostøedky, nikdy
nepouívejte øedidla, rozpoutìdla, technický líh, abrazivní materiály.
Chraòte pøístroj pøed pádem na zem, naadmìrným horkem, pøímou vodou, zamezte vniknutí neèistot do vstupních zdíøek, zejména prachu a drobných pøedmìtù
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