
Digital Insulation

Resistance Tester

KASUTUSJUHEND

1. Ülevaade

Seade on täisfunktsionaalne, täpne ja lihtne kasutada. Seade

on löögi- tolmu- ja niiskiskindel ning sobib kasutamiseks 

välitingimustes.

Väljundi  testpinge  valikus  on   100V/  250V/  500V/  1000V/

2500V/  5000V,  takistus  kuni  200GΩ,  sobib  ka  vahelduvpinge

mõõtmiseks. 

Seadet  saab  kasutada  igasuguste  elektriseadmete  ja

isolatsioonimaterjalidega (trafo, elektrimootor, kaabel, lüliti jne). 

2. Ohutusnõuded

(1)  Tutvuge  enne  seadme  kasutuselevõttu  hoolikalt  selle

kasutusjuhendiga. 

(2) Seade vastab: IEC publication 1010, pollution degree II and

installation category (over voltage category) II.

(3) Ärge kasutage seadet avatud tagakaanega, elektrishoki oht. 

(4) Kontrollige anduri isolatsiooni.

(5) Ärge muutke pöördlüliti asendit mõõtmise ajal. 

(6) Vahetage patarei koheselt kui kuvatakse patarei tühjenemise

indikaator “ ”, see tagab täpsed mõõtmistulemused. 

3. Sümbolid

Tähelepanu

Kõrgepinge

Topeltisolatsioon

Patarei tühi

V    AC pinge

Maandus (max lubatud  pinge  terminali  ja  maanduse

vahel).

4. Omadused

(1) Madala voolutarbimisega CMOS kahekordne integraal A/D 

transformatsioon IC, automaatnullimine, automaatne 

polaarsuse kuva. 

(2) LCD ekraan: 3 ½, max lugem 1999

(3) HOLD funktsioon.

(4) LCD taustvalgustus.

(5) Pöördlüliti.

(6) Võimalik alla AC 750V pinge mõõtmine.

(7) Kõrgepinge LED näidik.

(8) Tühjeneva patarei indikaator.

(9) Automaatne vahemikulülitus takistuse mõõtmisel. 

(10) Tugeva koormusega ca 1.0mA väljundi lühivool. 

(11) Elektriringi kaitse. 

(12) Ekraani suurus: 68×55mm (märgikõrgus 35mm)

(14) Vooluallikas: kuus patareid: 1.5V (R6AA SUM-3)

(HP-6688B, HP-6688C)

9.6V Ni-Mh charge battery (HP-6688BR, HP-6688CR)

(15) Mõõdud: 218×122×75mm.

(16) Kaal: 900g (patareiga).

(17) Töökeskkond:

Temperatuur: 0～40°C,

Suhteline niiskus <80%.

Hoiustamine: -10～50°C,

 Suhteline niiskus <85%.

Soovituslik temperatuur täpseks mõõtmiseks:

23 ± 5°C, suhteline niiskus <75%.

5. Tehnilised andmed

Täpsus:  ±(%  lugemist  +  viimase  ühiku  number),  kuni  aasta

kalibreerimisest, töökeskkond: 23 ± 5°C, suhteline niiskus <75%

Mudel HP-6688B/

HP-6688BR

HP-6688C/

HP-6688CR

Isolatsioonitester 5000V 1000V

Pinge 500V/1000V/

2500V/5000V

100V/250V/

500V/1000V

Väljundpinge 90～110% Testing Rating

Voltage

Skaala 1MΩ～200GΩ 1MΩ～20GΩ

Täpsus 1MΩ～200MΩ: ± ( 3.0%+5 )

200MΩ～10GΩ: ± ( 5.0%+5 )

10GΩ～200GΩ: ± ( 10.0%+5 )

Resolutsioon 20MΩ: 10kΩ, 200MΩ: 100kΩ,

2000MΩ: 1MΩ, 20GΩ: 10MΩ,

200GΩ: 100MΩ (6688B,BR)



AC pinge skaala 1～750V

Täpsus ± ( 2.0%+5 )

Resolutsioon 1V

Sagedus 40～400Hz

Märkus: mõõtes väiksemat takistust kui 5MΩ on mõõteaeg alla 

10sek. 

6. Paneeli kirjeldus

(1) Paigaldusava

(2) Kõrgepinge lüliti: TEST/STOP

(3) HOLD nupp

(4) Pöördlüliti vahemiku valikuks

(5) Seadme kate

(6) Kaitseümbris

(7) LCD ekraan

(8) Taustvalgustuse nupp

(9) Kõrgepinge indikaatortuli

(10) ACV mõõteterminal COM

 / terminali isolatsioonisisend

/ patarei laadimise negatiivne poolus

(11) EARTH sisendterminal (isolatsioon)

(12) ACV sisendterminal

/ patarei laadimise positiivne poolus

(13) LINE sisendterminal (isolatsioon)

