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Мультиметр CMM-60 призначений для вимірювання постійного і 
змінного напруги, постійного і змінного струму, опору, електрич-
ної ємності, частоти (в електроенергетиці і електроніці), робочо-
го циклу (заповнення), температури, а також тестування діодів і 
перевірки безперервності з'єднань. 
 
До найбільш важливих особливостей приладу CMM-60 відно-
сяться: 
• великий  кольоровий дисплей 3,5 " що легко читається 
• функція реєстрації даних графічним представленням резуль-

татів, 
• вбудована пам'ять для запису результатів, 
• бездротовий зв'язок по Bluetooth для передачі даних, 
• фільтр нижніх частот, 
• автоматична або ручна зміна діапазонів, 
• функція HOLD, що утримує показання на екрані мультиметра 
• функція REL, що дозволяє проводити відносні вимірювання, 
• функція MAX / MIN, що дозволяє отоображать максимальне і 

мінімальне значення, 
• функція відображення пікових значень, 
• звукова сигналізація безперервності кола, 
• автоматичне вимикання невикористаного приладу, 
• двокомпонентний водонепроникний корпус. 
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1 Вступ 
Дякуємо за покупку мультиметра компанії Sonel. Изме-

телеглядачам CMM-60 - це сучасний, високоякісний 
вимірювальний прилад, зручний і безпечний в роботі. Знайом-
ство з цією інструкцією дозволить уникнути помилок при 
вимірах і допоможе усунути можливі проблеми під час експлуа-
тації вимірювача. 

У цьому посібнику використовуються два типи попереджень. 
Це тексти в рамках, що описують можливі ризики як для кори-
стувача, так і для вимірювального приладу. Тексти, що почина-
ються словом 'ПОПЕРЕДЖЕННЯ' описують ситуації, які можуть 
при-вести до загрози життю або здоров'ю, а то й дотримуються 
інструкції. Словом 'УВАГА!' Починається опис ситуації, в якій 
невиконання інструкції може призвести до його руйнування. 
Вказівкою на можливі проблеми передує слово 'Примітка'. 
 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Мультиметр CMM-60 призначений для вимірювань 
постійної і змінної напруги і струму, опору, електричної 
ємності, частоти, робочого циклу, температури, а також 
тестування діодів і перевірки безперервності з'єднань. 
Будь-яке інше застосування, не визначене у цьому посіб-
нику, може призвести до його руйнування і стати джере-
лом серйозної небезпеки для користувача. 

 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Мультиметром CMM-60 може користуватися тільки 
кваліфікований персонал, з відповідними допусками для 
роботи на електричних установках. Експлуатація муль-
тиметра сторонніми особами може призвести до його 
руйнування і стати джерелом серйозної небезпеки для 
користувача. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Перед використанням мультиметра необхідно детально 
ознайомитися з цим посібником, а також дотримуватися 
правил техніки безпеки та рекомендації виробника. Недо-
тримання вищевказаних правил може привести до його 
руйнування і стати джерелом серйозної небезпеки для ко-
ристувача. 

2 Безпека 

2.1 Загальні положення 
Для забезпечення грамотної експлуатації і правильності от-

риманих результатів, слід дотримуватися наступних рекомен-
дацій: 
• до початку експлуатації вимірювача необхідно детально 

ознайомитися з цим посібником, 
• прилад повинен експлуатуватися виключно людьми, які ма-

ють відповідну кваліфікацію і пройшли навчання правилам 
ТБ, 

• слід дотримуватися великої обережності при вимірюванні 
напруг, що перевищують (у відповідності зі стандартом 
ДСТУ EN 61010-1:2010/AMD1:2016): 
⇒ 60 В постійної напруги, 
⇒ 30 В змінної напруги RMS, 
⇒ 42,4 В пікового значення змінної напруги, 

тому що вони являють собою потенційну небезпеку ураження 
електричним струмом, 

• не можна перевищувати максимальні межі вхідного сигналу, 
• під час вимірювань напруги не перемикайте прилад в режим 

вимірювання струму або опору і навпаки, 
• в разі зміни діапазонів (зміна положення поворотного переми-

кача) завжди необхідно від'єднати вимірювальні дроти від 
вимірюваного кола, 

• вимірювальні щупи слід розташовувати в призначеному для 
цього місці, обмеженому спеціальним бар'єром, з метою 
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уникнути випадкового торкання незахищених металевих ча-
стин, 

• якщо в ході вимірювання на екрані з'явиться символ OL- це 
означає, що виміряне значення перевищує вимірювальний 
діапазон. Необхідно перейти на більш високий діапазон, 

• неприпустимо використання: 
⇒ мультиметра, який був пошкоджений і повністю або 

частково несправний, 
⇒ проводів з пошкодженою ізоляцією, 
⇒ мультиметра, що занадто довго зберігається в поганих 

умовах (наприклад, відвологого) 
• ремонт може бути виконаний тільки в авторизованому сер-

висі. 
 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Ніколи не приступайте до вимірювань, якщо долоні рук 
оператора мокрі або вологі. 
 

 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Не можна виконувати вимірювання у вибухонебезпечних 
умовах (наприклад, в присутності горючих газів, парів, 
пилу, і т. д.). В іншому випадку, використання приладу в 
таких умовах може викликати іскріння і привести до 
вибуху. 

 
 

 
УВАГА! 

Граничні значення вхідного сигналу 
Функція Максимальне вхідне 

значення 

V постійна або змінна 1000 В постійна / змінна напруга 
RMS 

мA постійний / змінний 
струм 

Швидкодіючий 
запобіжник 800 мA 1000 В 

A  Швидкодіючий 
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постійний / змінний струм запобіжник 10 A 1000 В  
(струм 20 A максимально протя-
гом  
30 секунд, через 15 хвилин) 

Частота, опір, електрична 
ємність, робочий цикл, тест 
діода, безперервність 

1000 В постійна / змінна напруга 
RMS 

Температура 1000 В постійна / змінна напруга 
RMS 

Захист від стрибків напруги: пікове значення 8 кВ, відповідно 
до ДСТУ EN 61010 

2.2 Символи безпеки 
 Даний символ, розташований поруч з іншим 
символом або гніздом означає, що користувач 
повинен прочитати додаткову інформацію, зазначену 
в керівництві по експлуатації. 
 
 Даний символ, розташований поруч з гніздом вказує, 
що в умовах нормальної експлуатації існує 
можливість виникнення небезпечних напруг. 
 
II клас захисту - подвійна ізоляція. 
 
 Рекомендується, щоб затискачі, марковані таким 
чином, не підключалися до потенціалу що перевищує 
1000 В змінної або 1000 В постійної напруги, щодо 
землі. 

 
 

3 Підготовка мультиметра до роботи 
При покупці мультиметра необхідно перевірити комплект-
ність вмісту упаковки. 

Перед початком виконання вимірювань необхідно: 
• переконатися, що ступінь заряду акумулятора дозволить ви-

конати вимірювання, 
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• переконатися, що в приладі знаходяться запобіжники і вони 
справні, 

• перевірити, чи не пошкоджений корпус приладу і ізоляція 
вимірювальних проводів, 

• для забезпечення однозначності результатів вимірювань ре-
комендується до гнізда COM підключати чорний провід, а до 
решти гнізд червоний провід. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Підключення невідповідних або пошкоджених проводів за-
грожує ураженням електричним струмом. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Забороняється виконувати вимірювання, якщо потенціал 
гнізда COM щодо землі перевищує 1000 В. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Не можна підключати вимірювач до джерела напруги, якщо 
встановлено режим вимірювання струму, опору або тест 

діода. Недотримання рекомендації може призвести до його 
руйнування! 

