UT33B/C/D
Návod k použití

AC nebo DC

Vybitá baterie

AC proud

Dioda

DC proud

Pojistka

Uzemnění

Test spojitosti vedení

Dvojitá izolace

Bezpečnostní pravidla

Splňuje standardy Evropské Unie

Popis multimetru (obrázek 1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

LCD displej
Tlačítko HOLD
Tlačítko podsvícení displeje
Otočný přepínač
COM vstupní terminál
10A vstupní terminál
Další vstupní terminály

Poznámka:
● Pokud není hodnota měřeného napětí známa, použijte maxi		 mální polohu pro měření (250V) a snižujte postupně rozsah,
		 dokud nezískáte požadovaný výsledek.
● Pokud se na displeji zobrazí “OL“, znamená to, že měřená
		 hodnota je vyšší než vybraný rozsah a je nutné vybrat vyšší
		 rozsah, aby bylo možné změřit napětí.
● V jakémkoliv rozsahu má přístroj vstupní odpor asi 10MΩ.
		 Tento efekt zatížení může způsobit odchylku při měření
		 vysokých odporů. Pokud je odpor okruhu nižší nebo roven
		 10kΩ, je odchylka zanedbatelná (0,1% nebo méně).
● Po dokončení měření AC napětí odpojte měřicí vodiče od mě		 řeného obvodu.
C. Měření DC proudu (viz obrázek 3)

Obrázek 1

Digitální multimetr velikosti dlaně

V tabulce uvedené níže jsou zobrazeny funkce tlačítek.

Bezpečnostní informace
Tento přístroj splňuje standardy IEC61010: třídu znečištění 2, kategorii přepětí (CAT II 250V) a dvojitou izolaci.
CAT I: signální úroveň, speciální zařízení, nebo části zařízení telekomunikace, elektroniky, atd. s menším přechodným přepětím než
u kategorie CAT II.
CAT II: místní úroveň: zařízení, přenosná zařízení atd., s nižším
chvilkovým přepětím, než přepětí CAT III.
Varování: používejte pouze v souladu s IEC/EN 61010-031 kategorie CAT II 250V nebo s dalšími měřicími vodiči.
Používejte přístroj pouze tak, jak je specifikováno v tomto návodu,
jinak může dojít k poškození ochrany poskytované přístrojem.
Varování uvedená v tomto návodu označují podmínky a situace,
která mohou představovat nebezpečí pro uživatele, nebo mohou
poškodit přístroj nebo měřené zařízení. Poznámka označuje informaci, které by měl uživatel věnovat pozornost.

Pravidla pro bezpečný provoz

Tlačítko
Tlačítko
HOLD

Tlačítko
BLUE

Provedená operace
1x stiskněte tlačítko HOLD pro vstup do režimu
zmrazení dat.
Stiskněte znovu tlačítko HOLD pro ukončení režimu
zmrazení dat.
V režimu HOLD je na displeji zobrazeno H
a také daná hodnota.
1x stiskněte tlačítko BLUE pro zapnutí podsvícení
displeje.
Stiskněte znovu tlačítko BLUE pro vypnutí
podsvícení displeje.
Podsvícení displeje se automaticky nevypne, dokud
nestisknete tlačítko BLUE.

