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Johdanto

Yhteydenotto Flukeen
XW Varoitus

Lue Turvatiedot ennen tuotteen käyttöä.
28 II Ex Digital Multimeter (Tuote) on pienikokoinen ja
helppokäyttöinen sähkölaitteiden ja virtapiirien
mittauslaite.
Lue koko Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet ennen
tuotteen käyttöä.

Ota yhteyttä Flukeen soittamalla johonkin seuraavista
numeroista:
•
Tekninen tuki USA:ssa: 1-800-44-FLUKE
(1-800-443-5853)
•
Kalibrointi/korjaus USA:ssa: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)
•
Kanada 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
•
Eurooppa: +31 402-675-200
•
Japani: +81-3-6714-3114
•
Kiina: 86-400-921-0835
•
Singapore +65-6799-5566
•
Muualla maailmassa: +1 425 446 5500
Tai vieraile Fluken verkkosivuilla osoitteessa
www.fluke.com.
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa http://register.fluke.com.
Voit lukea, tulostaa tai ladata käyttöohjeen viimeisimmän
täydennysosan sivulta
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
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XW Varoitus

Turvaohjeet
Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja
toimista. Varotoimi ilmoittaa tilanteista tai toimista, jotka
voivat vaurioittaa tuotetta tai testattavaa laitetta.
Tässä tuotteessa ja oppaassa käytetyt symbolit on
selitetty taulukko 1.
Tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi käyttäjän
tulee noudattaa kaikkia tämän oppaan sisältämiä ohjeita
ja varoituksia.

Turvaohjeet: Ex
Huomautus
Voit ladata tämän tuotteen EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksen sekä Exsertifioinnin osoitteesta www.ecom-ex.com tai
www.fluke.com. Voit myös tilata paperiversion
Flukelta.
Tämä opas sisältää tietoja ja turvamääräyksiä, joiden
noudattaminen on tarpeen tuotteen turvallisen ja
luotettavan toiminnan varmistamiseksi vaarallisilla alueilla
ja tässä kuvatuissa olosuhteissa. Tietojen ja ohjeiden
laiminlyönnillä voi olla vaarallisia seurauksia tai se voi olla
sovellettavissa olevan lainsäädännön vastaista.
Lue tämä opas ennen tuotteen käyttöä.
Jos käännös- tai tulostusvirheet herättävät kysymyksiä,
katso englanninkielistä opasta.
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Vältä sähköisku tai tapaturma noudattamalla
seuraavia ohjeita
RÄJÄHDYSVAARALLISILLA alueilla:
•

Älä avaa tuotetta räjähdysvaarallisella
alueella.

•

Vaihda tuotteen paristot
räjähdysvaarallisen alueen ulkopuolella.

•

Älä vie varaparistoja
räjähdysvaaralliselle alueelle.

•

Käytä ainoastaan tuotteelle hyväksyttyjä
paristoja. Katso hyväksyttyjen paristojen
luettelo Turvaohjeiden kohdasta 5.1.

•

Älä vaihda sulakkeita
räjähdysvaarallisella alueella.

•

Käytä tässä tuotteessa ainoastaan
räjähdysvaarallisille alueille hyväksyttyjä
sulakkeita. Katso hyväksyttyjen
sulakkeiden luettelo Turvaohjeiden
kohdasta 5.3.

•

Käytä tuotetta ainoastaan silloin, kun
määritettyjä liitäntäarvoja koskevat
vaatimukset täyttyvät.

True-rms Digital Multimeter
Turvaohjeet: Ex
•

Kun olet käyttänyt tuotetta suojatussa
virtapiirissä, joka ei ole luonnostaan
vaaraton, odota 3 minuuttia, ennen kuin
viet tuotteen räjähdysvaaralliselle
alueelle.

XW Varoitus
Henkilövahinkojen välttäminen
kaivosalueilla:

•

Tuote täytyy asettaa kokonaan ja
tukevasti punaiseen koteloon sen
ollessa räjähdysvaarallisella alueella.

•

Vältä äärimmäistä mekaanista rasitusta.
Tuote kestää seitsemän joulen iskut
–20 °C:n lämpötilassa.

•

Käytä ainoastaan hyväksyttyjä
lisälaitteita tämän tuotteen kanssa
räjähdysvaarallisilla alueilla.

•

Älä päästä tuotetta kosketuksiin öljyn,
hydraulinesteen tai rasvan kanssa.

•

•

Älä käytä tuotetta kemiallisesti
aggressiivisten happo- tai emäsliuosten
kanssa. Käyttökohteissa, joissa
edellytetään ryhmän I laitteita, vältä
tuotteen pysyvää kontaktia öljyn,
hyraulinesteen tai rasvan kanssa.

Älä asenna tuotetta kiinteään
kokoonpanoon.

•

Älä käytä tuotetta alueilla 0, 20, 21 tai 22.
Luonnostaan turvallisten alueille
menevien liitäntöjen mittaaminen on
sallittua, jos liitäntöjen arvoja koskevat
vaatimukset täyttyvät.

XW Varoitus
Sähköiskun, tulipalon tai henkilövahingon
välttäminen kaikilla käyttöalueilla:
•

Lue kaikki turvaohjeet ennen tuotteen
käyttöä.

•

Noudata paikallisia ja maan
turvallisuusvaatimuksia. Käytä
henkilökohtaisia suojavarusteita
(hyväksytyt kumihanskat, kasvosuojus ja
tulenkestävät vaatteet) estämään
sähköiskujen ja valokaarien aiheuttamat
vammat tilanteissa, joissa on paljaita
jännitteellisiä johtimia.
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•

Käytä laitetta ainoastaan määritetyllä
tavalla, etteivät laitteen
turvaominaisuudet heikkene.

Käytä mittauksessa ainoastaan
mittauskategoriaan (CAT), jännitteeseen
ja ampeeriarvoon sopivia mittapäitä,
mittausjohtoja ja adaptereita.

•

Irrota mittauksessa tarpeettomat
mittapäät, mittausjohdot ja lisävarusteet.

•

Älä käytä tuotetta märissä tai kosteissa
ympäristöissä.

•

•

Älä ylitä alimman arvon omaavan
yksittäisen laitteen osan, mittapään tai
lisävarusteen mittauskategoriaa (CAT).

Pidä sormet mittapäiden sormisuojusten
takana.

•

•

Tarkista kotelo ennen laitteen käyttöä.
Etsi säröjä tai puuttuvia muovipaloja.
Tarkista napoja ympäröivä eristys
tarkasti.

Rajoita toimenpide määriteltyyn
mittauskategoriaan, jännitteeseen tai
ampeeriarvoon.

•

Älä käytä vaurioituneita mittausjohtoja.
Tarkista, että mittausjohtojen eristys ei
ole vaurioitunut, että johdoissa ei ole
paljasta metallia tai että kulumisen
ilmaisin ei näy. Tarkasta mittausjohdon
virtapiirin jatkuvuus.

•

Älä työskentele yksin.

•

Älä kosketa seuraavia jännitteitä:
>30 V AC RMS, 42 V AC huippu tai 60 V
DC.

•

Katso lisävaroituksia tuotteen käytöstä
vaarallisilla alueilla osasta Turvatiedot:
Ex.

•

True-rms Digital Multimeter
Turvaohjeet: Ex
•

Mittaa ensin tunnettu jännite, jotta voit
olla varma, että Tuote toimii
asianmukaisesti.

•

Vaarallisten jännitteiden mittaaminen
ilman alipäästösuodatinta.

•

Älä käytä napojen tai navan ja
maadoituksen välissä nimellisjännitettä
suurempaa jännitettä.

•

Älä liitä mittapäitä jännitelähteeseen, kun
mittausjohdot on kytketty virtanapoihin.

•

Kytke yhteinen mittausjohto ennen
sähköistettyä mittausjohtoa ja irrota
sähköistetty mittausjohto ennen yhteistä
mittausjohtoa.

•

Vältä virheelliset mittaustulokset
vaihtamalla paristot, kun saat
varoituksen paristojen heikenneestä
toiminnasta.

•

Paristotilan kansi on suljettava ja
lukittava ennen laitteen käyttöä.

•

Älä käytä laitetta, jos se ei toimi
asianmukaisesti.

•

Älä käytä tai pura laitetta, jos se on
vaurioitunut.
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WVarotoimi
Estä tuotteen mahdolliset vauriot ja
koestettavien laitteiden vahingot seuraavasti:
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•

Katkaise piirin virta ja kytke kaikki
korkeajännitteiset kondensaattorit pois
päältä ennen vastuksen, jatkuvuuden,
diodien tai kapasitanssin testaamista.

•

Käytä mittauksiin oikeita liittimiä, oikeaa
toimintoa ja asteikkoa.

•

Tarkista tuotteen sulakkeet ennen virran
mittaamista. (Katso Sulaketesti.)