 
Використовуючи прилад слід пам'ятати, щоб: 
• розрядити конденсатори в тестованих джерелах живлення, 
• під час вимірювання опору і тестування діодів відключити 

живлення від об'єкта дослідження, 
• вимкнути мультиметр і від'єднати вимірювальні дроти перед 

зняттям задньої кришки з метою заміни акумулятора або за-
побіжників. 
 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
Не можна використовувати мультиметр при знятої кришці 

відсіку батарейок і запобіжників. 
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Примітка: 
Існує можливість, що на деяких нижніх діапазонах змінної 
або постійної напруги, коли до мультиметра не підключені 
вимірювальні проводи, на екрані виникнуть випадкові і 
мінливі показання. Це нормальне явище, яке обумовлено 
чутливістю входу з дуже високим вхідним опором. Після 
підключення до кола, показання стабілізуються, і прилад 
покаже правильне значення. 
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4 Опис функцій 

4.1 Гнізда та вимірювальні функції 
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 РКІ дисплей 
 

 Функціональні клавіши F1 F2 F3 F4 
• Вибір подфункций і режимів, призначених для обраної 

функції вимірювання 
• Коротка довідка 
• Налаштування мультиметра 

 
 Клавіша HOLD 
• Утримування результату вимірювання на дисплеї 
•  Доступ до функції AutoHold 

 
 Клавіша MAX/MIN 
• Включає і вимикає реєстрацію MIN MAX 

 
 Клавіша RANGE 
• Ручна зміна вимірювального діапазону (коротке 

натиснення) 
• Перехід до автоматичного вибору діапазону 

вимірювання (натиснути і утримувати протягом 2 с) 
 

 Клавіша ESC 
• Відновлення останнього екрану, попереднього перед 

автоматичним вимкненням приладу 
 

 Клавіши стрілок  
• Вибір функції в меню 
• Регулювання контрастність екрану 
• Переміщення по екрану 
• Введення даних 

 
 Поворотний перемикач 
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Вибір функції: 
• μA  вимірювання змінного (AC), постійного 

(DC) і AC+DC струму до 5,000 мкA 
• mA  вимірювання змінного (AC), постійного 

(DC), AC+DC струму 
• 4~20mA%  вимірювання струмової петлі 4-20 мA 
• 10A  вимірювання змінного (AC), постійного 

(DC), AC+DC струму до 10 A 
• OFF/CHG  вимірювач вимкнений / заряд акумулятора 
• V   вимірювання змінної (AC), постійної (DC), 

AC+DC напруги 
• mVTemp  вимірювання змінної (AC), постійної (DC), 

AC+DC напруги та температури 
• Hz%  вимірювання частоти, робочого циклу 
• Ω CAP  вимір опору, ємності, безперервності 

ланцюга, тестування діода. 
 

 Вимірювальне гніздо 10A 
Вимірювальний вхід для вимірювань постійного і змінного 
струму до значення 10 A (допустимий струм 20 A протя-
гом 30 секунд). 

 
 Вимірювальне гніздо мкA/мA 

Вимірювальний вхід для вимірювань постійного і змінного 
струму до значення 500 мА. 

 
 Вимірювальне гніздо COM 

Загальний вимірювальний вхід для всіх вимірювальних 
функцій. 
 

 Вимірювальне гніздо V Ω CAP Hz% Temp 
Вимірювальний вхід для інших вимірювань, крім струму. 
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4.2 Дисплей 
 

 
 

 Функції, призначені фізичним клавішам F1 F2 F3 F4 
 

 Барграф (аналогова лінійка) 
 

 Негативне значення показання 
 

 Режим вибору діапазону (автоматично / вручну) 
 

 Символ включення / вимикання звуків 
 

 Час 
 

 Індикатор передачі даних по Bluetooth 
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 Індикатор режиму мультиметра 
 

 Показання мультиметра  
 

 Безперервний перегляд показання мультиметра, коли ак-
тивний режим HOLD  

 
 Дата 

 
 Індикатор стану заряду акумулятора 

 
 Індикатор вимірюваної величини 

 
 Індикатор режиму REL - показання, як значення щодо 

опорної величини. 
 

 Значення додаткової вимірюваної величини 

4.3 Провода 
 Виробник гарантує правильність показань тільки при вико-
ристанні проводів, що поставляються їм. 
 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Підключення невідповідних проводів загрожує ураженням 
електричним струмом або можливістю виникнення поми-
лок вимірювань. 
 
 

 
Примітка: 

Вимірювальні щупи оснащені додатковими 
зйомними гострими наконечниками. 
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5 Перші кроки 
Легенда: 
F1 F2 F3 F4 – натиснути одну з функціональних клавіш  

 – натиснути одну з стрілок  

5.1 Автоматичне вимкнення мультимет-
ра 

• F4 (SETUP) ⇒ ►▼▼(Display) ⇒ F1 (DISPLAY) 
 ⇒ ▼▼▼ (Auto Power Off) ⇒ F1 (EDIT) 

• Встановити значення▲▼ ⇒ F1 (OK) 
 

Подробиці: глава Ошибка! Источник ссылки не найден. 
Налаштування інтерфейсу 
Примітка: функція не працює при активному бездротовому 
зв'язку 

5.2 Вкл./Вимк. звук клавіш 
• F4 (SETUP) ⇒ ►▼▼(Display) ⇒ F2 (FORMAT) ⇒ Beeper  

⇒ F1 (EDIT) 
Встановити параметр:  
F1 (ON) – включені 
F2 (OFF) – вимкнені 

 

Подробиці: глава Ошибка! Источник ссылки не найден. 
Налаштування інтерфейсу 

5.3 Бездротовий зв’язок 
• F4 (SETUP) ⇒ ►▼(Communicate) ⇒ F1 (ENTER) 
• Включити Bluetooth? ⇒ F1 (OK) 
 

Подробиці: глава Ошибка! Источник ссылки не найден. Безд-
ротовий зв'язок 
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5.4 Панель МЕНЮ 
• F1 (MENU) ⇒  вибір режиму вимірювання 
• F1 F2 F3 F4 ⇒ вибір параметрів вимірювання 
 

Подробиці: глава Ошибка! Источник ссылки не найден. Панель 
МЕНЮ 

5.5 Функція MAX/MIN 
Клавіша MAX/MIN – включити функцію 
F4 (STOP) ⇒ F4 (CLOSE) – вимкнути функцію 

Функція відображає три величини: 
• мінімальне (Min) зареєстроване значення амплітуди, 
• середнє (Average) з усіх зареєстрованих значень, 
• максимальне (Max) зареєстроване значення амплітуди. 
 

Подробиці: глава Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка! 
Источник ссылки не найден. 
Примітка: після автоматичного вимкнення мультиметра і 
його повторного включення клавішею ESC дані з екрану 
будуть втрачені. 

5.6 Функція HOLD 
HOLD – у верхньому рядку екрана відображається поточне зна-
чення виміряного сигналу. 
AutoHold – відстежує вхідний сигнал. Оновлює зафіксоване по-
казання, якщо мультиметр виявить нове стабільне значення 
сигналу.  
• Клавіша HOLD – включити / вимкнути 
• F1 (AUTOHOLD) 

⇒ F1 (CANCEL) – вимкнути AutoHold 
⇒ F4 (CLOSE) – вимкнути HOLD/AutoHold 

 

Подробиці: глава Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка! 
Источник ссылки не найден. 
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Примітка: після автоматичного вимкнення мультиметра і 
його повторного включення клавішею ESC дані з екрану 
будуть втрачені. 

5.7 Функція RANGE 
Клавіша RANGE включає ручну зміна діапазону. 
• RANGE – включити зміну діапазону вручну 
• RANGE – перемикає діапазони вимірювань по циклу 
• RANGE (утримувати 2 с) – вимкнути функцію 

 

Подробиці: глава Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка! 
Источник ссылки не найден. 

6 Вимірювання 
 Необхідно детально вивчити зміст цього розділу, тому що в 
ньому описані методи виконання вимірювань і основні принципи 
інтерпретації результатів. 

6.1 Вимірювання напруги до 1000 В 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
Небезпека ураження електричним струмом. Наконечники 
вимірювальних щупів, через свою довжини, можуть не 
дотягтися до елементів під напругою всередині неко-
торих розмикача для електричних пристроїв низької 
напруги, тому що контакти розташовані в глибині розе-
ток. У такій ситуації показання буде 0 В, хоча одночасно в 
гнізді напруга присутня. 
Перед прийняттям рішення про відсутність напруги в 
гнізді необхідно переконатися, що наконечники щупів 
стосуються металевих контактів усередині гнізда. 

 
 

 
УВАГА! 

Не вимірюйте напругу в той момент, коли електричний 
двигун що знаходиться в колі включається або вими-
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кається. Пов'язані з цим скачки напруги можуть пошкоди-
ти вимірювальний прилад.  