Postup měření

Před použitím přístroje zkontrolujte jeho obal. Nepoužívejte jej,
pokud je obal poškozen, nebo je obal přístroje demontován
(nebo jeho část). Hledejte na obalu praskliny nebo chybějící
části. Dbejte také na stav izolace v okolí konektorů.
Zkontrolujte měřicí vodiče, zda na nich není poškozena izolace, nebo někde není odhalen kov. Zkontrolujte měřicí vodiče,
zda nejsou někde přerušeny. Poškozené měřicí vodiče vždy
nahrazujte stejným typem, nebo vodiče se stejnými parametry
dříve, než začnete přístroj používat.
Nikdy nepřipojujte k přístroji vyšší napětí, než je maximální
jmenovité napětí uvedené na přístroji mezi zdířkami, nebo
mezi zdířkou a uzemněním.
Otočný přepínač by měl být před začátkem měření ve správné
poloze. Během měření nikdy neměňte zvolený rozsah, jinak by
mohlo dojít k poškození přístroje.
Pokud přístroj pracuje s napětím vyšším než 60V DC nebo
42V AC RMS, měli byste měření věnovat zvláštní pozornost,
aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Při měření používejte správné zdířky, funkce a rozsahy.
Nepoužívejte a neskladujte přístroj v horkém, vlhkém, výbušném, hořlavém prostředí, nebo v silném magnetickém poli.
Ve vlhkém prostředí může dojít ke zhoršení výkonu přístroje.
Při používání měřicích vodičů držte prsty za chrániči prstů.
Odpojte okruh od napájení a vybijte všechny kondenzátory
před měřením odporu, diod, proudu a spojitosti vedení.
Před měřením proudu zkontrolujte pojistku přístroje a vypněte
napájení obvodu před připojením přístroje.
Pokud se na displeji zobrazí indikátor vybité baterie, vyměňte
baterie za nové co nejdříve. Budete-li měřit s vybitými bateriemi, může přístroj zobrazovat nesprávné výsledky, které
mohou vést k úrazu elektrickým proudem a zranění osob.
Před otevřením krytu přístroje nejdříve odpojte měřicí vodiče,
teplotní sondu a vypněte přístroj.
Při opravách přístroje používejte vždy stejné díly, nebo díly
s identickými elektrickými specifikacemi.
Vnitřní obvody přístroje nesmí být libovolně upravovány, aby
se zabránilo poškození přístroje, nebo nehodě.
Pro čištění povrchu přístroje použijte měkký hadřík a jemný
saponát. Nikdy nepoužívejte abrazivní čističe a rozpouštědla,
aby nedošlo ke korozi, poškození nebo zničení obalu přístroje.
Přístroj je vhodný pro vnitřní použití.
Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej. Pokud jej nebudete
používat po delší dobu, vyjměte z něj baterie.
Průběžně kontrolujte stav baterie, pokud je delší dobu používána, může začít vytékat. Jakmile zjistíte únik, ihned baterii
vyměňte. Vyteklá baterie může přístroj zničit.
Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je v dobrém stavu,
například testem napětí, jehož hodnotu dobře znáte, abyste
ověřili přesnost měření.

Varování!
Nikdy neměřte odpor obvodu, ve kterém je napětí vyšší než 60V.
Pokud se během měření spálí pojistka, může dojít k poškození
přístroje nebo ke zranění elektrickým proudem. Při měření používejte správné zdířky, funkce a rozsahy. Když jsou měřicí vodiče
připojeny ke zdířkám pro měření proudu, nepřipojujte je paralelně
k žádnému obvodu.
Model UT33B: jsou zde 3 polohy pro měření proudu na otočném
přepínači: 200µA, 200mA a 10A.
Model UT33C/UT33D: jsou zde 4 polohy pro měření proudu na
otočném přepínači: 2000µA, 20mA, 200mA a 10A.
Přiměření proudu postupujte následovně:
1. Vypněte napájení obvodu a vybijte všechny vysokonapěťové
kondenzátory.
2. Vložte červený měřicí vodič do zdířky VΩmA nebo 10A a černý
měřicí vodič do zdířky COM.
3. Nastavte otočný přepínač do polohy A .
4. Rozpojte měřenou část obvodu. Připojte červený měřicí vodič
ke kladné straně obvodu a černý měřicí vodič k záporné straně
obvodu.
5. Naměřená hodnota se zobrazí na displeji.

A. Měření DC napětí
(viz. obrázek 2)

Varování!
Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, zranění
osob, případnému poškození přístroje nebo měřeného zařízení,
dodržujte následující pravidla:
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Obrázek 3

Obrázek 2
Varování!
Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje, nepokoušejte se měřit napětí vyšší než 250V, i když jej
může přístroj změřit.

Poznámka:
Pokud není hodnota měřeného odporu známa, použijte maximální polohu pro měření (10A) a snižujte postupně rozsah, dokud
nezískáte požadovaný výsledek. Po dokončení měření DC proudu
odpojte měřicí vodiče od měřeného obvodu.
D. Měření odporu (viz obrázek 4)

Rozsahy měření DC napětí: 200mV, 2000mV, 20V, 200V. 250V.
Pro měření DC napětí připojte přístroj tak, jak je uvedeno níže:
1.
2.
3.

Vložte červený měřicí vodič do zdířky VΩmA a černý měřicí
vodič do zdířky COM.
Nastavte otočný přepínač do polohy V .
Připojte měřicí vodiče k měřenému objektu. Na displeji se zobrazí naměřená hodnota.

