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1  ВСТУП 
Це керівництво містить інформацію і попередження, які повинні дотри-
муватись для забезпечення безпеки, як самого Користувача, так і кліщів. 

  
УВАГА! 

Перед початком використання кліщів ознайомтеся з вмістом розділу 
"Інформація про безпеку". 
 
 
 Струмовимірювальні кліщі є переносним вимірювальним приладом , 
призначеним для використання в лабораторії, під час польових 
вимірювань, в умовах приміщення і скрізь, де необхідно вимір значень 
великих струмів. Прилад забезпечує безпечне проведення вимірювань за-
вдяки огорожі руки Користувача. Усилений вогнестійкий корпус приладу 
захищає його від механічних впливів. Струмовимірювальні кліщі також 
мають електронний захист всіх функцій і діапазонів вимірювань. Для 
зручного перенесення приладу застосовується чохол, що захищає його від 
пошкоджень. 

2  Розпакування і перевірка приладу 
Після розпакування нових струмовимірювальних кліщів, в комплекті по-
винні бути наступні елементи: 
1. Струмовимірювальні кліщі. 
2. Вимірювальні дроти (один чорний, один червоний). 
3. Батарейка 9В (в приладі). 
4. Датчик температури типу K.  
5. Керівництво з експлуатації. 
6. Чохол. 
При нестачі будь-якого з перерахованого вище або якщо який-небудь з 
отриманих елементів виявився пошкоджений, потрібно зв'язатися з 
дистриб'ютором, у якого було придбано обладнання. 

3  Безпека 
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Наступні запобіжні заходи повинні дотримуватися з метою забезпе-
чення максимальної безпеки під час роботи, обслуговування та ремонту 
цього приладу: 

1. Перед початком використання приладу потрібно ретельно і до 
кінця прочитати це керівництво з експлуатації. Зверніть 
особливу увагу на ПОПЕРЕДЖЕННЯ, які інформують про 
потенційно небезпечних діях. Інструкції, що містяться в цих 
попередженнях повинні строго дотримуватися. 

2. Перед кожним використанням приладу завжди перевіряйте сам 
пристрій, вимірювальні дроти і приналежності на предмет ви-
явлення будь-яких пошкоджень або несправностей. У разі будь-
яких порушень (наприклад, обірвані вимірювальні дроти, 
тріснув корпус, відсутність зображення на дисплеї і т.п.) не 
можна проводити ніяких вимірів.. 

3. Уникайте потрапляння на прилад безпосереднього впливу 
сонячного світла, екстремальних температур і вологості. 

4.  Ніколи не залишайтеся в контакті з заземленням під час 
виконання електричних вимірювань. Не торкайтесь 
незахищених металевих труб, розеток, частин арматури і т. п., 
Які можуть бути заземлені. Потрібно забезпечити собі хорошу 
ізоляцію від заземлення використовуючи сухий робочий одяг, 
взуття з гумовими підошвами, ізоляційний килимок і т.д .. 

5. Щоб уникнути ураження струмом потрібно зберігати УВАГУ при 
роботі з напругою вище 40В постійного струму або 20В 
змінного. Такі напруги становлять небезпеку ураження 
електричним струмом. 

6. При виконанні вимірювань ніколи не перевищуйте максимально 
допустимого вхідного значення будь-якої функції. Значення 
максимальних діапазонів знаходяться в технічних характери-
стиках приладу. 

7. Ніколи не торкайтесь до незахищених електричних проводів, 
роз'ємів або будь-якого ланцюга під напругою при спробі 
виконати вимірювання. 

8. Не використовуйте прилад у вибухонебезпечних умовах (напри-
клад, в присутності горючих газів, випарів або пилу). 

9. При перевірці на наявність напруги, переконайтеся, що функція 
вимірювання напруги працює належним чином, шляхом пе-
ревірки показань на заздалегідь відомій напрузі і нульових по-
казань при відсутності напруги. Завжди перевіряйте прилад пе-
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ред і після виконання вимірювань в ланцюзі з відомою напру-
гою. 

10. Калібрування та ремонт приладу повинні здійснювати тільки 
кваліфікованими і навченими техніками служби сервісу. 

11. Слід пам'ятати: думай безпечно, дій безпечно. 
 
