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Dane techniczne ogólne 
 
1) Układ typu CMOS o małym poborze prądu wykorzystujący technikę podwójnego całko-

wania, scalony układ przetwornika a/c, automatyczna kalibracja zera, automatyczne 
wyświetlanie znaku polaryzacji, sygnalizacja niskiego napięcia baterii i przekroczenia 
podzakresu pomiarowego. 

2) Podstawowa dokładność pomiaru: ±0,5% w.w. 
3) Zakres pomiaru pojemności: od 10 pF do 200 µF. 
4) Zakres pomiaru temperatury: od -40°C do 1000°C. 
5) Funkcja ochrony przed przeciążeniem na wszystkich podzakresach pomiarowych. 
6) Funkcja podświetlenia wyświetlacza przydatna przy pomiarach wykonywanych przy 

niewystarczającym oświetleniu zewnętrznym. 
7) Funkcja automatycznego wyłączania zasilania: przyrząd wyłącza się automatycznie po 

ok. 15 minutach braku aktywności operatora. 
8) Maksymalne wskazanie wyświetlacza: 1999 (3 i ½ cyfry) 
9) Wyświetlacz ciekłokrystaliczny: wymiary 70 x 48 mm, wysoki kontrast, wysokość cyfr 28 

mm. 
10) Zasilanie: 9 V, jedna bateria 6F22, NEDA 1604 lub odpowiednik. 
11) Sygnalizacja niskiego napięcia baterii: symbol wyświetlony na wyświetlaczu. 
12) Wymiary: 192 x 88 x 42 [mm] 
13) Masa: ok. 550 g (włącznie z baterią i osłoną gumową). 
14) Parametry otoczenia: 

Zakres temperatur pracy: od 0°C do 40°C 
Zakres wilgotności względnych pracy: <85% 
Zakres temperatur składowania: od -10°C do 50°C 
Zakres wilgotności względnych składowania: <85% 
Temperatura, dla której specyfikowano dokładność pomiaru: 23°C ±5°C 
Wilgotność względna, dla której wyspecyfikowano dokładność pomiaru: <75%. 

 

Dane techniczne elektryczne 
Format zapisu dokładności: ±(% wartości wskazywanej + liczba cyfr), gwarantowanej 
przez 1 rok. Temperatura: 23°C ±5°C, wilgotność względna: <75%. 

 

Kąt zwarcia styków przerywacza 
Podzakres pomiarowy Dokładność pomiaru Rozdzielczość wskazania 
1 CYL 0 – 180,0° 
3 CYL 0 - 120,0° 
4 CYL 0 – 90,0° 
5 CYL 0 – 72,0° 
6 CYL 0 – 60,0° 
8 CYL 0 – 45,0° 

±(1,2% w.w. + 2 cyfry) 0,1° 

Ochrona wejścia pomiarowego przed przeciążeniem: napięcie 250 V d.c. lub szczytowe a.c. 

Prędkość obrotowa (tachometr) 
Podzakres pomiarowy Dokładność pomiaru Rozdzielczość wskazania 
1 CYL 
3 CYL 
4 CYL 
5 CYL 
6 CYL 
8 CYL 

500 - 1000 ob-
obr./min ±(1,2% w.w. + 2 cyfry) 10 obr./min 

Ochrona wejścia pomiarowego przed przeciążeniem: napięcie 250 V d.c. lub szczytowe a.c. 
obr./min = obroty na minutę 
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Współczynnik wypełnienia (sygnału impulsowego) 

Zakres pomiaru Dokładność pomiaru Rozdzielczość wskazania 
0 – 100,0% ±(1,2% w.w. + 2 cyfry) 0,1% 
Ochrona wejścia pomiarowego przed przeciążeniem: napięcie 250 V d.c. lub szczytowe a.c. 

Napięcie stałe 

Podzakres pomia-
rowy Dokładność pomiaru Rozdzielczość wskazania 

2 V 1 mV 
20 V 10 mV 
200 V 

±(0,5% w.w. + 3 cyfry) 
100 mV 

600 V ±(0,8% w.w. + 3 cyfry) 1 V 
Impedancja wejściowa: 10 MΩ 
Ochrona wejścia pomiarowego przed przeciążeniem: napięcie 600 V d.c lub a.c. szczytowe. 
 

Napięcie przemienne 
Podzakres pomia-
rowy Dokładność pomiaru Rozdzielczość wskazania 

2 V 1 mV 
20 V 10 mV 
200 V 

±(1% w.w. + 3 cyfry) 
100 mV 

600 V ±(1,2% w.w. + 3 cyfry) 1 V 
Impedancja wejściowa: 10 MΩ 
Pasmo pomiaru: 40 Hz – 400 Hz 
Ochrona wejścia pomiarowego przed przeciążeniem: napięcie 600 V d.c. lub szczytowe a.c. 
Wyświetlanie: wartość średnia (wartość rzeczywista przy sygnale sinusoidalnym). 