 

6.1.1 Виконання вимірювання 
Для вимірювання напруги необхідно: 
• встановити поворотний перемикач в положення V , 
• вибрати MENU і за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 

F4 встановити режим вимірювання напруги: 
⇒ постійної VDC, 
⇒ змінної VAC (настройка за замовчуванням), 

• підключити чорний вимірювальний провід в гніздо COM, а 
червоний в гніздо VΩ CAP Hz% Temp, 

• приставити вістря щупів в точки вимірювання; червоний 
щуп повинен бути прикладений до точки з більш високим 
потенціалом, 

• зчитати результат вимірювання на дисплеї, 
• після закінчення вимірювань, вийняти проводи з 

вимірювальних гнізд приладу. 

6.1.2 Вимірювання напруги в дБ 
Для діапазону 1000 В прилад може показувати результат через 
виміри як затухання, виражене в децибелах (дБ) у вигляді: 
• відносно значення 1 В (режим dBV) 
• відносно значення 1 мВт (режим dBm), 
• відносно значення, заданого користувачем. 
 
З цією метою: 
• встановити поворотний перемикач в положення V , 
• вибрати MENU і за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 F4 

задати форму подання вимірювання dBV або dBm. 
• • підключити чорний вимірювальний провід в гніздо COM, 

а червоний в гніздо VΩ CAP Hz% Temp, 
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• приставити вістря щупів в точки вимірювання; червоний 
щуп повинен бути прикладений до точки з більш високим 
потенціалом, 

• зчитати результат вимірювання - основний, виражений в 
Вольтах і еквівалентний, виражений в дБ, 

 
Щоб в режимі dBm встановити інше значення порівняння: 
• в меню вимірювання виберіть REF, 
• за допомогою стрілок▲▼ вибрати потрібний опорне зна-

чення: 4, 8, 16, 25, 32, 50, 75, 600 або 1000 Ом, 
• вибрати OK. 

6.1.3 Фільтр нижніх частот 
Мультиметр оснащений фільтром низьких частот для змінної 
напруги з порогової частотою 1 кГц. Функція блокує будь-які 
напруги з частотою вище 1 кГц. Напруги з частотою нижче поро-
гової, враховуються з меншою точністю. Фільтр корисний при 
вимірах сигналів, що складаються з безлічі синусоїдальних 
подсігналов. 
Перебуваючи в режимі вимірювання напруги діапазону 1000 В: 
• вибрати MENU, 
• за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 F4 вибрати . 
 

6.2 Вимірювання напруги до 500 мВ 
Щоб виконати вимірювання напруги необхідно: 
• встановити поворотний перемикач в положення mVTemp, 
• вибрати MENU і за допомогою стрілок, а також клавіш F1 

F2 F3 F4 встановити режим вимірювання напруги: 
⇒ постійної mVDC, 
⇒ змінної mVAC (настройка за замовчуванням), 

• підключити чорний вимірювальний провід в гніздо COM, а 
червоний в гніздо VΩ CAP Hz% Temp, 

• приставити вістря щупів в точки вимірювання; червоний 
щуп повинен бути прикладений до точки з більш високим 
потенціалом, 
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• зчитати результат вимірювання на дисплеї, 
• після закінчення вимірювань, вийняти дроти з вимірюваль-

них гнізд приладу. 

6.3 Вимірювання температури 
Щоб виконати вимірювання необхідно: 
• встановити поворотний перемикач в положення mVTemp, 
• вибрати MENU, 
• за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 F4 встановити ре-

жим вимірювання температури Temp і одиницю виміру - 
градуси Цельсія C або Фаренгейта F, 

• адаптер температурного датчика встановити в гніздо 
COM (чорна ніжка) і VΩ CAP Hz% Temp (червона ніж-
ка): 

• датчик температуры встановити в адаптер відповідно до 
малюнка: 
⇒ тонкий штир датчика, позначений +, підходить до гніз-

да +; 
⇒ товстий штир датчика, позначений K, підходить до 

гнізда –; 
⇒ зворотне підключення датчика неможливо механічно, 

•  прикласти головку температурного датчика до тестованого 
пристрою. Необхідно зберігати контакт головки з 
вимірюваної частиною тестованого пристрою, поки покази 
не стабілізуються, 

• зчитати результат вимірювання на дисплеї, 
• після закінчення вимірювань відключити датчик від прила-

ду. 
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Якщо досліджуються зміни температури об'єкта щодо базо-

вої величини, мультиметр можна налаштувати так, щоб він по-
казував ці відхилення. З цією метою необхідно встановити тем-
пературу порівняння: 
• за допомогою клавіш F1 F2 F3 F4 вибрати OFFSET, 

⇒ встановити необхідне значення температурного 
зміщення 

⇒ стрілками ◄► встановити сегмент значення для ре-
дагування, 

⇒ стрілками ▲▼ встановити необхідне значення, 
⇒ вибрати OK. 

6.4 Вимірювання частоти або % робо-
чого циклу (коефіцієнта заповнен-
ня імпульсу) 

Щоб виконати вимірювання необхідно: 
• встановити поворотний перемикач в положення Hz%, 
• вибрати MENU і за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 

F4 встановити один з трьох режимів: 
⇒ Hz вимірювання частоти 
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⇒ Hz,% вимірювання частоти і % робочого циклу 
• підключити чорний вимірювальний провід в гніздо COM, а 

червоний в гніздо VΩ CAP Hz% Temp, 
• риставити вістря щупів в точки вимірювання; червоний щуп 

повинен бути прикладений до точки з більш високим по-
тенціалом, 

• зчитати результат вимірювання на дисплеї, 
• після закінчення вимірювань, вийняти дроти з вимірюваль-

них гнізд приладу. 
 

6.5 Вимірювання опору 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
Не можна проводити вимірювання в ланцюзі, що знахо-
диться під напругою. Перед початком вимірювання 
необхідно відключити напругу і розрядити конденсатори. 

 
 

Для вимірювання опору необхідно: 
• встановити поворотний перемикач в положення 

Ω CAP, 
• вибрати MENU і за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 

F4 встановити Ohms, 
• підключити чорний вимірювальний провід в гніздо COM, а 

червоний в гніздо VΩ CAP Hz% Temp, 
• приставити вістря щупів в точки вимірювання; краще 

відключити одну сторону тестованого елемента, щоб інша 
частина кола не спотворювала показань значення опору, 

• зчитати результат вимірювання на дисплеї, 
• після закінчення вимірювань, вийняти дроти з вимірюваль-

них гнізд приладу. 

6.6 Тест безперервності кола 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
Не можна проводити вимірювання в ланцюзі, що знахо-
диться під напругою. Перед початком вимірювання 
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необхідно відключити напругу і розрядити конденсатори. 
 

 
Щоб виконати тест безперервності кола, необхідно: 
• встановити поворотний перемикач в положення 

Ω CAP, 
• підключити чорний вимірювальний провід в гніздо COM, а 

червоний в гніздо VΩ CAP Hz% Temp, 
• вибрати MENU і за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 

F4 встановити Beeper, 
• приставити вістря щупів в точки вимірювання, 
• зчитати результат вимірювання на дисплеї; звуковий сиг-

нал з'явиться при значеннях опору менше 25 Ом. Якщо ко-
ло розімкнуто, дисплей покаже OL, 

• після закінчення вимірювань, вийняти дроти з вимірюваль-
них гнізд приладу. 
 

6.7 Тест діода 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
Не можна проводити вимірювання в ланцюзі, що знахо-
диться під напругою. Перед початком вимірювання 
необхідно відключити напругу і розрядити конденсатори. 
Не тестируйте діоди, що знаходяться під напругою. 
 

 
Щоб виконати тест діода, необхідно: 
• встановити поворотний перемикач в положення 

Ω CAP, 
• підключити чорний вимірювальний провід в гніздо COM, а 

червоний в гніздо VΩ CAP Hz% Temp, 
• вибрати MENU і за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 

F4 встановити Diode, 
• приставити вістря щупів до виводів діода: червоний щуп 

повинен бути прикладений до анода, а чорний до катода, 
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• зчитати результат тесту на дисплеї - відображається 
напруга провідності.  

⇒ Для типового кремнієвого випрямного діода воно стано-
вить приблизно 0,7 В, а для германієвого діода приблизно 
0,3 В.   

⇒ Для світлодіода малої потужності типове значення напру-
ги знаходиться в діапазоні 1,2 ... 5,0 В в залежності від ко-
льору.  