 

4  Інформація про безпеку 
Безпека: відповідає вимогам ДСТУ EN 61010-1, ДСТУ EN 61010-2-032, 
CAT III 1000V, CAT IV 600V, клас II. 
Електромагнітна сумісність: відповідає вимогам ДСТУ EN 61326-1: 
2006. 
 
Символи, які використовуються в пристрої: 

5  Опис струмовимірювальних кліщів 
5.1 Розташування елементів управління 

Кліщі, захищені  подвійною изоляцією  (клас II) 

Увага! 

 
Висока напруга. 

Змінний струм 

Постійний струм 

Заземлення 



 6 

 
Малюнок 1. Органи управління і вхідні гнізда 

 
1. Вхідне гніздо VΩHz%   (напруга, опір, частота, коефіцієнт за-
повнення імпульсів, ємність, тестування діодів) 
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Це вхід позитивної полярності для вимірювання напруги, опору, частоти, 
коефіцієнта заповнення імпульсу, ємності і тестування діодів. До цього 
гнізда підключається червоний вимірювальний провід. 
 
2. Вхідне гніздо COM 
 
Це вхід негативної полярності (маса) загальний для всіх вимірювальних 
функцій, крім вимірювання струму. До цього гнізда підключається чор-
ний вимірювальний провід. 
 
3. Вхідні гнізда для вимірювання температури 
 
Вийміть вимірювальні дроти і пересуньте перемикач TEMP так, щоб за-
крити вимірювальні гнізда і відкрити гнізда температурного датчика. 
 
4. Дисплей 
 
Дисплей показує виміряне значення сигналу, режим роботи та інші сим-
воли і повідомлення. 
 
5. Клавіша Ω/ /  
 
Зміна режимів вимірювання: Ω . 
 
6. Клавіша ZERO  
 
В діапазоні постійного струму, ця клавіша служить для обнулення пока-
зань дисплея. Натисніть ZERO приблизно на 2 секунди, щоб вийти з ре-
жиму обнулення постійного струму. В інших функціях клавіша викори-
стовується для вимірювання в відносному режимі. Щоб вийти з відносно-
го режиму, натисніть клавішу ZERO. 
У відносному режимі, значення на дисплеї LCD завжди буде різницею 
між збереженим в пам'яті вихідним значенням і поточним значенням. 
Наприклад, якщо початкове значення становить 24,00В, а актуальне вимір 
12,50В, то дисплей показує -11,50В. Якщо нове значення таке ж, як 
вихідна величина, то дисплей показує нуль. 
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7. Поворотний перемикач вибору функції вимірювання / діапазону 
 
Поворотний перемикач використовується для вибору функції вимірюван-
ня і для вибору діапазону вимірювання струму. 
 
8. Клавіша INRUSH 
 
Функція INRUSH забезпечує прецизійне вимірювання значення пусково-
го струму з початкового 100-мілісекундного періоду, відразу після вклю-
чення пристрою. Функція INRUSH використовується в діапазоні змінного 
струму AC. 
 
1. Натисніть INRUSH, для того щоб увійти в цей режим вимірювання, на 
дисплеї з'явиться повідомлення "----" і "INRUSH". 
2. Натисніть важіль що розкриває кліщі і обхопіть губами кліщів тільки 
один провід з кабелю, а потім увімкніть його. 
3. Прочитайте значення початкового пускового струму безпосередньо з 
дисплея. 
4. Натисніть INRUSH більш ніж на 2 секунди, щоб вийти з цього режиму 
вимірювання. 
5. Мінімальний діапазон вхідного сигналу:> 100 о.м.р. - «одиниця молод-
шого розряду». 
6. Прочитайте результат вимірювання пускового струму на додатковому 
полі дисплея (невеликому). Основне поле дисплея відображає струм, спо-
живаний пристроєм. 
 
 
9. Клавіша MAX/MIN 
 
Символ "MAX" позначає максимальне виміряне значення, a "MIN" 
мінімальне значення проведеного виміру. Натисніть MAX / MIN більш 
ніж на 2 секунди, щоб вийти в звичайний режим вимірювань. Збережене 
значення функції MAX / MIN з'являється на додатковому полі дисплея, а 
виміряне значення відображається на основному полі дисплея. 
10. Клавіша підсвітки  
 
Натисніть клавішу  щоб включити підсвічування приблизно на 60 се-
кунд. 
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11. Клавіша HOLD 
 
Натисніть HOLD, щоб увійти в режим фіксації результату вимірювання 
(Data Hold). У режимі фіксації результату вимірювання, на цифровому 
дисплеї буде постійно показаний поточний результат вимірювання і од-
ночасно з'явиться повідомлення "HOLD". Для того щоб вийти з режиму 
фіксації, знову натисніть клавішу HOLD, і дисплей почне показувати ак-
туальні результати вимірювань. 
 
