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DANE TECHNICZNE 
1. Dane techniczne ogólne 
Obudowa: Dwukrotnie formowana, bryzgoszczelna. 
Odporność na wstrząsy (test na upuszczenie):  Wytrzymuje upadek z wysokości 2 metrów. 
Test diody: Maksymalny prąd pomiarowy = 0,9 mA, napięcie stałe przy braku obciąże-

nia gniazd pomiarowych = 2,8 V (wartość typowa). 
Test ciągłości: Sygnał dźwiękowy włącza się, gdy rezystancja sprawdzanego obwodu jest 

mniejsza od 35 Ω (wartość przybliżona). Prąd pomiarowy < 0,35 mA. 
Pomiar wartości szczytowej:  Wychwytywanie i zamrażanie na wyświetlaczu wartości szczy-

towej impulsu, gdy jego szerokość > 1 ms. 
Czujnik w sondzie pomiarowej temperatury: Termopara typu K. 
Impedancja wejściowa:  > 10 MΩ – przy pomiarze napięcia stałego. 
Pomiar napięcia i prądu sygnałów przemiennych:  Typu True RMS. 
True RMS: Termin RMS oznacza średnią kwadratową i dotyczy metody obliczania war-

tości napięcia i prądu przemiennego. Typowy multimetr wskazujący wartość 
średnią jest kalibrowany tak, aby wskazywał poprawnie tylko wtedy, gdy 
sygnał mierzony jest sinusoidalny. Przy sygnale niesinusoidalnym lub od-
kształconym wskazania takiego multimetru są niedokładne. Multimetr z 
funkcją True RMS mierzy dokładnie, w dużym stopniu niezależnie od 
kształtu sygnału. 

Pasmo pomiaru napięcia przemiennego:  Od 50 Hz do 1000 Hz. 
Współczynnik szczytu:  ≤ 3 przy wskazaniu pełnozakresowym do 500 V, zmniejsza się li-

niowo do ≤ 1,5 przy 1000 V. 
Wyświetlacz: Ciekłokrystaliczny, podświetlany (z możliwością wyłączenia), 

o maksymalnym wskazaniu 40000, z analogowym bargrafem. 
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego:  Jest wyświetlany symbol “OL”. 
Automatyczne wyłączenie zasilania:  Po ok. 15 minutach z możliwością wyłączenia. 
Wskazywanie znaku polaryzacji:  Automatyczne (brak wskazania, gdy wynik pomiaru jest 

dodatni); wyświetlany znak minus (-), gdy wynik pomiaru jest ujemny. 
Szybkość pomiaru: 2 razy na sekundę, znamionowa. 
Wskazywanie stanu napięcia baterii:  Pionowy bargraf; gdy napięcie baterii spadnie poniżej po-

ziomu niezbędnego do poprawnej pracy miernika, jest wyświetlany sam symbol “    ”. 
Zasilanie: Napięcie stałe 9 V, jedna bateria typu 6F22 lub NEDA 1604. 
Bezpieczniki:  Pomiar prądu na zakresach µA i mA: bezpiecznik ceramiczny, szybki, 

0,5 A/1000 V, 
Pomiar prądu na zakresie 10A: bezpiecznik ceramiczny, szybki 
10 A/1000 V. 

Zakres temperatur pracy: Od 5 ºC do 40 ºC. 
Zakres temperatur składowania: Od 20 °C do 60 °C. 
Zakres wilgotności względnych pracy: Maksymalnie 80% (w zakresie temperatur do 31 ºC). 

Wilgotność zmniejsza się liniowo do 50% w temperaturze 40 ºC. 
Zakres wilgotności względnych składowania: < 80%. 
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m n.p.m. 
Masa:  342 g (włącznie z osłoną gumową). 
Wymiary: 187 x 81 x 50 [mm] (włącznie z osłoną gumową). 
Bezpieczeństwo: Miernik ten jest przeznaczony do pomiarów parametrów instalacji elek-

trycznych. Użytkownika chroni podwójna izolacja zgodna z wymaganiami 
norm EN61010-1 i IEC61010-1 druga edycja (2001) dla urządzeń IV kate-
gorii przepięciowej 600 V i III/1000V; stopień zanieczyszczenia 2. 
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2. Dane techniczne elektryczne 
 
w.w. – wartość wskazywana 
Funkcja Podzakres Rozdzielczość Dokładność 

400 mV 0,01 mV 
4 V 0,0001 V 
40 V 0,001 V 
400  0,01 V 

±(0,06% w.w. + 2 cyfry) 

Napięcie sta-
łe 
 

1000 V 0,1 V ±(0,1% w.w. + 2 cyfry) 
 Pasmo pomiaru od 50 do 1000 Hz 
400 mV 0,1 mV ±(1,0% w.w. + 10 cyfr) 
4 V 0,001 V 
40 V 0,01 V 
400 V 0,1 V 
1000 V 1 V 