⇒ Якщо діод поляризований в зворотному напрямку (замк-
нений) або в ланцюзі є розрив, на дисплеї з'явиться по-
значення OL.  

⇒ У випадку замкнутого діода мультиметр покаже значення 
близьке к  0 В. 

• після закінчення вимірювань, вийняти дроти з вимірюваль-
них гнізд приладу. 
 

6.8 Вимірювання ємності 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Існує ризик ураження електричним струмом. Необхідно 
відключити живлення від досліджуваного конденсатора і 
розрядити всі конденсатори перед проведенням будь-
яких вимірювань ємності. 
 

 
Щоб виконати вимірювання, необхідно: 
• встановити поворотний перемикач в положення 

Ω CAP, 
• підключити чорний вимірювальний провід в гніздо COM, а 

червоний в гніздо VΩ CAP Hz% Temp, 
• вибрати MENU і за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 

F4 встановити CAP, 
• приставити вістря щупів до тестованого конденсатору, 
• зчитати результат тесту на дисплеї, 
• після закінчення вимірювань, вийняти дроти з вимірюваль-

них гнізд приладу. 
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6.9 Вимірювання струму до 10 A 
 

УВАГА! 
Не слід виконувати вимірювання постійного і змінного 
струму 20 A тривалістю більш ніж 30 секунд. Перевищення 
цього часу може призвести до руйнування мультиметра і / 
або вимірювальних проводів. 
 
 
Для вимірювання струму необхідно: 
• встановити поворотний перемикач в положення 10A, 
• вибрати MENU і за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 

F4 встановити вимірювання напруги: 
⇒ постійної DC (настройка за замовчуванням), 
⇒ змінної AC, 

• підключити чорний вимірювальний провід в гніздо COM, а 
червоний в гніздо 10A, 

• відключити живлення від схеми, яка піддається 
вимірюванню, а потім підключити вимірювач послідовно до 
ланцюга в точці, в якій повинен бути визначений струм, 

• приставити вістря щупів до полюсів тестованого об'єкта;  
⇒ постійний струм DC: вістря чорного вимірювального 

щупа до негативного полюса ланцюга, а вістря черво-
ного щупа - до позитивного полюса ланцюга, 

• включити живлення кола, 
• зчитати результат вимірювання на дисплеї, 
• після закінчення вимірювань, вийняти дроти з вимірюваль-

них гнізд приладу. 
 

6.10 Вимірювання струму до 500 мA 
Для вимірювання струму необхідно: 
• встановити поворотний перемикач в положення mA, 
• вибрати MENU і за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 

F4 встановити вимірювання напруги: 
⇒ постійної DC (настройка за замовчуванням), 
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⇒ змінної AC,  
• підключити чорний вимірювальний провід в гніздо COM, а 

червоний в гніздо µA/mA, 
• відключити живлення від схеми, яка піддається 

вимірюванню, а потім підключити вимірювач послідовно до 
ланцюга в точці, в якій повинен бути визначений струм, 
⇒ постійний струм DC: вістря чорного вимірювального 

щупа до негативного полюса ланцюга, а вістря чер-
воного щупа - до позитивного полюса ланцюга, 

• включити живлення кола, 
• зчитати результат вимірювання на дисплеї, 
• після закінчення вимірювань, вийняти дроти з вимірюваль-

них гнізд приладу. 

6.11 Вимірювання струму до 5000 мкA 
Для вимірювання струму необхідно: 
• встановити поворотний перемикач в положення μA, 
• вибрати MENU і за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 

F4 встановити вимірювання напруги: 
⇒ постійної DC (настройка за замовчуванням), 
⇒ змінної AC, 

• підключити чорний вимірювальний провід в гніздо COM, а 
червоний в гніздо µA/mA, 

• відключити живлення від схеми, яка піддається 
вимірюванню, а потім підключити вимірювач послідовно до 
ланцюга в точці, в якій повинен бути визначений струм, 
⇒ постійний струм DC: вістря чорного вимірювального 

щупа до негативного полюса ланцюга, а вістря чер-
воного щупа - до позитивного полюса ланцюга, 

• включити живлення кола, 
• зчитати результат вимірювання на дисплеї, 
• після закінчення вимірювань, вийняти дроти з вимірюваль-

них гнізд приладу. 
 



МУЛЬТІМЕТР CMM-60 – КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 29 

6.12 Вимірювання струмової петлі 
4~20мA % 

Щоб виконати вимірювання, потрібно: 
• встановити поворотний перемикач в положення 4~20mA%, 
• вибрати MENU і за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 

F4 встановити 4-20 mA, 
• підключити чорний вимірювальний провід в гніздо COM, а 

червоний в гніздо µA/mA, 
• підключити вимірювач послідовно до тестованої кола; 
• вимірювач відобразить струм петлі, як значення у % при: 

⇒  0 мA  = -25%, 
⇒  4 мA  = 0%, 
⇒  20 мA = 100%, 
⇒  24 мA = 125%. 

7 Спеціальні функції 

7.1 Панель MENU 
Для кожної з основних вимірювальних функцій, описаних в 

розділах 6.1-6.12, доступні подфункции. Вони викликаються 
клавішею F1 при виборі пункту з MENU. 
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Крім функцій, описаних в главі 6 Вимірювання, мультиметр та-
кож визначає: 
пікові значення вимірюваних сигналів, 
• коефіцієнт пікових значень, 
• постійну і періодичну складові струму і напруги, 
• частоту і напіввперіод 
• відносні значення вимірюваних величин 
Вибір необхідного режиму відбувається за допомогою стрілок і 
клавіш F1 F2 F3 F4. 

7.1.1 Відображення складових AC і DC 
Мультиметр вимірює періодичну AC і постійну DC складові 

вимірюваного сигналу (напруги або струму). Значення цих ве-
личин можуть бути представлені окремо або разом, як показано 
нижче. 

 

   
 
З рівня MENU доступні режими: 
• AC+DC – показанням є сума періодичної і постійної скла-

дової, 
• DC, AC – головним показанням буде постійна складова. 

 
 

Примітка: 
Вимірювання пікових значень, частоти, робочого циклу і 
відносних значень в цьому режимі недоступні. 
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7.1.2 Реєстрація пікових значень PEAK 
З рівня MENU доступні режими: 
• PEAK – відображає пікове зна-

чення вимірюваного сигналу, 
якщо воно триває більше 1 мс. 

• CF (Crest Factor) – коефіцієнт 
пікового значення сигналу, 
відповідно до формули: 

skX
XCF max=  

де:  Xmax – пікове значення 
    Xsk – эфективне значення 

7.1.3 Відносне вимірювання REL 
Режим дозволяє виконати вимірювання щодо записаного 

порівняльного значення. 
Відображається головний результат - це різниця порівняль-

ного значення показання (в момент включення режиму REL) і 
поточного показання. Приклад: якщо порівняльне значення 20 
A, а поточне значення становить 12,5 A, то головний результат 
на дисплеї буде мати значення -7,5 A. Якщо нове показання 
стане однаковим зі порівняльним значенням, то головний ре-
зультат буде нуль. 
• з рівня MENU вибрати режим REL, 
• поточні показання будуть представлені, як відхилення від 

порівняльного значення, 
• клавіша F3 перемикає відносні одиниці вимірювання: 

⇒ одиниця виміру обраної функції вимірювання, 
⇒ відсотки (%). 

7.1.4 Режим Hz,%,ms 
Режим дозволяє відобразити частоту і коефіцієнт заповнення 
імпульсу. 
• з рівня MENU вибрати режим Hz,%,ms, 
• за допомогою клавіш F1 F2 вибрати: 
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⇒ Hz,% відображає частоту і коефіцієнт заповнення сиг-
налу у % 

⇒ ms відображає частоту і ширину імпульсу  в мс 
 

 
Примітка: 

Режим є активним тільки для вимірювання струму 
(за винятком функції 4 ~ 20mA%) і напруги. 

 

7.2 Довідка HELP 
Для будь-якого екрану вимірювання буде доступна довідка на 
англійській мові.  
• Клавішей F3 вибрати HELP. 
• Стрілками або командами PREV / NEXT прокрутити текст 

довідки до потрібного місця. 
• Довідка містить опис:  

⇒ функцій MENU, SAVE, SETUP, 
⇒ індикаторів OL, акумулятора, звукових сигналів, 
⇒ клавіш RANGE, HOLD, MAX/MIN, стрілок, 

• CLOSE закриває довідку. 
• Коли допомога активна, поточне значення вимірювача 

відображається у верхньому рядку дисплея. 