Prąd stały 
Podzakres pomia-
rowy Dokładność pomiaru Rozdzielczość wskazania 

200 mA ±(1,2% w.w. + 3 cyfry) 100 µA 
10 A ±(2% w.w. + 3 cyfry) 10 mA 

Ochrona wejścia pomiarowego przed przeciążeniem: bezpiecznik 0,2 A/250 V. 
Maksymalny prąd wejściowy: 10 A przez 10 s. 
Metoda pomiaru: pomiar spadku napięcia, wartość pełnozakresowa napięcia odpowiadająca 
spadkowi równemu 200 mV. 

Prąd przemienny 
Podzakres pomia-
rowy Dokładność pomiaru Rozdzielczość wskazania 

200 mA ±(1,2% w.w. + 3 cyfry) 100 µA 
10 A ±(2% w.w. + 5 cyfr) 10 mA 

Ochrona wejścia pomiarowego przed przeciążeniem: bezpiecznik 0,2 A/250 V. 
Maksymalny prąd wejściowy: 10 A przez 10 s. 
Metoda pomiaru: pomiar spadku napięcia, wartość pełnozakresowa napięcia odpowiadająca 
spadkowi równemu 200 mV. 
Pasmo pomiaru: 40 Hz – 400 Hz 
Wyświetlanie: wartość średnia (wartość rzeczywista przy sygnale sinusoidalnym). 
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Rezystancja 
Podzakres pomia-
rowy Dokładność pomiaru Rozdzielczość wskazania 

200 Ω ±(0,8% w.w. + 3 cyfry) 0,1 Ω 
2 kΩ 1 Ω 
20 kΩ 10 Ω 
200 kΩ 100 Ω 
2 MΩ 

±(0,8% w.w. + 2 cyfry) 

1 kΩ 
20 MΩ ±(1% w.w. + 5 cyfr) 10 kΩ 
200 MΩ ±(5% w.w. + 10 cyfr) 100 kΩ 

Ochrona przed przeciążeniem wejścia pomiarowego: maksymalne napięcie 250 V d.c. lub szczy-
towe a.c. 
Napięcie na nieobciążonych gniazdach pomiarowych: <1 V (2,8 V na podzakresie 200 MΩ). 
Uwaga: wskazanie wynoszące 10 cyfr na podzakresie 200 MΩ przy zwartych sondach przewodów 
pomiarowych jest zjawiskiem normalnym. Wartość tę należy uwzględniać przy wykonywaniu po-
miarów. 

Pojemność 
Podzakres pomia-
rowy Dokładność pomiaru Rozdzielczość wskazania 

20 nF ±(3% w.w. + 3 cyfry) 10 pF 
2 µF 1 nF 
200 µF ±(5% w.w. + 3 cyfry) 100 nF 

Częstotliwość pomiarowa: ok. 400 Hz 
Napięcie pomiarowe: ok. 40 mV 

Temperatura 
Podzakres pomia-
rowy Dokładność pomiaru Rozdzielczość wskazania 

od -40°C do 400°C ±(0,75% w.w. + 4 cyfry) 1°C 
od -400°C do 
1000°C ±(1,5% w.w. + 15 cyfr) 1°C 

 

Współczynnik wzmocnienia tranzystora (hFE) 
Funkcja Opis Warunki testu 

hFE Możliwość pomiaru współczynnika wzmoc-
nienia tranzystora typu n-p-n lub p-n-p. Za-
kres pomiaru: od 0 do 2000. 

Prąd bazy Ib = ok. 10 µA 
Napięcie kolektor-emiter VCE = 
ok. 2,8 V 

 

Test diody i ciągłości obwodu 
Funkcja Opis Warunki testu 

 
Wskazuje spadek napięcia na diodzie w 
kierunku przewodzenia. 

Prąd w kierunku przewodze-
nia = ok. 1m A. 
Napięcie w kierunku zaporo-
wym = ok. 2,8 V. 

 
Sygnał dźwiękowy włącza się, gdy rezy-
stancja obwodu jest mniejsza od 30 Ω. 

Napięcie przy nieobciążonych 
gniazdach pomiarowych 
(rozwarcie obwodu) = ok. 2,8 
V. 

Ochrona wejścia pomiarowego przed przeciążeniem: maksymalne napięcie 250 V d.c. lub szczy-
towe a.c. 
 


