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Ülevaade 
See kasutusjuhend sisaldab ohutusteavet ja ohutusjuhiseid. Palun lugege asjakohane 
informatsioon hoolikalt läbi ja järgige rangelt kõiki hoiatusi ning märkusi. 

 Hoiatus 
Elektrišoki või kehavigastuste vältimiseks lugege enne mõõturi kasutamist 
hoolikalt jaotisi „Ohutusalane teave“ ja „Ohutu kasutamise eeskirjad“. 
 
Digitaalne multimeeter, mille mudelid on UT61A, UT61B, UT61C, UT61D (tegelik 
ruutkeskmise väärtus) ja UT61E (tegelik ruutkeskmise väärtus) (edaspidi „mõõtur“) on 
automaatse vahemiku määramisega multimeeter. Mõõtur omab piisava isolatsiooni 
pakkumiseks täiustatud „koinjektsiooni“ võimekust. 
 
Mõõturiga saab mõõta vahelduvpinget/alalispinget, alalisvoolu ja vahelduvvoolu, takistust, 
dioode, pidevust, mahtuvust, sagedust, temperatuuri (°C või °F), hFE-d ja olemas on ka 
EF-funktsioon. Lisaks tavapärastele mõõtmisfunktsioonidele on olemas RS232C- või 
standardne USB-jadaport, andmete säilitamise režiim, suhtelise väärtuse režiim, 
tippväärtuse mõõtmine, patarei tühjenemise indikaator, ekraani taustavalgustus ja 
puhkerežiim. 
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Selles kasutusjuhendis toodud kirjeldused ja juhised käivad kõik mudelite 
UT61A/UT61B/UT61C/UT61D/UT61E kohta, kui pole just teisiti märgitud. 

 
Lahtipakkimisel tehtav kontroll 
Avage pakend ja võtke mõõtur välja. Kontrollige järgnevaid esemeid hoolikalt, et 
näha, kas mõni on puudu või kahjustatud. 

 

Ese Kirjeldus Kogus 
1 Kasutusjuhend 1 tk 
2 Testjuhe 1 paar 
3 Kontaktotsakuga K-tüüpi temperatuurisond (ainult UT61B ja 

UT61C) 
1 tk 

4 UT61 Mitmeotstarbeline pesa 1 tk 
5 9 V patarei (NEDA1604, 6F22 või 0006P) (paigaldatud) 1 tk 
6 RS232C liidesekaabel (v.a UT61A) 1 tk 
7 USB-liidesekaabel (valikuline, lisatasu eest) (v.a UT61A) 1 tk 
8 Paigaldusjuhend ja arvutiliidese tarkvara (CD-ROM) (tuleb koos 

RS232C- või USB-liidesekaabliga) (v.a UT61A) 
1 tk 
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Juhul kui te leiate, et midagi on puudu või kahjustada saanud, palun võtke viivitamatult 
ühendust oma edasimüüjaga. 

Ohutusalane teave 
Mõõtur vastab standardile IEC61010 järgnevas: saastetase 2, ülepinge kategooria 
(CAT III 1000 V, CAT IV 600 V) ja topeltisolatsioon. 

 
CAT III: jaotusvõrgu tasand, fikseeritud paigaldis, väiksem ülepinge siire kui CAT IV. 

 
CAT IV: peamine tarnetase, kontaktliinid, kaablisüsteemid jne. 
Kasutage mõõturit ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil, vastasel juhul võib 
mõõturi pakutav kaitse väheneda. 

Juhendis viitab hoiatus olukordadele ja tegevustele, mis on kasutajale ohtlikud või 
võivad kahjustada mõõturit või testitavat seadet. 
Märkus sisaldab teavet, millele kasutaja peaks tähelepanu pöörama. 
Mõõturil ja kasutusjuhendis kasutatavate rahvusvaheliste elektritingmärkide 
tähendused on toodud leheküljel 9. 
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Ohutu kasutamise eeskirjad 

 Hoiatus 
Võimaliku elektrišoki või kehavigastuste ning mõõturi või testitava seadme 
kahjustuse vältimiseks pidage kinni järgnevatest eeskirjadest. 

 Enne mõõturi kasutamist kontrollige korpust. Ärge kasutage mõõturit, kui see 
on kahjustatud või kui selle korpus (või osa korpusest) on eemaldatud. Otsige 
pragusid ning puuduvaid plastosi. Pöörake tähelepanu klemmide ümber 
olevale isolatsioonile. 

 Kontrollige, kas testjuhtmetel on isolatsioon kahjustatud või metall katmata. 
Kontrollige testjuhtmete pidevust. Asendage kahjustatud testjuhtmed enne 
mõõturi kasutamist sama mudelinumbri või elektri tehnilise kirjeldusega 
juhtmete vastu. 

 Ärge rakendage terminalide vahel või terminali ja maanduse vahel rohkemat 
kui mõõturile märgitud nimipinget. 

 Pöördlüliti tuleb panna õigesse asendisse ning mõõtmise ajal ei tohi teha 
vahemikus muudatusi, et ennetada mõõturi kahjustamist. 

 Kuna mõõturi toimimisel enam kui 60 V pingega alalisvoolus või 30 V 
pingega vahelduvvoolus on elektrišoki oht, peab olema eriti ettevaatlik. 
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 Ärge kasutage ega hoiustage mõõturit kõrge temperatuuriga, niiskes, 

plahvatusohtlikus, süttimisohtlikus või tugeva magnetväljaga keskkonnas. 
Pärast niiskeks saamist võib mõõturi toime halveneda. 

 Testjuhtmeid kasutades hoidke sõrmed sõrmekaitsmete taga. 
 Enne takistuse, pidevuse ja dioodide testimise lülitage vooluring välja ja 

tühjendage kõik kõrge pingega kondensaatorid. 
 Enne voolu mõõtmist kontrollige mõõturi kaitsmeid ja lülitage välja testitav vool, 

enne kui mõõturi vooluringiga ühendate. Pärast seda, kui olete vooluringi 
töökindlalt ühendanud, lülitage testitav vool sisse. 

 Vahetage patarei välja kohe, kui ekraanile ilmub patarei indikaator . Tühja 
patareiga mõõtur võib anda valesid näitusid, mille tulemuseks võivad olla 
elektrišokk ja kehavigastused. 

 Mõõturit hooldades kasutage ainult sama mudeli numbri või identse 
elektrilise tehnilise kirjeldusega asendusosi. 

 Mõõturi kahjustuste ja õnnetuste vältimiseks ei tohi mõõturi sisemist ahelat 
omavoliliselt muuta. 

 Mõõturit hooldades tuleks pinna puhastamisel kasutada pehmet lappi ja 
õrnatoimelist puhastusvahendit. Mõõturi kaitsmiseks korrosiooni, kahjustuste ja 
õnnetuste eest ei tohi kasutada abrasiivseid vahendeid ega lahusteid. 

 Mõõtur sobib siseruumides kasutamiseks. 
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 Lülitage mõõtur välja, kui te seda ei kasuta, pikaajalise jõudeperioodi ajaks 

eemaldage patarei. 
 Kontrollige pidevalt patareid, kuna see võib pikemal kasutusel lekkida; 

vahetage patarei kohe välja, kui see lekkima hakkab. Lekkiv patarei 
kahjustab mõõturit. 

