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Insulation Multimeters
Giriş
Fluke 1587,1587T, 1577 modelleri (bundan sonra “Metre
olarak anılacaktır) batarya ile çalışan, 6000-sayımlı ve3 ¾
digit ekranı olan true- RMS izolasyon multimetreleridir. Bu
manuelde tüm modellerin çalışmaları tarif edildiği halde,
bütün şekiller ve örneklerde 1587 modeli esas alınmıştır.
Bu metreler CAT III ve CAT IV IEC 61010 standartlarına
uygundur. IEC 61010 standartları, transient darbelerden
gelecek tehlikenin boyutuna bağlı olarak dört ölçüm
kategorisini (CAT I ile IV) tarif eder. CAT III metreleri,
dağıtım seviyesinde sabit cihaz enstalasyonlarındaki
transientlere karşı korumalı olarak dizayn edilmişlerdir;
CAT IV metreleri primer besleme seviyesindeki (havai
veya yer altı) transientlere karşı korumalı olarak dizayn
edilmiştir.

Metre aşağıdaki değerleri ölçer veya test eder:
•
•
•

AC / DC voltaj akım
Direnç
Voltaj ve akım frekans

•
•
•

•

Sıcaklık (Model 1587)

•

Diyotlar (Model 1587)
Devamlılık
Kapasitans (Model
1587)
Izolasyon testi

Fluke ile Temas Kurmak
Fluke ile irtibata geçmek için aşağıdaki numaraları
arayabilirsiniz:
ABD: 1-888-993-5853
Kanada: 1-800-363-5853
Avrupa: +31-402-675-200
Japonya: +81-3-3434-0181
Singapur: +65-738-5655
Dünyanın her yerinden: +1-425-446-5500
Fluke'un web sitesini ziyaret edin: www.fluke.com.
Cihazınızı kayıt ettirmek için: http://register.fluke.com.
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Güvenlik Bilgileri
Cihazı yalnız bu manuelde tarif edildiği şekilde kullanın.Aksi takdirde, Cihaz tarafından sağlanan koruma hasar görebilir.
Cihaz üzerinde bulunan ve bu manuelde kullanılan semboller için Tablo 1’e bakın.
Bir XW Uyarı işareti, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli durumları ve eylemleri belirtir.
Bir XW Dikkat işareti, Metre'ye veya test edilen ekipmana zarar verebilecek veya kalıcı veri kaybına yol açabilecek
koşulları ve eylemleri belirtir.

XW Uyarı
Olası elektrik çarpmasını veya yaralanmaları önlemek için aşağıdaki talimatları uygulayın:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Metreyi yalnız bu kılavuzda tarif edildiği şekilde kullanın, aksi takdirde Metre tarafından sağlanan
koruma etkisiz kalabilir.
Metre veya test uçları hasarlı görünüyor veya Metre doğru şekilde çalışmıyorsa, Metre'yi ve test uçlarını
kullanmayın. Bu konuda kuşkunuz varsa Metre'nin servis bakımını yaptırın.
Cihazı ölçümü yapılacak devreye bağlamadan once daima doğru terminali, anahtar pozisyonunu ve
kademeyi kullandığınızdan emin olun.
Bilinen bir voltajı ölçerek Cihazın çalışmasını doğrulayın.
Terminaller arasına veya herhangi bir terminal ile toprak arasına Cihazın üzerinde belirtilen nominal
voltajdan daha yüksek bir voltaj tatbik etmeyin.
30 V ac rms, 42 V ac zirve veya 60 V dc üzerindeki voltajlarda dikkatli kullanın. Bu voltajlar elektrik
çarpması tehlikesi ortaya çıkarabilir.
Zayıf pil göstergesi (b) görünür görünmez pili değiştirin.
Direnci, sürekliliği, diyotları veya kapasitansı test etmeden önce devrenin elektrik bağlantısını kesin ve
yüksek voltajlı tüm kondansatörleri deşarj edin.
Metreyi patlayıcı gaz veya buhar olan ortamlarda kullanmayın.
Test uçlarını kullanırken parmaklarınızı parmak korumalıklarının arkasında tutun.

Insulation Multimeters
Güvenlik Bilgileri
•

Metre'nin kasasını veya pil kapağını açmadan önce test uçlarını Metre'den çıkarın. Cihazı hiçbir zaman
kasası veya pil yuvası açıkken kullanmayın.
Tehlikeli yerlerde çalışırken yerel ve ulusal güvenlik koşullarına uyulmalıdır.
Tehlikeli alanlarda çalışırken yetkili yerel veya ulusal makamların gerekli kıldığı uygun koruyucu
ekipmanları kullanın.
Yalnız çalışmaktan kaçının.
Yalnız belirlenen değiştirme sigortasını kullanın, aksi takdirde koruma hasar görebilir.
Kullanmadan önce devamlılık için test plakalarını kontrol edin. Okunan değerler, yüksekse veya
parazitliyse kullanmayın.

•
•
•
•
•

Tablo 1. Semboller

B
F
X
Β

AC (Alternatif Akım)
DC (Doğrudan Akım)
DİKKAT: elektrik şoku riski .
Pil (Ekranda yandığında pilin zayıflamış
olduğunu gösterir.)

J
I
T

Toprak

W

Önemli Bilgi information; manuale bakın

Sigorta
Çift İzolasyonlu
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Aksesuarlar
Model

Test uç

Pro

Klips

Mahfaza

Çanta

K Tipi
Thermokupl

Remote v

1587 ve 1587T

TL224

TP74

AC285

Evet

Evet

Evet

Evet

1577

TL224

TL74

AC285

Evet

Evet

Hayır

Evet

Emniyetsiz Voltaj

Battery Saver™ (Bekleme Modu)

Metre 30 V veya üzerinde bir voltaj veya bir voltaj aşırı
yüklenmesi (OL) tespit ettiğinde, olası tehlikeli voltaj varlığı
konusunda uyarmak amacıyla Z simgesi görüntülenir.

Cihaz “Uyuma modu” na girer ve 20 dakika içinda bir
fonksiyon değişikliği yapılmaz veya tuşa basılmazsa
ekranı karartır. Bu pil gücünden tasarruf etmek için yapılır.
Cihaz, bir tuşa basıldığında veya döner anahtar
kullanıldığında, uyuma modundan çıkar.
Uyuma modunu devre dışı bırakmak için, Cihazı çalışır
hale getirirken, mavi tuşu basılı tutun. Uyuma modu, MIN
MAX AVG kayıt modlarında, izolasyon testi aktifken, Auto
Hold modunda veya Cihaz açılırken otomatik power off
özelliği mavi butona basılarak iptal edilmişse, daima devre
dışı kalır.