Poznámka:
● Není-li přibližná hodnota měřeného napětí, použijte maximální
		 měřený rozsah (250V) a postupně jej snižujte, dokud nedo		 sáhnete požadovaného výsledku.
● Pokud se na displeji zobrazí “OL“, znamená to, že byl vybraný
		 rozsah překročen, je proto nutné vybrat vyšší rozsah, aby bylo
		 možné dosáhnout správného výsledku měření.
● V jakémkoliv rozsahu má přístroj vstupní odpor cca 10MΩ.
		 Tento efekt zatížení může způsobit odchylku při měření vyso		 kých odporů. Pokud je odpor okruhu nižší nebo roven 10kΩ,
		 je odchylka zanedbatelná (0,1% nebo méně).
● Po dokončení měření DC napětí odpojte měřicí vodiče od mě		 řeného obvodu.
B. Měření AC napětí (viz. obrázek 2)
Varování!
Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje, nepokoušejte se měřit napětí vyšší než 250V, i když jej
může přístroj změřit.
Rozsahy pro měření AC napětí: 200V a 250V. Pro měření AC napětí připojte přístroj tak, jak je uvedeno níže:
1.
2.
3.

Vložte červený měřicí vodič do zdířky VΩmA a černý měřicí
vodič do zdířky COM.
Nastavte otočný přepínač do polohy V .
Připojte měřicí vodiče k měřenému objektu. Naměřená hodnota se zobrazí na displeji, naměřená hodnota je efektivní
hodnoto sinusové vlny (průměrná hodnota odezvy).

Obrázek 4
Varování!
Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje, odpojte před začátkem měření napájení obvodu a vybijte
všechny vysokonapěťové kondenzátory.
Model UT33B/UT33C: rozsahy pro měření odporu: 200Ω, 2000Ω,
20kΩ, 200kΩ, 20MΩ.
Model UT33D: rozsahy pro měření odporu: 200Ω, 2000Ω, 20kΩ,
200kΩ, 20MΩ a 200MΩ.
Pro měření odporu postupujte následovně:
1. Vložte červený měřicí vodič do zdířky VΩmA a černý měřicí
vodič do zdířky COM.
2. Nastavte otočný přepínač do polohy Ω.
3. Připojte měřicí vodiče paralelně k měřenému obvodu.
Naměřená hodnota se zobrazí na displeji.
Poznámka:
● Měřicí vodiče mohou přidat odchylku měření odporu 0,1Ω
		 až 0,3Ω. Abyste získali co nejpřesnější výsledek při měření
		 nízkých odporů, což je rozsah 200Ω, nejdříve vyzkratujte
		 měřicí vodiče a zapište si zobrazenou hodnotu (tuto hodnotu
		 nazýváme X). X je dodatečný odpor měřicích vodičů připoč		 tený k naměřené hodnotě. Použijte rovnici:
		 Naměřená hodnota (Y) – (X)= přesná hodnota odporu.

●
		
		
●
		

Při měření vysokých odporů (>1MΩ) je běžné, že měření trvá
několik vteřin, než se naměřená hodnota zobrazovaná na displeji ustálí.
Po ukončení měření odpojte měřicí vodiče od měřeného
obvoru.

G. Model UT33B: Test baterie (viz obrázek 7)

C. DC proud

E. Test diod a měření spojitosti vedení (viz obrázek 5)

Rozsah

Rozlišení

200µA
2000µA
20mA
200mA

0,1µA
1µA
10µA
100µA

10A

10mA

Přesnost
Ochrana proti
přetížení
UT33B UT33C UT33D
± (1%+2)
---200mA, 250V
---± (1%+2)
rychlý typ
ø 5 x 20mm
± (1%+2)
10A, 600V
± (2%+5)
rychlý typ
ø 6 x 25mm

Poznámka:
1. Při rozsahu 10A: pro souvislé měření ≤10 vteřin a intervalem
		 menším než 15 minut.
Obrázek 7

Obrázek 5
Varování!
Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje, odpojte před začátkem testu diod napájení obvodu a vybijte
všechny vysokonapěťové kondenzátory.
Použijte test diod pro kontrolu diod, tranzistorů a dalších polovodičových zařízení. Test diod posílá proud přes polovodičový přechod
a poté měří pokles napětí na přechodu. Běžná hodnota poklesu
napětí je mezi 0,5V až 0,8V.
Pro test diody mimo obvod postupujte následovně:
1. Vložte červený měřicí vodič do zdířky VΩmA černý měřicí
		 vodič do zdířky COM.
2. Otočte přepínač do polohy
(model UT33B) nebo
(model UT3C/UT33D).
3. Pro měření dopředného poklesu napětí na kterémkoliv
		 polovodičovém komponentu, umístěte červený měřicí vodič
		 na anodu komponentu a černý měřicí vodič na katodu.
		 Naměřená hodnota se zobrazí na displeji.
Poznámka:
● V obvodu by správně fungující dioda měla produkovat
		 pokles dopředného napětí 0,5V až 0,8V. Nicméně pokles
		 hodnoty napětí může záviset na odporu trasy mezi špičkami
		 měřicích vodičů.
● Připojte měřicí vodiče ke správným zdířkám, jak je uvedeno
		 výše, abyste zabránili zobrazení chyb. Pokud se na displeji
		 zobrazí “1“, znamená to, že je obvod přerušen nebo je špatné
		 připojení. Jednotka diod je Volt (V), zobrazuje pokles napětí
		 na kladném připojení.
● Po ukončení testu diod odpojte měřicí vodiče od měřeného
		 obvodu.
Model UT33C/UT33D: test spojitosti vedení
Pro test spojitosti vedení postupujte následovně:
1. Vložte červený měřicí vodič do zdířky VΩmA a černý měřicí
		 vodič do zdířky COM.
2. Otočte přepínač do polohy
.
3. Připojte měřicí vodiče paralelně k měřenému obvodu.
4. Pokud je odpor obvodu nižší než 70Ω, rozezní se bzučák.
Poznámka:
● Pokud se na displeji zobrazí “OL“, znamená to, že je obvod
		 přerušen.
● Po dokončení měření odpojte měřicí vodiče od měřeného
		 obvodu.
F.