 
 

Rahvusvahelised elektritingmärgid 
 

 
Vahelduvvool või alalisvool 

 
Maandus 

 

 
Topeltisolatsiooniga 

 
Sisseehitatud patarei 
tühjeneb 

 
Hoiatus. Lugege 
kasutusjuhendit  

Vastavuses Euroopa 
Liidu standarditega 



 
 
 
 
 
 
Mudel UT61A/61B/61C/61D/61E: KASUTUSJUHEND 

10  

 
Mõõturi ülesehitus (vt joonist 1) 
 
① LCD-ekraan 

② Funktsiooninupud 

③ Sinine nupp 

④ Pöördlüliti 

⑤ Sisendterminal 

 
 
 
 
 
 
 

joonis 1 
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Pöördlüliti  
Allolevas tabelis on toodud teave pöördlüliti asendite kohta. 

 
Vahelduvpinge (ACV) ja alalispinge (DCV) mõõtmine 

 Vahelduvpinge mõõtmine (vaid UT61D) 
 Alalispinge mõõtmine (vaid UT61D) 

Ω Takistuse mõõtmine 

 Dioodi test 
 Pidevustest 
 Mahtuvuse mõõtmine 

H % Sageduse ja töötsükli test 
°C Temperatuur Celsiuse skaalal (vaid UT61B ja UT61C) 
°F Temperatuur Fahrenheiti skaalal (vaid UT61B ja UT61C) 

hFE Transistor (vaid UT61A) 
 Alalisvoolu (DCA) ja vahelduvvoolu (ACA) mõõtmine 
 Alalisvoolu mA ja vahelduvvoolu mA mõõtmine 
 

10 A alalisvoolu ja vahelduvvoolu mõõtmine 
 

EF Anduritest (vaid UT61A) 
OFF Toide välja 

 



 
 
 
 
 
 
Mudel UT61A/61B/61C/61D/61E: KASUTUSJUHEND 

12  

Funktsiooninupud 
Allolevas tabelis on toodud teave funktsiooninuppude asendite kohta. 

 

Nupp Teostatav toiming 
 

LIGHT (ainult UT61A, UT61B, UT61C ja 
UT61D) 

Ekraani taustavalgustuse sisse või välja lülitamiseks hoidke kaks 
sekundit all. 

Andmete säilitamine (HOLD) Vajutage andmete säilitamise režiimi sisenemiseks või väljumiseks. 
SININE nupp (BLUE) Vajutage alternatiivse funktsiooni valimiseks. 
VAHEMIK (RANGE) ● Vajutage VAHEMIKU nupule, et siseneda vahemiku manuaalse 

määramise režiimi; mõõtur piiksub. 
● Vajutage 

VAHEMIKU nupule, et liikuda valitud funktsioonis olemas olevate 
vahemike vahel; mõõtur piiksub. 

● Automaatse vahemiku määramise režiimi naasmiseks hoidke 
VAHEMIKU nuppu 2 sekundit all, mõõtur piiksub. 

 

MAX/MIN (ainult UT61A, UT61B, UT61C ja 
UT61D) 

Vajutage suurima ja vähima väärtuse valimiseks. 

REL Δ ● Vajutage REL-režiimi sisenemiseks.  
● REL-režiimist väljumiseks vajutage mudelitel UT61C, UT61C 

uuesti nuppu ja  
RS232C- või USB-režiimi sisenemiseks või sealt väljumiseks 
hoidke nuppu kauem kui kaks sekundit all. 

TIPPVÄÄRTUS (PEAK) (vaid 
UT61E) 

● Vajutage, et ekraanil järjest Pmax ja Pmin näite kuvada. 
● Tippväärtuse režiimist väljumiseks vajutage nuppu ja hoidke seda 

kaks sekundit all. 
● „CAL“ tähendab, et mõõtur lülitub isekalibreerimise režiimile. 
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Ekraanil kuvatavad tingmärgid 

 

Nr Tingmärk Tähendus 
1  Andmete säilitamise režiim on aktiivne. 
2 

 

 Puhkerežiimi indikaator. 
3 

-- 

Näitab negatiivset näitu. 

4 AC Vahelduvvoolu mõõtude indikaator. 
5 DC Alalisvoolu mõõtude indikaator. 

6  Mõõtur on vahemiku automaatse valimise režiimis, kus mõõtur 
valib automaatselt parima resolutsiooniga vahemiku. 

7 MANU Vahemiku manuaalselt valimise režiimi indikaator. 
8 OL Sisendväärtus on valitud vahemiku jaoks liiga suur. 
9 hFE Transistori testimise indikaator. 

10  Dioodi test. 
11  Pidevuse sumisti on sees. 
12 

 

MAX/MIN Maksimaalne ja minimaalne näit. 
13 

 

 
Andmeväljastus on pooleli. 

14  
Patarei tühjeneb. 

 Hoiatus Et vältida valesid näitusid, mille tulemuseks võivad olla 
elektrišokk ja kehavigastused, vahetage patarei välja kohe, kui 
kuvatakse patarei indikaator. 

15 
 

 Anduritest on pooleli. 
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Nr Tingmärk Tähendus 
16 Δ REL on sees, et kuvada salvestatud väärtus miinus nüüdisväärtus. 

 
 
 
 
 
 
 

17 

Ω, kΩ, MΩ 
Ω: oom. Takistuse ühik. 

kΩ: kilo-oom. 1 x 103 ehk 1000 oomi. 
MΩ: megaoom. 1 x 106 või 1 000 000 oomi. 

mV, V 
V: voldid. Pingeühik. 
mV: millivolt. 1 x 10-3 ehk 0,001 volti. 

μA, mA, A 
A: amprid. Vooluühik. 
mA: milliamper. 1 x 10-3 ehk 0,001 amprit 
µA: mikroamper. 1 x 10-6 ehk 0,000001 amprit 

nF, μF, mF 
F: farad. Elektrimahtuvuse ühik. 
µF: mikrofarad. 1 x 10-6 ehk 0,000001 faradi. 
nF: nanofarad. 1 x 10-9 ehk 0,000000001 faradi. 

°C, °F 
°C Celsiuse skaalal. Temperatuuriühik. 
°F Fahrenheit. Temperatuuriühik. 

Hz, kH, MHz 
Hz: herts. Võnkesageduse ühik. 
kHz: kiloherts. 1 x 103 ehk 1000 hertsi. 
MHz: megaherts. 1 x 106 ehk 1 000 000 hertsi. 

β Transistori ühik. 
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Mõõtmine 
A. Alalis-/vahelduvpinge mõõtmine (vt joonist 2) 

 
 

 
 

joonis 2 
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 Hoiatus 
Et vältida elektrišokist tulenevaid kehavigastusi või mõõturi kahjustusi, 
ärge üritage mõõta pinget, mis on suurem kui 1000 V, vaatamata sellele, et 
võite saada näidu. 
Kui mõõdate kõrgepinget, olge elektrišoki vältimiseks eriti hoolikas. 
1. Sisestage punane testjuhe V-terminali ja must testjuhe COM-terminali. 
2. Seadke pöördlüliti V peale, vaikimisi alalisvoolu mõõtmine, või siis vajutage 

SINIST nuppu, et valida alalisvoolu ja vahelduvvoolu mõõtmisrežiimi vahel. 
3. Ühendage testjuhtmed mõõteobjektiga. Mõõdetud väärtus kuvatakse 

ekraanil. 
UT61A, UT61B ja UT61C: kuvavad siinuslaine efektiivväärtuse (keskmise 
vastusväärtuse). 
UT61D ja UT61E: kuvavad tegeliku ruutkeskmise väärtuse. Kui online-sagedus ja töötsükli 
väärtused on antud hetkel vajalikud, siis vajutage vaid Hz/%-nupule, et saada suhtelised 
andmed. Kuid sisendi amplituud, mis neisse kahte aspekti puutub, peaks järgima 
allolevaid nõudeid: 
 sisendi amplituud: (alalisvoolu elektritase on null); 
 sisendi amplituud: ≥ vahemik x 30%; 
 sageduskarakteristik: UT61A ja B ≤ 400 Hz; 

UT61C, UT61D ja UT61E ≤ 1 kHz. 
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Märkus 
 Kõikides vahemikes on mõõturi sisendtakistus 10 MΩ, v.a mV-vahemikus, mille 

sisendtakistus on 3000 MΩ. See koormuse efekt võib kõrge impedantsiga ahelates 
põhjustada mõõtmisvigu. Kui ahela impedants on väiksem kui 10 kΩ või sellega võrdne, 
on viga ebaoluline (0,1% või vähem). 