Test Ucu Uyarısı
Test uçlarının doğru terminallere bağlandığını kontrol
etmeniz gerektiğini size hatırlatmak üzere, LEAd işareti bir
an için ekrana gelir(döner anahta c konumuna
getirildiğinde veya değiştirildiğinde).

XW Uyarı
Sigorta attırmamak, Cihaza zarar vermemek
veya ciddi yaralanma tehlikesine maruz
kalmamak için, hiçbir zaman test uçları doğru
olmayan terminallere bağlıyken ölçüm
yapmayın.
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Döner Anahtar Konumları
Tablo 2. Seçenekler

Döner Anahtar Konumları
Cihazı herhangi bir ölçme fonksiyonunu seçerek çalışır
hale getirin. Cihaz o fonksiyon için standart bir ekran sunar
(kademe, ölçüm birimleri, düzelticiler, vs.) Mavi tuşu
kullanarak döner anahtarın herhangi bir fonksiyonunu
seçin (mavi renkli harflerle etiketli). Döner anahtar
seçenekleri Şekil 1’de gösterilmiş ve Tablo 2’de tarif
edilmiştir.

Düğme
Konumu

B

k
(1587 ve
1587T
yalnız)

bav02f.eps

AC voltaj 30,0 mV - 1000 V.

K
(1587 ve
1587T
yalnız)

V
E

Şekil 1. Döner Anahtar

Ölçme Fonksiyonu

o
N
(1587 ve
1587T
yalnız)

AC voltaj 800 Hz “low-pass” filter ile.

DC voltaj 1 mV - 1000 V.
DC mV 0,1 mV - 600 mV.
Sıcaklık - 40 °C’dan +537 °CA kadar
(-40 °F ile +998 °F).
Celsius default bir sıcaklık ölçme birimidir.
Cihaz kapatıldığında seçmiş olduğunuz
sıcaklık ölçümü hafızada alıkonur.
Ohm 0,1 Ω - 50 MΩ.

Kapasitans 1 nF’dan 9999 F’a kadar.
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Tablo 2. Seçenekler (devamı)
Düğme
Konumu

Ölçme Fonksiyonu

X

Süreklilik testi. Sesli ikaz < 25 Ω'te başlar
ve >100 Ω'de kesilir.

Düğmeler
Tuşları kullanarak, döner anahtar ile seçilen fonksiyonu
işler hale getirin. Tuşlar Şekil 2’de gösterilmiş ve Tablo
3’te tarif edilmiştir.

O

Diyot testi. Bu fonksiyonda kademe yoktur.
6,600 V üzerinde OL ekrana gelir.
(1587 ve
1587T yalnız)

c

AC mA 3,00 mA’den 400 mA’e (600 mA
aşırı yük, 2 dakika maksimum).
DC mA 0,01 mA’den 400 mA’e (600 mA
aşırı yük, 2 dakika maksimum).

a
INSULATION

Ohm 0,01 MΩ - 2GΩ.
1587 için 50, 100, 250, 500 (default) ve 1000
V kaynak ile veya 1577 için on 500 (default)
ve 1000 V kaynak ile veya 1587T için 50 V
(default) ve 100 V kaynak ile izolasyon testi
yapar. Cihaz kapatıldığı zaman son seçilen

yüksek voltaj ayarı hafızada tutulur.
İzolasyon testi sırasında düzlemeyi aktive
etmek için mavi tuşa basın ( yalnız1587 ).
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Şekil 2. Düğmeler

Insulation Multimeters
Düğmeler
Tablo 3. Tuşlar
Düğme

Açıklama
Ekrandaki değeri dondurmak için, basın.
Ekranı boşaltmak için, tekrar basın.
Bir değer değiştiği zaman, ekran yenilenir ve
Cihaz sesli ikaz verir.

h

MIN MAX AVG veya Hz modunda, bu buton
ekran hold olarak çalışır.
Izolasyon Test modunda, tbir kere
daha basıldığında Cihazda veya remote
probda test kilitlemesini programlar. Test
kilitlemesi, siz kilidi açmak için h veya
t tuşuna basana kadar düğmeyi
aşağıda tutar.

€
(1587 ve
1587T
yalnız)

Maksimum, minimum, veya ortalama
değerlere dönmek için basın. Maksimum,
minimum, veya ortalama değerleri ekrana
taşımak için, basın. MIN MAX AVG iptal
etmek için basın ve basılı tutun.

Düğme

Açıklama

f
(1587 ve
1587T
yalnız)

Frekans ölçümünü başlatmak için kullanılır.

r

Kademe modunu Auto’dan (default) Manuel
Kademe moduna değiştirir. Auto Kademe
moduna dönmek için basın ve basılı tutun.

H

Arka ışığı açar/kapatır. Ekran ışığı 10 dakika
sonra kendiliğinden kapanır.

t

G

Döner anahtar INSULATIONkonumundayken
izolasyon testini başlatır. Cihazı(çıkışında)
yüksek voltaj kaynağı yapar ve izolasyon
direnci ölçülmesine olanak sağlar.
Mavi tuş. Değiştirme tuşu fonksiyonu
görevini yapar. Döner anahtar üzerindeki
mavi fonksiyonlara erişmek için basın.
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Ekranı anlama

Tablo 4. Ekran Göstergele

Ekran göstergeleri Şekil 3’te gösterilmiş ve Tablo 4tarif
edilmiştir. Ekrana gelebilecek hata mesajları Tablo 5’te
tarif edilmiştir.

Gösterge

Açıklama

b

Zayıf pil. Pilin değiştirilmesi gerektiğine
Işaret eder. Ekranda iken pil b
ömrünü uzatmak içinIşık butonu
fonksiyonunu yitirir.

XW Uyarı
Elektrik şoku ya da yaralanmaya
neden olabilecek, yalnış
okumalardan kaçınmak için pili
“battery low” ekrana gelince
derhal değiştirin.
L
LOCK

bav01f.eps

Şekil 3. Ekran Göstergeleri

8

Q

Metre'deki veya remote prob'daki
t düğmesine bir sonraki
basışınızda test kilitlemesinin
uygulanacağını gösterir. Test
kilitlemesi, siz kilidi açmak için h
veya t düğmesine basana kadar
düğmeyi aşağıda tutar.
Sembollerden eksi veya artı

Insulation Multimeters
Ekranı anlama
Tablo 4. Ekran Göstergeleri (dev.)
Gösterge

Açıklama

Z

Emniyetsiz voltaj uyarısı. Girişte 30
veya üzeri (anahtar konumuna gore
acveya dc) voltaj hissedildiğinde de
ekrana gelir. Ekran OL gösterdi, n veya
anahtar konumlarında sitions, and
when batt görüntülendiğinde de
görünür. Z ayrıca izolasyon testi etkin
veya Hz cinsinden olduğunda da
görüntülenir.

a

K
(yalnız1587 ve
1587T)

“Smoothing” etkin. Smoothing hızla
değişen girişlerin ekranda
dalgalanmasını digital filter ile azaltır.
Smoothing yalnız Model 1587'de
izolasyon testi için mevcuttur.
Smoothing ile ilgili daha fazla bilgi için
Güç Yükseltme Seçenekleri'ne bakın.
Ac volt için low-pass filter
fonksiyonunun seçildiğini gösterir.