7.3 Режим MAX/MIN 
Для будь-якої вимірювальної функції режим показує три ве-

личини у вигляді True RMS: 
• мінімальне (Minimum) зареєстроване значення 

вимірювання, 
• середнє (Average) значення з усіх зареєстрованих 

вимірювань, 
• максимальне (Maximum) зареєстроване значення 

вимірювання. 
Обов'язкова умова: тривалість вимірюваного сигналу повинна 
перевищувати 100 мс. 
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Якщо виміряний сигнал подолає нижню межу колишнього 
мінімального значення або верхню межу колишнього макси-
мального значення, то показання піддадуться оновленню до 
значення даного сигналу. Вимірювач також записує дату, час і 
час, в яке зареєстровано вищевказане значення. 
Робота функції: 
• поворотним перемикачем вибрати потрібну опцію 

вимірювання 
• натиснути клавішу MAX/MIN 
• клавішами F1 F2 F3 F4 вибрати одну з опцій: 

⇒ Restart скидання показань і повторний запуск регі-
страції, 

⇒ STOP  зупинка реєстрації і подання останніх пока-
зань, 

⇒ SAVE  запис результатів реєстрації в пам'ять муль-
тиметра. Активна після вибору STOP. Де-
тальний опис в розділі 7.6.2 Збереження 
вимірювань. 

⇒ CLOSE вимикання функції без збереження резуль-
татів. 

 
 

Примітка: 
Після автоматичного вимкнення мулитиметра і його по-
вторного включення клавішею ESC, дані з екрану будуть 
втрачені. 
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7.4 Функція HOLD 
Функція призначена для утримання на дисплеї результату 

вимірювання.  
Робота функції: 

• для включення, натиснути клавішу HOLD, 
• для запису результату, за допомогою клавіш F1 F2 F3 F4 

вибрати SAVE, 
• для виключення, натиснути клавішу HOLD або вибрати 

CLOSE. 
Активність функції сигналізується написом HOLD. Тоді у 

верхньому рядку дисплея відображається поточне значення 
вимірюваного сигналу. 

Додатковим режимом функції є AutoHold. Він відстежує 
вхідний сигнал і оновлює зафіксоване раніше показання, якщо 
прилад виявить нове стабільне значення вимірюваного сигналу 
(таке, коливання якого не перевищують протягом як мінімум 1 
секунди, заданого в настройках значення - глава 7.7.3 Муль-
тиметр). 

Крім того, вимірювач виявляє стан розмикання кола 
вимірювання. Завдяки чому, можна підключити вимірювач до 
іншого ланцюга, не втрачаючи при цьому з екрану поточного 
показання. 

Робота функції: 
• для включення, за допомогою клавіш F1 F2 F3 F4 вибрати 

AUTOHOLD, 
• для запису результату, за допомогою клавіш F1 F2 F3 F4 

вибрати SAVE, 
• для виключення, вибрати CLOSE або CANCEL. 

 

 
Примітка: 

Функція AutoHold не активна, якщо вимірювач знаходиться 
  в режимі Peak, MIN / MAX або реєстрації сигналів. 

 
 

 
Примітка: 
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Після автоматичного вимкнення вимірювача і його по-
повторних включення клавішею ESC, дані з екрану будуть 
втрачені. 

 

7.5 Зміна діапазонів вимірювання RANGE 
Деякі вимірювання вимагають ручного вибору вимірюваль-

ного діапазону. З цією метою: 

• натиснути короткочасно клавішу RANGE, щоб включити 
режим ручної зміни діапазону, 

• натиснути короткочасно клавішу RANGE, щоб змінити 
діапазон. Доступні діапазони, в залежності від вимірюваної 
величини, вказані в розділі 14.1 Технічні характеристики, 

• натиснути і утримувати RANGE протягом приблизно 2 с, 
щоб повернутися в автоматичний режим. 

 
 

Примітка: 
Ручний вибір діапазону не застосовується в разі функції 
вимірювання струму 4 ~ 20 мА, 10 A, температури, часто-
ти, робочого циклу, тесту діода і безперервності 
ланцюга, а також підфункцій REL, PEAK, CF. 
 

7.6 Пам'ять мультиметра 

7.6.1 Реєстрація сигналів 
Для будь-якої функції вимірювання існує можливість реєстрації 
варіативності вимірюваної величини. З цією метою: 
• клавішами F1 F2 F3 F4 вибрати SAVE, 
• за допомогою стрілок вибрати RECORD і підтвердити 

клавішею F1, 
• за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 F4 встановити па-

раметри реєстрації: 
⇒ тривалість (Set Duration, англ. – установка тривалості 

в форматі ДД-ГГ-ХХ) 
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⇒ дискретизація (Sample Interval, англ.  – інтервал 
вибірки в форматі ХХ-СС) 

 
 

Примітка: 
Вищевказані змінні впливають на тривалість реєстрації і 
кількості збережених вибірок. Обидві змінні пов'язані один 
з одним; зміна однієї може привести до автоматичної зміни 
іншої, щоб запис помістився в пам'яті вимірювача.  
 
 
• командою START можна почати реєстрацію, 
• реєстрація закінчиться разом з вибором команди STOP 

або при досягненні встановленої тривалості вимірювання. 
• Функції клавіш: 

⇒ EDIT   редагування параметра 
⇒ стрелки ◄► вибір значення для редагування 
⇒ стрелки ▲▼ зміна значення 
⇒ OK   підтвердження змін 
⇒ START  почати реєстрацію 
⇒ STOP  зупинити реєстрацію 
 
Перегляд графіка: 
⇒ TREND  показати графік сигналу, 
⇒ SUMMARY повернення до екрану реєстрації 
⇒ стрілки ▲▼ зміна шкали осі абсциси графіка (зна-

чення шкали відображається в правому 
верхньому куті екрану) 

⇒ стрілки ◄► зчитування значення з графіка 
⇒ DELETE  видалити обрану точку вимірювання з 

                       графіка 
⇒ CLOSE  закрити графік 

 
Поле Memory available визначає кількість вільного місця в 
пам'яті мультиметра, виражене у %. Якщо час дискретизації 
становить 1 секунду, то максимальне число вимірювань складе 
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9960. Для інших налаштувань, максимально можна досягти 10 
000 вибірок. 
 

 

7.6.2 Збереження вимірювань 
Для збереження результату вимірювання: 
• клавішами F1 F2 F3 F4 вибрати SAVE, 
• клавішей F1 вибрати Save, 
• за допомогою стрілок и клавіш F1 F2 F3 F4 присвоїти 

вимірюванню мітку. Функції клавіш: 
⇒ SAVE  зберігти, 
⇒ SHIFT  великі літери - малі літери - цифри 

(Capitalize – Minuscule – Number, англ.) 
⇒ SYMBOLS  символи (включити / вимкнути) 
⇒ CLOSE  вихід без збереження. 

7.6.3 Виклик результатів з пам’яти 
Для виклику з пам'яті результатів вимірювань: 
• клавішами F1 F2 F3 F4 вибрати SAVE, 
• за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 F4 вибрати View 

measure (записані вимірювання) або View record (записані 
реєстрації) 

• Функції клавіш: 
⇒ PREV  попередній запис 
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⇒ NEXT  наступний запис 
⇒ DELETE  видалити відображений запис 
⇒ CLOSE  закрити 
Тільки для View record: 
⇒ TREND  показати графік сигналу 
⇒ UPLOAD передати графік по Bluetooth (розділ 

Ошибка! Источник ссылки не найден.) 
⇒ SUMMARY повернутися до перегляду пам'яті 
⇒ стрелки ▲▼ зміна шкали осі абсциси графіка 

                (значення шкали відображається в пра-
вому верхньому кутку екрану) 

⇒ стрілки ◄► зчитування значення з графіка 
 
 

 
 

Примітка: 
Не можна перейти до перегляду записів, якщо пам'ять по-
рожня. 
 