 UT61A ja UT61B puhul tuleb mV-vahemikku sisenemiseks vajutada manuaalselt nupule 
VAHEMIK (RANGE). 

 Kui pinge on mõõdetud, ühendage testjuhtmed kontrollitava ahela küljest lahti ja 
eemaldage testjuhtmed seadme sisendterminalidest.
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B. Alalis-/vahelduvvoolu mõõtmine (vt joonist 3) 

 
 

 
 

joonis 3 
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 Hoiatus 

Enne mõõturi ühendamist testitava tagasivooluahelaga ühendage tagasivooluahel 
elektrivoolust lahti. 

 
Kui mõõtmise ajal lähevad kaitsmed läbi, võib mõõtur saada kahjustatud või 
kasutaja võib viga saada. 

Kasutage mõõtmiste jaoks õigeid terminale, funktsiooni ja vahemikku. 

Kui testjuhtmed on vooluterminalidega ühendatud, ärge tekitage rööpahelat. 
 

Voolu mõõtmiseks toimige järgnevalt. 
1. Sisestage punane testjuhe µmA- või A-sisendterminali ja must testjuhe COM-

terminali. 
2. Keerake pöördlüliti µA, mA või A peale. 
3. Mõõtur valib vaikimisi alalisvoolu mõõtmise režiimi. Alalisvoolu ja vahelduvvoolu 

mõõtmise funktsioonide vahel liikumiseks vajutage SINIST nuppu. 
4. Ühendage jada testjuhe testitava tagasivooluahelaga. Mõõtmistulemused 

kuvatakse ekraanil. 
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UT61A, UT61B ja UT61C: kuvavad siinuslaine efektiivväärtuse (keskmise 
vastusväärtuse). 
UT61D ja UT61E: kuvavad tegeliku ruutkeskmise väärtuse. 

5. Sageduse ja töötsükli väärtuse saamiseks vajutage Hz%.  
 Sisendi amplituud: (alalisvoolu elektritase on null). 
 Sisendi amplituud: ≥ vahemik x 30%. 
 Sageduskarakteristik: UT61A ja B ≤ 400 Hz 

UT61C , UT61D ja UT61E ≤ 1 kHz 
 
 

Märkus 
 Kui mõõdetava voolu väärtus on teadmata, kasutage maksimaalset mõõtmise 

positsiooni ja vähendage vahemikku sammhaaval kuni rahuldava 
mõõtetulemuse saamiseni. 

 Ohutuse huvides peaks mõõtmisaeg > 5 A voolu puhul olema vähem kui 10 
sekundit ja vahemik kahe mõõtmise vahel peaks olema üle 15 minuti. 

 Kui voolu mõõtmine on lõpule viidud, katkestage testjuhtmete ja testitava ahela 
vaheline ühendus ja eemaldage testjuhtmed mõõturi sisendterminalide küljest. 
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C. Takistuse mõõtmine (vt joonist 4) 

 
 

joonis 4 
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 Hoiatus 

Mõõturi ja testitavate seadmete kahjustuste vältimiseks katkestage enne takistuse 
mõõtmist ahela elektritoide ja vabastage laengust kõik kõrge pingega 
kondensaatorid. 

 
Et vältida enda vigastamist, ärge kasutage alalisvoolu puhul suuremat pinget kui 
60 V või vahelduvvoolu puhul 30 V. 
Takistuse mõõtmiseks ühendage mõõtur järgnevalt. 
1.  Sisestage punane testjuhe Ω-terminali ja must testjuhe COM-terminali. 
2. Keerake pöördlüliti Ω peale, vaikimisi takistuse mõõtmine, või vajutage SINIST 

nuppu, et valida Ω mõõtmise režiim. 
3. Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga. Kui takistil või SMT-takistil on juhe, 

on palju otstarbekam kasutada testimiseks mitmeotstarbelist pistikupesa. 
Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanil. 
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Märkus 
• Testjuhtmed võivad takistuse mõõtmistulemustele lisada 0,2 Ω kuni 0,5 Ω suuruse 

vea. Madala takistuse mõõtmisel täpse näidu saamiseks lühistage eelnevalt 
sisendterminalid, suhtelise mõõtmise funktsiooni nupp RELΔ lahutab 
mõõdetud väärtuse automaatselt. 

 
• Kui lühises testjuhtmete Ω näit pole ⩽ 0,5 Ω, kontrollige, kas testjuhtmed on 

lahti või on põhjus milleski muus. 
 

• Suure takistuse mõõtmisel (> 1 MΩ) on tavaline, et stabiilse näidu saamiseks 
kulub mitu sekundit. Stabiilse näidu saamiseks kasutage mõõtmisel võimalikult 
lühikesi testjuhtmeid või kaasasolevat mitmeotstarbelist pistikupesa. 

 
• LCD-ekraanile kuvatud OL näitab, et mõõdetud takisti avaahel või takisti 

väärtus on suuremad, kui mõõturi maksimaalne vahemik. 
 

• Kui takistuse mõõtmine on lõpule viidud, katkestage testjuhtmete ja testitava 
ahela vaheline ühendus ja eemaldage testjuhtmed seadme sisendterminalide 
küljest. 
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D. Pidevuse testimine (vt joonist 5) 

 
joonis 5 
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 Hoiatus 

Mõõturi ja testitavate seadmete kahjustuste vältimiseks katkestage enne pidevuse 
mõõtmist ahela elektritoide ja vabastage laengust kõik kõrge pingega 
kondensaatorid. 
 
Et vältida enda vigastamist, ärge kasutage alalisvoolu puhul suuremat pinget kui 60 V 
või vahelduvvoolu puhul 30 V. 
 
Pidevuse testimiseks ühendage mõõtur järgnevalt. 
1.  Sisestage punane testjuhe Ω-terminali ja must testjuhe COM-terminali. 
2. Keerake pöördlüliti  peale ja vajutage mõõtmisrežiimi valimiseks SINIST nuppu. 
3. Kui mõõdetav takisti on < 10 Ω, kõlab pidev helisignaal. Kui mõõdetav takisti on 

> 35 Ω, siis helisignaali ei kõla. 

Märkus 
 UT61A, UT61B, UT61C ja UT61D: avatud vooluringi pinge on umbes 0,45 V; 

UT61E: avatud vooluringi pinge on umbes -1,2 V. 
 Kui pidevuse mõõtmine on lõpule viidud, katkestage testjuhtmete ja testitava ahela 

vaheline ühendus ja eemaldage testjuhtmed seadme sisendterminalide küljest. 
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E. Dioodide testimine (vt joonist 6) 

 
joonis 6

 
⚠️ Hoiatus 
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Mõõturi ja testitavate seadmete kahjustuste vältimiseks katkestage enne dioodide 
testimist ahela elektritoide ja vabastage laengust kõik kõrge pingega 
kondensaatorid. 