Virheet ja kuormitusrajoitukset
Jos tämän tuotteen turvallisuudesta tai tarkkuudesta on
minkäänlaista epäilystä, poista se välittömästi käytöstä ja
räjähdysvaaralliselta alueelta. Estä myös muita
käyttämästä tuotetta siihen asti, kunnes ECOM-sertifioitu
teknikko on tutkinut tuotteen. Tuote on suositeltavaa
lähettää tutkittavaksi valmistajalle.
Koska tuotteen turvallisuus ja tarkkuus saattavat olla
heikentyneet, älä käytä tuotetta jos
•

tuotteen kotelossa on näkyviä vaurioita

•

tuotteen kuormitus on suurempi kuin mihin se on
suunniteltu.

•

tuotetta ei ole säilytetty asianmukaisesti

•

tuote on vaurioitunut kuljetuksessa

•

tuotteessa näkyy epäselviä lukemia tai kirjaimia

•

tuotteessa on toimintahäiriö

•

mittaukset ovat ilmeisen epätarkkoja

•

mittaukset/simuloinnit eivät enää onnistu

•

sallitut toleranssit tai kynnysarvot ovat ylittyneet.

True-rms Digital Multimeter
Virheet ja kuormitusrajoitukset
Taulukko 1. Symbolit

W

VAROITUS – VAARA. Lue käyttöopas.

X

VAROITUS. VAARALLINEN JÄNNITE. Sähköiskun vaara.

T

Kaksoiseristetty



Kapasitanssi



AC (vaihtovirta)

O



DC (tasavirta)

P

Vastaa EU:n direktiivejä.



Maadoitus



Etelä-Korean asiaankuuluvien EMC-standardien mukainen.



Sulake

(

Räjähdysvaarallisia tiloja koskevan Euroopan ATEX-direktiivin
mukainen.



Paristo. Pariston varaus vähissä, kun tämä on
näkyvissä.

)

CSA Groupin hyväksymä Pohjois-Amerikan
turvallisuusstandardien mukaisesti.

R

Jatkuvuustestin tai jatkuvuuden äänimerkki.



TÜV SÜD Product Servicen hyväksymä.



Vastaa olennaisia australialaisia turvallisuus- ja EMC-standardeja.

Diodi



Mittausluokka II koskee sellaisia testi- ja mittauspiirejä, jotka on liitetty rakennuksen matalajännitteisen verkkovirtaasennuksen käyttöosaan (esim. pistorasiaan).



Mittausluokka III koskee sellaisia testi- ja mittauspiirejä, jotka on liitetty rakennuksen matalajännitteisen verkkovirtaasennuksen jakeluosaan.



Mittausluokka IV koskee sellaisia testi- ja mittauspiirejä, jotka on liitetty rakennuksen matalajännitteisen verkkovirtaasennuksen jakeluosaan.

~

Tämä tuote noudattaa WEEE-direktiivin merkintävaatimuksia. Kiinnitetty etiketti osoittaa, että tätä sähkö-/elektroniikkalaitetta
ei saa hävittää kotitalousjätteissä. Tuoteluokka: Viitaten WEEE-direktiivin liitteessä I mainittuihin laitteisiin, tämä tuote on
luokiteltu luokan 9 "Tarkkailu- ja ohjauslaitteet" -tuotteeksi. Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomissa
yhdyskuntajätteissä.
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Ominaisuudet
Tuotteen ominaisuudet on esitelty taulukoissa 2 ja 5.
Taulukko 2. Tulot
2

1

4

3

grt01.eps

8

Osa

Liitin

Kuvaus



A





Syöttö jännite-, jatkuvuus-, vastus-, diodi-, kapasitanssi-, taajuus-, lämpötila- ja
tehollisen syklin mittauksille.





0 μA – 400 mA:n virran syötön (600 mA, 18 tuntia), virran taajuuden ja tehollisen
syklin mittaus.



COM

0-10,00 A virransyötön (10 - 20 A ylikuormitus enintään 30 sekunnin ajan), virran
taajuuden ja tehollisen syklin mittaus.

Paluuliitin kaikille mittauksille.

True-rms Digital Multimeter
Ominaisuudet
Taulukko 3. Kiertokytkimen asennot
Kytkimen asento
Mikä tahansa asento

J

M

Toiminto
Kun tuote kytketään päälle, tuotteen numero näkyy hetken näytössä.
AC-jännitemittaus
Paina painiketta  (keltainen), jos haluat ottaa alipäästösuodattimen käyttöön (K)
DC-jännitemittaus
600 mV:n tasavirtajänniteasteikko
Paina painiketta  (keltainen), jos haluat mitata lämpötilan ()
Paina painiketta E, jos haluat testata jatkuvuuden.

N

e Vastusmittaus
Paina painiketta  (keltainen), jos haluat mitata kapasitanssin.

O

Dioditesti

P

Vaihtovirtamittaukset 0 mA – 10,00 A
Paina painiketta  (keltainen), jos haluat mitata tasavirtaa 0 mA – 10,00 A.

Q

Vaihtovirtamittaukset 0 μA – 6 000 μA
Paina painiketta  (keltainen), jos haluat mitata tasavirtaa 0 μA – 6 000 μA.
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Taulukko 4. Painikkeet
Painike

Kytkimen
asento
N


(keltainen)

C

D

10

Toiminto
Valitse kapasitanssi

M

Valitse lämpötila

J

Ota vaihtovirran alipäästösuodatin käyttöön

P

Valitse tasa- tai vaihtovirta

Q

Valitse tasa- tai vaihtovirta

Mikä tahansa
asento

Muuta ja määritä toiminnon alue. Siirry automaattiseen asteikon valintaan pitämällä painiketta
painettuna 1 sekunnin ajan.

M

Valitse lämpötila-asteikoksi °C tai °F.

Mikä tahansa
asento
MIN MAX
taltiointi
Taajuuslaskin

AutoHOLD (aiemmin Touch Hold) sieppaa näytössä olevan nykyisen mittauksen. Kun tuote
tekee uuden vakaan mittauksen, laitteesta kuuluu merkkiääni ja uusi mittaus tulee näyttöön.
Aloittaa ja pysäyttää tallennuksen. Tallennettuja arvoja ei poisteta.
Aloittaa ja lopettaa taajuuslaskennan.

True-rms Digital Multimeter
Ominaisuudet
Taulukko 4. Painikkeet (jatkuu)
Painike

E

H



Kytkimen
asento
Jatkuvuus
N
MIN MAX
taltiointi
Hz,
Tehollinen
sykli

Kytkee jatkuvuuden äänimerkin päälle ja pois.

Mikä tahansa
asento

Ottaa käyttöön painikkeen ja näytön taustavalaistuksen, säätää kirkkautta ja poistaa
taustavalaistuksen käytöstä. Siirry HiRes-numerotilaan pitämällä painiketta H painettuna
yhden sekunnin ajan. HiRes-kuvake tulee näyttöön. Palaa 3-1/2-numerotilaan pitämällä
painiketta H painettuna yhden sekunnin ajan. HiRes = 19 999

Mikä tahansa
asento

Aloittaa minimi- ja maksimiarvojen taltioinnin. Askeltaa näytön toimintojen MAX, MIN, AVG
(keskiarvo) ja nykyisen mittauksen välillä. Peruuttaa toiminnot MIN, MAX (paina 1
sekunnin ajan).

F
Mikä tahansa
(Suhteellinen asento
toimintatila)
G

Toiminto

Mikä tahansa
asento, paitsi
dioditesti

Vaihtaa vasteaikojen huipun (250 μs) ja normaalin (100 ms) välillä.
Vaihtaa tuotteen liipaisemaan positiivisessa tai negatiivisessa kulmakertoimessa.

Tallentaa nykyisen mittauksen viitearvoksi seuraavia mittauksia varten. Näyttö nollataan ja
taltioitu mittaus vähennetään kaikista seuraavista mittauksista.

Valitse G, jos haluat tehdä taajuusmittauksia.
Siirry tehollisen syklin tilaan painamalla painiketta uudelleen.
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8

7

9

10

11

Numero

Toiminto

13

6

-

Negatiivinen mittaustulos.
Suhteutustilassa tämä merkitsee
sitä, että lukema on pienempi kuin
aiemmin taltioitu viite.



Z

Syötössä on korkea jännite. Tulee
esiin, jos syöttöjännite on yli 30 V
(vaihtovirtaa tai tasavirtaa). Tulee
esiin myös alipäästösuodattimen
tilassa. Tulee esiin myös cal-, Hz- ja
tehollisen syklin tiloissa.



RS



S

Näytön PITO on aktiivinen.





Huipun Min Max -tilat ja vasteaika
ovat 250 μs.



MAX MIN
AVG



K



5
4

14

3
2
1

17

15

16

grt09.eps

Kuva 1. Näytön ominaisuudet
Taulukko 5. Näytön ominaisuudet
Numero

12

Näyttö

12

Toiminto

Näyttö



±Trig

Positiivisen tai negatiivisen nousun
ilmaisin Hz/tehollisen syklin liipaisua
varten.



X

Jatkuvuuden äänimerkki on päällä.



W

Suhteutus (REL) toimintatila on
päällä.





Tasoitus on aktiivinen.



AutoHOLD on aktiivinen.

Minimi-maksimi-kirjaustila.

Alipäästösuodattimen tila Katso
kohta Alipäästösuodatin.

