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Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu 
hoolikalt ohutusnõuete ja juhenditega, elektrilöögi ja 
vigastuste oht!

Hoiatus
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Tutvustus
Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt 

selle kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega.

Digitaalne induktiivsuse mahtuvuse mõõtja mudel UT602/
UT603 (edaspidi "seade") on 3 1/2 kohaline stabiilse
kasutustulemusega, moodsa disainiga ja väga usaldusväärne
käeshoitav mõõteseade.

Mudeliga UT602 saab mõõta induktiivsust ning mudeliga
UT603 saab mõõta mahtuvust ja induktiivsust. Mõlemaga
saab mõõta takistust, transistorit, dioodi ja pidevust.

Mudelil UT602 on lisaks andmehoiu funktsioon.
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Pakend sisaldab
Kontrollige pakendit avades seadet ja lisasid:

                                                                                            
Nr Kirjeldus       TK

1

2

3

Kasutusjuhend

Testklamber

9V alkaline patarei (NEDA1604, 6F22

või 006P) (seadmes)

  1 tk   

1 tk

   1 tk

Kui mõni osa on puudu või defektne, kontakteeruge koheselt
kohaliku edasimüüjaga.

Ohutusnõuded
Seade vastab standardile EMC EN61326. Kasutage seadet
vastavalt selle juhendile ja ohutusnõuetele, vastasel juhul
võite selle kaitse rikkuda.

Hoiatus tähistab tingimusi ja tegevusi mis võivad põhjustada
ohtliku olukorra kasutajale või rikkuda seadet või testitavat
objekti.

Märkus märgib olulist informatsiooni.

Kasutatavate elektrisümbolite selgituse leiate leheküljelt 7.



Hoiatus
Elektrilöögi ja vigastuste ohu ning seadme ja mõõdetavate
objektide rikkumise vältimiseks järgige alati ohutusnõudeid
ja kasutusjuhendit.

Kontrollige enne seadme kasutamist selle korrasolekut,
ärge kasutage katkise või avatud ümbrisega seadet või
seadet millel esineb pragusid või puuduvaid osi.
Kontrollige et konnektorite ümber olev isolatsioon oleks
terve. Kontrollige testklambrite korrasolekut. Asendage
kahjustatud testklambrid koheselt, enne seadme
kasutamist sobivate tervete klambritega.
Ärge ühendage seadmega pinget.
Pöördlüliti peab olema korrektses asendis enne
mõõtmist. Mõõtmise ajal ei ole lubatud selle asendit
muuta, see võib seadme rikkuda.
Elektrilöögi ja seadme rikkumise oht- ärge kasutage
terminalide ja maanduse vahel rohkem kui 30Vrms.
Kasutage mõõtmisel korrektseid terminale, funktsioone ja
vahemikke.
Ärge kasutage ega hoiustage seadet kõrge
temperatuuriga, niiskes, plahvatusohtlikus, tuleohtlikus
või tugeva magnetväljaga keskkonnas. Seadme
töötulemused võivad peale niiskumist halveneda.
Eemaldage elektriringist vool ja laadige kõik
kondensaatorid tühjaks enne kui mõõdate takistust,
pidevust, mahtuvust või dioode.
Asendage patarei niipea kui kuvatakse tühjeneva patarei
indikaator    . Tühjeneva patareiga võivad mõõte-
tulemused olla ebatäpsed ning põhjustada elektrilöögi ja
vigastuste ohu.

l

l

l
l

l

l

l

l

l

Ohutusnõuded
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Eemaldage seadme testklambrid ning lülitage seade välja
enne seadme ümbrise avamist.
Kasutage asendusosadena ainult sama mudelinumbri või
identsete elektriliste näitajatega varuosasid.
Seadme siseosi ei olel lubatud muuta, see võib seadme
rikkuda ning põhjustada õnnetusjuhtumi.
Kasutage ümbrise puhastamiseks pehmet lappi ja
pehmetoimelist puhastusvahendit. Ärge kasutage
abrasiive ega lahusteid.
Kui seadet ei kasutata, lülitage see välja. Kui seadet ei
kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest patareid.
Kontrollige et patareid ei lekiks ning eemaldage lekkivad
patareid koheselt.

l

l

l

l

l

l
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Lx
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Elektrisümbolid