7. Seadme kasutamine

(1) Ohutusnõuded

a. Elektrishoki oht: peale isolatsiooni takistuse mõõtmise 

lõpetamist laadige mõõdetav seade võimalikust kogunenud 

kõrgepingest tühjaks. 

b. Elektrishoki oht: ärge katsuge mõõteseadet ega 

mõõdetavat objekti mõõtmise ajal. 

c. Kui ring on aktiveeritud, teostage mõõtmine peale selle 

vooluallikast lahtiühendamist. 

d. Ärge ületage määratud piirlimiite.

e. Kontrollige pöördlüliti asendit ning ühendatud testjuhtmeid 

enne mõõtmise alustamist. 

f. Kasutades kõrgepinge startup lülitit on pinge ca 100V～

5000V L ja E vahel. Ärge katsuge seadme paljastatud osi ega 

testitavat seadet, elektrishoki oht. 

(2) AC pinge mõõtmine

a.  Ärge mõõtke pinget üle AC 750V, see on ohtlik!

b. Ühendage testjuhtmed: punane terminali “V ”, ja must 

“COM”pordiga.

c. Ühendage mõõdetav seade. 

Keerake pöördlüliti asendisse “750V ”. Ühendage testerid 

mõõdetava seadme erinevate kohtadega.

d. Tulemus kuvatakse ekraanile.

(3) Isolatsiooni takistuse mõõtmine

a. Ühendage testjuhtmed

Sisestage suur pistik mõõteterminali “L”, klambriga pistik 

mõõteterminali “E”, ja must AC mõõtejuhe väikese klambriga 

mõõteterminali “COM”.

b. Kontrollige et testjuhtmed oleksid korrektselt ühendatud.

Kontrollige et pöördlüliti oleks “OFF” positsioonil. 

c. Pinge vahemiku määramine

Määrake soovitav vahemik kasutades selleks pöördlülitit. 

  d. Mõõtmine

Ühendage andur mõõdetava seadmega, vajutage “TEST/ 

STOP” nuppu. Süttib “HV” indikaatortuli mis näitab et mõõtmine 

on töös. 

Tulemus kuvatakse ekraanile. 

e. Mõõtmise lõpetamine

Mõõtmist lõpetades vajutage uuesti “TEST/STOP” nuppu. Kui 

punane LED tuli kustub näitab see et mõõtmine on lõpetatud. 

Keerake pöördlüliti asendisse “OFF”. Oodake veidi enne 

testjuhtmete eemaldamist. 

(4) HOLD funktsioon

Vajutage  “HOLD” nuppu  väärtuse  ekraanile  lukustamiseks.

Funktsiooni  kasutamise  ajal  kuvatakse  ekraanile  “HOLD”.

Reziimist väljumiseks vajutage uuesti “HOLD” nuppu. 

(5) Taustvalgustus

Vajutage  taustvalgustuse  sisselülitamiseks  “LIGHT” nuppu.

Taustvalgustus kustub automaatselt ca 10 sekundi pärast. 

8. Patarei vahetamine ja laadimine

1)  Patarei  tühjenemisel  kuvatakse  ekraanile  “ ” indikaator,

vahetage või laadige patarei.

2)  Enne  patarei  vahetamist  või  laadimist  keerake  pöördlüliti

“OFF” positsiooni. 

3) Avage patarei kattekaas kruvikeerajaga. 

4) Asendage vana patarei uue sama tüüpi patareiga. 

5) Sulgege patareikaas ja kinnitage kruviga.

6) Patarei laadimiseks keerake pöördlüliti asendisse “OFF”, 

kinnitage laadija must pistik "COM" porti ja punane "V " 

porti. 

7) Ühendage laadija vooluallikaga (AC 110V või 220V), punane 

laadimisindikaator süttib. Indikaatortuli muutub roheliseks kui 

                                                                                                                 



patarei on täielikult laetud, lõpetage seejärel laadimine.

Tähelepanu:  viige  vanad  patareid  selleks  ettenähtud

kogumispunkti.

9. Hooldus

a. Ärge avage tagakaant jõuga. Ärge kasutage seadet kui selle 

kaas ei ole korralikult suletud. 

b. Hoidke seadet kuivas normaalse temperatuuriga kohas. 

Eemaldage seadmest patareid kui seda ei kasutata pikema aja 

jooksul. 

c. Ärge muutke ega täiendage seadet ega selle osi, see võib 

seadme rikkuda. 

10. Lisad

a. Testjuhtmed: 1 komplekt

b. Kasutusjuhend: 1 tk 

c. Laadija: 1 tk (ainult HP-6688BR, HP-6688CR)

Ülaltoodud juhend, skeemid ja tabelid on toodet 

tutvustavad, tegelikud mudelid võivad veidi erineda.

Käesolev  toode  vastab  järgmiste  Euroopa  Ühenduse

direktiivide  nõuetele:  2004/108/EC  (Elektromagnetiline

ühilduvus)  ja 2006/95/EC (Madalpingeseadmed).

                                                                                                                 