Gösterge

Açıklama

Y
h

AutoHold modunun etkin olduğunu
gösterir.
Display hold modunun etkin olduğunu
gösterir.

M

€ düğmesi kullanılarak seçilen
minimum, maksimum veya ortalama
değeri gösterir.

XWV
(yalnız1587 ve
1587T)
X
O
(yalnız1587 ve
1587T)
nF, μF, ° C, ° F,
AC, DC, Hz,
kHZ, Ω, kΩ,
MΩ, GΩ

Devamlılık testi seçilmiş
Diyot test fonksiyonu seçilmiş

Ölçme birimleri

0.0.0.0

Primer ekran

VDC

Volt

1000

İkincil ekran
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Tablo 5. Hata Mesajları

Tablo 4. Ekran Göstergeleri (dev.)
Özellik
Auto Range
ManualRange
610000mV
2500 V
1000 V

T

10

Açıklama

Mesaj

Açıklama

batt

Primer ekranda görüntülenir ve pil düzeyinin
güvenilir bir işlem için çok düşük olduğunu
gösterir. Metre pil değiştirilene kadar
çalışmaz. Primer ekranda bat i varken b
de görüntülenir.

bat

İkincil ekranda görüntülenir ve pil düzeyinin
izolasyon testi gerçekleştirmek için çok
düşük olduğunu gösterir. Pil değiştirilene
kadar t düğmesi devre dışı kalır. Bu
mesaj döner anahtar başka bir fonksiyon
konumuna getirilince ekrandan silinir.

OPEn

Açık termokupl algılandığında ekrana gelir.

LEAd

Test ucu ikazı. Anahtarı c konumuna
getirdiğinizde veya bu konumdan
çıkardığınızda kısa bir süre mesaj
görüntülenir ve tek bir sesli uyarı duyulur.

lS--Err

Model algılama hatası. Bu görüntülenirse
Metre'nin servis bakımını yaptırın.

Ekran kademesi kullanımda

İzolasyon testi için voltaj kaynağı
değerleri: 50, 100, 250, 500 (default)
veya 1000 V 1587’de. 500 (default) ve
1000 V 1577’de. 50 (default) ve 100 V
1587T’de.
Izolasyon testi göstergesi. Izolasyon
test voltajı olduğunu gösterir.

Insulation Multimeters
Giriş terminalleri
Tablo 5. Hata Mesajları (dev.)
Mesaj

Açıklama

diSc

Metre bir kapasitörü deşarj edemiyor.

EPPr
Err

Geçersiz EEProm data. Metreyi servise
yollayın.

CAL
Err

Geçersiz kalibrasyon datası. Metreyi kalibre
edin.

Giriş terminalleri
GirişterminalleriŞekil4’tegösterilipTablo6’datarif edilmiştir.

1
3

2

4

bav04f.eps

Şekil 4. Giriş Terminalleri
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Tablo 6. Giriş Terminalleri Tarifleri

Tablo 7. Power-Up Opsiyonları

.

Öğe

Açıklama

A

p Izolasyon testi için giriş terminali.

B

q Izolasyon testi için giriş terminali. 400mA

Düğme

B anahtar konumu LCD bölümlerinin tümünü
açar.

C anahtar konumu yazılım sürümü
numarasını görüntüler.

kadarizolasyon testi için giriş terminali. Ac veya
dcmilliamp ve akım frekansı ölçümleri için.
C

D

Voltaj, devamlılık, direnç, diyot, kapaitans, voltaj
frekansı, ve sıcaklık (yalnız Model 1587
ve1587T) ölçümleri için giriş terminali.

S

E anahtar konumu model numarasını
görüntüler.
INSULATION tuş konumu tam yükte bir pil testini
başlatır ve tuş bırakıldığında pilin şarj
seviyesini gösterir.

Tüm ölçümler (izolasyon testi hariç) için ortak
terminal.

Geri kalan konumlar tüm LCD segmanlarını
gösterir.

Güç Yükseltme Seçenekleri
Cihaz açılırken bir tuşa basmak bir açılış seçeneğini
etkinleştirir. Power-up opsiyonları Cihazın ek özellik ve
fonksiyonlarını kullanmanızı sağlar. Bir power-up
opsiyonunu seçmek için, Cihazı OFF’dan her hangi bir
anahtar pozisyonuna geçirirken, ilgili tuşu basılı tutun.
Cihaz OFF konumuna getirilince power-up opsiyonları iptal
olur. Power-up opsiyonları Tablo 7’de tariff edilmiştir.

Açıklama

r

İzolasyon dışında tüm fonksiyonlar için
“Smoothing” modunu başlatır. Ekran S---Tuş
bırakılana kadar gösterir.
Smoothing hızla değişen girişlerin ekranda
dalgalanmasını digital filter ile azaltır.
Not

Power Up opsiyonları tuş basılı iken aktiftir.
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AutoHold Modu
Tablo 7. Power-Up Opsiyonları
Düğme

G
(Blue)

H
t

Açıklama
Otomatik kapanma modunu iptal eder
(''Bekleme modu''). Düğme bırakılana kadar
ekranda PoFF görüntülenir.
Bekleme modu, Metre MIN MAX AVG Kayıt
modunda veya AutoHold modunda
olduğunda ve bir izolasyon testi
gerçekleştirdiğinde de devre dışıdır.
Kalibrasyon modunu başlatır. Metre CaI
görüntüler ve düğme bırakıldığında
Kalibrasyon moduna girer.
Sesli uyarıyı devre dışı bırakır. Ekran bEEP
Tuş bırakılana kadar gösterir.

AutoHold Modu
XW Uyarı
Elektrik çarpmasından kaçınmak için devrenin
aktif olup olmadığını anlamak üzere Display
AutoHold modunu kullanmayın. Stabil
olmayan ve parazitli değerler yakalanmaz.

AutoHold modunda, Cihaz ekrandaki değeri, kararlı yeni
bir değer algılanıncaya kadar ekranda tutar. Ardından
Metre sesli uyarı verir ve yeni okunan değerleri gösterir.
•

basın h AutoHold için. Y ekrana gelir.

•

Tekrar basın h veya döner anahtar normal
operasyona dönün.

