
HP-90EPC
DIGITAALNE MULTIMEETER

KASUTUSJUHEND

1. Ülevaade

Tegemist  on  väiksemõõdulise,  kaasaskantava,  stabiilse  töövõime  ja

kukkumiskindla  seadmega.  Selgeltloetav  4000  digitaalne  LCD ekraan,

märgikõrgus  22mm.  IC  A/D  konverterid,  ülepingekaitse.  Seade  sobib

DC/AC voolu ja pinge, takistuse, mahtuvuse, sageduse, temperatuuri jm

mõõtmiseks.

.

2. Paneeli kirjeldus

1 LCD ekraan: lugem 4000, täisfunktsionaalne sümbolite kuva.

2   SELECT nupp: töötab " " vahemikus, vajutage reziimi valikuks

“resistance”,  “diode”  või  “continuity”.  Reziimidel  “voltage”  ja

“current” vajutage valikuks DC või AC. Vajutades ja hoides nuppu all

lülitate välja  “Auto Power Off ” funktsiooni.

3 HOLD nupp: vajutage kuvatava väärtuse ekraanile lukustamiseks,

samaaegselt  funktsiooni  kasutamisega kuvatakse  ekraanile  “DH”.

Reziimist väljumiseks vajutage uuesti hold nuppu. 

4 PC-LINK nupp: vajutage “PC-Link” reziimi avamiseks, samaaegselt

funktsiooni kasutamisega kuvatakse ekraanile “PC-LINK”. Reziimist

väljumiseks vajutage uuesti PC-Link nuppu. 

5 REL nupp:  vajutage  “relative”  reziimi  avamiseks,  funktsiooni

kasutamisel  kuvatakse  ekraanile  “REL”.  Reziimist  väljumiseks

vajutage uuesti nuppu. 

6 Hz/% nupp: vajutage  reziimidel  “ACV/ACA”  või  “Hz”  valikuks

Frequency või Duty Cycle.

7 CDS andur:  reageerib  ümbritseva  valgustugevusega  muutes

ekraani taustvalgustuse tugevust või lülitades selle välja. 

8 Pöördlüliti: funktsioonide ja vahemike valimiseks.

9 VHz  sisend

10 COM ja temperatuur  “-” sisend

11 μAmA/BATT ja temperatuur  “+” sisend

12 20A sisend

13 USB port

3. Ohutusteave

3-1  Toode vastab  IEC-1010 electronic  measuring  instruments  with  an

over-voltage category 600V (CAT Ⅳ) and pollution 2.

3-2 Järgige seadet kasutades alati ohutusnõudeid ja kasutusjuhendit. 

3-3 Ohutussümbolid:

 Tähtis ohutusalane teave, lugege juhendit. 

 Ohtlik pinge.

Topeltisolatsioon (kaitseklass II)

4. Ettevaatust kasutamisel: 

4-1 Kasutage  seadet  ainult  selleks  mõeldud otstarbel  ja  mõõtmisteks.

Kasutage  ainult  kaasasolevaid  testjuhtmeid,  kui  need  on  vajalik

vahetada,  vahetage  ainult  sama  mudeli  või  sama  spetsifikatsiooniga

osade vastu. 

4-2  Elektrishoki  vältimiseks  ärge  kasutage  seadet  kui  selle  kate  on

avatud. 

4-3 Seade ja pöördlüliti peavad olema õigel positsioonil enne mõõtmise

alustamist. 

4-4  Elektrishoki  vältimiseks  ärge  ühendage  sisendsignaali  mis  ületab

määratud limiite. 

4-5  Mõõtes  TV  seadmeid  vms,  olge  ettevaatlik  võimalike  impulsside

suhtes mis võivad seadme rikkuda. 

4-6 Vahemikulüliti positsiooni ei tohi mõõtmise ajal muuta. 

4-7 Olge eriti ettevaatlik mõõtes pinget üle DC 60V & AC 30V.

4-8  Vahetage  kaitsmed  ainult  sama  tüüpi  ja  sama  tehnilise

spetsifikatsiooniga  kaitsmetega. 