True-rms Digital Multimeter
Ominaisuudet
Taulukko 5. Näytön ominaisuudet (jatkoa)
Numero

Toiminto

Näyttö
Pariston varaus vähissä.XW





A, μA, mA



Varoitus: Vaihda paristo heti,
kun pariston merkki tulee
esiin, jotta välttäisit väärät
lukemat, jotka voivat johtaa
sähköiskuihin tai vammoihin.

voltit, millivoltit

μF, nF

mikrofaradit, nanofaradit

nS

nanosiemensit

%

Prosenttia. Käytetään tehollisen
syklin mittauksissa.

Hz, kHz
O
AC DC

Toiminto



°C °F



610000 mV



ampeerit (amp), mikroampeerit,
milliampeerit

V, mV

Ω, MΩ, kΩ

Numero

Auto
Manuaalinen



HiRes

Näyttö
Celsius-asteet, Fahrenheit-asteet
Näyttää valitun asteikon
Automaattisen asteikon tila. Valitsee
parhaan tarkkuuden antavan
asteikon automaattisesti.
Manuaalisen asteikon tila
Suuri tarkkuus (Hi Res) -tila HiRes =
19 999

ohmi, megaohmi, kilo-ohmi
hertsi, kilohertsi
Diodin testaustila
Vaihtovirta, tasavirta
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Käyttöohje
Taulukko 5. Näytön ominaisuudet (jatkoa)
Numero

Toiminto

--



Näyttö
On havaittu ylikuormitustila.

Virhesanomat



Vaihda paristo heti.



Kapasitanssitoiminnossa on liikaa sähköä
testattavassa kondensaattorissa.

 

Virheellinen kalibrointidata. Kalibroi laite.

  Virheellinen EEPROM-data. Vie tuote korjattavaksi.


Avoin lämpöpari havaittu.



Malli ei kelpaa. Vie tuote korjattavaksi.



W Testijohdinvaroitus. Tulee näyttöön, kun
testijohtimet ovat A- tai mA/μA-liittimessä ja valittu
kiertokytkimen asento ei vastaa käytettyä liitintä.
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Automaattinen virrankatkaisu (Power-Off)
Tuote kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta, jos
painikkeita ei paineta tai kytkintä kierretä 30 minuuttiin.
Jos MIN MAX -taltiointi on käytössä, tuotteesta ei voi
katkaista virtaa. Jos haluat kytkeä automaattisen
virrankatkaisun pois päältä, katso taulukko 6.

Input Alert™ -toiminto
Jos testijohdin on yhdistetty mA/μA- tai A-liittimiin mutta
kiertokytkintä ei ole asetettu oikeaa virtaa vastaavaan
asentoon, äänimerkki varoittaa tilanteesta visertävällä
äänellä ja näytössä vilkkuu teksti . Tämän äänimerkin
tarkoituksena on estää jännite-, jatkuvuus-, vastus-,
kapasitanssi- tai diodimittaukset johtimien ollessa
kytkettyinä virtaliittimiin.
W Varotoimi
Älä aseta antureita jännitteellisen piirin
poikki (rinnan sen kanssa), kun johdin on
kytketty virtanapaan. Jännitteellinen virtapiiri
saattaa vahingoittua ja tuotteen sulake palaa.
Näin saattaa tapahtua, jos vastus tuotteen
nykyisissä liittimissä on erittäin alhainen,
mikä aiheuttaa oikosulun.

True-rms Digital Multimeter
Ominaisuudet
Käynnistysasetukset
Voit määrittää käynnistysasetukset painamalla taulukon 6 luettelossa esitettyä painiketta käynnistäessäsi tuotteen.
Taulukko 6. Alkuasetusvaihtoehdot
Painike


(keltainen)


Käynnistysvaihtoehto
Poistaa käytöstä automaattisen sammutustoiminnon. (Tuote sammuu tavallisesti 30 minuutin kuluttua.)
Tuotteen näytössä lukee , kunnes painike  vapautetaan.
Tuote siirtyy kalibrointitilaan
Tuotteen näytössä lukee , ja tuote siirtyy kalibrointitilaan. Katso kohta 28 II Ex, Kalibrointitiedot.

C

Ottaa tasoitustoiminnon pois käytöstä. Tuotteen näytössä lukee , kunnes painike C vapautetaan.

D

Kytkee kaikki LCD-segmentit päälle.

E

Kytkee äänimerkin pois päältä kaikissa toimintatiloissa. Tuotteen näytössä lukee , kunnes painike
E vapautetaan.

H
G

Kytkee automaattisen taustavalon sammutuksen pois toiminnasta (taustavalo sammuu tavallisesti
2 minuutin päästä). Tuotteen näytössä lukee , kunnes painike H vapautetaan.
Siirtää tuotteen korkean impedanssin tilaan, kun mV- tasavirtatoiminto on käytössä.
Tuotteen näytössä lukee , kunnes painike G vapautetaan.
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Käyttöohje

Mittaus

Vaihtovirtajännite

Tuotteessa on tositehoarvomittaustoiminnot, jotka
mittaavat vääristyneitä siniaaltoja ja muita aaltomuotoja
tarkasti (ilman tasajännitesiirtymää) – tällaisia ovat
esimerkiksi suorakaiteen muotoiset aallot, kolmioaallot ja
porrasaallot.

Vaihto- ja tasajännitemittaus

Kytkinkotelo

V

Tuotteen jänniteasteikot ovat 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V,
600,0 V ja 1 000 V. Jos haluat valita 600,0 mV:n
tasajänniteasteikon, käännä kiertokytkin asentoon .
Mittaa vaihto- tai tasajännite kuva 2 mukaisesti.
Tasavirtajännite

mV

V

+

gtf02.eps

Kuva 2. Vaihto- ja tasajännitemittaus
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True-rms Digital Multimeter
Mittaus
Jännitettä mitattaessa tuote tuottaa noin
10 MΩ:n (10 000 000 Ω) impedanssin rinnan kytketyssä
virtapiirissä. Tämä kuormitusvaikutus voi aiheuttaa
virhettä korkeaimpedanssisissa piireissä. Useimmissa
tapauksissa virheet ovat pieniä (alle 0,1 %), jos piirin
impedanssi on enintään 10 kΩ (10 000 Ω).
Mitattaessa vaihtojännitteen tasavirtasiirtymää tarkkuus
paranee, jos vaihtojännite mitataan ensin. Tallenna
vaihtojänniteasteikko ja valitse sitten käsin
tasajänniteasteikoksi sama tai laajempi kuin
vaihtojänniteasteikko. Tämä mittaus on tarkempi kuin
tasavirtajännitteen mittaus, sillä syöttöjännitteen
suojavirtapiirit eivät ole käytössä.

Nollasyötekäytös ja tositehoarvomittarit
True-RMS-mittarit mittaavat vääristyneet aaltomuodot
tarkasti, mutta kun testijohtimet oikosuljetaan yhteen
vaihtojännitetoiminnoissa, tuotteessa voi näkyä mittaus
alueella 1–30. Kun mittausjohdot ovat auki, häiriöt
saattavat muuttaa mittaustuloksia. Tällaiset mittausarvon
siirtymät ovat tavallisia. Ne eivät vaikuta tuotteen
vaihtojännitemittausten tarkkuuteen määritetyillä
mittausalueilla.
Määrittämättömät syöttötasot ovat:
•

Vaihtojännite on alle 3 % 600 mV AC tai 18 mV AC.

•

Vaihtovirta on alle 3 % 60 mA AC tai 1,8 mA AC.

•

Vaihtovirta on alle 3 % 600 μA AC:stä, tai 18 μA AC
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Käyttöohje
Alipäästösuodatin
Tuotteessa on vaihtovirran alipäästösuodatin. Kun mittaat
vaihtojännitettä tai sen taajuutta, siirry
alipäästösuodattimen tilaan painamalla painiketta 
(K). Tuote tekee mittaukset valitussa tilassa, mutta
signaali kulkee suodattimen kautta, joka pysäyttää yli
1 kHz:n jännitteet. Katso kuva 3. Matalampitaajuuksisten
(alle 1 kHz) jännitteiden mittaustarkkuus on heikompi.
Alipäästösuodatin auttaa mittaamaan yhdistetyt siniaallot
tarkemmin kuin tavallisesti on mahdollista
vaihtosuuntaajissa ja taajuusmuuttajissa.

Huomautus
Kun on valittu alipäästösuodatin, tuote siirtyy
manuaaliseen aluevalinnan tilaan. Ota alue
käyttöön painamalla painiketta C. Tuote ei
valitse aluetta automaattisesti, kun
alipäästösuodatin on valittuna.
1 kHz

100 Hz

XW Varoitus
Älä käytä alipäästösuodatinta mitatessasi
vaarallisia jännitteitä. Näin estät sähköiskut
ja henkilövahingot. Jännitteet saattavat olla
suurempia kuin mitä tässä oppaassa on
esitetty. Mittaa jännite ensin ilman
suodatinta, jotta näet, ovatko jännitteet
vaarallisella tasolla. Valitse sitten suodatin.
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Kuva 3. Alipäästösuodatin

True-rms Digital Multimeter
Mittaus
Lämpötilamittaukset
Tuote mittaa tyyppi-K-lämpöparin (mukana) lämpötilan.
Voit siirtyä Celsius- (°C) ja Fahrenheit-asteikon (°F) välillä
painamalla painiketta C.
W Varotoimi
Jotta Tuote ja muut laitteet eivät vioittuisi,
muista, että vaikka Tuotteen luokitus on
-200,0 °C - +1 090,0 °C ja -328,0 °F - 1 994 °F,
K-tyypin lämpöparin luokitus on 260 °C. Jos
lämpötila ei ole tällä välillä, käytä
korkeamman luokituksen lämpöparia.
Näyttöasteikot ovat -200,0 °C - +1 090 °C ja -328,0 °F –
1994 °F. Jos mittaustulos on asteikon ulkopuolella,
näyttöön tulee . Jos lämpöparia ei ole kytketty,
näytössä näkyy myös teksti .
Lämpötilan mittaaminen:
1.