MIN MAX AVG Kayıt Modu
MIN MAX AVG modu minimum ve maksimum giriş
değerlerini kaydeder. Giriş değerleri kaydedilen minimum
değerin altında veya maksimum değerin üstünde olması
durumunda, sesli uyarı verilir ve yeni değer kaydedilir. Bu
mod, kullanıcı Cihazın başında değilken geçici okumaların
tutulması, maksimum okumaların kaydedilmesi veya
kullanıcı test edilen cihazı kullanırken ve Cihazı
göremediği durumlarda okumaların kaydedilmesi için
kullanılabilir. MIN MAX AVG modu active edildikten sonra
alınan tüm değerlerin ortalamasını hesaplamak için de
kullanılır.
Cihaz her ekran için, saniyede 4 kere yenilenen minimum,
maksimum ve ortalama değerleri izler.

13

1587/1577
Kullanım Kılavuzu
•

MIN MAX AVG kayıt modunu kullanmak için:
•

Cihazın yapılacak ölçüme uygun fonksiyon ve
kademede olduğundan emin olun. (Autoranging
MIN MAX AVG modunda çalışmaz).

Metre'yi açtığınızda Otomatik kademe varsayılan olarak
seçilir ve Auto Range görüntülenir.

•

MIN MAX AVG modunu etkinleştirmek için €
düğmesine basın. Ekranda M görüntülenir.

1.

Manuel Kademe moduna girmek için, basın r.
Manual Range ekrana gelir.

•

Yüksek (MAX), düşük (MIN), ortalama (AVG) ve
mevcut değerler boyunca ilerlemek için €
düğmesine basın.

2.

Manuel Kademe modunda, kademeyi arttırmak için
r düğmesine basın. En yüksek kademeden sonra,
Metre en düşük kademeye döner.

•

Kayıt edilen bilgileri silmeden MIN MAX AVG
kaydını durdurmak için h düğmesine basın.
S ekrana gelir.

•

MIN MAX AVG kaydına devam etmek için tekrar
h düğmesine basın. S söner.

•

Çıkmak ve kayıt edilen değerleri silmek için bir
saniye boyunca € düğmesine basın ve döner
anahtarı çevirin.

Manuel ve Otomatik Kademe Belirleme
Cihazın Manuel Kademe ve Autorange modları vardır.
•

14

Manuel Kademe modunda, Otomatik kademe
kapatılır ve kademe kullanıcı tarafından seçilir.

Otomatik kademe modunda, Metre en iyi
çözünürlüğe sahip kademeyi seçer.

Not
MIN MAX AVG veya Display HOLD modlarında
kademeyi manuel olarak değiştiremezsiniz.
MIN MAX AVG, veya Ekran HOLD konumundaI
rbasılırsa, Cihaz geçersiz operasyona işaret
için iki kere sesli ikaz verir, ve kademe değişmez.
3.

Manuel Kademeden çıkmak için, r bir saniye basın
veya döner anahtarı çevirin. Metre Otomatik Kademe
moduna döner ve Otomatik Kademe yanar.

Insulation Multimeters
True RMS Metrelerinin AC Girdisi Olmadığı Durumlardaki Davranışlarını Kavrama

True RMS Metrelerinin AC Girdisi
Olmadığı Durumlardaki Davranışlarını
Kavrama
True RMS Metreler bozulmuş dalga şekillerini hassas
olarak ölçerler, ama AC fonksiyonlarında giriş uçları kısa
devre edilince , Cihaz 1 ile 30 sayım arasında bir artık
değer gösterir. Test uçları açıkken, ekrandaki değerler
enterferans dolayısıyla dalgalanabilir. Bu offset değerler
normaldir. Bunlar Cihazın ac ölçüm hassasiyetini, seçilen
ölçüm kademesinde etkilemezler.
Spesifiye edilmemiş giriş seviyeleri şunlardır:
•

AC voltaj: 5% bir 600 mV ac, veya 30 mV’dan az

•

AzC akım: 5% bir 60 mA ac, veya 3 mA ac.’dan
az

Low-Pass Filtre (Model 1587 ave 1587T)
1587 bir low-pass filter ile teçhiz edilmiştir. AC voltaj veya
ac frekans ölçerken (B), Low-pass filter fonksiyonunu
(K). Active etmek için mavi tuşa basın Cihaz seçilen ac
modunda ölçüm yapmaya devam eder, ancak sinyal şimdi
800 Hz üzerindeki istenmeyen frekansları bloke etmekte
olan bir filter üzerinden geçmektedir. Şekil 5’e bakın. Low
pass filtre inverterler ve değişken frekanslı motorlar

tarafından üretilen kompozit sinüs dalgaların ölçüm
performansını arttırabilirler.

XW Uyarı
Elektrik şoku veya yaralanmalardan kaçınmak
içinTo , Low-Pass Filtre fonksiyonunu
tehlikeli voltajların varlığını doğrulamak için
kullanmayın Gösterilenden daha yüksek
voltajlar var olabilir. Belirtilenin üstünde
voltajlar bulunabilir. Önce olası tehlikeli
voltajların varlığını tespit etmek için filtresiz
bir voltaj ölçümü yapın. Sonra filtre
fonksiyonunu seçin.
Not
Low-Pass filtre fonksiyonu kullanılırken, Cihaz
Manuel moda geçer. Kademeleri r tuşuna
basarak seçin. Autoranging Low-Pass filter
fonksiyonunda mevcut değildir.
800 Hz

100 Hz
bav16f.eps

Şekil 5. Düşük Geçiş Filtresi
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Temel Ölçümlerin Yapılması
Müteakip sayfalarda yer alan Şekiller, temel ölçümlerin
nasıl yapıldığını göstermektedir.
Test uçlarını devre veya Metreye bağlarken, nötr (COM)
test ucunu canlı uçtan önce bağlayın, test uçlarını
çıkarırken nötr test ucunu çıkarmadan önce akım ucunu
çıkarın.

