80 Series V
Digital Multimeter
Safety Information
Ömür Boyu Sınırlı Garanti
Tam garanti için Kullanım Kılavuzu'na
bakın.

www.fluke.com adresine giderek ürününüzü kaydettirebilir ve daha
fazla bilgi edinebilirsiniz.
Uyarı, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları ve prosedürleri tanımlar.

XW Uyarı
Olası elektrik çarpması, yangın veya fiziksel yaralanmayı
önlemek için:
•

Bu Metreyi yalnızca kılavuzda tarif edildiği şekilde
kullanın, aksi takdirde Metre ile sağlanan koruma
hasar görebilir.

•

Hasarlıysa Metreyi kullanmayın. Metreyi
kullanmadan önce kutusunu inceleyin. Çatlak veya
eksik plastik olup olmadığına bakın. Özellikle
konektörlerin çevresindeki yalıtıma dikkat edin.

•

Ölçüm Cihazını çalıştırmadan önce pil bölmesinin
kapağının ve kilidinin kapalı olduğundan emin olun.

•

Zayıf pil göstergesi () görünür görünmez pilleri
değiştirin.

•

Pil bölmesinin kapağını açmadan önce test uçlarını
Ölçüm Cihazından çıkartın.

•

Test uçlarını hasarlı yalıtım veya görünen metal için
kontrol edin. Test uçlarını devamlılık için kontrol
edin. Ölçüm Cihazını kullanmadan önce, hasarlı test
uçlarını değiştirin.
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•

Uçların arasında veya uçla topraklama arasında
Ölçüm Cihazında belirtilen nominal voltajdan fazla
kullanmayın.

•

Ölçüm Cihazını asla kapağı çıkartılmış ya da kutusu
açık olarak çalıştırmayın.

•

30 V ac rms, 42 V ac pik veya 60 V dc üzerindeki
voltajda çalıştığınızda dikkatli olun. Bu voltajlar
elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkarabilir.

•

Sadece el kitabında belirtilen yedek sigortaları
kullanın.

•

Ölçüm için uygun uçları, işlevi ve aralığı kullanın.

•

Yalnız çalışmaktan kaçının.

•

Akımı ölçerken, Metreyi devreye bağlamadan önce
devrenin elektriğini kapatın. Ölçüm Cihazını devreye
seri olarak bağlamayı unutmayın.

•

Elektrik bağlantıları oluştururken, akım taşıyan test
ucunu bağlamadan önce normal test ucunu
bağlayın; bağlantıyı keserken, normal test ucunun
bağlantısını kesmeden önce akım taşıyan test
ucunun bağlantısını kesin.

•

Anormal çalıştığında Metreyi kullanmayın. Koruma
etkisiz kalabilir. Emin olmadığınız durumlarda
Metreyi servise gönderin.

•

Metreyi patlayıcı gaz, buhar veya tozların yakınında
kullanmayın.

•

Cihaza enerji sağlamak için yalnızca uygun tarzda
yerleştirilmiş 9V piller kullanın.

•

Ölçüm Cihazının bakımını yaparken sadece belirtilen
yedek parçaları kullanın.

•

Sonda kullanırken parmaklarınızı sondalardaki
parmak korumalarının arkasında tutun.

•

Düşük Geçiş Filtresini tehlikeli voltajların varlığını
doğrulamak için kullanmayın. Belirtilenin üzerinde
gerilimler mevcut olabilir. Önce olası tehlikeli
voltajların varlığını tespit etmek için filtresiz bir voltaj
ölçümü yapın. Ardından filtre işlevini seçin.

•

Açık devre toprak potansiyelinin 1000 V'nin üzerinde
olduğu durumlarda kesinlikle devre içi akım ölçümü
gerçekleştirmeye çalışmayın. Metreye zarar verebilir
veya bu tür bir ölçüm sırasında sigorta atarsa
yaralanabilirsiniz.

•

Devrelerde elektrik olmadığını belirlemek için
AutoHold modunu kullanmayın. AutoHOLD modu
değişen veya gürültülü okumaları
yakalayamayacaktır.

•

Bu kılavuzda yer almayan tamir ya da bakım,
yalnızca uzman personel tarafından, 80 Series V
Servis Bilgisi'nde gösterildiği gibi yapılmalıdır.

•

Pili veya sigortaları değiştirmeden önce test uçlarını
çıkarın ve giriş sinyallerini kapatın. YALNIZCA
belirtilen yedek sigortaları kullanın.

•

Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden
olabilecek yanlış değerleri önlemek için, pil
göstergesi () ekranda göründüğünde pili
değiştirin. Ekranda  işareti varsa pil değiştirilene
kadar Metre çalışmaz.

•

Bir ürünün, probun veya aksesuarın en düşük olarak
ölçülen tek parçasına ait Ölçüm Kategorisi (CAT)
oranını aşmayın.

•

TL175 veya TP175 test problarını, prob ucunu
tamamen uzatmadan ve doğru kategori
sınıflandırması pencerede görünmeden CAT III veya
CAT IV ortamlarında kullanmayın.

•

TL175, aletler veya diğer aksesuarlarla
kullanıldığında kombinasyonun en düşük
kategorideki derecesi geçerlidir. Bunun için tek
istisna probun AC172 veya AC175 ile kullanımıdır.