4-9  Lülitage  seade  välja  kui  olete  mõõtmise  lõpetanud,  see  säästab

patareisid. 

4-10 Eemaldage seadmest patareid kui  seadet ei  kasutata pikema aja

jooksul. 

5. ÜLDANDMED 

5-1 Max pinge sisendterminali ja maanduse vahel: CAT Ⅳ 600V

5-2 Ülepinge indikaator: ekraanile kuvatakse “OL”.

5-3 Automaatne negatiivse polaarsuse indikaator: “-”.

5-4 Patarei tühjenemise indikaator “ ” 

5-5 Max ekraanikuva: 4000.

5-6 Automaatvahemiku & manuaalse vahemiku valik

5-7 Automaatne väljalülitus: kui seadet ei ole kasutatud 30 minuti jooksul,

lülitub  see  välja.  Sisselülitamiseks  vajutage  ükskõik  millist  nuppu.

Automaatse väljalülitumise keelamiseks vajutage ja  hoidke seadme

käivitumisel  SELECT nuppu. Kui ekraanil kuvatakse aktiivsena “PC-

LINK”, on automaatne väljalülitumine samuti keelatud. 

5-8 Automaatne ekraani taustvalgustus.

5-9 Kaitsmed: 400mA/250V PPTC Resettable Fuse

F-20A/250V Fuse (Ø5x20mm)

5-10 Vooluallikas: 9V patarei (6F22)

5-11 Töökeskkond: 0  ... 40  (suhteline niiskus <85%)℃ ℃

5-12 Hoiustamine:-10  ... 50  (suhteline niiskus <85%)℃ ℃

5-13 Garanteeritud täpsus temperatuuril: 23±5  (suhteline niiskus <70%)℃

5-14 Mõõdud: 180x88x51mm

5-15 Kaal: ca 320g (patareiga)



6. Testimine

Täpsus kuni aasta kalibreerimisest, töökeskkond 18 ... 28  (64 ... 82 )℃ ℃ ℉ ℉

suhteline niiskus kuni 70%.

Täpsus: ±(% lugemist + viimase ühiku number)

6-1 DC pinge

Vahemik Resolutsioon Täpsus

400mV 0.1mV ±(0.5% rdg + 2)

4V 1mV

40V 10mV

400V 100mV

1000V 1V ±(0.8% rdg + 2)

-- Impedants: 10MΩ, üle 100MΩ vahemikus 400mV

-- Ülepingekaitse: 1000V DC või 750V AC rms

6-2 AC pinge

Vahemik Resolutsioon Täpsus

4V 1mV ±(0.8% rdg + 3)

40V 10mV

400V 100mV

750V 1V ±(1.2% rdg + 3)

-- Impedants: 10MΩ

-- Ülepingekaitse: 1000V DC või 750V AC rms

-- Sagedus: 40 ... 400Hz

-- Vastus: keskmine, kalibreeritud siinuslaine rms

6-3 DC vool

Vahemik Resolutsioon Täpsus

400μA 0.1μA ±(1.2% rdg + 2)

4000μA 1μA

40mA 10μA

400mA 100μA

4A 1mA ±(2.0% rdg + 3)

20A 10mA

-- Ülepingekaitse: 400mA/250V PPTC Resettable Fuse

F-20A/250V Fuse, 20A kuni 10sek

6-4 AC vool

Vahemik Resolutsioon Täpsus

400μA 0.1μA ±(1.5% rdg + 3)

4000μA 1μA

40mA 10μA

400mA 100μA

4A 1mA ±(2.5% rdg + 5)

20A 10mA

-- Ülepingekaitse: 400mA/250V PPTC Resettable Fuse

F-20A/250V Fuse, 20A kuni 10sek

-- Sagedus: 40 ... 400Hz

-- Vastus: keskmine, kalibreeritud siinuslaine rms

6-5 Takistus

Vahemik Resolutsioon Täpsus

400Ω 0.1Ω ±(1.0% rdg + 3)

4kΩ 1Ω ±(1.0% rdg + 2)

40kΩ 10Ω

400kΩ 100Ω

4MΩ 1kΩ

40MΩ 10kΩ ±(1.5% rdg + 3)