Kytke tyyppi-K-lämpöpari tuotteen COM- ja liittimiin.

2.

Käännä kiertokytkin asentoon M.

3.

Siirry lämpötilan mittaukseen painamalla .

4.

Valitse Celsius tai Fahrenheit painamalla C.

Jatkuvuustestit
WVarotoimi
Vältä tuotteen ja testattavien laitteiden
vauriot kytkemällä virta pois virtapiiristä ja
purkamalla korkeajännitteiset
kondensaattorit ennen jatkuvuustestiä.
Jatkuvuustestissä on äänimerkki, joka ilmoittaa
katkeamattomasta virtapiiristä. Näyttöä ei tarvitse
tarkkailla jatkuvuustestin aikana.
Aseta tuote jatkuvuustestiä varten kuva 4 opastamalla
tavalla.
Käynnistä tai sammuta jatkuvuussummeri painamalla
painiketta E.
Jatkuvuustesti havaitsee ajoittaiset katkot ja oikosulut,
jotka ovat vähintään 1 millisekunnin pituisia. Lyhyt
oikosulku laukaisee tuotteen lyhyen äänimerkin.
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Käyttöohje
Kytke virta pois piirinsisäisissä mittauksissa.
PÄÄLLÄ
(suljettu)

POIS PÄÄLTÄ
(avoin)

Aktivoi
jatkuvuus
äänimerkki

gtf03.eps

Kuva 4. Jatkuvuustestit
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Mittaus
Ohjeita vastusmittauksia varten:

Vastuksen mittaus
WVarotoimi

•

Estä tuotteen ja testattavien laitteiden vauriot
katkaisemalla virta ja purkamalla
korkeajännitteiset kondensaattorit ennen
vastuksen testaamista.

Piirissä olevan vastuksen mitattu arvo voi olla eri kuin
vastuksen nimellisarvo.

•

Tuote mittaa vastuksen lähettämällä vähäistä virtaa piirin
läpi. Koska tämä virta kulkee kaikkia mahdollisia reittejä
pitkin testijohtimesta toiseen, tuotteen mittaustulos on
kaikkien testijohtimien välisten etenemisreittien
kokonaisvastus.

Testijohtimet voivat lisätä 0,1 Ω – 0,2 Ω virheen
vastusmittauksiin. Mittaa testijohtimien vastus
koskettamalla niiden kärkiä toisiinsa. Jos tarpeen,
voit käyttää suhteutustoimintoa (REL) vähentämään
automaattisesti mittauslukemista johtimien vastus.

•

Vastustoiminto voi tuottaa jännitteen, joka aiheuttaa
myötäsuuntaisen silikonidiodin tai transistorin
liitännän johtamisen. Jos näin tapahtuu, käytä
pienempää virtaa seuraavaksi korkeammassa
asteikossa painamalla painiketta C. Jos arvo on
korkeampi, käytä korkeampaa arvoa. Tyypilliset
oikosulkuvirrat on kuvattu syöttöominaisuuksien
taulukossa teknisten tietojen luvussa.

Tuotteen vastusalueet ovat 600,0 Ω, 6,000 kΩ, 60,00 kΩ,
600,0 kΩ, 6,000 MΩ ja 50,00 MΩ.
Mittaa vastus kytkemällä virtapiiri tuotteeseen kuva 5
osoittamalla tavalla.
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Käyttöohje
Piirinsisäiset vastusmittaukset

Potentiometrin eristäminen

Piirin virta
POIS PÄÄLTÄ
1

3

2
Irtikytkentä
2

1
3

Vastuksen eristäminen

Irtikytkentä
gtf04.eps

Kuva 5. Vastuksen mittaus
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Mittaus
Konduktanssin käyttö suurella vastuksella tai
vuototesteissä
Konduktanssi, vastuksen käänteisarvo, ilmoittaa, kuinka
helposti virta kulkee virtapiirin läpi. Korkeat
konduktanssiarvot vastaavat alhaisia vastusarvoja.
Tuotteen 60-nS-alue mittaa konduktanssin
nanosiemenseinä (1 nS = 0,000000001 siemens). Koska
alhaiset konduktanssiarvot vastaavat erittäin korkeaa
vastusta, nS-alueella mitattavien osien vastuksen
maksimiarvo on 100 000 MΩ, 1/1 nS = 1 000 MΩ.

Kytke tuote konduktanssimittauksia varten kuten
vastusmittauksessa kuva 5 osoittamalla tavalla. Paina
sitten painiketta C, kunnes nS-merkki tulee näyttöön.
Ohjeita konduktanssimittauksia varten:
•

Suurivastuksiset mittaukset ovat alttiita sähköiselle
kohinalle. Tasoita kohina siirtymällä MIN MAX taltiointiin ja siirry sitten askelin keskiarvolukemaan
(AVG).

•

On tavallista, että näytössä näkyy
konduktanssimittaus, kun testijohtimet ovat auki.
Varmista mittausten tarkkuus vähentämällä tämä
avoin mittaustulos suhteutustilassa (REL).
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Käyttöohje
Kapasitanssimittaukset.
WVarotoimi
Estä tuotteen ja testattavien laitteiden vauriot
kytkemällä virta pois virtapiiristä ja
purkamalla korkeajännitteiset
kondensaattorit ennen
kapasitanssimittausta. Tarkasta
kondensaattorin purkautuminen
tasajännitemittauksen avulla.

Valitse
Kapasitanssi

Tuotteen kapasitanssialueet ovat 10,00 nF, 100,0 nF,
1,000 μF, 10,00 μF, 100,0 μF ja 9 999 μF.
Mittaa kapasitanssi kytkemällä tuote kuva 6 opastetulla
tavalla.
Kun kapasitanssi on alle 1000 nF, paras kapasitanssin
mittaustarkkuus saavutetaan suhteutustilassa (REL),
jossa tuotteen ja johtimien jäljellä oleva kapasitanssi
vähennetään.
Huomautus
Kun testattavan kondensaattorin sähkövaraus
on liian suuri, näytössä näkyy "diSC".

+
+
+
+
+
+
+
+

+
gtf05.eps

Kuva 6. Kapasitanssimittaukset.
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Mittaus
Dioditestit
WVarotoimi
Esstä tuotteen ja testattavien laitteiden
vauriot kytkemällä virta pois virtapiiristä ja
purkamalla korkeajännitteiset
kondensaattorit ennen dioditestiä.
Dioditestin avulla voit tutkia diodeja, transistoreja,
puolijohdeohjattuja tasasuuntaajia (SCR) ja muita
puolijohdelaitteita. Tässä testissä virtaa lähetetään
puolijohdelaitteen liitokseen, jossa mitataan jännitteen
alenema. Hyvä liitos pudottaa jännitettä 0,5...0,8 V.

Hyvä diodi aiheuttaa virtapiirissä 0,5 - 0,8 V:n
myötäesijännitteen. Estoesijännite saattaa olla erilainen
anturin kärkien välillä olevien muiden reittien vastuksen
takia.
Jos diodi on hyvä (<0,85 V), kuuluu lyhyt äänimerkki.
Jatkuva äänimerkki kuuluu, jos mittaus on ≤0,100 V.
Tämä mittaustulos osoittaa oikosulkua. Näytössä näkyy
OL, jos diodi on auki.

Tee dioditesti virtapiirin ulkopuolella kytkemällä tuote
kuva 7 osoitetulla tavalla. Saat myötäesijännitemittauksen
mistä tahansa puolijohdekomponentista kytkemällä
mittarin punaisen johtimen komponentin positiiviseen
liittimeen ja mustan johtimen komponentin negatiiviseen
liittimeen.
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Estoesijännite

Myötäesijännite
Tyypillinen
Lukema

+

+

Yksi äänimerkki

Oikosuljettu
Viallinen diodi

Avoin

Viallinen diodi
tai

gtf06.eps

Kuva 7. Dioditestit
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Mittaus
Vaihto- tai tasavirran mittaus
XW Varoitus
Älä yritä virtapiirin sisäistä virtamittausta,
kun avoimen virtapiirin jännite
maadoitukseen on suurempi kuin 1000 V.
Sulakkeen palaminen saattaa vaurioittaa
tuotetta tai aiheuttaa henkilövahingon.
WVarotoimi
Estä tuotteen tai koestettavan laitteen
mahdolliset vauriot:
•

Tarkasta tuotteen sulakkeet ennen virran
mittaamista.

