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Tutvustus

Uut tüüpi UNI-T UT50 seeria multimeeter on
3 1/2 näiduga stabiilne ja usaldusväärne
käeshoitav mõõteseade. Seadmel on hulk
integreeritud vooluringe, A/D konverter ja 
täielik ülekoormuskaitse. Seadmega saab 
mõõta DC voolu, AC voolu, DC pinget, 
AC pinget, takistust, mahtuvust, dioode, 
temperatuuri, sagedust ja pidevust.
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Ohutusnõuded

l UNI-T UT50 seeria vastab IEC 61010:
      saastetase 2, ülepinge kategooria (CAT I
      1000V ning CAT II 600V), topeltisolatsioon.
      Kasutage ainult vastavalt kasutusjuhendile,
      vastasel juhul võite seadme kaitse rikkuda.
l CAT I- signaalitase, telekommunikatsioon,
      elektroonika vähese ülepingega.
l CAT II - kohalikul tasemel, seadmed,
      seinakontaktid, kaasaskantavad seadmed.
l Kasutage ainult lubatud pingevahemikes.
      Kui pingevahemik pole kahtluseta teada,
      tuleb kasutada sobivat eelskaalat (10:1).

l Ärge kasutage seadet mille mõni osa on
      katki või avatud.
l Kontrollige enne mõõtmist, et määratud
      oleks sobiv vahemik.
l Kontrollige enne seadme kasutamist
      ümbrise ja testjuhtmete korrasolekut.
l Ühendage punane ja must testjuhe
      korrektsetesse sisendterminalidesse.
l Ärge kasutage maksimaalsest
      vahemikust suuremat sisendväärtust,
      see võib seadme rikkuda.
l Ärge muutke pöördlüliti asendit pinge ja
      voolu mõõtmise ajal, see võib seadme
      rikkuda.
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l Asendage patarei koheselt kui kuvatakse
      patarei    "    " tühjenemise indikaator.
      Tühjenev patarei võib põhjustada
      valelugemi mis võib põhjustada
      elektrilöögi ja vigastuste ohu.
l Lülitage seade välja kui seda ei kasutata.
      Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul,
      eemaldage sellest patarei.
l Ärge kasutage seadet ebasobivas,
      näiteks niiskes keskkonnas.
l Seadet ei ole lubatud muuta.
l Puhastage seade perioodiliselt niiske lapi
      ja pehmetoimelise puhastusvahendiga.
      Ärge kasutage abrasiive ega lahusteid.

l Elektrisümbolid:

Patarei tühi              Maandus
Hoiatus         Topeltisolatsioon
AC  Diood

Ohtlik pinge

DC  Sumisti
Kaitsmed

l Kasutage ainult sobivate näitajatega 
      asenduskaitsmeid.
l Elektrilöögi ja kahjustuste vältimiseks
      ärge kasutage rohkem kui 1000V "COM" 
      terminali ja maanduse vahel.
l Olge eriti ettevaatlik kasutades suuremat
      kui 60V (DC) või 30Vrms (AC) pinget, 
      elektrilöögi oht!

l Kasutamiseks ainult siseruumides.
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A.   Seadme tutvustus

l 32 vahemikku.
l LCD ekraan, märgikõrgus 27mm.                    
l Ülekoormuse kuva l.
l Max kuva 1999 (3 1/2 märki).
l Täisvahemiku ülekoormuskaitse.
l Automaatne väljalülitus (ainult mudelid 
      UT53, UT54 ja UT55).
l Temperatuur:
       Töö: 0oC...40oC (320F...1040F).
   Hoiustamine: -10oC...50oC (140F...1220F).
l Altituud:
      Töö: 2000m
      Hoiustamine: 10000m.
l Suhteline niiskus: Max 80% temperatuuriga 
      kuni 31oC, väheneb lineaarselt kuni 50% 
      suhtelise niiskuseni temperatuuril 40oC.
l Patarei tühjenemise "    " indikaator. 

l Kanderihm.
l Tugijalg, kolm vaatenurka ekraani lihtsaks 
       jälgimiseks. 
l Mõõdud: 190mm x 88mm x 34mm.
l Kaal: ainult seade (ilma testjuhtmeteta) 
      ca 270g. Seade + ümbris + tugi ca 550g.

l Patarei tüüp: 9V NEDA 1604 või 6F22 või 006P
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B. Tehnilised andmed

Täpsus aasta jooksul peale kalibreerimist, 
töökeskkonna temperatuur 23oC  +/- 5oC, 
suhteline õhuniiskus < 75%. 