12. Важіль розкриття кліщів 
 
Натисніть важіль, щоб розкрити кліщі. Після звільнення важеля, кліщі за-
криваються. 
 
13. Струмовимірювальні кліщі 
 
Вони вимірюють як постійний струм (DC) так і змінний (AC).  
 
5.2 Опис дисплея РКД 
 

 
Малюнок 2. Інформаційні символи на дисплеї 

  ‐ низький рівень заряду елемента живлення  ‐ знак «мінус» при негативному значенні результату 
0.0.0.0 (максимально 6600) ‐ відображаються значення вимірювань 
OL ‐ індикація виходу за межі діапазону вимірювання 
ZERO ‐ обнуління дисплея (DCA Zero)  
HOLD ‐ функція фіксації результатів на екрані (Data Hold) 
MAX/MIN ‐ максимум/мінімум  
INRUSH  ‐ імпульсний струм  
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RANGE  ‐  діапазон виміру 
APO  ‐ автоматичне відключення живлення 
DC ‐ постійний струм 
AC ‐ змінний струм 
V  ‐  Вольти (Напруга)  
Ω  ‐ Ом (Опір)  
A  ‐ Ампери (Струм)  
Hz  ‐ Герц (Частота)  
%  ‐  коефіцієнт заповнення імпульсу 
°F та °C  ‐ градуси за Фаренгейтом або Цельсієм (Температура)  
n, m, μ, M, k ‐ розрядність: нано, милі, мікро, Мега, кіло 

 ‐ відносний режим вимірювання постійного струму 
‐ тест на цілість ланцюга зі звуковим сигналом до 30 Ом  
‐ тестування діодів 

 ‐ аналогова лінійка з 66 сегментів. 

6  Автоматичне відключення «АРО» 
Автоматичне відключення: приблизно через 30 хвилин. Перед вимикан-
ням виробляється серія звукових сигналів. 
Після автоматичного вимкнення, натисніть будь-яку кнопку, щоб прилад 
знову запрацював, а виміряне значення буде показано на дисплеї. 
Блокування функції автоматичного відключення: Натисніть і утримуйте 
MAX / MIN під час обертання перемикача функцій з позиції "Off" в будь-
яке положення, щоб включити прилад. Функція автоматичного вимкнення 
буде відключена. Символ "APO" зникне з дисплея LCD. 

7  Виконання вимірювань 
 Перед виконанням будь-яких вимірів потрібно прочитати ін-
формацію з розділу "Безпека". Перед тим, як приступити до вимірювань 
слід завжди перевіряти кліщі та їх аксесуари на предмет виявлення пош-
коджень, забруднення (надмірне забруднення, наявність мастила і т.д.) 
або дефектів. Перевірте вимірювальні дроти на відсутність тріщин або 
пошкодження ізоляції і переконайтеся, що штекери можна легко вставити 
в гнізда приладу. Не починайте ніяких вимірів у разі будь-якого з пору-
шень. 
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7.1 Вимірювання напруги 
1. Встановіть перемикач функції / діапазону в позицію „V~/V ”. 
2. Підключіть чорний вимірювальний провід до вхідного гнізда „COM”. 
3. Підключіть червоний вимірювальний провід до вхідного гнізда „VΩ”.  
4. Прикладіть вимірювальні щупи до ланцюга обладнання та виконайте 
вимірювання напруги. 
5. Після закінчення вимірювання вимкніть вимірювальні дроти від прила-
ду. 
 

  
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ! 

Щоб уникнути ураження електричним струмом, пошкодження при-
ладу та / або обладнання, не можна виконувати ніяких вимірів напру-
ги вище 1000В постійного / 750В змінного. Це максимальні напруги 
на які розрахований прилад. Потенціал гнізда "COM" по відношен-
ню до землі не повинен перевищувати 500В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Вимірювання струмів 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

Прилад призначений для вимірювання змінного струму в ланцюгах з 
максимальною різницею потенціалів по відношенню до потенціалу 
землі 500В. Вимірювання струму в ланцюгах з різницею потенціалів 
більше 500В, має потенційний ризик ураження струмом, знищення 
приладу і / або вимірюваного пристрою. Перед вимірюванням слід 
переконатися, що вимірювальні дроти видалені з вхідних гнізд при-
ладу. 
Струмовимірювальні кліщі захищені від дії змінної напруги 500В 
тривалістю до 1 хвилини. Не слід проводити вимірювання в ланцюзі, 
якщо невідомий максимальний потенціал проводу з струмом по 
відношенню до землі. Не можна перевищувати максимальні значення 
вимірюваного струму, на які розрахований прилад. 
 