±(1,0% w.w. + 8 cyfr) 

Napięcie 
przemienne 
 

Wyspecyfikowane dokładności pomiaru napięcia przemiennego są słuszne dla 
wszystkich podzakresów tego napięcia w przedziale od 5% do 100% wartości 
pełnozakresowej. 
400 μA 0,01 μA 
4000 μA 0,1 μA 
40 mA 0,001 mA 
400 mA 0,01 mA 
10 A 0,001 A 

±(1,0% w.w. + 3 cyfry) 

Prąd stały 

(20 A: pomiar jest dozwolony przez maksymalnie 30 s przy zmniejszonej do-
kładności.) 
 Pasmo pomiaru od 50 do 1000 Hz 
400 μA 0,1 μA 
4000 μA 1 μA 
40m A 0,01 mA 
400 mA 0,1 mA 
10 A 0,01 A 

±(1,5% w.w. + 8 cyfr) 

(20 A: pomiar jest dozwolony maksymalnie przez 30 s przy zmniejszonej do-
kładności.) 

Prąd prze-
mienny 

Wyspecyfikowane dokładności pomiaru prądu przemiennego są słuszne dla 
wszystkich podzakresów tego napięcia w przedziale od 5 do 100% wartości 
pełnozakresowej. 

UWAGA: Wyspecyfikowane wartości dokładności są słuszne w zakresie temperatur otocze-
nia od 18 °C do 28 °C i przy wilgotności względnej mniejszej od 75%. 
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Funkcja Podzakres Rozdzielczość  Dokładność 
400 Ω 0,01 Ω ±(0,3% w.w. + 9 cyfr) 
4 kΩ 0,0001 kΩ 
40 kΩ 0,001 kΩ 
400 kΩ 0,01 kΩ 
4 MΩ 0,001 MΩ 

±(0,3% w.w. + 4 cyfry) 

Rezystancja 

40 MΩ 0,001 MΩ ±(2,0% w.w. + 10 cyfr) 
40 nF 0,001 nF 
400 nF 0,01 nF ±(3,5% w.w. + 40 cyfr) 

4 μF 0,0001 μF 
40 μF 0,001 μF 
400 μF 0,01 μF 

±(3,5% w.w. + 10 cyfr) 

4000 µF 0,1 µF 

Pojemność 

40 mF 0,001 mF 
±(5% w.w. + 10 cyfr) 

40 Hz 0,001 Hz 
400 Hz 0,01 Hz 
4 kHz 0,0001 kHz 
40 kHz 0,001 kHz 
400 kHz 0,01 kHz 
4 MHz 0,0001 MHz 
40 MHz 0,001 MHz 

±(0,1% w.w. + 1 cyfra) 

100 MHz 0,01 MHz Nie jest wyspecyfikowana 

Częstotliwość 
(w trybach po-
miarowych na-
pięcia i prądu 
przemiennego) 

Czułość: Napięcie minimalne skuteczne = 0,8 V, przy współczynniku wy-
pełnienia impulsu od 20 do 80% i częstotliwości < 100 kHz. 
Napięcie minimalne skuteczne = 5 V, przy współczynniku wypeł-
nienia impulsu od 20 do 80% i częstotliwości > 100 kHz. 

Zakres pomiaru Rozdzielczość Dokładność 
Od 40,00 do 400 Hz 0,01 Hz ±0,5% w.w. 

Częstotliwość 
(w trybie pomia-
rowym Hz%) 

Czułość: 15 mV (napięcie skuteczne) 

Zakres pomiaru Rozdzielczość Dokładność 
Od 0,1 do 99,90% 0,01% ±(1,2% w.w. + 2 cyfry) 

Współczynnik 
wypełnienia im-
pulsu Szerokość impulsu: 100 µs – 100 ms, częstotliwość: od 5 Hz do 150 kHz 

Zakres pomiaru Rozdzielczość Dokładność 
Od -58 do 1832 °F 1 °F ±(1,0% w.w. + 4,5 °F) 

Temperatura 
(sonda - termo-
para typu K) 

Od -50 do 1000 °C 1 °C ±(1,0% w.w. + 2,5 °C) 
(nie zawiera dokładności sondy) 

Od -25% do 125% 0,01% ±50 cyfr Procent zakresu 
4-20 mA 0 mA = -25%, 4 mA = 0%, 20 mA = 100%, 24 mA = 125% 
Uwaga: Wartość wyspecyfikowanej dokładności pomiaru składa się z dwóch elementów: 
• (% w.w.) – jest to dokładność układu pomiarowego. 
• (+ liczba cyfr) – jest to dokładność przetwornika analogowo-cyfrowego. 
 


