80 Series V
Digital Multimeter
Safety Information
Doživotní omezená záruka
Úplné znění záruky naleznete v uživatelské
příručce.

Na webu www.fluke.com můžete svůj výrobek zaregistrovat
a naleznete tam další informace.
Výraz Výstraha označuje podmínky a postupy, které jsou pro
uživatele nebezpečné.

XW Výstraha
Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru
nebo zranění, dodržujte následující pokyny:
•

V případě, že nebudete používat měřicí přístroj podle
pokynů v této příručce, může dojít k narušení
ochrany poskytované měřicím přístrojem.

•

Pokud je měřicí přístroj poškozený, nepoužívejte jej.
Než měřicí přístroj použijete, zkontrolujte jeho
pouzdro. Hledejte praskliny nebo chybějící části
plastu. Zvláštní pozornost věnujte izolaci okolo
konektorů.

•

Než měřicí přístroj použijete, ujistěte se, že je kryt
přihrádky na baterie zavřený a zajištěný.

•

Jakmile se rozsvítí kontrolka slabé baterie (),
okamžitě baterii vyměňte.

•

Než otevřete kryt přihrádky na baterie, odstraňte
zkušební vodiče.

•

Zkontrolujte, zda není u měřících vodičů poškozená
izolace nebo obnažený kov. Zkontrolujte
průchodnost měřicích vodičů. Než budete měřicí
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přístroj používat, vyměňte poškozené zkušebních
vodiče.
•

Mezi svorky nebo mezi svorku a uzemnění
nepřipojujte větší než jmenovité napětí vyznačené na
měřicím přístroji.

•

Měřicí přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je
odstraněn kryt nebo je pouzdro otevřené.

•

Při práci s efektivním střídavým napětím nad 30 V
rms, střídavým napětím 60 V ve špičkách, nebo
stejnosměrným napětím 42 V dbejte zvýšené
opatrnosti. Tato napětí představují nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.

•

Pro výměnu používejte pouze pojistky, stanovené
výrobcem v této příručce.

•

Pro měření používejte příslušné svorky, funkce
a rozsahy.

•

Nepracujte o samotě.

•

Při měření proudu odpojte napájení obvodu před
připojením měřicího přístroje. Nezapomeňte připojit
měřicí přístroj k obvodu sériově.

•

Při uzavírání elektrického obvodu připojte před
připojením zkušebního vodiče pod proudem běžný
zkušební vodič. Při odpojování odpojte před
odpojením běžného zkušebního vodiče zkušební
vodič pod proudem.

•

Měřicí přístroj nepoužívejte, pokud nefunguje
normálně. Může být porušená ochrana. Při
pochybách odevzdejte měřicí přístroj do opravy.

•

Nepoužívejte měřicí přístroj v prostředí výbušných
plynů, par nebo prachu.

•

Pro napájení měřicího přístroje používejte pouze
jednu 9 V baterii. Dbejte, aby byla řádně vložena do
prostoru pro baterii.

•

Při opravách měřicího přístroje používejte pouze
stanovené náhradní díly.

•

Při používání sond mějte vždy prsty za chránítky
sond.

•

Nepoužívejte volbu Low Pass Filter (filtr
propouštějící pouze nízké kmitočty) pro ověření
přítomnosti nebezpečných napětí. Mohou být
přítomna napětí vyšší, než jaká jsou indikována. Pro
zjištění přítomnosti nebezpečného napětí změřte
napětí nejprve bez filtru. Pak vyberte funkci filtru.

•

Nikdy se nepokoušejte měřit proud v obvodu, pokud
je potenciál vůči zemi vyšší než 1 000 V. Může se tím
poškodit přístroj nebo pokud během takového
měření přehoří pojistka, může dojít k úrazu.

•

Nepoužívejte režim AutoHOLD, abyste určili, zda je
obvod pod proudem. Režim AutoHOLD nebude
zachytávat nestabilní hodnoty nebo hodnoty
obsahující šum.

•

Opravy nebo servis, které nejsou v této příručce
popsané, by měly provádět pouze kvalifikované
osoby, jak je uvedeno v Informacích o servisu pro
řadu 80.

•

Než začnete vyměňovat baterie nebo pojistky,
odpojte měřicí kabely i všechny vstupní signály.
Nainstalujte POUZE specifikované náhradní pojistky.

•

Abyste zabránili naměření nesprávných hodnot,
které by mohly vést k úrazu elektrickým proudem
nebo ke zranění, vyměňte baterie ve chvíli, kdy se
zobrazí kontrolka baterie . Pokud se na displeji
zobrazí , přístroj nebude fungovat, dokud baterii
nevyměníte.

•

Nepřevyšujte nejnižší jmenovitou hodnotu kategorie
měření (CAT) žádné komponenty výrobku, sondy
nebo příslušenství.

•

Nepoužívejte měřicí sondy TL175 nebo TP175
v prostředí kategorie CAT III nebo CAT IV, pokud
nebude hrot sondy plně vytažen a v okně nebude
zobrazena správná kategorie.