XW Dikkat
Elektrik şoku veya Metrenin hasar görmesini
önlemek için, direnç, devamlılık, diyot veya
kapasitans testi yapmadan önce, enerjiyi
kesin ve tüm yüksek voltaj kapasitörlerini
deşarj edin.
Bir ac voltajının dc ofsetini ölçerken daha iyi bir hassasiyet
için önce ac voltajını ölçün. AC voltaj kademesini not edin
ve daha sonra ac kademesine eşit veya daha yüksek bir
dc voltaj kademesini manuel olarak seçin. Bu prosedür,
giriş koruma devrelerinin etkinleşmemesini sağlamak
suretiyle dc ölçümün hassasiyetini arttıracaktır.
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AC ve DC Voltajın Ölçülmesi
Volts DC

Volts AC

LO

TEST

HOLD

MIN MAX

LO

HOLD

MIN MAX

TEST

DC Millivolt

LO

HOLD

MIN MAX

TEST

gan05f.eps

Şekil 6. AC ve DC Voltaj Ölçümü
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Sıcaklık Ölçmek (Model 1587 ve 1587T)
Cihaz K-tipi bir termokuplun (cihazla temin edilir)
sıcaklığını ölçer. Celsius (°C) veya Fahrenheit (°F) r
basarak seçin.
XW Dikkat
Metre veya diğer cihazlara zarar vermemek
için, Metrenin nominal değerlerinin -40 °Cile
537 °C( -40 °File 998,0 °F) olmasına rağmen,
K-tipi termokuplun nominal değerlerinin
260°C (500 °F) olduğunu hatırda tutun. Bu
kademenin dışındaki sıcaklıklar için bir üst
kademe termokupl kullanın.

XW Uyarı
Şok riskinden kaçınmak için termokuplu canlı
elektrik devrelerine bağlamayın.

LO

HOLD

MIN MAX

TEST

°C

°F

Delik
veya
80BK1 Type
K Thermokupl Probu Boru

gan09f.eps

Şekil 7. Sıcaklık Ölçümü
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Temel Ölçümlerin Yapılması

Direnç Ölçümü

Kapasitans Ölçmek (Model 1587 ve 1587T)

.

.

LO

HOLD

MIN MAX

LO

TEST

HOLD

MIN MAX

TEST

bav06f.eps

Şekil 8. Direnç Ölçmek

bav07f.eps

Şekil 9. Kapasitans Ölçümü
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Sürekliliği test etme
Süreklilik testi için bir sesli ikaz biperi ile teçhiz edilmiştir
ve bu devre sürekliliği tam olduğu zaman ikaz verir. Bu
özellik sizlere ekrana bakmadan hızlı süreklilik testleri
yapmak olanağını sağlar. Devamlılık testi için Cihazı Şekil
10’da gösterildiği şekilde hazırlayın. Sesli ikaz bir kısa
devre algılandığında (<25 Ω) verilir.

LO

HOLD

MIN MAX

TEST

LO

HOLD

MIN MAX

XW Dikkat
Cihaz veya test altındaki cihazların hasar
görmesinden kaçınmak için, devamlılık
testine başlamadan once devredeki enerjiyi
kesin ve tüm yüksek-voltaj kapasitörlerini
deşarj edin.

TEST

Sabit Bip
gan08f.eps

Şekil 10. Süreklilik Testi
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Diyotların Testi (Model 1587 ve 1587T)
Sağlam Diyot

Sağlam Diyot

HOLD

LO

MIN MAX

HOLD

LO

TEST

MIN MAX

TEST

Arızalı Diyot
LO

HOLD

Kötü Durumdaki Diyot

MIN MAX

TEST

MIN MAX

TEST

Açık

ve

Sabit Bip

Kısa Devre

Tek Bip
İleri Ön

HOLD

LO

Geri Ön
gan10f.eps

Şekil 11. Diyotların Testi
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AC ve DC Voltaj Ölçümü

XW Dikkat
Yaralanma veya Metrede hasardan kaçınmak
için:
•

Hiçbir zaman, toprağa açık devre voltajı >
1000 V iken devre-içi akım ölçümü yapmaya
teşebbüs etmeyin.

•

Teste başlamadan once Cihazın sigortalarını
kontrol edin. Bu manueldeki, Sigortaların
Testi bölümüne bakın.

•

Ölçüm için doğru terminal, anahtar konumu
ve kademeyi kullanın.

•

Test uçları akım terminallerine bağlı iken,
asla probları bir devre veya komponente
paralel olarak yerleştirmeyin.

Test edilen devreyi OFF konumuna getirin, enerjiyi kesin
ve Cihazı seri olarak ve bağlayın ON konumuna getirin.
AC veya DC akım ölçmek için Cihazı Şekil 12’de
gösterildiği şekilde bağlayın.
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Temel Ölçümlerin Yapılması

LO

LO

HOLD

HOLD

MIN MAX

MIN MAX

TEST

DC Ekran
TEST

Yük

Yük

Yük

gan11f.eps

Şekil 12. AC ve DC Akımı Ölçmek
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•

İzolasyon Testi
İzolasyon testleri yalnız ölü devreler üzerinde
yapılmalıdır. Test başlamadan önce sigortayı kontrol edin.
Test başlamadan önce sigortayı kontrol edin. İzolasyon
direncini ölçmek için Cihazı Şekil 13’te gösterildiği şekilde
bağlayın ve aşağıdaki adımları uygulayın:
1.

Test uçlarını p

2.

Anahtarı INSULATION pozisyonuna getirin. Anahtar bu
pozisyona getirildiğinde, bir pil şarj kontrolu başlatılır.
Test başarısız olursa b ve bat alt ekranda görülür.
Piller değiştirilmeden izolasyon testine başlanamaz.

q i giriş terminallerine bağlayın.

3.

r voltajı seçmek için basın.

4.

Probları ölçümü yapılacak devreye bağlayın. Cihaz
eğer devrede enerji varsa otomatik olarak algılar.
•
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5.

---- görünür ve geçerli b düğmesine basılıncaya
kadar primer ekranda nsulation resistance
reading is obtained.

Yüksek voltaj sembolü (Z), primer ekran >30 V
ile birlikte 30 V ac veya dc’den yüksek bir
voltajın varlığını gösterir. Bu durumda test
yapılamaz. Cihazı devreden ayırın ve tekrar
başlamadan gücü ortadan kaldırın.

Teste başlamak için t basın ve basılı tutun
Sekonder ekran testi yapılan devreye tatbik edilen
test voltajını gösterir. Yüksek voltaj sembolü (Z)ile
birlikte primer ekranda dirençal MΩ veya GΩ olarak
görünür. T ikonu ekranın alt bölümünde, t
bırakılıncaya kadar görünür.
Direnç maksimum ekran kademesinden büyükse,
Cihaz Q sembolünü ve kademe için maksimum direnci
gösterir.

6.

Probları test noktalarında tutun ve t butonunu
bırakın. Test altındaki devre, Cihaz üzerinden deşarj
olur. Direnç değeri, yeni bir test yapılana, değişik bir
fonksiyon seçilene veya > 30 V bir voltaj algılanana
kadar, primer ekranda kalır.

Insulation Multimeters
Temel Ölçümlerin Yapılması
ölçer. Frekans ölçmek için Cihazı Şekil 14’te gösterildiği
gibi bağlayın ve aşağıdaki adımları takip edin.
LO

HOLD

MIN MAX

1.