Maandus

Topeltisolatsioon

Patarei tühjeneb

Pidevustest

Diood

Mahtuvustest

Induktiivsuse test

Kaitse

Hoiatus. Järgige kasutusjuhendit
Vastab EL standarditele
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Seadme tutvustus (joonis 1)

1. LCD ekraan
2. Andmehoid (UT602) või L-C lüliti (UT603)
3. Transistori ühendus
4. Takistuse, dioodi ja pidevuse sisendterminal
5. Mahtuvuse sisendterminal (UT602) või mahtuvuse ja

induktiivsuse sisendterminal (UT603)
6. Pöördlüliti
7. Voolulüliti

(Joonis 1)



Vool

Hold

(ainult

UT602)

L-C

(ainult 

UT603)
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Funktsiooninupud
Järgnevast tabelist leiate funktsiooninuppude kasutamise
kirjelduse.

 Nupp      Kirjeldus

Vajutage seadme sisselülitamiseks

Vajutage uuesti seadme väljalülitamiseks

Vajutage üks kord HOLD reziimi käivitamiseks,

ekraanil kuvatakse  

Vajutage reziimist väljumiseks uuesti,             kustub
ekraanilt

Vajutage L-C alla, mahtuvuse reziimi avamiseks

Vajutage L-C üles, induktiivsuse reziimi avamiseks



β
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Ekraani sümbolid (joonis 2)

(Joonis 2)

Patarei tühjeneb.

       Hoiatus: valede lugemite vältimiseks,

mis võivad põhjustada elektrilöögi või

vigastuste ohu, asendage tühjenev 

patarei koheselt

Transistori test

Dioodi test

Pidevuse sumisti sees

Nr       Sümbol Tähendus

1

2

3

4



Kontrollige et patarei ei oleks tühjenemas (

tühjenemisindikaatorit ei kuvata)

Pöörake enne mõõtmist tähelepanu sisendterminalide
kõrval olevale          märgistusele

l

l

Hoiatus

Seadme ja testitava objekti rikkumise vältimiseks
eemaldage enne mõõtmist ringist vool ning laadige kõik
kondensaatorid tühjaks.
Takistuse vahemikud on       20     , 200    , 2k    , 20k     ,200k     ,
2M    , 20M     ning  2000M    .

1.

2.
3.

Takistuse mõõtmiseks:
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Mõõtmiste teostamine

A. Takistuse mõõtmine (joonis 3)

(Joonis 3)

Kinnitage punane testklamber         terminali ning
must testklamber COM terminali.
Keerake pöördlüliti                  vahemikku.
Ühendage testklambrid mõõdetava objektiga.
Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile.



Mõõtes vahemikku   20       ja   200     ,   võivad testklambrid
põhjustada    0.1 - 0.3      lugemivea. Täpse lugemi
saavutamiseks madala takistuse mõõtmisel, see tähendab
vahemikus  20      ja    200       , lühistage enne mõõtmist
sisendterminalid ja salvestage saadud näit (nimega lugem
X).  (X) on testklambrite lisatakistus.
Seejärel kasutage võrrandit:
mõõdetud takistuse väärtus (Y) - (X) = täpne takistuse
väärtus.
Seade kuvab "1" kui sisend puudub, näiteks avatud ringiga.
Suure takistuse mõõtmisel (>1M   ), võtab 
lugemi stabiliseerumine mõne hetke aega.                      
Kui mõõtmine on lõpetatud, eemaldage testklambrite 
ühendus mõõdetavast ringist ning eemaldage testklambrid 
seejärel seadme sisendterminalidest. 

l

l
l

l
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Märkus



Hoiatus

Seadme ja testitavate seadmete rikkumise vältimiseks
eemaldage enne dioodi ja pidevuse mõõtmist ringist vool
ning laadige kõik kondensaatorid tühjaks.
Elektrilöögi ja seadme rikkumise vältimiseks ärge ühendage
seadmega suuremat kui DC 60V või AC 30V pinget.

Dioodi test

1.

2.
3.

Kasutage dioodi testi dioodide, transistorite ja teiste
pooljuhtide kontrollimiseks. Diooditest saadab voolu läbi
pooljuhi mõõdab ühenduse pinge langust.