•

Pokud spolu s přístrojem nebo jiným příslušenstvím
používáte měřicí kabely TL175, platí nejnižší
kategorie bezpečnosti. Jedinou výjimkou je případ,
kdy se sonda používá s modely AC172 nebo AC175.

Pouze pro model 88 V:
•

Před připojením nebo odebráním snímačů vypněte
motor. Zapalovací systém může způsobit úraz
elektrickým proudem.

•

Případnému úrazu elektrickým proudem nebo
poškození měřicího přístroje lze předejít tím, že před
zahájením měření vypnete motor.

•

Pokud chcete izolovat obvod kvůli odběru proudu,
neprovádějte tento test na olověných
akumulátorech, které jste nedávno nabíjeli.

Symboly

Symbol

Popis

W

VÝSTRAHA. NEBEZPEČÍ.

X

VÝSTRAHA. NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ. Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.


P

Nahlédněte do uživatelské dokumentace.

)

Certifikováno organizací CSA Group jako vyhovující
příslušným severoamerickým bezpečnostním normám.




Vyhovuje požadavkům jihokorejských norem EMC.



Vyhovuje příslušným australským bezpečnostním
normám a normám EMC.



Pojistka



Kategorie měření CAT II se vztahuje na testovací
a měřicí obvody přímo připojené ke spotřebním bodům
(zásuvkám a podobným bodům) nízkonapěťového
rozvodu.



Kategorie měření CAT III se vztahuje na testovací
a měřicí obvody připojené k distribuční části
nízkonapěťového rozvodu v budově.



Kategorie měření CAT IV se vztahuje na testovací
a měřicí obvody připojené k přívodu nízkonapěťového
rozvodu v budově.
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Vyhovuje nařízením Evropské unie

Baterie. Při zobrazení značí vybitou baterii.

Dvojitá izolace
Tento výrobek splňuje požadavky směrnice na označení
WEEE. Štítek upozorňuje na skutečnost, že toto
elektrické/elektronické zařízení nepatří do domovního
odpadu. Kategorie výrobku: S odkazem na typy zařízení
uvedené ve směrnici WEEE, dodatek I, je tento výrobek
zařazen do kategorie 9 „Monitorovací a kontrolní
přístroj“. Nevyhazujte tento výrobek do netříděného
komunálního odpadu.
AC (střídavý proud)
DC (stejnosměrný proud)
Test spojitosti nebo zvukový signál testu spojitosti
Uzemnění
Kapacita
Dioda

Bezpečnostní specifikace
Maximální napětí mezi jedním kontaktem
a zemněním ................................ 1000 V
Frekvenční ochrana před
přetížením ........................................≤106 V-Hz
Ochrana pojistkou pro vstupy mA
nebo μA ............................................0.44 A, 1000 V, IR 10 kA
Ochranná pojistka pro vstup A ......11 A, 1 000 V, IR 17 kA
Typ baterií .................................. 9 V, IEC 6LR61
Teplota
Provozní .................................. -20 °C až 55 °C
Skladovací ............................... -40 °C až 60 °C
Provozní relativní vlhkost ............ 0 % až 90 % (0 °C až 35 °C);
0 % až 75 % (35 °C až
40 °C), 0 % až 45 %
(40 °C až 50 °C)
Nadmořská výška
Provozní ........................................≤2000 m
Uskladnění ....................................≤12 000 m
Bezpečnost................................. IEC 61010-1: Stupeň
znečištění 2 IEC 61010-2033: Měření CAT III 1 000 V
/ CAT IV 600 V
Elektromagnetická kompatibilita
Ostatní země: IEC 61326-1: Přenosný, elektromagnetické
prostředí: IEC 61326-1-2 CISPR 11: Skupina 1, třída A
Skupina 1: Zařízení má záměrně generovanou anebo využívá
vodivě spřaženou radiofrekvenční energii, která je nezbytná
pro vnitřní fungování vlastního přístroje.
Třída A: Zařízení je vhodné pro použití ve všech prostředích
mimo domácností a prostředích přímo připojených k elektrické
síti nízkého napětí pro napájení obytných budov. Může
docházet k potenciálním problémům s elektromagnetickou
kompatibilitou v jiném prostředí z důvodu vedeného nebo
vyzařovaného rušení.
Při připojení zařízení k testovanému objektu se mohou objevit
emise překračující úrovně vyžadované normou CISPR 11.
Zařízení nemusí splňovat požadavky na imunitu tohoto
standardu při připojení měřicích kabelů a/nebo měřicích sond.
Korea (KCC): Zařízení třídy A (průmyslové vysílací
a komunikační zařízení)
Třída A: Zařízení splňuje požadavky na elektromagnetickou
kompatibilitu v průmyslu a prodejce nebo uživatel by měl být
o tom uvědomen. Tento přístroj je určen k použití v průmyslu
a nikoliv v domácnostech.
USA (FCC): 47 CFR 15, oddíl B. Tento produkt je považován za
výjimku ve smyslu odstavce 15.103.
Celková přesnost v radiofrekvenčním poli 3 V/m = specifikovaná
přesnost + 20 počítaných impulzů.
Vyjma: celková přesnost stejnosměrného rozsahu 600 μA =
specifikovaná přesnost + 60 počítaných impulzů. Teplota není
specifikována.