 
Et vältida enda vigastamist, ärge kasutage alalisvoolu puhul suuremat pinget kui 
60 V või vahelduvvoolu puhul 30 V. 
1. Sisestage punane testjuhe Ω-terminali ja must testjuhe COM-terminali. 
2. Keerake pöördlüliti  peale ja vajutage mõõtmisrežiimi valimiseks SINIST 

nuppu. 
3. Ükskõik millise pooljuhtelemendi päripingelangu näidu saamiseks asetage punane 

testjuhe elemendi anoodile ja must testjuhe elemendi katoodile. Mõõdetud väärtus 
kuvatakse ekraanil. 

 
Märkus 
• Ahelas peaks hea dioodi päripingelangu näit olema ikkagi vahemikus 0,5 V kuni 

0,8 V; kuid päripingelangu näit võib varieeruda olenevalt sondiotste vahel olevate 
teiste jadade takistusest. 



 
 
 
 
 
 
Mudel UT61A/61B/61C/61D/61E: KASUTUSJUHEND 

28  

 
 Ühendage testjuhtmed ülalkirjeldatud viisil õigete terminalidega, et veakuva 

vältida. LCD-ekraanile kuvatakse OL, mis näitab, et testitav diood on avatud või 
polaarsus on muudetud. Dioodi testi mõõtühik on volt (V), kuvatakse dioodi 
päripingelang. 

 
 Kui dioodi testimine on lõpule viidud, katkestage testjuhtmete ja testitava 

ahela vaheline ühendus ja eemaldage testjuhtmed seadme sisendterminalide 
küljest. 
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F. Mahtuvuse mõõtmine (vt joonist 7) 

 
 

joonis 7
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 Hoiatus 
Mõõturi ja testitavate seadmete kahjustuste vältimiseks katkestage enne mahtuvuse 
mõõtmist ahela elektritoide ja vabastage laengust kõik kõrge pingega kondensaatorid. 
Kasutage alalisvoolu funktsiooni selleks, et kontrollida, kas kondensaator on tühjaks laetud. 

Mahtuvuse mõõtmiseks ühendage mõõtur järgnevalt. 

1.  Sisestage punane testjuhe -terminali ja must testjuhe COM-terminali. 
2. Keerake pöördlüliti  peale ja vajutage SINIST nuppu, et valida nF-i mõõtmise režiim. 
 Sel ajal kuvab mõõtur fikseeritud väärtuse nagu allpool, see on mõõturi fikseeritud 

sisemise jaotatud mahtuvuse väärtus. Väikest väärtust mõõtes tulemuste täpsuse 
tagamiseks tuleb mõõdetud väärtus sellest lahutada, REL-režiim saab sellega 
aidata. 
UT61A, UT61B, UT61C, UT61D ja UT61E: ligikaudu 10 nF; 
UT61E: ligikaudu 50 PF. 

 Mugavam on kasutada juhtmega kondensaatori või SMT-kondensaatori mõõtmiseks 
kaasasolevat mitmeotstarbelist pistikupesa. Sisestage mõõdetav kondensaator 
mitmeotstarbelise pistikupesa vastavatesse pesadesse „+“ ja „-“. Väikese mahtuvuse 
mõõtmiseks on see meetod stabiilsem ja õigem. 

3. Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga. Mõõtmistulemused kuvatakse ekraanil. 
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Märkus 
 

 Kui testitav kondensaator ületab 100 μF, kulub kauem aega. 
 LCD-ekraanil kuvatakse „OL“, mis näitab, et testitav kondensaator on lühises või 

ületab maksimaalse vahemiku. 
 Kui mahtuvuse mõõtmine on lõpule viidud, katkestage kõik ühendused 

mitmeostarbelise pistikupesa, kondensaatori ja mõõturi vahel. 
 

G. Sageduse mõõtmine (vt joonist 8) 

 
joonis 8



 
 
 
 
 
 
Mudel UT61A/61B/61C/61D/61E: KASUTUSJUHEND 

32  

 Hoiatus 
Et vältida kehavigastusi, ärge üritage teostada mõõtmisi suurema sisendiga kui 
30 V rms testitud sagedusega pinge. 
 
Sageduse mõõtmiseks ühendage mõõtur järgnevalt. 
1. Sisestage punane testjuhe Hz-terminali ja must testjuhe COM-terminali. 
2. Keerake pöördlüliti Hz% peale, vaikimisi sageduse (Hz) mõõtmine, või vajutage 

nuppu Hz%, et valida Hz mõõtmise režiim. 
3. Ühendage testjuhtmed mõõdetava objektiga. Mõõtmistulemused kuvatakse 

ekraanil. 
4. Kui teil on vaja mõõta töötsüklit, siis vajutage nupule Hz%, et valida % mõõtmise 

režiim. 
 
Märkus 

● Sisendi amplituud: (alalisvoolu elektritase on null) 
 UT61A, B, C, D: kui 10 Hz ~ 10 MHz: 200 mV ≤ a ≤ 30 V rms; 
 UT61E: kui 10 Hz ~ 10 MHz: 300 mV ≤ a ≤ 30 V rms; 

kui ≈ 10 MHz ~ 40 MHz: 400 mV ≤ a ≤ 30 V rms; 
kui ≥ 40 MHz: määramata. 

● UT61E: helisageduse mõõtmisel, kui sisendpinge on suurem kui 15 volti, 
simuleerib mõõtur heli samas sageduses. 
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 Kui sageduse mõõtmine on lõpule viidud, katkestage testjuhtmete ja testitava 

ahela vaheline ühendus ja eemaldage testjuhtmed seadme sisendterminalide 
küljest. 

H. Temperatuuri mõõtmine (vaid UT61B ja UT61C) (vt joonist 9) 
Lisatud kontaktotsakuga K-tüüpi 
temperatuurisondi saab kasutada 
mõõtmiseks ainult juhul, kui temperatuur 
on alla 230 °C 

 
 
 
 
 
 
 

joonis 9 
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 Hoiatus 

Et vältida enda vigastamist, ärge kasutage alalisvoolu puhul suuremat pinget kui 60 V 
või vahelduvvoolu puhul 30 V. 

 
Temperatuuri mõõtmiseks ühendage mõõtja järgnevalt. 
1. Keerake pöördlüliti °C °F peale. 
2. Sisestage temperatuurisond sisendterminali, nagu on näidatud joonisel 9. 
3. Asetage temperatuurisond mõõdetavasse objekti. Mõne sekundi pärast kuvatakse 

mõõtmistulemused ekraanil. 
4. Kasutage SINIST nuppu, et Celsiuse ja Fahrenheiti temperatuuriskaalasid 

vahetada. 
 

Märkus 
 Mõõtevigade vältimiseks, eriti madalate temperatuuride mõõtmisel, 

ei tohi töötamistemperatuur olla suurem kui 18 ⁰C ~ 28 ⁰C. 
 Kui temperatuuri mõõtmine on lõpule viidud, katkestage temperatuurisondi ja 

mõõdetava objekti vaheline ühendus ja eemaldage temperatuurisond seadme 
sisendterminalide küljest. 
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I. Transistori hFE mõõtmine (vaid UT61A) (vt joonist 10) 

 

 
joonis 10
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1. Keerake pöördlüliti hFE peale. 
2. Sisestage mitmeotstarbeline pistikupesa sisendterminali, nagu on näidatud joonisel 

10. 
3. Sisestage testitav transistor vastavasse pistikupessa. 
4. LCD-ekraan kuvab kõige ligilähedasemat väärtust. 