 
Меню View measure 

(записане вимірювання) 
 

 
Меню View record 

(записана реєстрація) 

  
  

o Start Times дата і час 
початку реєстрації 

o Duration – тривалість 
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реєстрації 
o Samples – число вибірок 
o Events – число подій 

7.6.4 Видалення пам’яти 
Реєстр пам'яті вимірювача поділений на вимірювання і за-

писані сигнали. 
• клавішами F1 F2 F3 F4 вибрати SAVE, 
• за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 F4 вибрати Delete, 

а потім: 
⇒ щоб видалити записи всіх вимірювань, вибрати Delete 

all measurements, 
⇒ щоб видалити записи всіх сигналів, вибрати Delete all 

records. 
• Функції клавіш: 

⇒ OK   підтвердити вибір 
⇒ CANCEL  скасувати вибір 

7.7 Налаштування мультиметра SETUP 
Для переходу до налаштувань, клавішею F4 виберіть 

SETUP. Доступні опції: 
• Відновлення заводських налаштувань (Reset), 
• Відомості про мультиметр (Meter Info), 
• Мультиметр (Instrument), 
• Калібрування (Calibration), 
• Бездротовий зв'язок (Communicate), 
• Дисплей (Display). 

7.7.1 Відновлення заводських налаштувань 
(Reset) 

Вимірювач можна повернути до заводських налаштувань. Для 
цього: 
• клавішей F4 вибрати SETUP, 
• клавішей F1 вибрати RESET. 
• Функції клавіш F1 F2 F3 F4: 

⇒ CALIBRATE відновити заводське калібрування 
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⇒ OK підтвердити вибір, повернутися до 
екрана вимірювання 

⇒ CANCEL скасувати вибір, повернутися до екра-
на вимірювання 

7.7.2 Відомості про мультиметр (Meter Info) 
Функція показує інформацію про версії інтерфейсу і прошивки 
мультиметра, а також адресу виробника: 
• клавішей F4 вибрати SETUP, 
• за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 F4 вибрати Meter Info. 

7.7.3 Мультиметр (Instrument) 
Функція дозволяє змінити наступні параметри: 
• поріг виявлення подій для функції AutoHold, 
• поріг виявлення подій для функції реєстрації вимірювань, 
• колір шрифтів екрану вимірювання, 
• колір фону екрану вимірювання. 

Для зміни параметра: 
• клавішей F4 вибрати SETUP, 
• за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 F4 вибрати 

Instrument, 
• функції клавіш: 

⇒ стрілки ▲▼: 
- вибір параметра для редагування 
- зміна значення редагованого параметра (тільки в 

режимі EDIT) 
⇒ EDIT  змінити, 
⇒ OK   підтвердити вибір, 
⇒ CANCEL відмінити вибір, 
⇒ CLOSE закрити меню. 

7.7.4 Калібрування 
Калібрування приладу повинно проводитися вимірювально 

повірочної лабораторією. Щоб отримати додаткову інформацію, 
слід проконсультуватися у виробника. 
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7.7.5 Бездротовий зв'язок 
Мультиметр оснащений режимом бездротової передачі да-

них по Bluetooth для пристроїв з встановленим програмним за-
безпеченням Sonel Multimeter Mobile. Для включення / вимикан-
ня передачі необхідно: 
• клавішей F4 вибрати SETUP, 
• за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 F4 вибрати 

Communicate, 
• щоб вимкнути передачу по Bluetooth, для повідомлення 
• "Turn off Bluetooth?" (Вимкнути Bluetooth?) Вибрати OK 

(CANCEL скасовує вибір), 
• щоб включити передачу по Bluetooth, для повідомлення 
• "Turn on Bluetooth?" (Вимкнути Bluetooth?) Вибрати OK 

(CANCEL скасовує вибір). 
Активність режиму сигналізує ікона  у верхньому рядку екра-
на. Під ім'ям CMM-60 вимірювач буде видно в менеджері при-
строїв Bluetooth для будь-якого пристрою одержувача.  

Детальна інформація про сумісність з аналітичним додатком 
знаходиться в керівництві Sonel Multimeter Mobile. 

7.7.6 Налаштування інтерфейсу 
З рівня цього меню можна налаштувати дату, час, час 

бездіяльності до автоматичного вимкнення, звук клавіш, де-
сятічний роздільник, формат дати і часу.  
• клавішею F4 вибрати SETUP, 
• за допомогою стрілок і клавіш F1 F2 F3 F4 вибрати Display і: 

⇒ DISPLAY – зміна параметрів: 
- дата (Set Date) 
- час (Set Time) 
- час бездіяльності до автоматичного вимкнення 
(Auto Power Off)  (значення 00 вимикає функцію) 
(Примітка: опція неактивна, коли включений безд-
ротовий зв'язок Bluetooth) 
- функції клавіш: 
o стрілки ▲▼ вибір параметра / зміна значення 

параметра 
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o стрелки ◄► вибір поля для редагування 
o EDIT   змінити параметр 
o OK    підтвердити вибір 
o CANCEL  відмінити вибір 
o CLOSE   закрити меню 

⇒ FORMAT – редагування параметрів: 
- звук натискання клавіш (Beeper) 
- десятковий роздільник (Numeric Format) 
- формат дати (Date Format) 
- формат часу (Time Format) 
- функції клавіш: 
o EDIT     змінити 
o ON | OFF    статус функції 
o 0.000 | 0,000   вибір роздільника 
o MM/DD/YY | DD/MM/YY формат даты 
o 24 HOUR | 12 HOUR формат часу  
o CANCEL    відмінити вибір 
o CLOSE     закрити мею 

8 Заміна акумулятора 
Мультиметр CMM-60 живиться від акумулятора 7,4 В 2400 мАч. 

  
 

Примітка: 
Проводячи вимірювання при  позначці розряду батарей-
ки, слід рахуватися з додатковою невизначеною похиб-
кою вимірювання або нестабільною роботою приладу. 
 

 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 
Залишення проводів в гніздах вимірювача під час заміни 
акумулятора може призвести до ураження електричним 
струмом. 
 

 
Для того щоб замінити акумулятор, необхідно: 
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• вийняти провода з вимірювальних гнізд мультиметра, 
• поворотний перемикач встановити в положення OFF, 
• нахилити ніжку і відкрутити 4 гвинти, що кріплять кришку відсіку, 
• зняти кришку, 
• витягти акумулятор і встановити на його місце новий, дотри-

муючись полярності, 
• встановити кришку і закрутити гвинти. 
 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Щоб уникнути ураження електричним струмом, не вико-
ристовуйте вимірювач, якщо кришка акумулятора не 
знаходиться на своєму місці або правильно не закріпле-
на. 
 

 
 
 

Примітка: 
Якщо вимірювач не працює належним чином, слід пе-
ревірити запобіжники і акумулятор з метою переконати-
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ся, що вони знаходяться в задовільному стані і правиль-
но встановлені в мультиметр. 
 

9 Зарядка акумулятора 
• Встановити поворотний перемикач в позицію OFF/CHG 
• До мультиметра підключити зарядний адаптер 
• До адаптера підключити блок живлення 
• Підключити блок живлення до джерела напруги 100-240 В  
• На дисплеї з'явиться індикатор заряду - символ батарейки із 

змінною кількістю заповнених сегментів  
• Після закінчення зарядки на дисплеї вимірювача відобразить-

ся індикатор завершення зарядки - батарейка з усіма повними 
сегментами 

 
 

Акумулятор в процесі зарядки Акумулятор повністю заряджений 
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10  Заміна запобіжників 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Залишення проводів в гніздах вимірювача під час заміни 
запобіжників може призвести до ураження електричним 
струмом. 

 
Щоб замінити запобіжник, необхідно: 
• вийняти провода з вимірювальних гнізд приладу, 
• поворотний перемикач встановити в положення OFF, 
• зняти акумулятор, 
• для запобіжника 800 mA: 
⇒ куратно витягнути старий запобіжник і встановити новий в 

його кріплення, 
• для запобіжника 10 A: 
⇒ нахилити ніжку і відкрутити 6 гвинтів, що кріплять задню 

частину корпус, 
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⇒ акуратно витягнути старий запобіжник і встановити новий 
в його кріплення, 

⇒ загвинтити корпус, 
• встановити акумулятор, 
• надіти кришку і закрутити гвинти. 
 