1. Встановіть перемикач функції / діапазону в позицію „A~/A ”. 
2. Натисніть важіль, що розкриває кліщі і обхопіть губами кліщів тільки 
один провід з кабелю. Губки кліщів повинні бути повністю зімкнуті, пе-
ред отриманням результату. 
3. Найбільш точне вимірювання вийде тоді, коли провід знаходиться в се-
редині затиску струмовимірювальних кліщів. 
4. Значення струму відображається на основному полі дисплея. 
5. Якщо вибраний діапазон виміру занадто великий, виберіть нижчий, для 
отримання максимально можливої роздільної здатності вимірювання. 

7.3 Вимірювання опору 
1. Встановіть перемикач функції / діапазону в позицію „Ω”. 
2. Вимкніть ланцюг, в якому буде проводитись вимір. Якщо на вимірюва-
ному елементі з'явиться зовнішня напруга, то зняти правильні покази буде 
неможливо. 
3. Підключіть червоний вимірювальний провід до гнізда „VΩ", а чорний 
до гнізда „COM". 
4. Прикладіть вимірювальні щупи до точок вимірювання та отримайте 
значення на дисплеї. 
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7.4 Вимірювання цілісності ланцюга 
1. Встановіть перемикач функції в позицію „ ”.Натисніть 
клавішуΩ/ / , щоб вибрати перевірку на відсутність обриву. 
2. Вимкніть ланцюг, в якому буде проводитися вимір. Якщо на вимірюва-
ному елементі з'явиться зовнішня напруга, то зняти правильні покази буде 
неможливо. 
3. Підключіть червоний вимірювальний провід до гнізда „VΩ", а чорний 
до гнізда „COM". 
4. Прикладіть вимірювальні щупи до двух точок, між якими повинна бути 
перевірена безперервність з'єднання. Звуковий сигнал виробляється при 
значенні опору нижче 30Ω. 

7.5 Тестування діодов  
1. Встановіть перемикач функції / діапазону в позицію „ ”. Натисніть 
клавішу Ω/ /  два рази, для вибору тесту діодов. 
2. Вимкніть ланцюг, в якому буде проводитись вимір. Якщо на вимірюва-
ному елементі з'явиться зовнішня напруга, то зняти правильні покази буде 
неможливо.  
3. Підключіть червоний вимірювальний провід до гнізда „VΩ", а чорний 
до гнізда „COM".  
4. Прикладіть вимірювальні щупи до перевіряємого діода. Падіння напру-
ги на діоді в напрямку пропускання має бути близько 0,6 В (типово для 
кремнієвого діода). 
5. Поміняйте місцями вимірювальні щупи. Якщо діод справний, то дис-
плей покаже "OL". Якщо діод закорочен, то дисплей покаже "0.00" або 
інше число. 
6. Якщо діод в обриві, то "OL" буде показано в обох напрямках. 
7. Звуковая сигналізація: нижче 0,03В. 
 

7.6  Вимірювання ємності 
1. Встановіть перемикач функції / діапазону в позицію „ ”.  
2. Підключіть червоний вимірювальний провід до гнізда „VΩ", а чорний 
до гнізда „COM". 
3. Розрядіть конденсатор перед виміром його ємності. 
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4. Прикладіть вимірювальні щупи до вимірюваної ємності. Слід пам'ятати 
про правильну полярності при вимірюванні полярних конденсаторів. 
5. Отримайте значення ємності безпосередньо на дисплеї. 
6. Кліщі мають власну внутрішню ємність в діапазоні 6,6нФ і 660нФ, що є 
нормальним станом кліщів. Перед виконанням вимірювання натисніть 
клавішу ZERO, щоб обнулити залишкову ємність. 
7. Якщо після застосування щупів до вимірюваної ємності на дисплеї 
з'явиться повідомлення "dIS.C" - це означає, що на вимірюваної ємності 
знаходиться напруга, і конденсатор потрібно розрядити перед виміром. 