Yalnızca Model 88 V için:
•

Pikabı bağlamadan ya da sökmeden önce motorun
kapalı olduğundan emin olun. Marş sistemi
potansiyel bir elektrik çarpma tehlikesi oluşturabilir.

•

Olası bir elektrik çarpmasını veya Metrenin zarar
görmesini önlemek için ölçüm yapmadan önce
motoru kapatın.

•

Bir akım kanalı oluşturmak için devrenin bağlantısını
keserken, bu testi yeniden şarj edilmiş kurşun asitli
batarya ile yapmaya çalışmayın.
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UYARI. TEHLİKELİ GERİLİM. Elektrik çarpması riski.
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Kuzey Amerika güvenlik standartlarına uygunluğu CSA
Group tarafından onaylanmıştır.




İlgili Güney Kore EMC Standartlarına uygundur.



İlgili Avustralya Güvenlik ve EMC standartlarına
uygundur.



Sigorta



Ölçüm Kategorisi II, düşük gerilimli ŞEBEKE
tesisatlarının kullanım noktalarına (elektrik prizleri ve
benzeri noktalar) doğrudan bağlı bulunan test ve ölçüm
devreleri için geçerlidir.



Ölçüm Kategorisi III, binanın düşük gerilim şebeke
tesisatının dağıtım kısmına bağlı test ve ölçüm devreleri
için geçerlidir.



Ölçüm Kategorisi IV, binanın düşük gerilim ŞEBEKE
tesisatının kaynağına bağlı test ve ölçüm devreleri için
geçerlidir.
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Kullanıcı belgelerine başvurun.
Avrupa Birliği direktiflerine uygundur

Pil. Düşük pil göstergesi.

Çift kat yalıtımlı
Bu ürün, WEEE Yönergesi işaret gerekliliklerine
uygundur. Ekli etiket, bu elektrikli/elektronik ürünü evsel
atıklarla birlikte bertaraf etmemeniz gerektiğine işaret
eder. Ürün Kategorisi: WEEE Yönergesi Ek I'deki
ekipman türlerine göre, bu ürün Kategori 9 "İzleme ve
Kontrol Cihazları" ürünü olarak sınıflandırılmıştır. Bu
ürünü sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın.
AC (Alternatif Akım)
DC (Doğrudan Akım)
Devamlılık testi veya devamlılık sesli uyarı cihazı tonu.
Topraklama
Kapasitans
Diyot

Güvenlik ile İlgili Teknik Özellikler
Herhangi bir terminal ve Topraklama arasındaki
maksimum gerilim ........................ 1000 V
Frekans Aşırı Yükleme Koruması ...... ≤106 V-Hz
mA veya μA girişleri için
Sigorta Koruması ................................ 0,44 A, 1000 V, IR 10 kA
A girişi için Sigorta Koruması ............ 11 A; 1000 V; IR 17 kA
Pil Tipi ............................................ 9V, IEC 6LR61
Sıcaklık
Çalışma ....................................... -20 °C ila 55 °C
Saklama ...................................... -40 °C ila 60 °C
Çalışma Bağıl Nem Koşulu .............. 0 % ila 90 % (0 °C ila
35 °C); 0 % ila 75 %
(35 °C ila 40 °C) (40 °C ila
50 °C)
Rakım
Çalışma ....................................... ≤2000 m
Depolama .................................... ≤12,000 m
Güvenlik ......................................... IEC 61010-1: Kirlilik
Derecesi 2, IEC 61010-2033: Ölçüm Kategorisi
CAT III 1000 V / CAT IV
600 V
Elektromanyetik Uyum
Uluslararası: IEC 61326-1: Taşınabilir Elektromanyetik Ortam:
IEC 61326-1-2 CISPR 11: Grup:1, Sınıf A
Grup 1: Ekipman, dahili çalışması için gereken, kasten
oluşturulan ve/veya kullanılan iletken bağlanmış telsiz frekans
enerjisi içerir.
Sınıf A: Ekipman; evler ve ev olarak kullanılan binalara
besleme yapan düşük gerilimli güç kaynağı ağlarına doğrudan
bağlı olan yerler haricinde bütün yerlerde kullanım için
uygundur. Işınla gönderilenlerin ve iletilen problemler sebebiyle
diğer ortamlarda elektromanyetik uyumluluğu sağlamak
konusunda olası sorunlarla karşılaşılabilir.
Ekipman bir test nesnesine bağlandığında CISPR 11
seviyelerini aşan emisyonlar meydana gelebilir.
Test uçları ve/veya test probları bağlıyken ekipman bu
standardın direnç gereksinimlerini karşılamayabilir.
Kore (KCC) Sınıf A Ekipman (Endüstriyel Yayıncılık ve İletişim
Ekipmanı)
Sınıf A: Ekipman, endüstriyel elektromanyetik dalga yayan
ekipman gerekliliklerini karşılar ve satıcı veya kullanıcı bunu
dikkate almalıdır. Bu ekipmanın çalışma ortamlarında
kullanılması amaçlanmıştır; ekipman ev kullanımına uygun
değildir.
ABD (FCC) 47 CFR 15 alt bölüm B. Bu ürün, 15.103 bendi
uyarınca istisnai ürün olarak değerlendirilir.
3 V/m’lik bir RF alanında toplam hassasiyet = belirtilen hassasiyet
+ 20 sayım
İstisna: 600 μA dc kademesi toplam hassasiyet=belirtilen
hassasiyet + 60 sayım. Sıcaklık belirlenmemiştir.