•

Käytä kaikkiin mittauksiin oikeita napoja,
toimintoja ja asteikkoja.

•

Älä aseta antureita piirin tai komponentin
poikki (rinnan sen kanssa), kun johtimet
on kytketty virtanapoihin.

Jotta voit mitata virran, testattavan virtapiirin reitti on
avattava ja tuote on asetettava sarjaan virtapiirin kanssa.
Tuotteen virta-asteikot ovat 600,0 μA, 6 000 μA,
60,00 mA, 400,0 mA, 6,000 A ja 10,00 A.
Mittaa virta kuva 8 mukaisesti ja toimi seuraavasti:
1.

Poista piiristä virta. Pura kaikki korkeajännitteiset
kondensaattorit.

2.

Kytke musta johdin COM-liittimeen. Välillä 0–400 mA
olevilla virroilla kytke punainen johdin mA/μAliittimeen. Yli 400 mA:n virroilla kytke punainen johdin
A-liittimeen.

Huomautus
Vältä vaurioittamasta tuotteen 400 mA:n sulaketta
käyttämällä mA/μA-liitintä vain, jos olet varma, että virta
on alle 400 mA jatkuvasti tai alle 600 mA 18 tuntia tai sitä
lyhyemmän ajan.
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Piirin virta:
POIS PÄÄLTÄ mittaria kytkettäessä.
PÄÄLLÄ mitattaessa.
POIS PÄÄLTÄ mittaria kytkettäessä irti.

1

Piiriin tuleva kokonaisvirta

4
mA
A

3
A

5
2

Virta yhden komponentin läpi

5

gtf07.eps

Kuva 8. Virtamittaukset
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Mittaus
3.

Jos käytät A-liitintä, käännä kiertokytkin asentoon
mA/A. Jos käytät mA/μA-liitintä, aseta kiertokytkin
asentoon Q alle 6 000 μA:n (6 mA) virroille tai
asentoon P yli 6 000 μA:n virroille.

4.

Mittaa tasavirta painamalla painiketta .

5.

Avaa testivirtapiirin reitti. Kosketa mustalla
mittapäällä katkaisimen negatiivista puolta. Kosketa
punaisella mittapäällä katkaisimen positiivista puolta.
Jos johtimet vaihdetaan, mittaustulos on
negatiivinen, mutta tuote ei vahingoitu.

6.

Kytke virtapiiriin virta ja lue arvo näytöltä. Muista
lukea myös näytön oikealla puolella oleva yksikkö
(μA, mA tai A).

7.

Kytke virtapiirin virta pois käytöstä ja pura kaikki
korkeajännitteiset kondensaattorit. Irrota tuote ja
palauta virtapiiri normaaliin toimintaan.

Ohjeita virtamittauksia varten:
•

Jos virtamittauksen tulos on 0 A ja olet varma, että
tuote on kytketty oikein, tee sulaketesti. Katso osa
Sulaketesti.

•

Virtaa mittaava mittari aiheuttaa piiriin oman
jännitehäviön. Tämä voi vaikuttaa piirin toimintaan.
Tämän kuormajännitteen voi laskea teknisistä
tiedoista löytyvien arvojen avulla.
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Taajuusmittaukset

Ohjeita taajuusmittauksia varten:

Taajuusmittauksissa tuote laskee, kuinka monta kertaa
sekunnissa signaali kulkee määritetyn jännitetason poikki.

•

Jos mittausarvo on 0 Hz tai epävakaa, syöttösignaali
saattaa olla liipaisutason alapuolella tai sen lähellä.
Korjaa ongelma käyttämällä alempaa asteikkoa,
jolloin tuotteen herkkyys lisääntyy. Toiminnossa 
kapeammilla asteikoilla on myös alempi liipaisutaso.

•

Jos mittausarvo on arvioidun tuloksen monikerta,
syöttösignaali saattaa olla vääristynyt. Vääristynyt
signaali saattaa aiheuttaa taajuuslaskijan
useampikertaista laukeamista. Vähennä tuotteen
herkkyyttä valitsemalla korkeampi jänniteasteikko.
Tämä saattaa ratkaista ongelman. Voit myös nostaa
liipaisutasoa tasavirta-asteikkoa säätämällä. Yleensä
matalin näytössä näkyvä taajuus on oikea arvo.

Taulukko 7 on lueteltu liipaisutasot ja taajuusmittausten
käyttökohteet tuotteen jännite- ja virta-asteikolla.
Mittaa taajuus kytkemällä tuote signaalilähteeseen. Paina
painiketta G. Voit muuttaa liipaisun suuntaa
painikkeella E, joko + tai –. Tämä ilmoitetaan näytön
vasempaan reunaan tulevalla merkillä. (Katso kuva 9
kohdassa Tehollisen syklin mittaukset.) Käynnistä ja
pysäytä laskuri painikkeella D.
Tuote asettuu automaattisesti johonkin seuraavista
neljästä asteikoista: 199,99 Hz, 1999,9 Hz, 19,999 kHz,
199,99 kHz ja >200 kHz Alle 10 Hz:n taajuuksilla näyttö
päivitetään syöttötaajuudella. Alle 0,5 Hz:n taajuuksilla
näyttö voi olla epävakaa.
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Taulukko 7. Taajuuslaskimen toiminnot ja liipaisutasot
Liipaisutaso
suurin piirtein

Tyypillinen sovellus

Toiminto

Asteikko



6 V, 60 V,
600 V, 1000 V

±5 % asteikosta

Useimmat signaalit.



600 mV

±30 mV

Korkeataajuuksiset 5 V:n logiikkasignaalit. (-toiminnon tasavirtakytkentä
saattaa vaimentaa korkeataajuuksisia logiikkasignaaleja pienentämällä niiden
amplitudia sen verran, että se häiritsee laskimen laukeamista.)



600 mV

40 mV

Katso ennen tätä taulukkoa annettuja mittausohjeita.

V

6V

1,7 V

5 V logiikkasignaalit (TTL).

V

60 V

4V

Ajoneuvojen kytkentäsignaalit.

V

600 V

40 V

Katso ennen tätä taulukkoa annettuja mittausohjeita.

V

1000 V

100 V




Taajuuslaskimen ominaisuuksia ei ole käytettävissä tai eritelty näille toiminnoille.
Kaikki asteikot

±5 % asteikosta

μA

600 μA, 6 000 μA 30 μA, 300 μA



60 mA, 400 mA

3,0 mA , 30 mA

6 A, 10 A

0,30 A, 3,0 A

A

Vaihtovirtasignaalit.
Katso ennen tätä taulukkoa annettuja mittausohjeita.
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Kytke tuote taajuusmittausten mukaisesti, kun haluat
mitata tehollisen syklin. Paina painiketta G toisen
kerran. Kuten taajuusmittauksessa, muuta laskurin
kulmakerrointa painamalla painiketta E.

Tehollisen syklin mittaukset
Tehollinen sykli (tai tehokerroin) on prosenttiosuus, jonka
signaali on tietyn liipaisutason ylä- tai alapuolella yhden
jakson aikana (kuva 9). Tehollisen syklin mittaustoiminto
on optimoitu mittaamaan logiikka- ja kytkentäsignaalien
päällä- tai poissaoloaikaa. Järjestelmiä, kuten
tietokoneohjattua polttoaineen syöttöä (EFI) ja
hakkuriteholähdettä, ohjataan erilevyisillä pulsseilla, jotka
voidaan mitata tehollisen syklin mittauksella.

5 V:n logiikkasignaaleille voit käyttää 6 V:n tasavirtaasteikkoa. Ajoneuvoissa tulee 12 V:n kytkentäsignaaleille
käyttää 60 V:n tasavirta-asteikkoa. Käytä siniaalloille
kapeinta asteikkoa, joka ei aiheuta useampikertaista
liipaisua. (Yleensä vääristymätön signaali voi olla aina
kymmenkertainen valittuun jänniteasteikkoon verrattuna.)
Jos tehollisen syklin mittausarvo on epävakaa, valitse
MIN MAX ja vieritä sitten AVG (keskiarvo) -näyttöön.

+Jyrkkyys
Liipaisupiste

-Jyrkkyys
Liipaisupiste
30% Yllä
+Jyrkkyys

70% Alla
-Jyrkkyys
100%
gaz3f.eps

Kuva 9. Tehollisen syklin mittauksen komponentit
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HiRes-tila
Pulssinleveyden määrittäminen
Voit määritellä toistuvalle aaltomuodolle signaalin päälläja poissaoloajan seuraavasti:
1.

Mittaa signaalin taajuus.

2.

Paina painiketta G toisen kerran mitataksesi
pulssin tehollisen syklin. Paina painiketta E
valitaksesi joko signaalin negatiivisen tai positiivisen
pulssin mittauksen. Katso kuvaa 9.

3.

Määritä pulssin leveys seuraavan kaavan avulla:

HiRes-tila
Paina tuotteen painiketta H yhden sekunnin ajan, jos
haluat siirtyä suuritarkkuuksiseen (HiRes) 4-1/2 numeron
tilaan. Mittausarvot tulevat näyttöön kymmenkertaisella
erottelukyvyllä ja enintään 19 999 lukeman näytöllä.
HiRes-tila toimii kaikissa tiloissa paitsi kapasitanssi-,
taajuuslaskimen toiminnot-, lämpötila- ja 250 μs (huippu)
MIN MAX -tiloissa.μ
Palaa 3-1/2-numerotilaan painamalla painiketta H
uudelleen yhden sekunnin ajan.