Märkus 
 Kui transistori mõõtmine on lõppenud, katkestage kõik ühendused 

universaalpistiku, transistori ja mõõturi vahel. 
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J. EF-funktsioon (vaid UT61A) (vt joonist 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

joonis 11
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EF-funktsiooni kasutamiseks ühendage mõõtur järgnevalt. 
1. Keerake pöördlüliti EF-i peale ja eemaldage testjuhtmed sisendterminalide küljest. 
2. Asetage korpuse esikülg, millele on märgitud , mõõdetava objekti suunas. 
3. Ekraani kuvasid on kolme tüüpi: 
 LCD-ekraan kuvab erineva suurusega numbreid, mis esitavad tuvastatud signaali 

tugevust; 
 kui LCD-ekraanile ilmub OL, siis kõlab helisignaal ja punane LED vilgub. 

 

Andmete säilitusrežiimi kasutamine 
 Hoiatus 

Võimaliku elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage andmete säilitamise režiimi (HOLD) 
selleks, et teha kindlaks, kas ahelad on toiteta. Andmete säilitamise režiim ei taba 
ebastabiilseid ega mürarohkeid näite. 
Andmete säilitamise režiim toimib kõigi mõõtefunktsioonidega. 
 Vajutage nupule HOLD, et siseneda andmete säilitamise režiimi; mõõtur piiksub. 
 Režiimist väljumiseks vajutage uuesti nupule HOLD, mõõtur piiksub. 
 Andmete säilitamise režiimis kuvatakse . 
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VAHEMIKU nupp 
 Vajutage VAHEMIKU nupule, et siseneda vahemiku manuaalselt määramise režiimi; 

mõõtur piiksub. 
 Vajutage VAHEMIKU nupule, et liikuda valitud funktsioonis olemas olevate vahemike 

vahel; mõõtur piiksub. 
 Automaatse vahemiku valimise režiimi naasmiseks hoidke VAHEMIKU nuppu kauem kui 

kaks sekundit all, mõõtur piiksub. 
 

Nupp MAX MIN (vaid UT61A, UT61B, UT61C ja UT61D) 
 Maksimaalsete ja minimaalsete väärtuste salvestamiseks vajutage MAX, MIN. Liikuge 

ekraanil läbi suurte (MAX) ja väikeste (MIN) näitude. Mõõtur siseneb manuaalse 
vahemiku režiimi, kui vajutada nuppe MAX, MIN. 

 Režiimist MAX, MIN väljumiseks ja praegusesse mõõtmisvahemikku naasmiseks hoidke 
nuppu MAX, MIN all kauem kui kaks sekundit. 

 
TIPPVÄÄRTUSE nupp (PEAK) (vaid UT61E) 
 Pinge ja voolu mõõtmise režiimis olles vajutage nupule PEAK, et siseneda manuaalse 

vahemiku režiimi ja salvestada väärtused Pmax ja Pmin. LCD-ekraan kuvab MANU/Pmax. 
 MANU/Pmin-i kuvamiseks vajutage uuesti nupule PEAK. 
 Vajutage nupule PEAK, et liikuda näitude Peak Max ja Peak Min vahel. 
 Tippväärtuse režiimist väljumiseks hoidke nuppu PEAK all kauem kui kaks sekundit, LCD-

ekraan kuvab praegused mõõteväärtused. 
 Ärge vajutage nupule PEAK, kui mõõtur on CAL-režiimis. 
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Andmete väljastamine (v.a UT61A) 
● RS232C- või USB-režiimi sisenemiseks või sealt väljumiseks hoidke nuppu RELΔ all 

kauem kui kaks sekundit. 
● Peale RS232C- või USB-režiimi sisenemist puhkerežiim ei toimi, 
●  kaob ekraanilt ära (vaid UT61B ja UT61C). 
● Kui mõõtur mõõdab režiimis HOLD, MAX/MIN või REL, siis LCD-ekraan kuvab vastavaid 

näite, aga liidese väljund on ikkagi sisendterminali juhuslik väärtus. 
● UT61E, automaatne sisenemine andmete väljastamise režiimi. 

Suhtelise väärtuse režiimi kasutamine 

REL-režiim toimib kõigi mõõtefunktsioonidega, v.a sageduse/töötsükli mõõtmise puhul. See 
lahutab praegusest mõõteväärtusest salvestatud väärtuse ja kuvab tulemuse ekraanil. 

 
Nt kui salvestatud väärtus on 20,0 V ja praegune mõõteväärtus on 22,0 V, siis näit oleks 
2,0 V. Kui uus mõõteväärtus on võrdne salvestatud väärtusega, siis kuvatakse 0,0 V. 

 
REL-režiimi sisenemine ja väljumine. 
• REL-režiimi sisenemiseks vajutage nupule RELΔ, praegune mõõtevahemik lukustatakse 

ja salvestatud väärtusena kuvatakse „0“. 
• Salvestatud väärtuse lähtestamiseks ja REL-režiimist väljumiseks vajutage uuesti 

nupule RELΔ. 
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SININE nupp 
Seda kasutatakse soovitud mõõtmisfunktsiooni valimiseks, kui ühe pöördlüliti positsiooni 
all on mitu funktsiooni. 

 
Ekraani taustavalgustuse sisselülitamine (vaid UT61A, UT61B, UT61C ja UT61D) 

 
⚠️ Hoiatus 

Puuduliku valguse ja kehva loetavuse põhjustatud mõõtevigadest tingitud ohu 
vältimiseks kasutage palun ekraani taustavalgustuse funktsiooni. 

 
• Ekraani taustavalgustuse sisselülitamiseks hoidke nuppu HOLD/LIGHT all kauem 

kui kaks sekundit. 
• Ekraani taustavalgustus lülitub 10 sekundi pärast automaatselt välja. 

 
Puhkerežiim (vaid UT61A, UT61B, UT61C ja UT61D) 
Patarei säästmiseks lülitub mõõtur automaatselt välja, kui te 15 minuti jooksul pöördlülitit 
ei keera või mõnda muud nuppu ei vajuta. 

 
Mõõturit saab käivitada keerates pöördlülitit või vajutades ükskõik millist nuppu. 

 
Puhkerežiimi väljalülitamiseks vajutage mõõturit sisse lülitades SINISELE nupule. 
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Üldine kirjeldus 
 Terminalide ja maanduse vaheline maksimaalne pinge: vt 

erinevate vahemike sisendkaitsepingeid. 

  Sulavkaitse AmA-terminalile: 1 A H 240 V 6x25 mm. 

  Sulavkaitse 10 A terminalile: 10 A H 240 V 6x25 mm. 
 Ekraan: 

UT61A ja UT61B: maksimaalne näit 4000 (sagedus 9999), 41 
segmendiga analoog-tulpdiagramm; 
UT61C ja UT61D: maksimaalne näit 6000 (sagedus 9999), 61 
segmendiga analoog-tulpdiagramm; 
UT61E: maksimaalne näit 22 000 (sagedus 9999), 46 segmendiga analoog-
tulpdiagramm. 

 Mõõtekiirus: uuendab 2~3 korda/sekundis. 
 Vahemik: automaatne või manuaalne vahemiku määramine. 
 Polaarsuse ekraan: automaatne. 
 Ülekoormuse indikaator: ekraanil kuvatakse OL. 
 Patarei tühjeneb: ekraanil kuvatakse . 
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● Temperatuur: 

 töötamistemperatuur: 0 °C kuni 40 °C (32 °F kuni 104 °F);  
 hoiustamistemperatuur: -10 °C kuni 50 °C (14 °F kuni 122 °F). 