Täpsus näidatud: +/- (a% lugem + arvu)

B-1 DC pinge

Sisendi impedants: kõik vahemikud 10MΩ .
Ülekoormuse kaitse: 200mV on 250VDC või AC RMS. 
Kõik teised vahemikud 750Vrms või 1000Vp-p.        

B-2 AC pinge

Sisendi impedants: kõik vahemikud 10MΩ.
Sagedus:   40Hz - 400Hz .
Ülekoormuse kaitse: 200mV on 250VDC või AC RMS.
Kõik teised vahemikud 750Vrms või 1000Vp-p.
Kuva: keskmine väärtus (siinuslaine RMS).

200mV
2V

20V
200V

1000V

100µV
1mV

10mV
100mV

1V

Vahemik Resolutsioon

 (0.5% +1)

UT51 UT 52  UT53 UT54  UT55
Täpsus

 (0.8% +2)

200mV
2V

20V
200V
750V

100µV
1mV

10mV
100mV

1V

Vahemik  Resolutsioon
UT51 UT 52  UT53 UT54  UT55

Täpsus

(1.2% +3)

(0.8% +3)

(1.2% +3)
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B-3 DC vool

Ülekoormuse kaitse:

20µA
200µA
2mA

20mA
200mA

2A
10A
20A

0.01µA
0.1 µA
1 µA
10µA

100 µA
1mA

Vahemik  Resolutsioon
UT51   UT 52 UT53 UT54 UT55

Täpsus

(2%+5)

(0.8%+1)

(1.5%+1 )

(0.8%+1)

10mA

(1.5%+1)
(2%+5)

(2%+5 )

Mudel UT51:
2A, 250V kiirkaitse, φ5x20mm (alla 2A
vahemiku).
10A, 250V kiirkaitse, φ5x20mm(vahemik 10A).
Mudel UT52/53/54/55:
315mA, 250V kiirkaitse, φ5x20mm (kaitsmeta
20A vahemik).
Max voolusisend:
Mudel UT51: 10A (kõrge voolu mõõteaeg
max 10 sekundit või väiksem, intervallaeg
kahe mõõtmise vahel peab olema pikem kui
15 minutit).
Mudel UT52/53/54/55: 20A  (kõrge voolu
mõõteaeg max 15 sekundit või väiksem,
intervallaeg kahe mõõtmise vahel peab olema
pikem kui 15 minutit).
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B-4 AC vool

200µA
2mA

20mA
200mA

2A
10A
20A

0.1µA
1µA

10µA
100 µA

1mA

Vahemik  Resolutsioon
UT51   UT 52 UT53 UT54 UT55

Täpsus

(1%+3)
(1%+3)

10mA
(1.8%+3)
(3%+7)

(3%+7 )

(1.8%+3)

(1.8%+3)

Ülekoormuse kaitse:
Mudel UT51:
2A, 250V kiirkaitse, φ5x20mm (alla 2A vahemiku)
10A, 250V kiirkaitse, φ5x20mm (10A vahemik).     
Mudel UT52/53/54/55:
315mA, 250V kiirkaitse, φ5x20mm (20A vahemik 
kaitsmeta).
Max voolusisend:
Mudel UT51: 10A (mõõteaeg vähem kui 10 
sekundit, ooteaeg kahe mõõtmise vahel vähemalt 
15 minutit. 
Mudel UT52/53/54/55: 20A  (mõõteaeg vähem kui 
15 sekundit, ooteaeg kahe mõõtmise vahel 
vähemalt 15 minutit. Pinge languse mõõtmine: 
täisvahemik on 200mV. Kuva: keskmine väärtus 
(siinuslaine RMS).
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B- 6  Mahtuvus

Testsignaal: ca 400Hz  40mVrms

Vahemik  Resolutsioon
UT51 UT 52  UT53 UT54  UT55

Täpsus

(4% +3)