7.7  Вимірювання температури 
1. Встановіть перемикач функції / діапазону в позицію „Temp". 
2. Вимкніть вимірювальні дроти і перемістіть перемикач TEMP, щоб за-
крити вимірювальні гнізда. 
3. Для вимірювання температури підключіть безпосередньо до приладу 
датчик температури типу K. 
4. Проведіть вимірювання температури наконечником датчика температу-
ри і прочитайте результат вимірювання на дисплеї. 

7.8 Вимірювання частоти  
1. Встановіть перемикач функції / діапазону в позицію „Hz/%". 
2. Підключіть червоний вимірювальний провід до гнізда „VΩ", а чорний 
до гнізда „COM". 
3. Підключіть вимірювальні щупи до точки вимірювання та отримайте  
частоту на основному дисплеї. 

7.9 Вимірювання коефіцієнту заповнення 
імпульсу (робочого циклу) 

1. Встановіть перемикач функції / діапазону в позицію „Hz/%”. 
2. Підключіть червоний вимірювальний провід до гнізда „VΩ", а чорний 
до гнізда „COM". 
3. Покази результату вимірювання коефіцієнта заповнення імпульсу (в %) 
з'явиться на додатковому полі дисплея (невеликому). 
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8  Технічні характеристики 
 
• Дисплей: індикація 6600, аналогова лінійка, що складається з 66 

сегментів. 
• Полярність: Автоматична, (-) вказує на негативну полярність. 
• Позначення значення за межами діапазону вимірювання: відоб-

ражається символ (OL) або (-OL). 
•     Індикатор розрядки батареї: з'являється тоді, коли напруга бата-

рейки впаде нижче рівня, що забезпечує точне вимірювання. 
•     Оновлення відображення вимірювань: 2,8x / сек, 28x / сек, ана-

логова лінійка. 
•    Ступінь захисту корпусу: IP20 
•    Умови навколишнього середовища для роботи: 0 ° C до 50 ° C 

при відносній вологості <70%. 
•    Умови навколишнього середовища для зберігання: -20 ° C до 60 

° C при відносній вологості <80%. 
•   Температурний коефіцієнт: 0,1 x (задана точність) / ° C (<18 ° C 

або> 28 ° C). 
•    Автоматичне вимкнення живлення: 30 хвилин після останньої 

зміни положення поворотного перемикача або зміни режиму. 
• Максимальна робоча висота: 2000 м. 
• Живлення: 9-вольт батарейка типу 6LR61 (6F22, NEDA 1604). 
• Термін служби батарейки: в середньому 75 годин з вугільно-

цинкової батарейкою. 
• Можливість охоплення кліщами: 57мм - провід, 70 x 18мм - 

шинопровід. 
• Розміри: (висота x ширина x товщина): 281 x 108 x 53 мм. 
• Маса: близько 570 г (з батарейкою). 

Точність дається як: ± ([% від значення] В.В. + [число найменш значущих 
цифр]) при температурі від 18 ° C до 28 ° C, при відносній вологості до 
70%. Скорочення "В.В." означає «виміряна величина», а "о.м.р" - "оди-
ниця молодшого розряду». 
 
Постійна напруга 
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                                                                                           Таблиця 1 
 

Діапазон Роздільна 
здатність Основна похибка Повний вхідний 

опір 
6,6В 0,001В 

±(0,5% в.в.+ 2 
о.м.р) 

10MΩ 
66В 0,01В 

9,1MΩ 660В 0,1В 
1000В 1В 

 
Захист від перевантаження: 1000В постійного струму або 750В змінного 
(True RMS).  
Змінна напруга (True RMS) 
      Таблиця 2 
 

Діапазон Роздільна 
здатність Основна похибка Повний вхідний 

опір 
6,6В 0,001В ±(1,5% в.в. + 8 

о.м.р) 
 

для 50...500Гц 

10MΩ 
66В 0,01В 

9,1MΩ 660В 0,1В 
750В 1В 

 
Коефіцієнт амплітуди: ≤3. 
Специфікация True RMS від 5% до 100% діапазона. 
Діапазон частот: 50Гц ~ 1кГц. Точність вимірювання f: ±(0,1% в.в. + 5 
о.м.р). Відлік на додатковому індикаторі. 
Мінімальний діапазон вхідного струму: >500 о.м.р. 
Захист від перевантаження: 1000В постійного струму або 750В змінного 
(True RMS). 
 