Pulssin leveys
% Tehollinen sykli ÷ 100
=
(sekunteina)
Taajuus
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MIN MAX -taltiointi
MIN MAX -toimintatila taltioi pienimmän ja suurimman
mittausarvon. Kun uusi mittausarvo alittaa taltioidun
alimman tai ylittää taltioidun ylimmän arvon, tuotteesta
kuuluu äänimerkki ja uusi arvo tallennetaan. Tässä tilassa
voidaan tallentaa jaksottaisia mittauksia tai
enimmäisarvoja silloin, kun käyttäjä on poissa laitteen
luota, tai tallentaa mittauksia silloin, kun käyttäjä käyttää
testattavaa laitetta eikä voi tarkkailla tuotetta. MIN MAX toiminto voi myös laskea kaikkien toiminnon käyttöön
kytkemisen jälkeen taltioitujen mittausten keskiarvon.
Katso tietoja MIN MAX -toiminnon käytöstä taulukosta 8.
Vasteajalla tarkoitetaan aikaa, jonka mittausarvon täytyy
pysyä uudessa lukemassa, jotta se tulisi taltioiduksi.
Lyhyempi vasteaika taltioi nopeampia tapahtumia, mutta
samalla tarkkuus kärsii. Kaikki tallennetut mittaukset
poistetaan, kun vasteaikaa muutetaan. Tuotteen vasteajat
ovat 100 millisekuntia ja 250 μs (huippu). 250 μs:n
vasteajan osoittaa näytössä näkyvä .
100 millisekunnin vasteaika on paras virtapiikkejä,
syöksyvirtoja sekä epäjatkuvuuksia mitattaessa.
Keskiarvo (AVG), joka tulee näyttöön, on matemaattinen
integraali kaikista taltioinnin aloittamisen jälkeen
taltioiduista mittauksista (ylikuormitukset hylätään).
Keskiarvo on hyödyllinen tasoitettaessa epävakaita
syöttöjä sekä laskettaessa tehonkulutusta ja aika-arvion
prosenttiosuutta siitä, kuinka kauan virtapiirissä on virtaa.
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Min Max taltioi signaalin ääriarvot, jotka kestävät
kauemmin kuin 100 ms.
Peak (huippu) taltioi signaalin ääriarvot, jotka kestävät
kauemmin kuin 250 μs.

Tasoitustoiminto (vain
käynnistysasetus)
Kun syöttösignaali vaihtelee nopeasti, tasoitustoiminto
tasoittaa näyttöön tulevia mittauslukemia.
Ota tasoitustoiminto käyttöön seuraavasti:
1.

Pidä painiketta C painettuna tuotetta
käynnistäessäsi. Näytössä lukee , kunnes
painike C vapautetaan.

2.

Tasoituskuvake () näkyy näytön vasemmassa
laidassa merkkinä siitä, että tasoitustoiminto on
käytössä.

True-rms Digital Multimeter
Tasoitustoiminto (vain käynnistysasetus)
Taulukko 8. MIN MAX -toiminnot
Painike

MIN MAX -toiminto



Siirtyy MIN MAX -taltiointitoimintoon. Tuote lukittuu asteikkoon, joka oli valittuna ennen
MIN MAX -toiminnon aloittamista. (Määritä mittaustoiminto ja -asteikko ennen MIX MAX arvon antamista.) Tuotteesta kuuluu merkkiääni aina, kun uusi vähimmäis- tai
enimmäisarvo tallennetaan.


(MIN MAX -toiminnossa
oltaessa)

E
PEAK MIN MAX

D

(pidä alhaalla 1 sekunti)

Siirry askelin maksimin (MAX), minimin (MIN), keskiarvon (AVG) ja nykyisen arvon välillä.
Valitse 100 ms:n tai 250 μs:n vasteaika. (250 μs:n vasteajan osoittaa näytössä näkyvä
.) Taltioidut arvot poistetaan. Nykyinen arvo ja AVG (keskiarvo) eivät ole
saatavina 250 μs:n vasteajan ollessa valittuna.
Lopeta tallennus. Taltioituja arvoja ei poisteta. Jatka tallennusta painamalla painiketta
uudelleen.
Poistuu MIN MAX -toimintatilasta. Taltioidut arvot poistetaan. Tuote pysyy valitulla
asteikolla.
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AutoHOLD-tila

Suhteutus
XW Varoitus

Älä käytä AutoHOLD-tilaa tarkistettaessa
piirien virrattomuutta. Näin vältetään
mahdolliset sähköiskut tai henkilövammat.
AutoHOLD-tilassa epävakaat tai häiriölliset
mittaukset eivät pysy näytössä.
AutoHOLD-tila pitää nykyisen mittauksen näytössä. Kun
tuote tekee uuden vakaan mittauksen, laitteesta kuuluu
merkkiääni ja uusi mittaus tulee näyttöön. Käynnistä tai
sulje AutoHOLD-tila painamalla painiketta D.
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Suhteutuksessa (F) tuote nollaa näytön tiedot ja
tallentaa nykyisen mittauksen viitetiedoksi myöhempiä
mittauksia varten. Tuote lukitaan valitulle asteikolle, kun
painiketta F painetaan. Poistu tilasta painamalla
uudelleen painiketta F.
Suhteutuksessa näytössä oleva mittausarvo on aina
nykyisen mittauksen ja aiemmin tallennetun viitearvon
erotus. Jos esimerkiksi tallennettu viitearvo on 15,00 V ja
nykyinen mittausarvo 14,10 V, näyttöön tulee -0,90 V.

True-rms Digital Multimeter
Kunnossapito
Sulaketesti

Kunnossapito
XW Varoitus
ECOM Instruments GmbH:n tai ECOMauktorisoidun huoltopalvelun on korjattava
tuote, jotta vältytään sähköiskuilta ja
henkilövahingoilta ja tuotteen sertifiointi
pysyy voimassa.

Yleinen kunnossapito
Puhdista tuotteen ulkopinnat pyyhkimällä ne mietoon
pesuaineeseen kastetulla liinalla. Älä käytä
hankausaineita tai liuottimia.
Liittimissä oleva lika tai kosteus saattaa vääristää
mittauksia ja käynnistää tahattomasti Input Alert toiminnon. Puhdista liittimet seuraavasti:
1.

Katkaise laitteesta virta ja irrota kaikki mittausjohdot.

2.

Ravista liittimistä pois kaikki mahdollinen lika.

3.

Kastele puhdas pumpulipuikko miedolla pesuaineella
ja vedellä. Pyyhi jokainen napa pumpulipuikolla.
Kuivaa kukin napa ilmasuihkulla, jotta vesi
pakotetaan ulos navoista.

Aseta kuva 10 osoittamalla tavalla testijohdin liittimeen
 ja sijoita anturin kärki testijohtimen toiseen päähän
virran syöttöliittimen metallia vasten tuotteen ollessa
N-toiminnossa. Jos näyttöön tulee teksti ,
mittauskärki on liian syvällä ampeerisyöttöpistokkeessa.
Vedä johdinta hieman taaksepäin, kunnes viesti poistuu
näytöstä ja näyttöön tulee OL- tai vastusmittauksen arvo.
Vastusarvon on oltava kuva 10 mukainen. Jos testi antaa
muun kuin mainitun mittaustuloksen, vie tuote
huollettavaksi.
XW Varoitus
Poista testijohtimet ja kaikki syöttösignaalit
ennen pariston tai sulakkeiden vaihtamista.
Näin vältetään sähköiskut ja henkilövahingot.
Estä vauriot ja vammat käyttämällä
AINOASTAAN erittelyssä mainittuja
varaosasulakkeita, joiden virta-, jännite- ja
nopeusluokitus vastaa taulukko 9 mainittuja.

Fluke suosittelee, että Fluke kalibroi tuotteen kahden
vuoden välein.

37

28 II Ex
Käyttöohje
Paristojen vaihtaminen
Hyvä 0,44 A:n sulake: 0,995 kΩ 1,005 kΩ

Vaihda paristot kolmeen AAA-paristoon
(NEDA 24A IEC LR03).

Vaihda sulake: OL

XW Varoitus
Jotta välttyisit sähköiskuilta ja
loukkaantumisilta:

Kosketa
tuloliitännän yläosaa

Hyvä 11 A:n sulake: 0,0 Ω 0,5 Ω
Vaihda sulake: OL

gtf08.eps

Kuva 10. Virtasulaketesti
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•

Vältä virheelliset mittaustulokset
vaihtamalla paristot, kun saat
varoituksen paristojen heikenneestä
toiminnasta (). Jos näyttöön ilmestyy
, tuote ei toimi, ennen kuin paristot
on vaihdettu.