● Suhteline niiskus: 
 ⩽ 75% @ 0 °C ~ 30 °C allpool; 
 ⩽ 50% @ 30 ⁰C – 40 °C. 

● Patarei tüüp: üks 9 V patarei (NEDA1604 või 6F22 või 006P). 
● Raadiosageduskiirguse elektromagnetvälja fenomeni mõjul esineb mudelitel 

mõõteviga, häire eemaldamisel see normaliseerub. 
● Mõõtmed (KxLxP): 180x87x47 mm. 
● Kaal: umbes 370 g (koos patareiga). 
● Ohutusnõuetele vastavus: 

IEC61010 CAT lll 1000 V, CAT IV 600 V ülepinge ja topeltisolatsiooni standard. 
● Sertifikaadid: CE 

 
Täpsuse kirjeldus 
Täpsus ±a% näit + b numbrikohta, üheaastane garantii. 
Töötamistemperatuur: 18 °C ~ 28 °C. 
Suhteline niiskus < 75%. 
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A. Alalispinge 
UT61A ja UT61B 

 

 
Vahemik 

 
Tulemus Täpsus Sisendi 

impedants 

Fikseeritud 
väärtusega 
sisend UT61A  UT61B 

40 mV 0,01 mV  ±(0,8% + 3) ligikaudu 
> 3000 MΩ 

 
 

1000 V DC 
/ 750 V AC 

400 mV 0,1 V ±(0,8% + 3) 
4 V 0,001 V  

±(0,5% + 1) 
 
ligikaudu 10 MΩ 40 V 0,01 mV 

400 V 0,1 V 
1000 V 1 V ±(1,0% + 3) 
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UT61C ja UT61D 
 

Vahemik Tulemus Täpsus Sisendi impedants 
Fikseeritud väärtusega 

sisend 
60 mV 0,01 mV ±(0,8% + 3) ligikaudu 

> 3000 MΩ 
 
 

1000 V DC / 750 
V AC 

600 mV 0,1 mV ±(0,8% + 3) 
6 V 0,001 V  

±(0,5% + 1) 
 

ligikaudu 10 MΩ 60 V 0,01 V 
600 V 0,1 V 

1000 V 1 V ±(1,0% + 3) 

UT61E 
 

Vahemik Tulemus Täpsus Sisendi impedants Fikseeritud väärtusega 
sisend 

220 mV 0,01 mV ±(0,1% + 5) ligikaudu > 3000 MΩ  
1000 V DC / 750 V 

AC 2,2 V 0,0001 V ±(0,1% + 2) 
ligikaudu 10 MΩ 

22 V 0,001 V 
220 V 0,01 V 

1000 V 0,1 V ±(0,1% + 5) 
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B. Vahelduvpinge 
UT61A ja UT61B 

 

 
Vahemik 

 
Tulemus 

Täpsus 
45~400Hz Sisendi 

impedants 

Fikseeritud 
väärtusega 
sisend 

UT61A UT61B  
40 mV 0,01 V  ±(1,2% + 5) ligikaudu 

> 3000 MΩ 
 

1000 V 
1000 V DC / 

750 V AC 

400 mV 0,1 V ±(1,0% + 3) 4 V 0,001 V ligikaudu 
10 MΩ 40 V 0,01 mV 

400 V 0,1 V 
750 V 1 V ±(1,2% + 5) 

 
● Kuvab siinuslaine efektiivväärtuse. mV-vahemik kehtib 5% kuni 100% 

vahemiku puhul. 
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UT61C ja UT61D 

 

 
Vahemik 

 
Tulemus 

Täpsus 
Sisendi 

impedants 

 
Fikseeritud 
väärtusega 
sisend 

UT61C UT61D 
45~1 kHz 45~1 kHz > 1 kHz ~ 

3 kHz 
60 mV 0,01 mV ±(1,2% + 5) ±(1,2% + 5) ±(2,0% + 5) ligikaudu 

> 3000 MΩ 
 
 

1000 V DC / 
750 V AC 

600 mV 0,1 V 
6 V 0,001 V  

±(1,0% + 3) 
 

±(1,0% + 3) 
 

±(1,5% + 5) 
 
 

ligikaudu 10 MΩ 
60 V 0,01 mV 

600 V 0,1 V 
750 V 1 V ±(1,2% + 5) ±(1,2% + 5) ±(3,0% + 5) 

● UT61C: 
kuvab siinuslaine efektiivväärtuse. mV-vahemik rakendub 5% kuni 100% vahemiku puhul. 

● UT61D: 
 tegelik ruutkeskmise väärtus rakendub 10% kuni 100% vahemiku puhul; 
 vahelduvvoolu amplituuditegur võib olla kuni 3,0, v.a 1000 V juures, kui see on 1,5; 
 lühistatud testjuhtmetega 10-kohaline jääknäit ei mõjuta täpsust. 
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UT61E 

 

Vahemik Tulemus Täpsus Sisendi impedants Fikseeritud 
väärtusega sisend 45~1 kHz > 1 kHz ~ 10 kH

z 

220 mV 0,01 mV ±(1,0% + 10) ±(1,5% + 50) 
ligikaudu 

> 3000 MΩ 
 
 

1000 V DC / 750 V 
AC 

2,2 V 0,0001 V  
±(0,8% + 10) ±(1,2% + 50) 

 
 

ligikaudu 10 MΩ 
22 V 0,001 V 
220 V 0,01 mV ±(2,0% + 50) 
750 V 0,1 V ±(1,2% + 10) ±(3,0% + 50) 

 
● Tegelik ruutkeskmise väärtus kehtib 10% kuni 100% vahemiku puhul. 
● Vahelduvvoolu amplituuditegur võib olla kuni 3,0, v.a 1000 V juures, kui see on 1,5. 
● Lühistatud testjuhtmetega 10-kohaline jääknäit ei mõjuta täpsust. 
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C. Alalisvool 
UT61A ja UT61B 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse 
400 µA 0,1 µA 

±(1,0% + 2) 
 

kaitse 1: F 1 A H 240 V (CE), ᶲ 
6x25 mm 4000 µA 1 µA 

40 mA 0,01 mA 
(1,2% + 3) 

400 mA 0,1 mA 
4 A 0,001 A 

(1,5% + 3) 
kaitse 2: F 1O A H 240 V (CE), 

ᶲ 6x25 mm 10 A 0,01 A 
 

Märkused 
● Kui ⩽ 5 A: pidev mõõtmine on lubatud. 
● Kui > 5 A: pidev mõõtmine vähem kui 10 sekundit ja intervalliga vähemalt 

15 minutit. 
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UT61C ja UT61D 

 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse 
600 µA 0,1 µA  

(1,0% + 3) 

 
kaitse 1: F 1 A H 240 V (CE), 

ᶲ 6x25 mm 
6000 µA 1 µA 
60 mA 0,01 mA 

600 mA 0,1 mA 
6 A 0,001 A (1,2% + 5) kaitse 2: F 10 A H 240 V 

(CE), ᶲ 6x25 mm 10 A 0,01 A 
Märkused 
● Kui ⩽ 5 A: pidev mõõtmine on lubatud. 
● Kui > 5 A: pidev mõõtmine vähem kui 10 sekundit ja intervalliga vähemalt 15 

minutit. 
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UT61E 

 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse 
220 µA 0,01 µA  

(0,5% + 10) 

 
kaitse 1: F 1 A H 240 V (CE), 

ᶲ 6x25 mm 
2200 µA 0,1 µA 
22 mA 0,001 A 
220 mA 0,01 mA 

10 A 0,001 A (1,2% + 50) kaitse 2: F 10 A H 240 V (CE), 
ᶲ 6x25 mm 

Märkused 
● Kui ⩽ 5 A: pidev mõõtmine on lubatud. 
● Kui > 5 A: pidev mõõtmine vähem kui 10 sekundit ja intervalliga vähemalt 15 

minutit. 
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D. Vahelduvvool 
UT61A ja UT61B 