Cihazı sinyal kaynağına bağlayın.

2.

Döner anahtarı B,

3.

c pozisyonunda gerekiyorsa, dc seçmek için mavi

V, c pozisyonuna getirin.

tuşa basın.
4.

f düğmesine basın.

5.

Mavi tuşa, f tuşuna basarak, veya döner anahtarı
başka bir konuma getirerek, bu fonksiyonu
sonlandırın.

bav13f.eps

Şekil 13. İzolasyon Testi

Frekans Ölçmek (Model 1587 ve 1587T)
Cihaz bir voltaj veya akım sinyalinin frekansını, sinyalin
bir saniyede eşik değerini kaç defa geçtiğini sayarak
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AC/DC Voltaj Frekansı

LO

TEST

HOLD

MIN MAX

AC/DC Akım Frekansı

LO

HOLD

MIN MAX

TEST

Yük

gan12f.eps

Şekil 14. Frekans Ölçmek
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Temizleme

Temizleme
Kasayı periyodik olarak nemli bir bez ve hafif bir deterjanla
silin. Aşındırıcı malzeme veya solvent kullanmayın.
Terminallerdeki kir veya nem okunan değerleri
etkileyebilir.

LO

HOLD

MIN MAX

TEST

Pillerin Testi
Pilleri test etmek için h basın ve döner anahtarı
INSULATION konumuna getirin. Bu pil testini başlatır pilin şarj
seviyesini ekranda gösterir.

440 mA

OK

Sigortaların Testi
XW Dikkat
Elektrik çarpmasını veya yaralanmaları
önlemek için, sigortaları değiştirmeden önce
test uçlarını ve diğer giriş sinyallerini çıkartın.
Sigortayı aşağıda tariff edildiği ve Şekil 15’te gösterildiği
şekilde test edin. Sigortayı Şekil 16’da gösterildiği şekilde
değiştirin.
1.

Test ucunu J giriş terminaline yerleştirin.

2.

Döner anahtarı N pozisyonuna getirin ve Cihazın
Auto Range modunda olduğunu doğrulayın.

3.

Test ucunu mA giriş terminaline yerleştirin. Ekran
değeri OL ise sigorta bozuktur ve değiştirilmelidir.

bav14f.eps

Şekil 15. Sigortayı test etme
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Pilleri ve sigortayı değiştirme
Pilleri ve sigortayı Şekil 16'de gösterildiği gibi değiştirin.
Pilleri değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

XWUyarı
Şok, yaralanma, veya Metreye olabilecek
hasarı önlemek:
•

Yanlış değerlerin neden olabileceği olası
elektrik çarpması veya yaralanmaları
önlemek için, düşük pil seviyesi (b)
görüntülenince hemen pilleri değiştirin.

•

YALNIZ amperajı, kesmesi, voltajı ve hız
değerleri belirtilmiş bir sigortayı kullanın.

•

Döner anahtarı OFF konumuna getirin ve
ve test uçlarını terminallerden çıkarın.

F440 mA 1000V
Min kesinti oranı
10 000 A
gan15f.eps

1.

Pil kapağını açmak için, kilit açık sembolü ok ile aynı
hizaya gelene kadar pil kapağını döndürmek üzere
standart bir tornavida kullanın.

Sigorta, Hızlı, 440 mA, 1000
V, Min Kesilme Kademesi
10000 A

Fluke PN 943121

2.

Pilleri çıkarın ve değiştirin.

Pil, 1,5 V AA Alkalin, NEDA
15A, IEC LR6

Fluke PN 376756

3.

Pil kapağını takın ve kilitli sembolü ok ile aynı hizaya
gelene kadar kapağı döndürün.
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Şekil 16. Sigortayı ve pili değiştirme

Insulation Multimeters
Teknik Özellikler

Teknik Özellikler
Genel Özellikler
Bir Terminale tatbik edilecek Maksimum Voltaj .. 1000 V ac rms or dc
Depolama Sıcaklığı ............................................-40°C den 60°C (-40 °F -den140 °F)
Çalışma Sıcaklığı ...............................................-20 °C ile 55 °C (-4 °F ile 131 °F)
Sıcaklık Katsayısı ...............................................0,05 x (specified accuracy) per °C for temperatures < 18 °C or > 28 °C (< 64 °F or >
82 °F)
Bağıl Nem............................................................Noncondensing
0 % ile 95 % @ 10 °C ile 30 °C (50 °F ile 86 °F)
0 % ile 75 % @ 30 °C ile 40 °C (86 °F ile 104 °F)
0 % ile 40 % @ 40 °C ile 55 °C (104 °F ile 131 °F)
Titreşim................................................................Random, 2 g, 5-500 Hz per MIL-PRF-28800F, Class 2 instrument
Darbe...................................................................IEC 61010-1 2. Baskı'ya göre 1 metreden düşme (1 metreden düşme testi, altı taraf,
meşe zemin)
Elektromanyetik Uyumluluk .................................3 V/M'lik bir RF alanında, doğruluk = sıcaklık hariç belirlenen doğruluk: doğruluk =
belirlenen doğruluk ±5°C (9 °F) (EN 61326-1:1997).
Güvenlik ..............................................................ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04 ve Ölçüm
kategorisi III 1000 V (CAT III) ile CAT IV 600 V için IEC/EN 61010-1 2. Baskı ile uyumlu.
Sertifikasyonlar....................................................CSA, CSA/CAN C22.2 No. 61010.1-04 Standardına göre; TUV, EN 61010 Part 1-1002
Standardına göre
Piller ....................................................................Dört AA pil (NEDA 15A veya IEC LR6)
Pil Ömrü ..............................................................Metre kullanımı 1000 saat; izolasyon testi kullanımı: metre yeni alkalin pillerle oda
sıcaklığında en az 1000 izolasyon testi gerçekleştirebilir. Bunlar, 5 saniyelik çalışma ve 25
saniyelik kesintiden oluşan bir görev döngüsünde standart 1000-V 1 MΩ testleridir.
Boyutlar ..............................................................5,0 cm H x 10,0 cm W x 20,3 cm L
(1,97 in H x 3,94 in W x 8,00 in L)
Ağırlık ..................................................................550 g (1,2 lb.)
IP Skoru...............................................................IP40
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Rakım
Çalışma ...........................................................2000 m CAT III 1000 V, CAT IV 600 V; 3000 m CAT II 1000 V, CAT III 600 V
Depolama........................................................12,000 m
Aralık üzerindeki güç...........................................%1 olan kapasitans dışında aralığın %110'u
EN 61557 ............................................................IEC61557-1, IEC61557-2 ile uyumluluk

Elektriksel Spesifikasyonlar
AC Voltaj Ölçümü
1587 ve 1587T Hassasiyeti
Aralık

[1]
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Çözünürlük

50 Hz - 60 Hz
± (% bir Rdg + sayım)

60 Hz – 5000 Hz
± (% bir Rdg + sayım)

600,0 mV
6,000 V

0,1 mV
0,001V

+ (1 % + 3)
+ (1 % + 3)

+ (2 % + 3)
+ (2 % + 3)

60,00 V
600,0 V
1000 V

0,01 V
0,1 V
1V

+ (1 % + 3)
+ (1 % + 3)
+ (2 % + 3)

+ (2 % + 3)
[1]
+ (2 % + 3)
[1]
+ (2 % + 3)

1 kHz bant genişliği.