УВАГА! 
Завжди слід застосовувати керамічні запобіжники то-го ж 
самого типу (800 мА / 1000 В - швидкодіючий запобіжник 
для діапазонів мкA / мА [SIBA 70-172-40], 10 A / 1000 В - 
швидкодіючий запобіжник для діапазону 10 A [SIBA 50-199-
06]). 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

Щоб уникнути ураження електричним струмом, не викори-
стовуйте мультіметр, якщо кришка запобіжників не перебу-

ває на своєму місці або правильно не закріплена. 
 

11  Утримання і обслуговування 
Вимірювач проектувався з думкою про багаторічне надійне 

використання, за умови дотримання наступних рекомендацій, 
що стосуються його змісту і технічного обслуговування: 

1. МУЛЬТИМЕТР ПОВИННИЙ БУТИ СУХИЙ. Намоклий 
вимірювач необхідно протерти. 

2. МУЛЬТИМЕТР НЕОБХІДНО ВИКОРИСТОВУВАТИ І 
ЗБЕРІГАТИ ПРИ НОРМАЛЬНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ. Граничні 
значення температури можуть скоротити термін служби 
електронних компонентів мультиметра і деформувати або 
розплавити пластикові деталі. 

3. З МУЛЬТИМЕТРОМ СЛІД ПОВОДИТИСЯ ОБЕРЕЖНО І 
АКУРАТНО. Падіння мультиметра може привести до 
пошкодження електронних компонентів або корпусу. 
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4. МУЛЬТИМЕТР ПОВИНЕН УТРИМУВАТИСЯ У ЧИСТОТІ. 
Час від часу необхідно протирати його корпус вологою 
тканиною. НЕ МОЖНА застосовувати хімічні засоби, 
розчинники або мийні засоби. 

5. НЕОБХІДНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ НОВІ 
АКУМУЛЯТОР РЕКОМЕНДОВАНОГО РОЗМІРУ І ТИПУ. 
Вийміть з мультиметру використані акумулятори, щоб 
уникнути витоку електроліту і пошкодження приладу. 

6.  ЯКЩО МУЛЬТИМЕТР БУДЕ ЗБЕРІГАТИСЯ ТРИВАЛИЙ 
ЧАС, необхідно відключити акумулятор. 

 
Примітка: 

Електронна схема вимірювача не вимагає технічного об-
слуговування. 

12  Зберігання 
 При зберіганні мультиметру слід дотримуватися нижчена-
ведених рекомендацій: 
• відключити від мультиметра проводи, 
• переконатися, що мультиметр і аксесуари сухі, 
• при тривалому терміні зберігання необхідно відключити аку-

мулятор. 

13  Розбирання і утилізація 
Відходи використаного електричного і електронного устат-

кування необхідно збирати окремо, тобто не змішувати з інши-
ми видами відходів. 

Утилізоване електронне обладнання необхідно передати в 
пункт збору відходів, згідно з Положенням про поводження з 
відходами електричних та електронних пристроїв. 

Перед доставкою в пункт збору можна самостійно демонту-
вати будь-які частини даного обладнання. 

Слід дотримуватися місцеві правила щодо утилізації упа-
ковки, використаних батарейок і акумуляторів. 
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14  Додатки 

14.1 Технічні дані 
⇒  „в.в.” позначає значення виміряної величини. 
⇒  „о.м.р.” позначення одиниць молодшого розряду. 
 
Вимірювання постійної напруги 

Діапазон Роздільна 
здатність Основна похибка 

50,000 мВ 1 0,001 мВ ± (0,05% в.в. + 20 о.м.р.) 
500,00 мВ 1 0,01 мВ 

± (0,025% в.в. + 5 о.м.р.) 5,0000 В 0,0001 В 
50,000 В 0,001 В 
500,00 В 0,01 В ± (0,05% в.в. + 5 о.м.р.) 
1000,0 В 0,1 В ± (0,1% в.в. + 5 о.м.р.) 

1 При використанні режиму REL як компенсація зсуву 
• Внутрішній імпеданс > 10 MОм В постійна напруга 
• Захист від перевантаження: постійна / змінна 1000 В RMS 
 
Вимірювання змінної напруги TRMS 

Діапазон Роздільна 
здатність Основна похибка 

50,000 мВ 1 0,001 мВ f = 50/60 Гц 
± (0,3% в.в. + 25 о.м.р.) 

 
f < 1 кГц 

± (0,5% в.в. + 25 о.м.р.) 
 

f < 5 кГц 
± (3% в.в. + 25 о.м.р.) 

500,00 мВ 1 0,01 мВ 
5,0000 В 0,0001 В 
50,000 В 0,001 В 
500,00 В 0,01 В 
1000,0 В 0,1 В 

• Діапазон частоти 50...10 000 Гц 
• Всі діапазони напруги змінного струму встановлені від 5% 

до 100% діапазону 
• Внутрішній імпеданс > 10 MОм В постійна напруга 
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• Захист від перевантаження: постійна / змінна 1000 В RMS 
 

Вимірювання напруги AC+DC 

Діапазон Роздільна 
здатність Основна похибка 

50,000 мВ 0,001 мВ f < 1 Гц: 
± (1% в.в. + 25 о.м.р.) 

 
f < 10 кГц 

± (3,5% в.в. + 25 о.м.р.) 

500,00 мВ 0,01 мВ 
5,0000 В 0,0001 В 1 

50,000 В 0,001 В 
500,00 В 0,01 В 
1000,0 В 0,1 В 

1 Вище f = 5 кГц додаткова похибка 1% 
 
Вимірювання постійного струму 

Діапазон Роздільна 
здатність Основна похибка 

500,00 мкA 0,01 мкA 
± (0,1% в.в. + 20 о.м.р.) 5000,0 мкA 0,1 мкA 

50,000 мA 0,001 мA 
500,00 мA 0,01 мA ± (0,15% в.в. + 20 о.м.р.) 
10,000 A 0,001 A ± (0,3% в.в. + 20 о.м.р.) 

• 20 A протягом максимум 30 с при обмеженій точності 
 
 
Вимірювання змінного струму TRMS 

Діапазон Роздільна 
здатність Основна похибка 

500,00 мкA 0,01 мкA f = 50/60 Гц 
± (0,6% в.в. + 25 о.м.р.) 

 
f < 1 кГц 

± (1,5% в.в. + 25 о.м.р.) 
 

f < 10 кГц 
± (3% в.в. + 25 о.м.р.) 

5000,0 мкA 0,1 мкA 
50,000 мA 0,001 мA 
500,00 мA 0,01 мA 
10,000 A 0,001 A 

• 20 A протягом максимум 30 с при обмеженій точності 
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• Діапазон частоти 50 Гц...10 кГц 
Всі діапазони напруги змінного струму встановлені від 5% 
до 100% діапазону 
 

Вимірювання струму AC+DC 
Діапазон Роздільна 

здатність Основна похибка 

500,00 мкA 0,01 мкA 

± (1,0% в.в. + 25 о.м.р.) 5000,0 мкA 0,1 мкA 
50,000 мA 0,001 мA 
500,00 мA 0,01 мA 
10,000 A 0,001 A ± (1,5% в.в. + 40 о.м.р.) 

• Діапазон частоти 0...1000 Гц 
• 20 A протягом максимум 30 с при обмеженій точності 

 

Вимірювання змінної напруги для частоти >5 кГц 
Діапазон Роздільна 

здатність Основна похибка 

50,000 мВ 0,001 мВ 
± (5,0% в.в. + 40 о.м.р.) 500,00 мВ 0,01 мВ 

5,0000 В 0,0001 В 
50,000 В 0,001 В ± (6,0% в.в. + 40 о.м.р.) 

• Смуга частот 5…100 кГц 
 

Примітка: 
Точність визначена при температурі в діапазоні від 18oC 
до 28oC і відносній вологості повітря нижче 75%. Для 
спотвореного струму похибка більше на ±(2% в.в. + 2% 
всій шкали) при коефіцієнті пікових значень <3,0. 

 

Вимірювання опору 
Діапазон Роздільна 

здатність 
Основна похибка 

50,000 Ом 1 0,001 Ом ± (0,5 % в.в. + 20 о.м.р.) 
500,00 Ом 1 0,01 Ом 

± (0,05 % в.в. + 10 о.м.р.) 5,0000 кОм 0,0001 кОм 
50,000 кОм 0,001 кОм 
500,00 кОм 0,01 кОм ± (0,1 % в.в. + 10 о.м.р.) 
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5,0000 MОм 0,0001 MОм ± (0,2 % в.в. + 20 о.м.р.) 
50,000 MОм 0,001 MОм ± (2 % в.в. + 20 о.м.р.) 