Змінний струм (True RMS) 
      Таблиця 3 
 

Діапазон Роздільна 
здатність Основна похибка 

660A 0,1A ±(2,0% в.в. + 10 о.м.р) для 50...60Гц 
±(3,0% в.в. + 10 о.м.р) для 61...400Гц 

1500A 1A ±(2,5% в.в. + 10 о.м.р) для 50...60Гц 
 и 660…1000A 
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±(3,5% в.в. + 10 о.м.р) для 61...400Гц 
 и 660…1000A 

±(5,0% в.в. + 10 о.м.р) для 50...400Гц 
та 1000...1500A 

 
Коефіцієнт амплітуди: ≤3. 
Специфікация True RMS від 5% до 100% діапазона. 
Діапазон частот: 50Гц ~ 1кГц. Точність вимірювання f: ±(0,1% в.в. + 5 
о.м.р). Відлік на додатковому індикаторі. 
Мінімальний діапазон вхідного струму: >500 о.м.р. 
Захист від перевантаження: 1500A змінного струму максимально 60 
секунд. 
 
Постійний струм 
              Таблиця 4 
 

Діапазон Роздільна 
здатність Основна похибка 

660A 0,1A ±(2,0% в.в. + 5 о.м.р) 

2000A 1A ±(3,0% в.в. + 5 о.м.р) для 660...1000A 
±(5,0% в.в. + 5 о.м.р) для 1000...2000A 

 
Захист від перевантаження: 2000A постійного струму максимально 60 се-
кунд. 
 
Опір 
      Таблиця 5 
 

Діапазон Роздільна 
здатність Основна похибка 

Напряжение 
разомкнутой це-

пи 

660Ω 0,1Ω 

±(1,0% в.в. + 5 о.м.р) 

-3,2 В           
постійного стру-

му 
6,6kΩ 0,001kΩ 

-1,1В            
постійного стру-

му 

66kΩ 0,01kΩ 
660kΩ 0,1kΩ 
6,6MΩ 0,001MΩ ±(2,0% в.в. + 5 о.м.р) 
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66MΩ 0,01MΩ ±(3,5% в.в. + 5 о.м.р) 
Захист від перевантаження: 600В RMS змінного або постійної напруги. 
 
Тестування цілісності ланцюга      Табли   
 

Діапазон Звуковий сигнал Час реакції Напруга розімкне-
ного ланцюга 

660Ω менше 30Ω близько 100 мс -3,2В                  
постійного струму 

 
 
Тестування діодів 
      Таблиця 7 
 

Діапазон Роздільна 
здатність 

Основна по-
хибка 

Струм 
вимірювання 

Напруга 
розімкненого 

ланцюга 

2В 1мВ ±(1,5% в.в. + 5 
о.м.р) 0,8мA 3,2В постійно-

го струму 
 
Ємність      Таблиця 8 
 

Діапазон Роздільна здатність Основна похибка 
6,6нФ 0,001нФ ±(3,0% в.в. + 30 о.м.р) 
66нФ 0,01нФ ±(3,0% в.в.+ 10 о.м.р) 
660нФ 0,1нФ ±(3,0% в.в. + 30 о.м.р) 
6,6мкФ 0,001мкФ 

±(3,0% в.в. + 10 о.м.р) 66мкФ 0,01мкФ 
660мкФ 0,100мкФ 
6,6мФ 0,001мФ ±(5,0% в.в. + 10 о.м.р) 

 
Захист від перевантаження: 600В RMS постійного або змінного. 
 
Температура 
      Таблиця 9 
 

Діапазон Роздільна 
здатність Основна похибка Тип датчика 
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0...400°C 
1°C 

±(1,0% в.в. + 2°C) 

Термопара ти-
пу K 

-20...0°C, 
400...1000°C ±(2,0% в.в. + 3°C) 

32...750°F 
1°F 

±(1,0% в.в. + 4°F) 
-4...32°F, 

750...1832°F ±(2,0% в.в. + 6°F) 

 
Захист від перевантаження: 60В постійного струму або 30В змінного 
струму RMS. 
 