Insulation Multimeters
Elektriksel Spesifikasyonlar

1587 ve 1587T Low-Pass Filtre Voltajı
Aralık

Çözünürlük

50 Hz - 60 Hz
± (% bir Rdg + sayım)

600,0 mV

0,1 mV

+ (1 % + 3)

6,000 V

0,001V

+ (1 % + 3)

60,00 V

0,01 V

+ (1 % + 3)

600,0 V

0,1 V

+ (1 % + 3)

1000 V

1V

+ (2 % + 3)

60 Hz – 400 Hz
± (% bir Rdg + sayım)
+ (2 % + 3)
- (6 % - 3)
+ (2 % + 3)
- (6 % - 3)
+ (2 % + 3)
- (6 % - 3)
+ (2 % + 3)
- (6 % - 3)
+ (2 % + 3)
- (6 % - 3)

1577 Doğruluk
Aralık
600,0 mV
6,000 V
60,00 V
600,0 V
1000 V

Çözünürlük
0,1 mV
0,001V
0,01 V
0,1 V
1V

50 Hz - 60 Hz
± (% bir Rdg + sayım)
+ (2 % + 3)
+ (2 % + 3)
+ (2 % + 3)
+ (2 % + 3)
+ (2 % + 3)

AC Dönüştürme...................................................Girişleri ac-kupledir ve sine wave girişinin rms değerine kalibre edilmiştir. Dönüştürmeler
gerçek rms tepkilidir ve aralığın %5 ile %100'ü arasında belirlenmiştir. Giriş sinyali crest
faktörü, doğrusal olarak 1000-V'de crest faktörü <= 1,5 olacak şekilde azalan, 3 ile 500
V'lik bir değere sahip olabilir. Sinüzoidal olmayan dalga biçimlerinde 3'e kadar crest
faktörleri için tipik olarak ± (%2 değer + %2 FS) ekleyin.
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Giriş Empedansı..................................................10 MΩ (nominal), <100 pF, ac-kuple
Ortak Mod Red Zayıflaması
(1 kΩ dengesiz)...............................................>60 dB, dc 50 veya 60 Hz'de
Aşırı yük Koruması .............................................1000 V rms veya dc,107 V Hz Max

DC Voltaj Ölçümü
Aralık
6,000 V dc
60,00 V dc
600,0 V dc
1000 V dc
[1]

Çözünürlük
0,001V
0,01 V
0,1 V
1V

Doğruluk 1587 ve 1587T [1]
± (% bir Rdg + sayım)

Doğruluk 1577 [1]
± (% bir Rdg + sayım)

+ (0,09 % + 2)
+ (0,09 % + 2)
+ (0,09 % + 2)
+ (0,09 % + 2)

+ (0,2 % + 2)
+ (0,2 % + 2)
+ (0,2 % + 2)
+ (0,2 % + 2)

Doğruluk aralığın ± %100'ü için geçerlidir.

Giriş Empedansı ................................................10 MΩ(nominal), < 100 pF
Normal Mod Rejeksiyon Oranı ............................> 60 dB, 50 Hz veya 60 Hz'de
Ortak Mod Rejeksiyon Oranı...............................>120 dB, dc 50 Hz veya 60 Hz'de (1 k dengesiz)
Aşırı Yük Koruması ............................................1000 V rms or dc

DC MiliVolt Ölçümü
Aralık
600,0 mV dc
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Çözünürlük
0,1 mV

Doğruluk 1587 ve 1587T
± (% bir Rdg + sayım)

Doğruluk 1577
± (% bir Rdg + sayım)

+ (0,1 % + 1)

+ (0,2 % + 1)

Insulation Multimeters
Elektriksel Spesifikasyonlar

DC ve AC Akım Ölçümü
Çözünürlük

Doğruluk 1587 ve 1587T
± (% bir Rdg+sayım)

Doğruluk 1577
± (% bir Rdg+sayım)

Yükleme Voltajı
(Tipik)

400 mA
60 mA

0,1 mA
0,01 mA

+ (1,5 % + 2) [1]
+ (1,5 % + 2) [1]

+ (2 % + 2) [1]
+ (2 % + 2) [1]

2 mV/mA

400 mA
60 mA

0,1 mA
0,01 mA

+ (0,2 % + 2)
+ (0,2 % + 2)

+ (1,0 % + 2)
+ (1,0 % + 2)

2 mV/mA

Aralık
AC
45 Hz –
1000 Hz
DC
[1]

1 kHz bant genişliği.

Maksimum 2 dakika için aşırı yük .......................600 mA
Aşırı Yük Koruması .............................................440 mA, 1000 V, HIZLI sigorta
AC Dönüştürme...................................................Girişleri ac-kupledir ve sine wave girişinin rms değerine kalibre edilmiştir. Dönüştürmeler
gerçek rms tepkilidir ve aralığın %5 ile %100'ü arasında belirlenmiştir. Giriş sinyali crest
faktörü doğrusal olarak 600-mA'da crest faktörü <= 1,5 olacak şekilde azalan, 3 ile 300
mA'lık bir değere sahip olabilir. Sinüzoidal olmayan dalga biçimlerinde 3'e kadar crest
faktörleri için tipik olarak (%2 değer + %2 FS) ekleyin.
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Ohm Ölçümü
Aralık

[1]

Çözünürlük

600,0 Ω

0,1 Ω

6,000 kΩ

0,001 kΩ

60,00 kΩ

0,01 kΩ

600,0 kΩ

0,1 KΩ

6,000 MΩ

0,001 MΩ

50,0 MΩ

0,01 MΩ

Doğruluk 1587 ve 1587T
+ (% bir Rdg+sayım)

[1]

[1]

Ölçüm 1577
+ (% bir Rdg+sayım)

+ (0,9 % + 2)

+ (1,2 % + 2)

+ (1,5 % + 3)

+ (2,0 % + 3)

Doğruluk aralığın %0 ile %100'ü arasında geçerlidir.