•

Tuotteen virtalähteenä saa käyttää
ainoastaan kolmea oikein asennettua
1,5 V:n AAA-paristoa. Katso
hyväksyttyjen paristojen luettelo
Turvaohjeiden kohdasta 5.1. Kaikki
paristot on vaihdettava samaan aikaan
räjähdysvaarallisen alueen ulkopuolella
paristoihin, joiden osanumerot ovat
vastaavat.

True-rms Digital Multimeter
Kunnossapito
Vaihda paristot seuraavasti (katso kuva 11):
1.

Kierrä kytkin asentoon OFF ja irrota koestusjohtimet
liittimistään.

2.

Irrota 6 ristipääruuvia kotelon pohjasta ja irrota
paristotilan luukku ().
Huomautus
Kun irrotat paristotilan luukun, varmista, että
kumitiiviste pysyy kiinni paristotilan esteessä.

3.

Poista kolme paristoa ja vaihda niiden tilalle kolme
AAA-alkaliparistoa ().

4.

Varmista, että paristotilan tiiviste () on asennettu
asianmukaisesti paristotilan esteen reunojen
ympärille.

5.

Kohdista paristotilan este paristotilaan luukkua
vaihtaessasi.

6.

Kiinnitä luukku kuudella ristipäisellä ruuvilla.
Huomautus
Fluke suosittelee, että paristot poistetaan
tuotteesta pitkäaikaista varastointia varten.
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1
3

2

5
4

grt10.eps

Kuva 11. Pariston ja sulakkeen vaihto
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Huolto ja varaosat
nopeusluokitukseltaan taulukko 9 olevaa erittelyä.
Sulakekokoonpanoon on liitetty 400 mA:n sulake.
440 mA:n sulakkeen vaihtaminen edellyttää uuden
sulakekokoonpanon käyttämistä.

Sulakkeiden vaihtaminen
Tarkista tai vaihda tuotteen sulakkeet seuraavalla tavalla
(katso kuva 11).
1.

Kierrä kytkin asentoon OFF (pois päältä) ja irrota
testijohtimet liittimistään.

2.

6.

Aseta sulakekokoonpano sulaketilaan.

Katso vaihe 2 kohdassa Paristojen vaihtaminen
irrottaessasi paristotilan luukkua.

7.

Katso kohta Paristojen vaihtaminen vaihtaessasi
paristotilan luukkua.

3.

Nosta sulakekokoonpano ()varovasti ulos
sulaketilasta.

Huolto ja varaosat

4.

Poista 11 A:n sulake varovasti nostamalla sen toista
päätä ja liu’uttamalla sulake pois pitimestä.().

5.

Asenna mittariin AINOASTAAN eritelty
varaosasulake, joka vastaa virta-, jännite ja

Jos tuote lakkaa toimimasta, tarkista paristot ja sulakkeet.
Tarkista tästä oppaasta, että tuotetta käytetään oikein.
Varaosat ja lisävarusteet näkyvät taulukko 9 ja kuva 12.
Katso lisätietoja varaosien ja lisävarusteiden tilaamisesta
osiosta Yhteydenotto Flukeen.
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Taulukko 9. Varaosat
Kuvaus

Määrä

Fluken malli- tai osa-numero

Sulake, 11 A, 1 000 V, NOPEA

1

803293

28 II Ex -sulakekokoonpano

1

4016494

Hauenleukapuristin, musta

1

Hauenleukapuristin, punainen

1

Koestusjohdinsarja

1

TL175

28 II Ex -aloitusopas

1

3945752

Fluken tuloliitännän suojus, virtatulon suojatulpat digitaalisille
yleismittareille (DMM) (10 kpl)

1

4145825

W Käytä turvallisuuden vuoksi ainoastaan tarkalleen mainittuja osia.
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AC172 tai AC175

True-rms Digital Multimeter
Huolto ja varaosat

Hauenleuat

Sulakekokoonpano
*Sisältää 440 mA:n
sulakkeen

Koestusjohdinsarja

Sulake
11 A,
1000 V, Nopea

Virtatulon suojatulpat
digitaalisille
yleismittareille (DMM)

28 II Ex
Aloitusopas

gtf11.eps

Kuva 12. Varaosat
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Yleiset erittelyt
Maksimijännite
liittimen ja maadoituksen välillä .................................. 1 000 V
W Sulake mA-tuloliitännöille ....................................... 0,44 A, 1 000 V, IR 10 kA
W Sulake A-tuloliitännöille .......................................... 11 A, 1 000 V, IR 17 kA
Näyttö ............................................................................. 6 000 lukemaa, 4 päivitystä sekunnissa (19 999 lukemaa korkeatarkkuuksisessa
tilassa).
Korkeus merenpinnasta
Käyttö .......................................................................... 2000 metriä
Varastointi ................................................................... 10 000 metriä
Käyttölämpötila ............................................................. Eri lämpötila-alueet ympäristön lämpötilalle Tamb määräytyvät tuotteelle
hyväksyttyjen paristojen mukaan (katso hyväksyttyjen paristojen luettelo erillisistä
Turvallisuusohjeista)
Lämpötilakerroin ........................................................... 0,05 X (määritetty tarkkuus) / °C (<18 °C tai >28 °C)
Suhteellinen kosteus .................................................... 0–80 % (0 °C … 35 °C)
0–70 % (35 °C … 50 °C)
Pariston tyyppi .............................................................. 3 AAA-alkaliparistoa, NEDA 24A IEC LR03 (katso hyväksyttyjen paristojen luettelo
erillisistä Turvallisuusohjeista)
Pariston käyttöikä ......................................................... 400 h tyypillisesti ilman taustavaloa (alkali)
Koko (K x L x P) ............................................................ 4,57 cm x 10,0 cm x 21,33 cm (1,80 in x 3,95 in x 8,40 in)
Koko kotelon kanssa .................................................... 6,35 cm X 10,0 cm X 19,81 cm (2,50 X 3,95 X 7,80 in)
Paino .............................................................................. 567,8 g (1,25 lb)
Paino kotelon ja Flex-telineen kanssa ........................ 769,8 g (1,70 lb)
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Yleiset erittelyt
Turvallisuus
Yleinen ........................................................................ IEC 61010-1: Ympäristöhaittaluokka 2
Mittaus......................................................................... IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Kotelointiluokka ........................................................... IEC 60529: IP67, ei käytössä
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) .............. RF-alueella 3 V/m, tarkkuus = taattu tarkkuus + 20 lukemaa, paitsi 600 μA:n
tasajänniteasteikolla kokonaistarkkuus = taattu tarkkuus + 60 lukemaa. Lämpötila ei
eritelty.
Kansainvälinen ............................................................ IEC 61326-1: Kannettava, sähkömagneettinen ympäristö
IEC 61326-2-2 CISPR 11: ryhmä 1, luokka A
Ryhmä 1: Laite luo tai käyttää johtuvaa radiotaajuusenergiaa laitteensisäisissä
toiminnoissa.
Luokka A: Laite soveltuu käytettäväksi kaikissa tiloissa, lukuun ottamatta
kotitalouksia ja tiloja, jotka on kytketty suoraan kotitalouksille tarkoitettuun
yleiseen matalajännitteiseen jakeluverkkoon. Sähkömagneettisen
yhteensopivuuden takaamisessa saattaa olla vaikeuksia muissa ympäristöissä,
mikä aiheutuu johtuvista ja säteilevistä häiriöistä.
Varoitus: Tätä laitteistoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinympäristössä, eikä
se välttämättä takaa riittävää radiolähetysten suojausta tällaisissa ympäristöissä.
Korea (KCC)................................................................ Luokan A laite (teollinen lähetys- ja tiedonsiirtolaitteisto).
Luokka A: Laite täyttää teollisen sähkömagneettisia aaltoja säteilevän laitteiston
vaatimukset, ja myyjän tai käyttäjän on otettava se huomioon. Tämä laitteisto on
tarkoitettu käytettäväksi liiketoimintaympäristöissä. Sitä ei saa käyttää
kotitalouksissa.
US (FCC) .................................................................... 47 CFR 15 B. Tämä tuote on poikkeus osan 15.103 mukaan.
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Yksityiskohtaiset erittelyt
Kaikille yksityiskohtaisille erittelyille:
Tarkkuus on määritetty 2 vuoden ajaksi kalibroinnin jälkeen, käyttölämpötiloissa 18 °C … 28 °C, suhteellisen kosteuden ollessa 0–80 %.
Täsmällisyysmerkinnät ovat muotoa ±([% lukemasta] + [viimeisten merkittävien numeroiden määrä]). 4 ½ lukeman toiminnossa kerro vähiten
merkitsevien lukujen määrä kymmenellä.

AC-jännite
AC-muunnokset ovat AC-kytkettyjä, ja ne täsmäävät välillä 3 – 100 % asteikosta.
Asteikko Erottelukyky
600,0 mV
6,000 V
60,00 V
600,0 V
1000 V

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

Alipäästösuodatin
[1]
[2]
[3]
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45 Hz – 65 Hz

30 Hz – 200 Hz

Tarkkuus
200 Hz – 440 Hz 440 Hz – 1 kHz

±(0,7 % + 4)

1 kHz – 5 kHz
±(2 % + 4)

± (1,0 % + 4)

±(1,0 % +

4) [1]

+1,0 % + 4
–6,0 % – 4 [3]

erittelemätön

Alle 10 % asteikosta, lisää 12 lukua.
Taajuusasteikko: 1 kHz – 2,5 kHz
Arvot kasvavat arvosta –1 % arvoon –6 % taajuudella 440 Hz, kun suodatin on käytössä.