-- Ülepingekaitse: 250V DC või AC rms

6-6 Mahtuvus

Vahemik Täpsus Resolutsioon

51.2nF ±(3.0% rdg + 10) 10pF

512nF ±(2.5% rdg + 5) 100pF

5.12µF 1nF

51.2µF 10nF

100µF ±(5.0% rdg + 10) 100nF

-- Ülepingekaitse: 250V DC või AC rms

6-7 Sagedus

Vahemik Täpsus Resolutsioon

5.12Hz ± (0.1% rdg + 5) 0.001Hz

51.2Hz 0.01Hz

512Hz 0.1Hz

5.12kHz 1Hz

51.2kHz 10Hz

512kHz 100Hz

5.12MHz 1kHz

-- Tundlikkus: siinuslaine 0.6V rms (5.12MHz: 1.5V rms)

-- Ülepingekaitse: 250V DC või AC rms

6-8 Duty cycle

0.1%～99.9%: ± ( 2.0% rdg + 2), sagedus alla 10kHz

-- Tundlikkus: siinuslaine 0.6V rms

-- Ülepingekaitse: 250V DC või AC rms

6-9 Temperatuur

Vahemik Täpsus Resolutsioon

℃ -20~150℃

± ( 3℃+ 1 )

1℃

150~1000℃ ± ( 3% rdg + 2 )

-- NiCr-NiSi andur

-- Ülepingekaitse: 400mA/250V PPTC Resettable Fuse

6-10 Patarei test

Vahemik Täpsus Testtingimus

±(5.0% rdg + 5) Laadimisvool ca 25mA

-- Patarei pingevahemik: 1.5V~12V

-- Ülepingekaitse: 400mA/250V PPTC Resettable Fuse

6-11 Dioodtest ja kuuldav pidevustest

Vahemik Kirjeldus Testtingimus

   Kuvatakse dioodi ligikaudne Edastatav DC vool ca



edastatav pinge 0.4mA

Pööratud DC pinge ca

1.5V

  

 

Sisseehitatud sumisti 

heliseb kui takistus on alla 

100Ω

Avatud  ringi  pinge  ca

0.5V

Ülepingekaitse: 250V DC või AC rms

7. SEADME KASUTAMINE

7-1 Enne kasutamist: 

7-1-1 Kontrollige patareid. Kui kuvatakse patarei tühjenemise indikaator “

”, vahetage patarei. 

7-1-2 Pöörake tähelepanu “ ” märkidele sisendite juures mis näitavad et

sisendvool ja pinge ei tohi olla lubatud limiidist suuremad. 

7-1-3 Vahemik peab olema määratud enne mõõtmise alustamist. 

7-2 DC & AC pinge mõõtmine

7-2-1 Ühendage must testjuhe COM porti ja punane VΩHz porti.

7-2-2 Keerake pöördlüliti  soovitud “V ”  vahemikku. Seade kuvab DC

pinge mõõtmise sümboli. Kui soovite mõõta AC pinget, vajutage SELECT

nuppu. Kui soovite mõõta AC 400mV, vajutage valikuks “RANGE” nuppu. 

7-2-3 Ühendage testjuhtmed mõõdetava seadmega. 

7-2-4  Tulemus  koos  punase  testjuhtme  polaarsusega  kuvatakse

ekraanile

MÄRKUS: 

1.“ ”: ei ole soovitatav ühendada sisendisse pinget üle 1000V. 

2. Olge mõõtmisel ettevaatlik, elektrishoki oht.

7-3 DC & AC voolu mõõtmine

7-3-1 Ühendage must  testjuhe COM porti  ja  punane μAmA porti  max

400mA voolu mõõtmiseks. Max 2A või 20A voolu mõõtmiseks ühendage

punane testjuhe 20A porti.

7-3-2 Keerake pöördlüliti soovitud vahemikku “uA ” & “mA ” & “A ”

Kuvatakse  DC  voolu  mõõtmise  sümbol,  kui  soovite  mõõta  AC voolu,

vajutage SELECT nuppu. 