Vahemik 
 

Tulemus 
Täpsus 
45 Hz ~ 400 Hz Ülekoormuse kaitse 

400 µA 0,1 µA 
(1,2% + 5) 

 
kaitse 1: F 1 A H 240 V (CE), 
ᶲ 6x25 mm 4000 µA 1 µA 

40 mA 0,01 mA 
(1,5% + 5) 

400 mA 0,1 mA 
4 A 0,001 A 

(2,0% + 5) 
kaitse 2: F 10 A H 240 V (CE), 
ᶲ 6x25 mm 10 A 0,01 A 

Märkused 
● Kui ⩽ 5 A: pidev mõõtmine on lubatud. 
● Kui > 5 A: pidev mõõtmine vähem kui 10 sekundit ja intervalliga vähemalt 15 

minutit. 
● Kuvab siinuslaine efektiivväärtuse. 
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UT61C ja UT61D 

Vahemik Tulemus 
Täpsus 

Ülekoormuse 
kaitse 

UT61C UT61D 
45~1 kHz 45~1 kHz > 1 kHz ~ 3 kHz 

600 µA 0,1 µA 
(1,2% + 5) (1,2% + 5) (1,5% + 5) kaitse 1: F 1 A H 240 V 

(CE), ᶲ 
6x25 mm 

6000 µA 1 µA 

60 mA 0,01 mA 
(1,5% + 5) (1,5% + 5) (2,0% + 5) 600 mA 0,1 mA 

6 A 0,001 A 
(2,0% + 5) (2,0% + 5) (3,0% + 5) 

kaitse 2: F 10 A H 240 V 
(CE), 

ᶲ 6x25 mm 10 A 0,01 A 

Märkused 
● Kui ⩽ 5 A: pidev mõõtmine on lubatud. 
● Kui > 5 A: pidev mõõtmine vähem kui 10 sekundit ja intervalliga vähemalt 15 minutit. 
● UT61C: kuvab siinuslaine efektiivväärtuse. 
● UT61D: 

 tegelik ruutkeskmise väärtus kehtib 10% kuni 100% vahemiku puhul; 
 vahelduvvoolu amplituuditegur võib olla kuni 3,0, v.a 1000 V juures, kui see on 1,5; 
 lühistatud testjuhtmetega 10-kohaline jääknäit ei mõjuta täpsust. 
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● UT61E 

 
Vahemik 

 
Tulemus 

Täpsus 
Ülekoormuse kaitse 45~1 kHz > 1 kHz ~ 10 kHz 

220 µA 0,1 µA (0,8% + 10) (1,2% + 50) kaitse 1: F 1 A H 240 V 
(CE), ᶲ 6x25 mm 2200 µA 1 µA (1,2% + 10) (1,5% + 50) 

22 mA 0,01 mA 

(1,5% + 10) > 1 kHz ~ 5 kHz 
kaitse 1: F 1 A H 240 V 

(CE), ᶲ 6x25 mm 220 mA 0,1 mA 

10 A 0,01 A  (2,0% + 50)  

 
Märkused 
● Kui ⩽ 5 A: pidev mõõtmine on lubatud. 
● Kui > 5 A: pidev mõõtmine vähem kui 10 sekundit ja intervalliga vähemalt 15 minutit. 
● Tegelik ruutkeskmise väärtus kehtib 10% kuni 100% vahemiku puhul. 
● Vahelduvvoolu amplituuditegur võib olla kuni 3,0, v.a 1000 V juures, kui see on 1,5. 
● Lühistatud testjuhtmetega 10-kohaline jääknäit ei mõjuta täpsust.
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E. Takistus 
UT61A ja UT61B 

 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse Märkus 

400 Ω 0,10 Ω ±(1,2% + 2)  Kui mõõtmistulemus 
on alla 2 kΩ, vajutage 

nupule RELΔ, et 
kindlustada mõõtmise 

täpsus. 

4 kΩ 0,001 kΩ   
40 kΩ 0,01 kΩ ±(1,0% + 2) 1000 V DC / 750 V 
400 kΩ 0,1 kΩ  AC 
4 MΩ 0,001 MΩ ±(1,2% + 2)  
40 MΩ 0,01 MΩ ±(1,5% + 2)  

UT61C ja UT61D 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse Märkus 

600 Ω 0,10 Ω ±(1,2% + 2)  

Kui mõõtmistulemus on 
alla 2 kΩ, vajutage 
nupule RELΔ, et 

kindlustada mõõtmise 
täpsus. 

6 kΩ 0,001 kΩ   

60 kΩ 0,01 kΩ ±(1,0% + 2) 1000 V DC / 
750 V AC 

600 kΩ 0,1 kΩ   
6 MΩ 0,001 MΩ ±(1,2% + 2)  
60 MΩ 0,01 MΩ ±(1,5% + 2)  
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UT61E 

 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse Märkus 

220 Ω 0,01 Ω  
 

±(0,5% + 10) 

 
 
 

1000 V DC / 750 
V AC 

Kui 
mõõtmistulemus 

on alla 2 kΩ, 
vajutage nupule 

RELΔ, et 
kindlustada 

mõõtmise täpsus. 

2,2 kΩ 0,0001 kΩ 
22 kΩ 0,001 kΩ 

220 kΩ 0,01 kΩ 
2,2 MΩ 0,0001 MΩ ±(0,8% + 10) 
22 MΩ 0,001 MΩ ±(1,5% + 10) 

220 MΩ 0,01 MΩ ±(3,0% + 50) 
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F. Mahtuvus 
UT61A ja UT61B 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse 
kaitse Märkus 

40 nF 0,01 nF 

±(3,0% + 5) 1000 V DC / 750 
V AC 

Kui ahel on 
avatud, siis 
jääknäit on 

ligikaudu 10 nF. 

400 nF 0,1 nF 
4 µF 0,001 µF 

40 µF 0,01 µF 
400 µF 0,1 µF ±(4,0% + 5) 

4000 mF 1 µF määramata 
 
UT61C ja UT61D 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse Märkus 
40 nF 0,01 nF 

±(3,0% + 5) 
1000 V DC / 750 

V AC 
Kui ahel on avatud, 

siis jääknäit on 
ligikaudu 10 nF. 

400 nF 0,1 nF 
4 µF 0,001 µF 

40 µF 0,01 µF 

400 µF 0,1 µF ±(4,0% + 5) 
4000 μF 1 µF määramata 
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UT61E 

Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse Märkus 
22 nF 0,001 nF 

±(3,0% + 5) 

1000 V DC / 750 
V AC 

Kui ahel on avatud, 
siis jääknäit on 
ligikaudu 50 pF. 

 
Väikest mahtuvust 
mõõtes kasutage 

täpsuse tagamiseks 
nuppu RELΔ. 