Aşırı Yük Koruması ............................................1000 V rms or dc
Açık Devre Test Voltajı .......................................< 8,0 V dc
Kısa Devre Akımı ...............................................< 1,1 mA

Diyot Testi (Yalnız 1587 ve 1587T)
Diyot Test Endikasyonu .....................................Ekran voltaj düşmesi : 0,6 V at 1,0 mA nominal test akımı:
Hassasiyet .......................................................... + (2 % + 3)

Devamlılık Testi
Devamlılık Göstergesi .........................................25 Ω altında ve 100 Ω üzerinde test direnci için sürekli sesli uyarı. Maksimum Değer;
1000 Ω
Açık Devre Voltajı ...............................................< 8,0 V
Kısa Devre Akımı ...............................................1,0 mA tipik
Aşırı Yük Koruması ............................................1000 V rms
Respons Zamanı ................................................> 1 m san.
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Frekans Ölçümü (Yalnız1587 ve 1587T)
Aralık
99,99 Hz
999,9 Hz
9,999 kHz
99,99 kHz

Doğruluk
+ (% bir Rdg+sayım)

Çözünürlük
0,01 Hz
0,1 Hz
0,001 kHz
0,01 kHz

+ (0,1 % + 1)
+ (0,1 % + 1)
+ (0,1 % + 1)
+ (0,1 % + 1)

Frekans Sayacı Duyarlılığı
[1]

Giriş Aralığı
600,0 mV ac
6,0 V
60,0 V
600,0 V
1000,0 V

V ac Hassasiyeti (RMS Sine Wave)
5 Hz ile 20 kHz arasında
20 Hz – 100 Hz
100,0 mV
1,0 V
10,0 V
100,0 V
300,0 V

150,0 mV
1,5 V
36,0 V
-

DC TriggerSeviyeleri

[1]

ile 20 kHz

[2]

na
-400,0 mV ve 2,5 V
1,2 V ve 4,0 V
12,0 V ve 40,0 V
12,0 V ve 40,0 V

[1]

Belirlenen doğruluk için maksimum giriş = 10x aralık (1000 V maks). Düşük frekanslardaki ve genliklerdeki parazit, doğruluğu
etkileyebilir.

[2]

Tam girişle 100 kHz'ye kadar kullanılabilir.

Kapasitans (Yalnız1587 ve 1587T)
Aralık

Çözünürlük

1000 nF

1 nF

10,00 μF

0,01 μF

100,0 μF

0,1 μF

9999 μF

1 μF

Doğruluk
+ (% bir Rdg+sayım)
+ (1,2 % + 2)
+ (1,2 % +/- 90 sayım)
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Sıcaklık Ölçümü (Yalnız 1587 ve 1587T)
[1]

Aralık

[1]

Çözünürlük

Doğruluk
± (% bir Rdg+sayım)

-40 °C ile 537 ° C arası

0,1 °C

+ (1 % + 10 sayım)

-40 ° F ile 998 ° F aras

0,1 °F

+ (1 % + 18 sayım)

Doğruluklar, cihazın ortam sıcaklığında bir değişiklik olmasını izleyen 90 dakikalık alışma süresinden sonra geçerlidir.

Izolasyon Spesifikasyonları
Ölçüm Kademesi
Model 1587 .................................................0,01 MΩ ile 2 GΩ arasında
Model 1577 .................................................0,1 MΩ ile 600 MΩ arasında
Model 1587T ...............................................0,01 MΩ ile 100 MΩ arasında
Test Voltajları
Model 1587 .................................................50, 100, 250, 500, 1000 V
Model 1577 .................................................500, 1000 V
Model 1587T ...............................................50, 100 V
Test Voltajı Hassasiyeti ......................................+ 20 %, - 0 %
Kısa-Devre Test Akımı .......................................1 mA nominal
Auto Deşarj ........................................................Deşarj zamanı <0,5 saniye C = 1 μFiçin veya daha az
Aktif Devre Algılaması:........................................testin başlamasından önce terminal voltajı > 30 V ise testi durdurun.
Maksimum Kapasitif Yük.....................................1 μF yüke kadar çalıştırılabilir.
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Model 1587
Çıkış Voltajı

Ekran Kademesi

Çözünürlük

50 V

0,01 ile 6,00 MΩ

0,01 MΩ

(0 % ile + 20 %)

6,0 ile 50,0 MΩ

0,1 MΩ

0,01 ile 6,00 MΩ

0,01 MΩ

100 V

6,0 ile 60,0 MΩ

0,1 MΩ

60 ile 100 MΩ

1 MΩ

250 V

0,1 ile 60,0 MΩ

0,1 MΩ

(0 % ile + 20 %)

60 ile 250 MΩ

1 MΩ

500 V

0,1 ile 60,0 MΩ

0,1 MΩ

(0 % ile + 20 %)

60 ile 500 MΩ

1 MΩ

0,1 ile 60,0 MΩ

0,1 MΩ

60 ile 600 MΩ

1 MΩ

0,6 ile 2,0 GΩ

100 MΩ

(0 % ile + 20 %)

1000 V
(0 % ile + 20 %)

Test Akımı

Direnç Hassasiyeti
± (% bir Rdg + sayım)

1 mA @ 50 kΩ

± (3 % + 5 sayım)

1 mA @ 100 kΩ

± (3 % + 5 sayım)

1 mA @ 250 kΩ

± (1,5 % + 5 sayım)

1 mA @ 500 kΩ

± (1,5 % + 5 sayım)

1 mA @ 1 MΩ

± (1,5 % + 5 sayım)
± (10 % + 3 sayım)

Model 1577
Çıkış Voltajı

Ekran Kademesi

500 V
(0 % ile + 20 %)

0,1 ile 60,0 MΩ
60 ile 500 MΩ

1000 V
(0 % ile + 20 %)

0,1 ile 60,0 MΩ

Test Akımı

Direnç Hassasiyeti
± (% bir Rdg + sayım)

0,1 MΩ
1 MΩ

1 mA @ 500 kΩ

± (2,0 % + 5 sayım)

0,1 MΩ

1 mA @ 1 MΩ

± (2,0 % + 5 sayım)

Çözünürlük
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Model 1587T
Çıkış Voltajı

Ekran Kademesi

Çözünürlük

50 V

0,01 ile 6,00 Me

0,01 Me

(0 % ile + 20 %)

6,0 ile 50,0 Me

0,1 Me

0,01 ile 6,00 Me

0,01 Me

6,0 ile 60,0 Me

0,1 Me

60 ile 100 Me

1 Me

100 V
(0 % ile + 20 %)

ph buraya
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Test Akımı

Direnç Hassasiyeti
± (% bir Rdg + sayım)

1 mA @ 50 ke

± (3 % + 5 sayım)

1 mA @ 100 ke

± (3 % + 5 sayım)