7-3-3 Ühendage testjuhtmed mõõdetava seadmega.

7-3-4  Tulemus  koos  punase  testjuhtme  polaarsusega  kuvatakse

ekraanile

MÄRKUS:

1. Kui mõõdetav skaala pole ette teada, seadistage mõõtja kõrgeimasse

vahemikku ja liikuge vajadusel väiksematesse vahemikesse.  

2. Kui kuvatakse ainult “OL”, valige kõrgem mõõtevahemik.

3. “ ”:  mA pesa max vool  400mA ja  20A max vool  20A.  Üle 400mA

voolu kaitsmeks PPTC resettable fuse. Üle 20A vool rikub kaitsme.

20A vahemikus  peaks  mõõtmisaeg täpseteks  tulemusteks  olema

alla 10sekundi.

7-4 Takistuse mõõtmine

7-4-1 Ühendage must testjuhe COM porti ja punane VΩHz porti. 

7-4-2 Keerake pöördlüliti soovitud “ ” vahemikku.

7-4-3 Ühendage testjuhtmed mõõdetava seadmega. 

7-4-4 Mõõtetulemus kuvatakse ekraanile. 

MÄRKUS:

1. Mõõtes takistust üle 1MΩ võtab mõõtetulemuse saamine mõne

hetke aega.

2. Kui  sisend  ei  ole  ühendatud,  näiteks  avatud  ringi  puhul,

kuvatakse  ‘OL’. 

3. Mõõtes ringisisest takistust, kontrollige et see ei oleks voolu all ja

et kõik kondensaatorid oleksid täielikult tühjaks laetud. 

7-5 Mahtuvuse mõõtmine

7-5-1 Ühendage must testjuhe COM porti ja punane VΩHz porti. 

7-5-2 Keerake pöördlüliti soovitud “ ” vahemikku.

7-5-3 Ühendage testjuhtmed mõõdetava seadmega. 

7-5-4 Tulemus kuvatakse ekraanile.

MÄRKUS: Max sisendi ülepinge: 250V rms＜10sek

1. Kondensaatorid peavad olema enne testimist tühjaks laetud. 

2. Suure mahtuvuse korral võtab tulemuse saamine veidi aega (100uF 

kulub ca 15 sekundit).

3. Väikese mahtuvuse korral (≤100nF）vajutage enne mõõtmise 

alustamist "REL" nuppu. 

7-6 Sageduse ja Duty cycle mõõtmine

7-6-1 Ühendage must testjuhe COM porti ja punane VΩHz porti.

7-6-2 Keerake pöördlüliti soovitud “Hz” vahemikku.

7-6-3 Vajutage “Hz/%” nuppu valikuks Frequency või Duty cycle.

7-6-4 Ühendage andur mõõdetava seadmega.

7-6-5 Tulemus kuvatakse ekraanile.

7-7 Temperatuuri mõõtmine

7-7-1 Ühendage anduri must pistik COM (T-) porti ja punane μAmA (T+)

porti.

7-7-2 Keerake pöördlüliti soovitud “ ” vahemikku.

7-7-3 Asetage andur mõõdetavasse temperatuurialasse. 

7-7-4 Tulemus kuvatakse ekraanile.

MÄRKUS: Max sisendi ülepinge: 250V rms＜10sek

1. WRNM-010 tüüpi kontakt-thermocouple temperatuurilimiit on 250  ℃,

kasutage kõrgemate temperatuuride mõõtmiseks spetsiaalset andurit.

2. Ärge muutke ega täiendage andurit  iseseisvalt,  vastasel  juhul  pole

mõõtmistulemuste täpsus garanteeritud. 

3. Ärge mõõtke pinget temperatuuri mõõtmise funktsiooniga.

7-8 Patareide testimine

7-8-1 Ühendage must testjuhe COM porti ja punane μAmA porti.

7-8-2 Keerake pöördlüliti soovitud “ ” vahemikku.

7-8-3 Ühendage testjuhtmed mõõdetava seadmega.

7-8-4 Tulemus kuvatakse ekraanile.