2nF
20nF

200nF
2µF

20µF

1pF
10pF

100pF
1nF

10nF

B-5  Takistus

200Ω
2KΩ

20KΩ
200KΩ
2MΩ

20MΩ
200MΩ

0.1Ω
1Ω

10Ω
100Ω
1KΩ

10KΩ
100KΩ

Vahemik  Resolutsioon
UT51 UT 52  UT53 UT54  UT55

Täpsus

(0.8% +1)

(0.8% +3)

(1% +2)
[5%(-10) +10]

B-7  Sagedus

 Vahemik Resolutsioon
UT51

Täpsus
UT52 UT53 UT54 UT55

2kHz
20kHz

1Hz
10Hz

(2%+5)
(1.5%+5)

Pinge avatud ringis:          700mV (200MΩ 
vahemik, avatud ringi pinge ca 3V).
Ülekoormuse kaitse: kõik vahemikud 250VDC 
või AC RMS .
Märkus: 200MΩ vahemikus lühistades on 10 
arvu kuva ekraanil normaalne, arvestage 10 
arvu mõõtmise ajal mõõdetavast lugemist maha. 
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Ülekoormuse kaitse: 250V DC või AC RMS.

B-10 Transistori hFE test

Vahemik    Märkus                  Mõõtetingimus

hFE
Mõõta saab NPN või
PNP transistori hFE.
Vahemik: 0-1000β

Põhil. polaarsuse vool 
ca 10µA,Vce ca 2.8V

B-9  Dioodi test ja pidevustest heliga
Vahemik Märkus Mõõtetingimus

Kuva: dioodi edas-
tatava pinge ligikaudne
väärtus, ühik "mV"

Edastatav DC vool ca 
1mA Tagasi DC pinge ca 
2.8V

Pinge avatud ringis ca  
2.8V

“  ”

“     ”

B-8  Temperatuur

Vahemik     Resolutsioon Täpsus
UT51,52,53 UT53 UT55

(5%+3)
(1%+3)

2%

-20
oC

...
1000

oC
1

oC

-20
oC ... 0oC

0
oC... 400

oC
400

oC ...
1000

oC

Sisendi tundlikkus:   100mVrms.
Ülekoormuse kaitse: 250Vrms.
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Sumistiheli kui pidevuse
takistus on Kuva:
ligikaudne väärtus. :ühik



C.  Mõõtmine
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Ettevaatust: 
(1) Kui ekraan ei tööta või kuvatakse patarei tühjenemise
indikaator, asendage koheselt patarei.
(2) Ärge ületage kunagi max sisendpinge või voolu limiite
mis on märgitud sisendite juures, vastasel juhul riskite
vigastuste ja seadme rikkumisega.
(3) Keerake pöördlüliti sobivasse vahemikku enne
mõõtmise teostamist.

1  Voolulüliti 2  Mahtuvuse ühendus
3  Ekraan 4  Temperatuuri ühendus
5  Pöördlüliti 6  Transistori ühendus
7  Sisend



Ettevaatust

“   ”

Ettevaatust

“     ”
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C-1 DC pinge mõõtmine
1. Ühendage must testjuhe COM pessa ja punane

V pessa.
2. Keerake pöördlüliti asendisse
3. Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga.
    Mõõdetud väärtus ja punase testjuhtme
    polaarsus kuvatakse ekraanile.

1) Kui mõõdetava pinge väärtus ei ole teada,
 alustage alati kõrgeimast vahemikust ning
 vähendage seda samm-sammult, kuni korrektse
    tulemuseni.
2) Kui ekraanile kuvatakse ülekoormuse näit "1",
    määrake kõrgem mõõtevahemik.

näitab et lubatud ei ole kasutada suuremat
    kui max sisendlimiiti 1000V, vastasel korral 
    võite seadme rikkuda.
4) Olge eriti ettevaatlik, mõõtes kõrget pinget.

C-2 AC pinge mõõtmine
1. Ühendage must testjuhe COM porti ja punane
 testjuhe V porti.
2. Keerake pöördlüliti asendisse
3. Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga.

Järgige ohutusnõudeid
näitab et ei ole lubatud ületada

max sisendi limiiti 750V, vastasel juhul
rikute seadme.



Ettevaatust

“    ”

1)   Järgige voolu mõõtmisel ohutusnõudeid.