1 При використанні режиму REL для компенсації зсуву (реко-
мендований режим при виникненні проблеми обнулення) 
 
Вимірювання ємності 

Диапазон Роздільна 
здатність 

Основна похибка 

5,000 нФ 1 0,001 нФ 

± (2 % в.в. + 40 о.м.р.) 
50,00 нФ 1 0,01 нФ 
500,0 мкФ 0,1 нФ 
5,000 мкФ 0,001 мкФ 
50,00 мкФ 0,01 мкФ 
500,0 мкФ 0,1 мкФ 

± (5 % в.в. + 40 о.м.р.) 10,00 мФ 0,01 мкФ 
1 З конденсатором з фольги або кращого, використовувати ре-
жим відносних показань REL Δ для обнулення інших 
 
Вимірювання частоти – электроніка 

Диапазон Роздільна 
здатність 

Основна похибка 

50,000 Гц 0,001 Гц 

± (0,01 % в.в. + 10 о.м.р.) 

500,00 Гц 0,01 Гц 
5,0000 кГц 0,0001 кГц 
50,000 кГц 0,001 кГц 
500,00 кГц 0,01 кГц 
5,0000 MГц 0,0001 MГц 
10,000 MГц 0,001 MГц 

• Чутливість:  
⇒ мінімальне значення ефективної напруги 0,8 В при ро-

бочому циклі від 20% до 80% і <100 кГц;  
⇒ мінімальне значення ефективної напруги 5 В при робо-

чому циклі від 20% до 80% і >100 кГц 
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Вимірювання частоти – електрика 

Диапазон Роздільна 
здатність 

Основна по-
хибка 

40,00 Гц..10,000 кГц 0,01 Гц...0,001 кГц ± 0,5 % в.в. 
• Чутливість: 1 В RMS 

 
Вимірювання робочого циклу (коефіцієнт заповнення) 

Діапазон Роздільна 
здатність Основна похибка 

0,10...99,90% 0,01% ± (1,2 % в.в. + 2 о.м.р.) 
• Ширина імпульсу: 100 мкс…100 мс 
• Частота: 5 Гц…150 кГц 

 
Вимірювання струмової петлі 4-20 мA % 

Діапазон Роздільна 
здатність Основна похибка 

-25,00 ... 125,00% 0,01% ± (50 о.м.р.) 
• 0 мA = -25% 
• 4 мA = 0% 
• 20 мA = 100% 
• 24 мA = 125% 
 
Вимірювання температури 

Діапазон Роздільна 
здатність Основна похибка 

-50,0…1000,0°C 0,1°C ± (1,0% в.в. + 2,5°C) 
-58,0…1832,0°F 0,1°F ± (1% в.в. + 4,5°F) 

• Точность датчика температуры не учитывается 
 

14.2 Технічні характеристики 
 

a) вимірювальна категорія за ДСТУ EN 61010-1:2004 . III 1000 В 
 .......................................................................................... IV 600 В 

b) ступінь захисту корпусу згідно ДСТУ EN 60529 .................IP67 
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c) ступінь забруднення................................................................... 2 
d) живлення мультиметра ....................... Li-Pol акумулятор 7,2 В 
e) вимірювання змінного сигналу .................................. True RMS 
f) діапазон вимірювання змінної напруги……….. .50Гц...100кГц 
g) тест діода .................................... I = 0,9 мA, постійна U0 = 3,2 В  
h) тест безперервності . I<0,35мA, звуковий сигнал при R<25Ом 
i) датчик температури ................. потрібен адаптер для датчика 
j) індикація перевищення діапазону ............................символ OL 
k) коеф. пікових значень .............. ≤3 для всього діапазону 500 В 

 ................................... лінійно зменшується до ≤1,5 при 1000 В 
l) значення PEAK ........................... фіксує пікове значення >1 мс 
m) частота вимірювань .................................. 20 відліків в секунду 
n) вхідний імпеданс ......................... >10 МОм (постійна напруга),  

..…………………………....>9 МОм (змінна напруга) 
o) дисплей........................................ підсвічується, РКИ зі шкалою 
p) кількість результатів в пам'яті............................................. 2000 
q) пам'ять реєстратора ..................................... до 10 000 відліків1 
r) розміри............................................................... 220 x 97 x 58 мм 
s) маса мультиметра ................................................................ 342 г 
t) швидкодіючі керамічні запобіжники ……… 

 діапазон мA, мкA: 0,8 A/1000 В, діапазон 10 A: 10 A/1000 В  
u) робоча температура ....................................................+5..+40°C 
v) температура зберігання ............................................ -20..+60°C 
w) вологість ............................................................... макс. 80% до 31°C  

……………….... з лінійним зменшенням до 50% при 40°C 
x) вологість при зберіганні ...................................................... <80% 
y) максимальна робоча висота ........................................... 2000 м 
z) максимальна висота падіння .................................................2 м 
aa) час бездіяльності до автоматичного вимкнення.5…60 хвилин 
bb) відповідність вимогам стандартів ДСТУ EN/IEC 61010-1:2001 

 ............... UL 61010-1:2004, CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2004 
UL 61010B-2-031:2003, ДСТУ EN 61326-1, ДСТУ EN 61326-2-2 

cc) стандарт якості ..............................................................ISO 9001 
1 в залежності від встановленого часу дискретизації 
 
• AC True RMS 
Термін RMS означає середньоквадратичний (англ. Root-Mean-
Square) – метод розрахунку амплітуди напруги і струму. Муль-
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тиметри середнього класу відкалібровані так, щоб правильно 
показувати лише синусоїдальні сигнали - вимірювання несину-
соїдальних, спотворених сигналів дасть неточний результат. 
Прилади True RMS точно вимірюють всі три типи сигналів. 
 

14.3 Специфікація Bluetooth 
Версія .................................................................................. v4.0+EDR 
Діапазон частоти ..................... 2400 МГц…2483,5 МГц (смуга ISM) 
Захисна смуга..................................................... 2 МГц < f < 3,5 МГц 
Спосіб модуляції ......................................GFSK, 1 Мбіт/с, 0,5 Гаусс 
Діапазон прийому сигналів .......................................... -82…-20 дБм 
Мінімальна потужність передачі .................................. -18…+4 дБм 
 

14.4 Дані вбудованого акумулятора 
Разміри модуля ............................................................. 20,0 x 3,2 мм 
Маса ................................................................................................. 3 г 
Позначення ............................... ANSI / NEDA-5004LC, IEC-CR2032 
Номінальна напруга....................................................................3,0 В 
Ємність ................................................................................... 240 мАч 
Час зберігання ............................................................................ 5 лет 
Тип електроліту .................................................. Літієво-полімерний  
Стандарт ................................................................... GB/T 1827-2000 
 

14.5 Специфікація акумулятора 
Номінальна напруга....................................................................7,4 В 
Напруга зарядки ..........................................................................8,4 В 
Ємкність ............................................................................... 2400 мАч 
Максимальне число циклів заряду ............................................. 500 
 

14.6 Стандартна комплектація 
До складу стандартного комплекту, що поставляється виро-

бником, входять: 
• Мультиметр CMM-60, 
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• вимірювальні провода (2 шт.), 
• заглушки для вимірювальних гнізд (2 шт.), 
• температурний датчик, 
• адаптер типу K температурного датчика, 
• зарядний пристрій 10 В 1000 мА, 
• адаптер для зарядного пристрою, 
• керівництво з експлуатації, 
• копія сертифікату відповідності, 
• копія декларації відповідності 
• CD диск. 

15  Відомості про виробника 
SONEL SA, Poland, 58-100 Swidnica, ul. Woкulsкiego 11 

Tel: +48 74 85 83 800 
Fax: +48 74 85 83 809 
E-mail: sonel@sonel.pl 
Internet:www.sonel.pl 

 

16  Відомості про постачальника 
ТОВ «СОНЕЛ» 

Проспект Леся Курбаса 2Б 
03148 Київ 

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

www.sonel.ua 
sonel@meta.ua 

 
 

          Дата: «      »                                      20     р. 
 
       Тип: СММ - 60                         №                     

 
Гарантія 24 місяці 

mailto:sonel@sonel.pl
https://www.sonel.pl/pl/
http://www.sonel.ua/
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