7-9 Dioodtest ja kuuldav pidevustest

7-9-1 Ühendage must testjuhe COM porti ja punane VΩHz porti.

7-9-2  Keerake  pöördlüliti  soovitud  “ ”  vahemikku,  vajutage

“SELECT” nuppu valikuks Diode või Audible continuity.

7-9-3 Valides diode, ühendage testjuhtmed testitava dioodiga, ekraanile

kuvatakse dioodi umbkaudne edastatav pinge.



7-9-4  Valides  Audible  continuity,  ühendage  testjuhtmed  ringi  kahe

punktiga, kui takistus on alla ca 100Ω, kõlab sumistiheli. 

MÄRKUS: Kontrollige eelnevalt et mõõdetav seade ei oleks voolu all ja et

kõik kondensaatorid oleks tühjaks laetud.

7-10 PC-Link

Seadme võib ühendada arvutiga kasutades USB liidest. Sel juhul saate

mõõteandmeid  analüüsida  arvutis.  Enne  selle  funktsiooni  kasutamist

peate arvutisse installeerima PC-Link tarkvara ja USB draiveri.

MÄRKUS: PC-Link  tarkvara saab installeerida ainult inglise- või

hiinakeelsesse Windows süsteemi.

7-10-1  Installeerige  kaasasolevalt  CD-lt  failid  Install  USB  driver ja

Install software.

7-10-2 Lülitage multimeeter sisse, selle ekraanile kuvatakse sümbol “PC-

LINK”  (kui seda ei kuvata vajutage “PC-LINK” nuppu). 

7-10-3 Ühendage seade USB kaabli abil arvutiga.

7-10-4 Avage PC-LINK tarkvara, klikkige SET menüül. Valige PART SET.

Määrake korrektne COM port. COM pordi leidmiseks: 

 Tehke paremklikk desktopi ◆ My Computer ikoonil ja valige Properties.

 Klikkige ◆ Hardware, seejärel Device Manager.

 Leidke nimekirjast  ◆ Ports (Com and LPT). Klikkige  plussmärgile (+)

kirje  ees  et  näha  täisnimekirja.  Leidke  nimekirjast  USB-to-Serial

Comm Port (COM ×), COM × -is tähistab × siin spetsiifilist numbrit.

7-10-5 Valige “default sampling rate” või määrake soovikohane. Vajutage

seadete salvestamiseks OK.

7-10-6 Vajutage  Start programmis  PC-LINK  SOFT  sünkroniseeritud

andmete nägemiseks arvutis. 

7-10-7 Multimeetris funktsiooni keelamiseks vajutage “PC-LINK”  nuppu

kuni ekraanilt kaob “PC-LINK” sümbol.

7-10-8 Lisainformatsioon PC-LINK SOFT kohta programmi HELP osas. 

8. Hooldus

8-1 Enne patareikaane või  muu osa avamist kontrollige et testjuhtmed

oleksid seadmest eemaldatud, elektrishoki oht. 

8-2  Eemaldage  testjuhtmed  seadmest  enne  kaitsmete  vahetamist,

elektrishoki oht. Vahetage kaitsmed ainult nõuetele vastavate vastu:  F-

20A/250V fuse.

8-3  Vahetage  testjuhtmed  kui  need  on  rikutud,  ainult  vastava

spetsifikatsiooniga testjuhtmete vastu. 

8-4  Kasutage  puhastamiseks  niisket  lappi  või  veidi  pehmetoimelist

puhastusvahendit. Ärge kasutage puhastamiseks keemilisi lahuseid. 

8-5 Ärge kasutage seadet  kui  selle  tagakaas ei  ole  korralikult  kruviga

suletud. Kui seadmel  esineb rikkeid või  vigastusi,  ärge kasutage seda

vaid saatke seade hooldusesse. 

8-6  Eemaldage  seadmest  patarei  kui  seda  ei  kasutata  pikema  aja

jooksul.

9. Lisad

[1] Testjuhtmed: 1000V 20A

[2] “K” tüüpi thermocouple andur

[3] Kasutusjuhend

[4] PC-Link tarkvara CD

[5] USB kaabel

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).