Ettevaatust

Mudel UT51-55: KASUTUSJUHEND
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C-3 DC voolu mõõtmine
1. Ühendage must testjuhe COM porti. Mõõtes
    200mA (UT51 on 2A) või väiksemat, ühendage
    punane testjuhe mA porti. Mõõtes 20A (10A) või
    väiksemat, ühendage punane testjuhe A porti.
2. Keerake pöördlüliti asendisse         .
3. Ühendage testjuhtmed jadana mõõdetava
    objektiga, mõõdetud väärtus ja punase testjuhtme
    polaarsus kuvatakse ekraanile.

1) Kui voolutugevus ei ole teada, alustage alati
    kõrgeimast vahemikust ning liikuge samm-sammult
    väiksemasse vahemikku, kuni korrektne lugem on
    saavutatud.
2) Ülekoormuse puhul kuvatakse ekraanile "1", määrake
    suurem mõõtevahemik.

näitab et ei ole lubatud ületada
max sisendi limiiti 200mV (UT51 on 2A), vastasel juhul
põleb kaitse läbi. 20A vahemikul kaitsme kaitse puudub,
mudeli UT51 10A vahemikul on kaitse olemas.

C-4 AC voolu mõõtmine
1. Ühendage must testjuhe COM porti.
    Mõõtes 200mA (UT51 on 2A) või väiksemat,
    ühendage punane testjuhe mA porti. Mõõtes 20A
    (10A), ühendage punane testjuhe A porti.
2. Keerake pöördlüliti asendisse        .
3. Ühendage testjuhtmed jadas mõõdetava objektiga.



C-5 Takistuse mõõtmine

Ettevaatust

C-6 Mahtuvuse mõõtmine
Pidage meeles et mahtuvuse mõõtmisel 
vahemikke muutes võtab nulliviimine mõne 
hetke aega. Kõikuv lugem ei mõjuta täpsust. 

1)   Seadme ja testitavate seadmete rikkumise
      vältimiseks eemaldage enne mahtuvuse
      mõõtmist vooluühendus ja laadige 
      kondensaatorid tühjaks. 
2)   Ühendage kondensaator vastava pordiga. 
3)   Suure mahtuvuse mõõtmisel võtab lugemi 
      stabiliseerumine mõne hetke aega.
4) Ühik: 1pF=10-6µF, 1nF = 10-3µF
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1. Ühendage must testjuhe COM porti ja punane
    testjuhe          porti.
2. Keerake pöördlüliti asendisse         .
3. Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga.

1) Kui ekraanile kuvatakse ülekoormuse näit "1", siis
    määrake kõrgem mõõtevahemik. Kui takistus on
    suurem kui 1M      võtab näidu stabiliseerumine
    mõne hetke aega, see on suure väärtusega
    takistuse mõõtmisel normaalne.
2) "1" kuvatakse avatud ringi või sisendi puudumise
    korral.
3) Kontrollige et mõõdetavad objektid, ringid ja
    komponendid ei oleks pinge all.
4) 200M      lühisringiga kuvatakse 10 arvu mis tuleb
    lahutada mõõtmistulemusest. Näiteks, mõõtes
    100M     , kuvab seade 101.0, lahutage 10 arvu.



C-7  Sageduse mõõtmine

 “        ”
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1. Ühendage punane testjuhe HZ porti ja must 
    testjuhe COM porti.
2. Keerake pöördlüliti asendisse kHz.
3. Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga.
    Mõõteväärtus kuvatakse ekraanile.

C-8 Temperatuuri mõõtmine
Ühendage temperatuurianduri üks ots seadmega ning
asetage teine ots mõõdetava objekti peale või sisse.
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile   C skaalal.

C-9 Dioodi ja kuuldav pidevustest
1. Ühendage must testjuhe COM porti ja punane
    testjuhe V porti.

Keerake pöördlüliti asendisse.

3. Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga.
    Mõõdetud väärtus kuvataske ekraanile.
4. Ühendage testjuhtmed mõõdetava objekti kahe
    otsaga, sumistiheli kõlab kui kahe otsa vaheline
    takistus on väiksem kui 70      .