Dioodi ringiväliseks testiks:
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(Joonis 4)

Ühendage punane testklamber                         terminali ning
must COM terminali.
Keerake pöördlüliti          asendisse.
Pooljuhtkomponendi edastatava pingelanguse lugemiks
ühendage punane testklamber komponendi anoodiga ja
must testklamber katoodiga.
Ekraanile kuvatakse dioodi edastatava pinge languse
ligilähedane väärtus.

B. Dioodi ja pidevustest (joonis 4)

Punane



Ringis peaks hea diood andma edastatava pinge languse
lugemi 500mV kuni 800mV; kuid vastupidise pinge languse
lugem võib olla erinev, sõltuvalt teiste liikumisteede
takistusest anduri otste vahel.
Ühendage testklambrid korrektsetesse terminalidesse,
ebakorrektse ühenduse puhul kuvab seade ekraanile "1".
Dioodi ühik on Volt (V), kuvatakse positiivse ühenduse
pinge languse väärtus.
Testi lõpetades eemaldage testklambrid mõõdetavast
ringist ning seejärel seadme sisendterminalidest.

l

l

l

Pidevuse testimine
Pidevuse testimiseks:
1.

2.
3.

4.

5.

Ekraanile kuvatakse avatud ringi puhul "1".
Testimise lõppedes eemaldage testklambrid mõõdetavast
ringist ning seejärel seadme sisendterminalidest.

l
l

14

Mudel UT602/603: KASUTUSJUHEND

Märkus

Ühendage punane testklamber terminaliga
ning must COM terminaliga.
Keerake pöördlüliti  asendisse.
Ühendage testklambrid mõõdetava
objektiga.
Seade piiksub pidevalt kui testitava ringi
takistuse    väärtus     on           10     . Piiksuv teavitusheli
võib kõlada või mitte kõlada, kui testitava ringi takistus
on >10  .
Testväärtus kuvatakse ekraanile.

Märkus



Hoiatus

Seadme ja testitavate seadmete rikkumise vältimiseks
eemaldage enne mõõtmist ringist vool ning laadige kõik
kondensaatorid tühjaks.
Kasutage kondensaatorite tühjakslaetuse kontrollimiseks
DC pinge funktsiooni.

Seadme mahtuvusvahemikud on: 2nF, 20nF, 200nF, 2µF,
20µF, 200µF ning 600µF.

Mahtuvuse mõõtmiseks:
    Keerake    pöördlüliti F  mõõtereziimi.   Kui   mõõdetava

kondensaatori väärtus ei ole teada, kasutage esmalt
maksimaalset 600µF mõõteasendit ja vähendage seda
samm-sammult kuni korrektse tulemuseni ja ülekoormuse
näidu "1" kustumiseni.

    Ühendage punane testklamber CAP + terminali ning
    must CAP - terminali. Väikese väärtusega
    kondensaatori mõõtmisel kasutage
    väikese väärtuse sisendit.

Ühendage testklamber kondensaatori positiivse ja must
testklamber kondensaatori negatiivse klambriga.
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile.

1.

2.

3.

4.

15

Mudel UT602/603: KASUTUSJUHEND

C. Mahtuvuse mõõtmine (ainult UT603 joonis 5)

(Joonis 5)



Testklambrite mahtuvuse mõju minimeerimiseks peaksid
klambrid olema võimalikult lühikesed; kasutage väikese
mahtuvuse mõõtmisel väikese väärtuse sisendit.
Seadmega ei saa mõõta kondensaatori kvaliteeti.
Suure kondensaatori mõõtmisel kontrollige et kontakt
oleks stabiilne ja usaldusväärne.
Kui testitav kondensaator lekib või on kahjustustatud ning
testitav väärtus ei ole stabiilne, võib kondensaator olla
defektne. Kasutage kontrollimiseks teisi vastavaid
töövahendeid.
Eeemaldage mõõtmise lõppedes testklambrid
mõõdetavast ringist ning seejärel seadme
sisendterminalidest.

l

l
l

l
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Märkus



Induktiivsuse testimiseks:
 Keerake pöördlüliti Lx mõõtereziimi.
  Kui testitav väärtus ei ole teada, kasutage alustades

maksimaalset vahemikku ning liikuge samm-sammult
allapoole kuni korrektse tulemuseni.

     Ühendage testklambrid vastavate
Lx sisendterminalidega.
Ühendage testklambrid testitavaga.
Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile.