±(2 % + 20) [1]

erittelemätön

erittelemätön
erittelemätön
erittelemätön

erittelemätön

erittelemätön

±(2 % + 4) [2]

±(0,7 % + 2)

5 kHz – 20 kHz

True-rms Digital Multimeter
Yksityiskohtaiset erittelyt
Tasajännite, kohduktanssi ja vastus
Toiminto
mV dc

V dc

Ω

nS
[1]
[2]
[3]

Asteikko

Erottelukyky

Tarkkuus

600,0 mV

0,1 mV

± (0,1 % + 1)

6,000 V
60,00 V
600,0 V
1000 V

0,001 V
0,01 V
0,1 V
1V

± (0,05 % + 1)

600,0 Ω

0,1 Ω

±(0,2 % + 2) [2]

6,000 kΩ

0,001 kΩ

60,00 kΩ

0,01 kΩ

± (0,2 % + 1)

600,0 kΩ

0,1 kΩ

6,000 MΩ

0,001 MΩ

50,00 MΩ

0,01 MΩ

±(1,0 % + 3) [1,3]

60,00 nS

0,01 nS

±(1,0 % + 10) [1,2,3]

± (0,6 % + 1)

Lisää 0,5 % lukemasta mitattaessa 30 MΩ:n yläpuolella 50 MΩ:n asteikossa, ja 20 lukemaa 33 nS:n alapuolella 60 nS:n asteikossa.
Jos käytät REL-toimintoa siirtymien kompensoimiseen.
>40 °C:n lämpötilassa lämpötilakerroin on 0,1 x (määritetty tarkkuus) / °C.
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Lämpötila
Asteikko
-200 °C - +1 090 °C
-328 °F - +1 994 °F
[1]
[2]

Erottelukyky
0,1 °C
0,1 °F

Tarkkuus [1,2]
±(1,0 % + 10)
±(1,0 % + 18)

Ei sisällä lämpöparin koettimen virhettä.
Tarkka erittely olettaa ympäristön lämpötilan olevan vakaan ±1 °C:seen saakka. Kun ympäristön lämpötilan muutos on ±5 °C,
nimellistarkkuus on käytössä 2 tunnin jälkeen.

Vaihtovirta:
Toiminto
μA ac
mA ac
A ac
[1]
[2]
[3]
[4]
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Asteikko

Erottelukyky

Kuormajännite

600,0 μA

0,1 μA

100 μV/μA

6000 μA

1 μA

100 μV/μA

60,00 mA

0,01 mA

1,8 mV/mA

400,0 mA [2]

0,1 mA

1,8 mV/mA

6,000 A

0,001 A

0,03 V/A

10,00 A [3,4]

0,01 A

0,03 V/A

Tarkkuus
(45 Hz – 2 kHz) [1]

± (1,0 % + 2)

Tuotteen vaihtovirtamuunnokset ovat vaihtovirtakytkettyjä, true-RMS-vastaavia, ja ne pätevät 3–100 % asteikosta, lukuun ottamatta
400 mA:n asteikkoa. (5–100 % asteikosta) ja 10 A:n asteikolla (15–100 % asteikosta).
400 mA, jatkuva. 600 mA, enintään 18 h.
W 10 A, jatkuva, 35 °C:n lämpötilaan asti. <20 minuuttia toiminnassa, 5 minuuttia poissa toiminnasta lämpötilassa 35 °C – 55 °C.
>10 A – 20 A, enintään 30 sekuntia, 5 minuuttia poissa toiminnasta.
>10 A:n tarkkuus määrittämätön.

True-rms Digital Multimeter
Yksityiskohtaiset erittelyt
Tasavirta
Toiminto
μA dc
mA dc
A dc
[1]
[2]
[3]

Asteikko

Erottelukyky

Kuormajännite

Tarkkuus

600,0 μA

0,1 μA

100 μV/μA

± (0,2 % + 4)

6000 μA
60,00 mA

1 μA
0,01 mA

100 μV/μA
1,8 mV/mA

± (0,2 % + 2)
± (0,2 % + 4)

400,0 mA [1]
6,000 A

0,1 mA

1,8 mV/mA

± (0,2 % + 2)

0,001 A

0,03 V/A

± (0,2 % + 4)

A [2,3]

0,01 A

0,03 V/A

± (0,2 % + 2)

10,00

400 mA, jatkuva; 600 mA, 18 tuntia enintään.
W 10 A, jatkuva, 35 °C:n lämpötilaan asti. <20 minuuttia toiminnassa, 5 minuuttia poissa toiminnasta lämpötilassa 35 °C – 55 °C.
>10 A – 20 A enintään 30 sekuntia, 5 minuuttia poissa toiminnasta.
>10 A:n tarkkuus määrittämätön.

Kapasitanssi
Asteikko

Erottelukyky

10,00 nF
100,0 nF

0,01 nF
0,1 nF

1,000 μF

0,001 μF

10,00 μF

0,01 μF

100,0 μF

0,1 μF

9999 μF

1 μF

[1]

Tarkkuus
±(1,0 % + 2) [1]

± (1,0 % + 2)

Nollaa jäännösvaraus käyttäen suhteutusta, kun mittaat kalvokondensaattoria tai laadukkaampaa.
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Käyttöohje
Diodi
Asteikko

Erottelukyky

2,000 V

0,001 V

Tarkkuus
±(2,0 % + 1)

Taajuus
Asteikko

Erottelukyky

199,99 Hz
1999,9 Hz
19,999 kHz
199,99 kHz
>200 kHz
[1]

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

Tarkkuus

±(0,005 % + 1) [1]
erittelemätön

0,5 Hz – 200 kHz ja pulssinleveyksillä >2 μs.

Taajuuslaskimen herkkyys- ja liipaisutasot
Minimiherkkyys (RMS siniaalto)
5 Hz – 20 kHz
0,5 Hz – 200 kHz

Syötön mittausalue

Liipaisutaso suunnilleen
(tasajännitetoiminto)

600 mV dc
600 mV AC
6V
60 V

70 mV (<400 Hz)
150 mV
0,3 V
3V

70 mV (<400 Hz)
150 mV
0,7 V
7 V (≤140 kHz)

4V

600 V

30 V

70 V (≤14,0 kHz)

40 V

1000 V

100 V

200 V (≤1,4 kHz)

100 V

50

40 mV
1,7 V

True-rms Digital Multimeter
Yksityiskohtaiset erittelyt
Tehollinen sykli (Vdc ja mVdc)
Asteikko
0,0–99,9
[1]
[2]

Tarkkuus
± (0,2 %/kHz + 0,1 %) nousuajoille <1 μs. [2]

% [1]

0,5 Hz – 200 kHz, pulssin leveys >2 μs. Pulssin leveysalue määräytyy signaalin taajuuden mukaan.
6 V:n tasajännitealueelle tarkkuus on määrittämätön.

Syöttöominaisuudet
Toiminto Ylikuormitussuoja



Nimellinen
tuloimpedanssi

1000 V rms
10 MΩ <100 pF



1000 V rms



1000 V rms

10 MΩ <100 pF
(vaihtovirta
kytketty)
Avoimen piirin
testijännite

Ω

1000 V rms

<7,0 V tasavirtaa



1000 V rms

<7,0 V tasavirtaa

Yleisen tilan
hylkäyssuhde
(1 kΩepätasapaino)

Normaalin tilan hylkäys

>120 dB tasavirralla,
50 Hz tai 60 Hz
>120 dB tasavirralla,
50 Hz tai 60 Hz

>60 dB / 50 Hz tai 60 Hz
>60 dB / 50 Hz tai 60 Hz

>60 dB, tasavirralla 60
Hz:iin asti
Täyden asteikon
jännite

Tyypillinen oikosulkuvirta

6 MΩ
saakka

5 MΩ tai
60 nS

600 Ω

6 kΩ

60 kΩ

600 kΩ

6 MΩ

50 MΩ

<1,7 V
tasavirtaa

<1,9 V
tasavirtaa

500 μA

100 μA

10 μA

1 μA

0,4 μA

0,2 μA

<2,200 V tasavirtaa

1,0 mA normaali
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28 II Ex
Käyttöohje
MIN MAX -tallennus
Nimellinen vaste
100 ms 80 %:iin saakka
(tasavirtatoiminnot)
120 ms 80 %:iin saakka
(vaihtovirtatoiminnot)
250 μs (huippu) [1]
[1]
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6 V:n asteikolle: 1 ms

Tarkkuus
Taattu tarkkuus ±12 lukemaa >200 ms:n kestoisille vaihteluille
Taattu tarkkuus ±40 lukemaa >350 ms:n kestoisille vaihteluille ja >25 % asteikosta
oleville arvoille
Taattu tarkkuus ±200 lukemaa >250 μs:n pituisille vaihteluille.
(lisää ±100 lukemaa yli 6 000 lukemille)
(lisää ±100 lukemaa alipäästötilan lukemille)