Model UT33C: Měření teploty (viz obrázek 6)

D. Odpor

Varování!
Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje, nepokoušejte se měřit napětí vyšší než 60V AC, nebo 30V
AC. Při testování postupujte následovně:
1.
		
2.
3.
		
		

Vložte červený měřicí vodič do zdířky VΩmA a černý měřicí
vodič do zdířky COM.
.
Nastavte otočný přepínač do polohy
Připojte měřicí vodiče paralelně k měřené baterii. Ujistěte
se, že máte správnou polaritu. Naměřená hodnota je hodnota
napětí mezi katodou a anodou baterie.

Poznámka:
Po ukončení měření odpojte měřicí vodiče od měřené baterie.

200Ω
2000Ω
20KΩ
200KΩ
20MΩ

0.1Ω
1Ω
10Ω
100Ω
10KΩ

200MΩ

100KΩ

Při měření výstupu obdélníkového signálu postupujte následovně:
1. Otočte přepínač do polohy (obrázek) OUT.
2. Výstupní signál obdélníkového výstupu bude na zdířkách
		 VΩmA a COM.
Poznámka:
● Frekvence je přibližně 50Hz.
● Výstupní rozsah je vyšší než 3Vpp, pokud je zatížení 1MΩ.
● Po dokončení měření výstupu obdélníkového signálu odpojte
		 měřicí vodiče od měřeného obvodu.

Maximální napětí (včetně přechodného napětí)
mezi zdířkami a uzemněním je 250V RMS.
Ochrana pojistkou pro vstupní zdířku VWmA: 200mA, 250V,
rychlý typ, ø 5x20mm
Zdířka 10A: 10A, 600V, rychlý typ, ø 6x25mm
Volba rozsahu: manuální
Maximální zobrazitelná hodnota: 1999.
Rychlost měření: aktualizace 2 až 3 krát za vteřinu.
Teplota:
Pracovní: 0°C – 40°C (32°F – 104°F).
Skladovací: -10°C – 50°C (14°F – 122°F)
Relativní vlhkost: 75% při 0°C – 30°C;
≤50% při 31°C – 40°C.
Nadmořská výška (pracovní/skladovací): 2000m/10000m
Typ baterie: 1x 9V NEDA 1604 nebo 6F22 nebo 006P.
.
Indikace vybité baterie: zobrazí se symbol
Záporné měření: zobrazí se symbol
Rozměry: (v x š x h): 130 x 73,5 x 35mm.
Hmotnost: přibližně 156g (včetně baterie)
Bezpečnost / splňuje standardy: IEC61010 CAT II 250V,
standardy pro přepětí a dvojitou izolaci.
Certifikace: CE

A. DC napětí
Obrázek 6

Rozsah

Rozlišení

Varování!
Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje, nepokoušejte se měřit napětí > 60V AC, nebo 30V AC.

200mV
2000mV
20V
200V
250V

100µV
1mV
10mV
100mV
1V

Přesnost
UT33B UT33C UT33D

Ochrana proti
přetížení

± (0.5%+2)

250V DC
nebo AC

± (0.8%+2)

Poznámka: Vstupní impedance: 10MΩ
B. AC napětí
Rozsah

Rozlišení

200V
250V

100mV
1V

UT33B UT33C UT33D
± (0,8%+5)

Ochrana proti
přetížení

250V AC
nebo DC

± (0,8%+2)
± (1%+5)
± (5% (měření + 10)+10)
UT33D

1mV
1Ω
F.