Mõõtes 2mH, lühistage esmalt testklamber, seejärel
teostage mõõtmine. Tegeliku väärtuse saamiseks lahutage
seejärel testväärtusest lühistusväärtus.
Mõõtes väikese väärtusega induktiivsust, kasutage väikese
väärtuse sisendit.
Seadmega ei saa mõõta induktiivsuse kvaliteeti.
Mõõtmist lõpetades eemaldage testklambrid mõõdetud
ringist ning seejärel seadme sisendterminalidest.

l

l

l
l
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D. Induktiivsuse mõõtmine (joonis 6)

(Joonis 6)

1.
2.

3.

4.

5.

Märkus:



Mõõtmiseks:
     Keerake pöördlüliti hFE mõõtereziimi.
     Kontrollige et transistor on PNP või NPN tüüpi.
   Ühendage   mõõdetav   transistor   vastava Transistor

sisendiga.
Ekraanile kuvatakse lähim väärtus.

Mõõtmise lõppedes eemaldage testklambrite ühendus
mõõdetavast ringist ning seejärel seadme
sisendterminalidest.

l
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E. Transistori hFE mõõtmine (joonis 7)

(Joonis 7)

1.
2.
3.

4.

Märkus:



Induktiivsuse sisendterminali kaitse (UT602):
0.315A,        250V,      kiirkaitse,     5x20 mm.
Induktiivsuse ja mahtuvuse sisendterminali  kaitse
(UT603):
0.315A,    250V,    kiirkaitse,           5x20 mm.
Max kuva: 1999.
Mõõtekiirus: uuendus 2-3 korda/sekundis.
Polaarsus: automaatne (kuva "-" kui negatiivne)
Ülekoormus: kuva "1"
Vahemik: manuaalvahemik
Temperatuur:

Töö: 0oC~40oC (32oF ~104oF).
Hoiustamine: -10oC~50oC (14oF~122oF).

Õhuniiskus:
75% @ 0oC - 30oC;
50% @ 31 - 40oC.

Altituud:
Töö: 2000 m.
Hoiustamine: 10000 m.

Patarei: üks 9V Alkaline (NEDA1604, 0062, 6F22 või
006P).
Patarei tühjenemise indikaator:           kuva
Mõõtmed: 172 x 83 x 38 mm.
Kaal: ca 310g (patareiga).
Nõuetelevastavus: EMC EN61326.
Sertifikaat:  .

l

l
l
l
l
l
l

l

l

l

l
l
l
l
l
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Tehnilised andmed



Ülekoormuskaitse: 250V DC või AC rms kõik vahemikud.   
20M       vahemikus, lühistage testjuhtmed, ekraaninäit
on lühistamisel 12 arvu. Mõõtmisel lahutage see lühistatud
tulemus mõõtmistulemusest.
Mõõtes                 20         ja   200        vahemikku,
lühistage testklambrid ning lahutage täpseks
mõõtetulemuseks saadud väärtus hiljem mõõteväärtusest.

l
l

l

Täpsus:          (a% lugem + b arvu), garanteeritud 1a jooksul. 
Töötemperatuur:                  23oC   5oC.
Suhteline niiskus: < 75%.
Temperatuurikoefitsent: 0.1 x (määratud täpsus) / 1oC

20
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Täpsus

A. Takistuse test

 Vahemik Resolutsioon     Täpsus

20

200

2k

20k

200k

2M

20M

2000M

0.01

0.1

1

10

100

1k

10k

1M

(1%+5)

Märkus:

UT602 UT603

(0.8%+3)

(0.8%+1)

[2%(rdg-12)+5]

Ainult viitena



Diood:
Avatud ringi pinge ca 5.8V, edastusvool ca 1mA.
Pidevus

 10 , pidev piiksumine.
> 10 , piiksumine võib kõlada või mitte.

l

l

Ülekoormuse kaitse
0.315A,      250V,       kiirkaitse,      5x20 mm
Mahtuvuse mõõtmine:
1F=103mF = 106µF= 109nF = 1012pF
Laadige kõik kondensaatorid enne mõõtmist tühjaks.

l

l

l
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B. Pidevus & dioodid

Vahemik     Resolutsioon       
Ülekoormus-

                                                              kaitse
Funktsioon

Diood

Pidevus

1mV

1
250V rms

Märkus:

C. Mahtuvuse test (ainult UT603)

Vahemik  Resolutsioon         Täpsus Test: sagedus
/pinge

2.000nF

20.00nF

200.0nF

2.000µF

20.00µF

200.0µF

600µF

0.001nF

0.01nF

0.1nF

0.001µF

0.01µF

0.1µF

0.001mF

(1%+5)

(4%+5)

   Ainult viitena

1kHz/150mV

100Hz/15mV

100Hz/1.5mV

Märkus:



Induktiivsuse mõõtmine: 1H=103mH = 106µΗ.
Ülekoormuse kaitse:
0.315A,    250V,    kiirkaitse,           5x20 mm

l
l

Kuvatav väärtus on
testitud transistori
(NPN, PNP) lähim

väärtus(0~1000 )
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E. Transistor

Vahemik Resolutsioon                                        Märkus

hFE
Vce  5.8V

I bo  10µA

Test-

tingimus

1

0.001mH

0.01mH

0.1mH

0.001H

0.01H

0.1H

(2%+8)

(5%+5)

(5%+15)

1kHz/150µA

100Hz/15µA

UT602

D. Induktiivsuse test

Vahemik Resolutsioon Täpsus Test: sagedus
        /vool

2mH

20mH

200mH

2H

20H

200H   Ainult viitena

UT603

Märkus:



Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada või hooldada,
pöörduge vajadusel kvalifitseeritud spetsialisti poole.

Elektrilöögi ja seadme rikkumise vältimiseks kaitske seadet
vedelike ja niiskuse eest.

Hoiatus

Puhastage seadme ümbris perioodiliselt niiske lapi ja
pehmetoimelise puhastusvahendiga. Ärge kasutage
abrasiive ega lahusteid.
Niiskus või mustus terminalides võib testtulemust
mõjutada, puhastage terminalid vatitikuga.
Lülitage seade välja kui seda ei kasutata. Kui seadet ei
kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest patareid.
Ärge hoiustage seadet niiskes, kuumas või tugeva
magnetväljaga keskkonnas.

l

l

l

l
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Hooldus

A. Üldhooldus



Hoiatus

Valelugemite vältimiseks, mis võivad põhjustada
elektrilöögi või vigastuste ohu, asendage patareid alati kohe
kui kuvatakse patarei tühjenemise     "    " indikaator.

Lülitage seade välja ning eemaldage kõik ühendused
terminalidest.
Eemaldage patareipesa kaane kinnituskruvi ning avage
patareipesa kaas.
Eemaldage patarei patareipesast.
Asendage patarei uue 9V alkaline patareiga (NEDA1604 või
0062 või 6F22 või 006P)
Kinnitage patareipesa kaas kruviga kohale.

1.

2.

3.
4.

5.
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B. Patarei vahetamine (joonis 8)

(Joonis 8)

Patarei vahetamine:



Hoiatus
Elektrilöögi ja õnnetusjuhtumite või vigastuste vältimiseks
kasutage AINULT sobivate näitajatega ja korrektselt
paigaldatud kaitsmeid.
Kaitsme vahetamine:

Lülitage seade välja ning eemaldage kõik ühendused
terminalidest.
Eemaldage patareipesa kinnituskruvi ja eemaldage
patareipesa seadmest.
Eemaldage kinnituskruvid ja eraldage seadme ülaosa selle
alaosast.
Eemaldage kaitse seda ettevaatlikult tõmmates
hoidikust.
Kasutage asendamiseks AINULT identset tüüpi ja
näitajatega kaitsmeid, ning kontrollige et kaitse oleks
korrektselt paigaldatud.
Kaitse    1:    0.315A,    250V,    kiirkaitse,          5x20 mm.
Taasühendage patareipesa seadmega ning kinnitage
kinnituskruviga.
Taasühendage seadme üla- ja alaosa ning kinnitage kruvid.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kaitsmete vahetamine on harva vajalik. Kaitsme läbipõlemise
põhjuseks on alati ebakorrektne kasutamine.
Tootjal on õigus kasutusjuhendit muuta ilma sellest eelnevalt
teavitamata.

C. Kaitsme vahetamine (joonis 9)

(Joonis 9)

KRUVI
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Tootja:

Peakorter:
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