220 nF 0,01 nF 
2,2 µF 0,0001 µF 
22 µF 0,001 µF 
220 µF 0,01 μF ±(4,0% + 5) 
2,2 mF 0,0001 mF 
22 mF 0,001 mF 

määramata 220 mF 0,01 mF 
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G. Sagedus 

 

Mudel Vahemik Täpsus 
Maksimaalne 
resolutsioon 

UT61A, B, C, D 10 Hz ~ 10 MHz (0,1% + 4) 0,01 Hz 
UT61E 10 Hz ~ 220 MHz (0,01% + 5) 0,001 Hz 

● Ülekoormuse kaitse: 1000 V DC / 750 V AC. 
● Sisendi amplituud: (alalisvoolu elektritase on null) 

 UT61A, B, C, D: 
kui 10 Hz ~ 10 MHz: 200 mV ⩽ a ⩽ 30 V rms; 

 UT61E: 
kui 10 Hz ~ 10 MHz: 300 mV ⩽ a ⩽ 30 V rms; 
kui > 10 MHz ~ 40 MHz: 400 mV ⩽ a ⩽ 30 V rms; 
kui > 40 MHz: määratlemata. 

 Kui alalispinge ja alalisvoolu režiimis liinisagedust või töötsüklit mõõta, peavad 
sisendi amplituud ja sageduskarakteristik täitma järgnevaid nõudeid: 
sisendi amplituud ≥ vahemik x 30%; 
sageduskarakteristik: UT61A ja B ⩽ 400 Hz; 

UT61C, UT61D ja UT61E ⩽ 1 kHz.
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H. Dioodi test 
 

Mudel Tulemus Märkused Ülekoormuse kaitse 
UT61A, UT61B, UT61C ja 
UT61D 

0,001 V Avatud ahela pinge 
ligikaudu 2,8 V 

1000 V DC / 750 V AC 

UT61E 0,0001 V 
 

l. Pidevustest 
 

Mudel Tulemus Ülekoormuse kaitse 
UT61A, B, C, D 0,1 Ω 1000 V DC / 750 V AC 
UT61E 0,01 Ω 

● UT61A, B, C, D: 
 avatud ahela pinge on umbes 0,45 V; 
 katkestatud ahela takistuse väärtus on ligikaudu > 35 Ω, helisignaali ei kõla; 
 ahela hea takistuse väärtus on ≤ 10 Ω, kõlab pidev helisignaal. 

● UT61E: 
 avatud ahela pinge on umbes -1,2 V; 
 katkestatud ahela takistuse väärtus on ligikaudu > 30 Ω, helisignaali ei kõla; 
 ahela hea takistuse väärtus on ≤ 10 Ω, kõlab pidev helisignaal.
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J. Temperatuuri mõõtmine (vaid UT61B ja UT61C) 
 

  
Vahemik Tulemus Täpsus Ülekoormuse kaitse 

 
°C 

 
1 °C 

(-40 ⁰C ~ -20 ⁰C): -(8% + 5)  
 

1000 V DV / 750 V AC 
(>-20 ⁰C ~ 0 ⁰C): ±(1,2% + 4) 
(>0 ⁰C ~ 100 ⁰C): ±(1,2% + 3) 
(>100 ⁰C ~ 1000 ⁰C): ±(2,5% + 2) 

 
°F 

1 °F (-40 ⁰F ~ 4 ⁰F): -(8% + 6) 
(>4 ⁰F ~ 32 ⁰F): ±(1,2% + 5) 
(>32 ⁰F ~ 212 ⁰F): ±(1,2% + 4) 
(>212 ⁰F ~ 1832 ⁰F): ±(2,5% + 3) 

  
Termopaar: 
kasutamiseks sobib K-tüüpi termopaar. Kaasasolevat kontaktotsakuga K-tüüpi termopaari 
saab kasutada vaid väiksema kui 230 °C temperatuuri mõõtmisel. 
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K. Transistori hFE (vaid mudel UT61A) 

 

Vahemik Tulemus Märkus 
hFE 1 β lbo ≈ 10 μA       1000 β MAX 

Hooldus 
Siin jaotises on esitatud põhiline hooldusalane teave, sealhulgas juhised patareide ja 
kaitsmete vahetamiseks. 

 Hoiatus 
Ärge üritage mõõturit remontida või hooldada, kui teil puudub selleks vastav väljaõpe; teil 
peab olema kalibreerimiseks, jõudlustestiks ja hoolduseks vajalik teave. 

 
Elektrišoki ja mõõturi kahjustuste vältimiseks ärge laske veel korpusesse siseneda. 

A. Üldine hooldus 
 Puhastage korpust korrapäraselt niiske lapi ja õrnatoimelise puhastusvahendiga. Ärge 

kasutage abrasiivseid vahendeid või lahusteid. 
 Puhastage terminale puhastusainega immutatud vatiga, kuna terminalidesse sattunud 

mustus või niiskus võib näite mõjutada. 
 Kui mõõturit ei kasutata, lülitage toide välja. 
 Kui seadet pikemat aega ei kasutata, võtke patareid välja. 
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 Ärge kasutage ega hoiustage mõõturit niiskes, kõrge temperatuuri ja tugeva 

magnetväljaga plahvatusohtlikus ega tuleohtlikus keskkonnas. 
 

B. Patarei vahetamine 
 

 
joonis 12 
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 Hoiatus 

Valede näitude vältimiseks, mille tulemuseks võib olla elektrišokk või 
kehavigastused, vahetage patarei välja kohe, kui ilmub patarei tühjenemise 
indikaator . 

 
Enne korpuse alumise osa avamist veenduge, et testjuhtmed on testitava ahela 
küljest lahti ühendatud. 

 
Patarei vahetamiseks toimige alljärgnevalt (vt joonist 12). 

 
1. Lülitage mõõturi toide välja ja eemaldage terminalidest kõik ühendused. 
2. Eemaldage jala ja patareisahtli küljest kruvid ja eraldage patareisahtel ja jalg 

korpuse alumisest poolest. 
3. Eemaldage patarei patareisahtlist. 
4. Vahetage patarei uue 9 V patarei (NEDA1604, 6F22 või 006P) vastu välja. 
5. Ühendage jalg ja patareisahtel uuesti korpusega ning keerake kruvid tagasi. 
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C. Kaitsmete vahetamine 

 
 

joonis 13
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 Hoiatus 
Elektrišoki või plahvatuse või kehavigastuste või mõõturi kahjustuste vältimiseks 
kasutage täpsustatud kaitsmeid AINULT järgnevat protseduuri järgides. 

Kaitsme testimine (vt joonist 13) 
Kui mõõtur voolu ja transistori hFE-d mõõtes ei reageeri, kontrollige, kas mõõturi 
sisseehitatud kaitsmed on läbi. 

Mõõturi kaitsmete vahetamiseks toimige alljärgnevalt (vt joonist 12). 
1. Lülitage mõõturi toide välja ja eemaldage terminalidest kõik ühendused. 
2. Eemaldage jala ja patareisahtli küljest kruvid ja eraldage patareisahtel ja jalg korpuse 

alumisest poolest. 
3. Eemaldage korpuse põhjast kaks kruvi ning eraldage korpuse ülemine osa alumisest. 
4. Eemaldage kaitse, selleks tõmmake õrnalt selle üks ots lahti, seejärel võtke kaitse oma 

kinnitustest välja. 
5. Vahetage kaitse AINULT järgnevate parameetritega kaitsme vastu ning veenduge, et 

kaitse on kindlalt kinnitustega kinni. 
A mA vahemik:  F1, 1 A H 240 V, ᶲ 6x25 mm (CE) 
10 A vahemik: F2, 10 A H 240 V, ᶲ 6x25 mm (CE) 

6. Ühendage korpuse alumine osa ülemise osaga ning keerake kruvid tagasi. 
7. Ühendage jalg, patareisahtel ja korpuse alumine osa ning keerake kruvid tagasi. 
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USB-jadaport (vaid UT61B, UT61C , UT61D ka UT61E).  
See on valikuline, lisatasu eest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**LÕPP** 
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