C-10 Transistori hFE mõõtmine
1. Keerake pöördlüliti asendisse hFE.
2. Määrake NPN või PNP, ühendage objektid
    vastava transistori pordiga.
3. Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile.
4. Mõõtetingimus:



 15

D.  Hooldus
I. Üldhooldus
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C-11 Automaatse väljalülitumise funktsioon
         (ainult mudelid 53/54/55)
1. Seadmel on automaatne väljalülitumise funktsioon.
    Seade lülitub puhkereziimile kui seda ei ole kasutatud
    ca 15 min jooksul. Puhkereziimi ajal on voolutarbimine
    7   A.
2. Vajutage seadme taas sisse lülitamiseks kaks korda
    voolunuppu.

Käesolev seade on väga täpne elektriline testinstrument,
ärge üritage seda iseseisvalt parandada või muuta.
Järgige alati ohutusnõudeid ja kasutusjuhiseid.
1. Ärge ühendage suuremat DC pinget kui 1000V või
    AC 750V RMS.
2. Ärge ühendage pinget kui pöördlüliti on
    vooluvahemikus,      ,          ja        .
3. Ärge kasutage seadet kui selle patarei ei ole
    korrektselt sisestatud või mille alaosa ei ole korralikult
    kruviga kinnitatud.
4. Enne patarei või kaitsmete vahetamist lülitage seade
    välja ja eemaldage testjuhtmed.

Patarei vahetamine
Ettevaatust

Valelugemite vältimiseks, mis võivad põhjustada
elektrilöögi ja vigastuste ohu, asendage patarei
alati koheselt kui seade kuvab tühjeneva patarei
indikaatori.
Patarei asendamiseks:
1. Eemaldage testjuhtmed testitavast ringist ning
eemaldage seejärel testjuhtmed seadme
sisendterminalidest.



2.  Lülitage seade välja. 
3.  Eemaldage seadme ümbris.
4.  Eemaldage kummist jalad ja kruvid karbi alaosast 
     ning eraldage alaosa ülaosast.     
5.  Eemaldage vana patarei patareipesast. 
6.  Sisestage uus 9V patarei
     (NEDA 1604 või 6F22 või 006P).
7.  Taasühendage seadme üla- ja alaosa ning 
     kinnitage kruvid ja kummijalad. 
III.Kaitsmete vahetamine

Elektrilöögi, vigastuste ja seadme rikkumise 
vältimiseks kasutage seadmes AINULT lubatud 
näitajatega ja korrektselt paigaldatud kaitsmeid. 
Kaitsme vahetamine:
1.  Eemaldage testjuhtmete ühendus testitavast 
     ringist ning eemaldage seejärel testjuhtmed
     seadme sisendterminalidest. 
2.  Lülitage seade välja.
3.  Eemaldage kummijalad ja kinnituskruvid karbi 
     alaosast ning eraldage ülemine osa alumisest. 
4.  Eemaldage kaitse selle hoidikust, seda
     ettevaatlikult tõmmates. 
5.  Asendage AINULT sobivate näitajatega 
     kaitsmetega ning kontrollige et paigaldaksite
     need korrektselt, nii et need oleks kindlalt pessa
     kinnitunud. 

 UT51: 2A, 250V kiirkaitse, φ5x20mm
 (alla 2A vahemiku).
 10A, 250V kiirkaitse, φ5x20mm (10A vahemik).

Ettevaatust

Mudel UT51-55: KASUTUSJUHEND
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F.  Hoidiku kasutamine

Hoidiku kolm kasutusviisi: 
1.   Asetage lauale, tuge avamata (joonis 1). 
2.   Avage tugi väikese nurga all (joonis 2). 
3.   Avage tugi suure nurga all (joonis 3).

Joonis 1                   Joonis 2 Joonis 3

E.  Lisad

1.   Kasutusjuhend
2.   Testjuhtmed
3.   WRN-01B temperatuuriandur
      (ainult mudelid UT53 ja UT55)
4.   Hoidik (valikuline)
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 UT52/53/54/55: 315mA, 250V kiirkaitse,
 φ 5x20mm.

6.  Taasühendage seadme ülemine ja alumine
     osa ning kinnitage kruvid ja kummijalad. 
     Kaitsmete vahetamine on harva vajalik, 
     kaitsme läbipõlemine tuleneb alati seadme 
     ebakorrektsest kasutamisest. 
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 * Tootjal on õigus juhendit muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata. *

G.  Hoiurihma kasutamine

Kinnitage rihm vastavalt allolevale joonisele. 
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