Частота 
      Таблиця 10 
 

Діапазон Роздільна 
здатність Основна похибка Поріг чутливості 

66Гц 0,01Гц 

±(0,1% в.в. + 5 
о.м.р) >3,2В 

660Гц 0,1Гц 
6,6кГц 0,001кГц 
66кГц 0,01кГц 

660кГц 0,1кГц 
1МГц 0,001МГц 

 
Мінімальний діапазон вхідного сигналу: >10Гц. 
Мінімальная ширина імпульсу: >1мкс. 
Межі коефіцієнта заповнення імпульсу: >30% та <70%. 
Захист від перевантаження: 600 В rms постійного або змінного. 
 
Коефіцієнт заповнення імпульсу (робочий цикл) 
      Таблиця 11 
 

Діапазон Роздільна 
здатність 

Тривалість імпуль-
су 

Основна похибка 
(логічні 5В) 

5...95% 0,1% >10мкс ±(2,0% в.в. + 10 
о.м.р) 

 
Діапазон частот: від 5% до 95% (від 40Гц до 20кГц). 
Захист від перевантаження: 600 В rms постійного або змінного. 
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9  Обслуговування 
 Обслуговування обмежується періодичної чищенням приладу і 
заміною батарейки. Корпус пристрою можна чистити сухою ганчіркою, 
щоб видалити всі сліди масла, жиру або бруду. Ніколи не використовуйте 
рідких розчинників або миючих засобів. Ремонт і обслуговування не зга-
дуються у даному посібнику повинні проводитися виключно кваліфікова-
ним персоналом. 
 

 
УВАГА: 

Для проведення ремонту приладів SONEL звертайтесь тільки 
в авторизований сервісний центр компанії. 

 

10  Заміна батарейки 
  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
Щоб уникнути ураження електричним струмом, перед заміною бата-
рейки потрібно завершити всі вимірювання і вийняти вимірювальні 
дроти з вхідних гнізд приладу. Батарейку слід замінити на нову, точ-
но такого ж типу. 

 
 Кліщі живляться від батарейки типу 6LR61 (6F22, NEDA 1604 або 
аналогічної батарейки 9В). Коли дисплей покаже символ , для підтримки 
нормальної роботи необхідно замінити батарейку. Використовуйте 
наступну процедуру для заміни батарейки: 
 
1. Вимкніть вимірювальні дроти від всіх джерел напруги, встановіть 
поворотний перемикач в позицію "OFF" і вийміть вимірювальні дроти з 
вхідних гнізд. 
2. Кришка батарейного відсіку кріпиться до основного корпусу за 
допомогою гвинтів. Використовуючи хрестоподібну викрутку, відкрутіть 
гвинти з кришки батарейного відсіку і зніміть кришку. 
3. Вийміть батарейку і замініть її точно такий же на нову батарейку 9В. 
4. Встановіть на місце кришку відсіку і закрутіть гвинти. 
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11  Відомості про виробника 
SONEL S. A., Polska,  
ul. Wokulskiego 11 
58-100 Świdnica 
tel. (0-74) 858 38 78 (Dział Handlowy) 
      (0-74) 858 38 79 (Serwis) 
fax (0-74) 858 38 08 
E-mail: dh@sonel.pl 
Internet: www.sonel.pl 
 
 

12  Відомості про уповноваженого представ-
ника. 

ТОВ «СОНЕЛ», Україна  
03148, Київ, пр-кт Леся Курбаса, 2-Б 
тел./факс +38 044 247 19 72(3);  
E‐mail: sonel@meta.ua,  
Internet: www.sonel.ua  
 

13  Нагляд за приладами в експлуатації 

Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну 
діяльність» п.1 ст. 17 «Законодавчо регульовані засоби 
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підляга-
ють періодичній повірці та повірці після ремонту». 

       Порядок проведення повірки викладений у Наказі Мінекономро-
звитку України №193. 

Періодичність повірки згідно з Наказом Мінекономрозвитку 
України №1747. 

 

mailto:sonel@sonel.pl
http://www.somel.pl/
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14  Відомості про сервісний центр  
 
Гарантійний та післягарантійний ремонт приладу здійснюють 
авторизовані Сервісні центри. Обслуговуванням користувачів займається 
Сервісний центр в м Київ, розташований за адресою: 
 

Проспект Леся Курбаса 2Б 
03148 Київ 

+380 44 247 19-72 
+380 44 247 19-73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата: «       »                            2020 р. 
 

Тип: СМР - 2000   № 
 

Гарантія 24 місяці 
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