Poznámka
Zobrazení přibližné hodnoty
poklesu dopředného
napětí: 0.5V – 0.8V
Bzučák pípá při <70Ω

Ochrana proti
přetížení
250V DC
nebo AC

Model UT33C: Teplota
Rozsah
-40°C + 150°C
150°C – 1000°C
-40°F – 302°F
302°F – 1832°F

Rozlišení
1°C
1°F

Poznámka
± (1% +3)
± (1.5% +15)
± (1%+4)
± (1.5%+15)

Ochrana proti
přetížení
250V DC
nebo AC

G. Model UT33B: Test baterie

Technické údaje
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●
		
●
●
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●
●
●
●
●
		
●

Přesnost

E. Test diod a měření spojitosti vedení
(test spojitosti pouze pro UT33C/UT33D)

Varování!
Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje, nesmí hodnota překročit 10V.

Přesnost: (a% měření + b číslice), garance 1 rok
Pracovní teplota: 23°C ± 5°C.
Relativní vlhkost: < 75%.
Teplotní koeficient: 0,1 x (specifikovaná přesnost) / 1°C.

Poznámka:
● Displej automaticky zobrazí hodnotu teploty uvnitř přístroje,
		 pokud nejsou připojeny žádné teplotní sondy.
● Přiložená bodová sonda může být použita jen pro měření
		 teploty do 250°C (452°F). Pro další měření vyšších teplot
		 je nutné použít tyčovou sondu.
● Po ukončení měření odpojte teplotní sondu od měřeného
		 obvodu.

Rozlišení

Rozsah Rozlišení

H. Model UT33D: Výstup obdélníkového signálu

Přesnost

Rozsah měření teploty je od -40°C - +1000°C nebo
-40°F - 1832°F. pro měření teploty postupujte následovně:
1. Vložte červený měřicí vodič do zdířky VΩmA a černý měřicí
		 vodič do zdířky COM.
2. Nastavte otočný přepínač do polohy °C nebo °F.
3. Připojte měřicí vodiče k měřenému objektu. Naměřená
		 hodnota se zobrazí na displeji.

Rozsah

Přesnost
UT33B UT33C UT33D
± (1,2%+10)

Ochrana proti
přetížení
250V DC
nebo AC

Poznámka:
1. Vstupní impedance: přibližně 5MΩ.
2. Zobrazení efektivní hodnoty sinusové vlny (průměrná hodnota
		 odezvy).
3. Frekvenční odezva 40Hz – 400Hz.

Rozsah
12V
9V
1.5V

Rozlišení
10mV
10mV
10mV

Vnitřní odpor
240Ω
1.8kΩ
30Ω

H. Model UT33D: Výstup obdélníkového signálu
Rozsah

Příklad
Přibližný výstup 50Hz výstupu obdélníkového signálu
jako jednoduchého zdroje signálu s výstupním
odporem 47KΩ.

Poznámka:
1. Není zde ochrana proti přetížení.
2. Ujistěte se, že výstupní napětí kalibrovaného vybavení je nižší
než 10V, abyste zabránili poškození multimetru.

Údržba
Výměna baterie a pojistek
Varování! (výměna baterie)
Abyste zabránili chybnému měření, které by mohlo vést k úrazu
elektrickým proudem, vyměňte baterii co nejdříve po zobrazení
indikátoru vybité baterie
.
Varování! (výměna pojistek)
Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo elektrickému
oblouku, nebo zranění osob a poškození přístroje, použijte POUZE
specifikované pojistky v souladu s následujícím postupem:
Pro výměnu baterie a pojistek postupujte následovně:
1. Odpojte měřicí vodiče od měřeného obvodu a poté je odpojte
od vstupních zdířek přístroje.
2. Nastavte otočný přepínač do polohy OFF.
3. Odšroubujte šroub ze spodní části krytu a oddělte dolní část
krytu od horní.
4. Vyjměte baterii z přístroje.
5. Vyjměte pojistku jemným vypáčení z jedné strany a poté vytáhněte pojistku z držáku.
6. Vyměňte baterii za novou 9V baterii (NEDA 1604 nebo 6F22
nebo 006P).
7. Používejte pouze pojistky stejného typu a specifikace jak je
uvedeno a ujistěte se, že je pojistka pevně uchycena v držáku.
200mA, 250V rychlý typ, ø 5x20mm; 10A, 600V rychlý typ,
ø 6x25mm.
8. Přišroubujte zpět dolní část krytu.
Splňujte standardy UL STD. 61010-1, 61010-2-030,
61010-2-033. Certifikováno pro STD. C22.2 číslo:
61010-1, 61010-2-0330, IEC STD 61010-2-033.

