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1. Ohutusnõuded 

 
Käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Ühenduse direktiivide nõuetele: 
2004/108/EC (Elektromagnetiline ühilduvus) ja 2006/95/EC 
(Madalpingeseadmed), parandatud: 2004/22/EC (CE-märgistus). 
Ülepingekategooria CAT II 1000 V. Saasteaste 2. 
 
CAT I: Seadmed spetsiaalselt kaitstud sekundaarahelates, näiteks 
 signaalivõrgud, limiteeritud toitega seadmed või seadmete osad, 
 reguleeritava madalpingeallikaga ahelad, elektroonikaseadmed. 
CAT II: Seadmed kohaliku tähtsusega jaotusvõrkudes, näiteks 
 standardsed seinakontaktid, majapidamisseadmed, teisaldatavad 
 tarvitid. 
CAT III: Kohtkindlad tarvitid ja nende pistikupesad, jaotuskilbid, lülitid, 
 kaablid ja juhtmestikud, kogumislatid, harukarbid, 
 statsionaarsed  mootorid jms. 
CAT IV: Primaarsed liigpingekaitseseadmed ja pulsatsiooni-
 juhtimisseadmed, elektrienergia arvestid. 
 
Seadme ohutu töötamise kindlustamiseks ja lühistest põhjustatud 
vigastuste vältimiseks peab järgima alltoodud ohutusnõudeid. 
Kahjud, mis tekivad ohutusnõuete mittejärgimisest, ei kuulu hüvitamisele. 
 
• Ärge haarake tangidega juhtidest, mille pinge ületab 600 V 

(efektiivväärtus). 
• Vigastuste vältimiseks ärge teostage mõõtetöid isolatsioonkatteta või 

kahjustunud isolatsiooniga juhtmetega. 
• Ärge kasutage antud seadet kõrgepingeliste tööstusseadmete 

mõõtmiseks. Seade on mõeldud teise ülepingekategooria seadmete 
mõõtetöödeks IEC 664 järgi. 

• Enne mõõtetööde tegemist kontrollige mõõtejuhtmete ja proovikute 
isolatsiooni korrasolekut. 

• Elektrilöögi vältimiseks ärge mõõtke seadmega niisketes tingimustes. 
Mõõtetöid võib teostada üksnes kuivas riietuses ja kummist jalanõudes 
või isoleermatil. 

• Ärge kunagi puudutage proovikute metallotsi. 
• Järgige hoiatussilte ja teisi märgiseid seadmel. 
• Tundmatu suuruse mõõtmisel alustage alati kõige suuremast 

mõõtepiirkonnast. 
• Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte või äärmusliku 

temperatuuriga keskkonda.Hoidke seadet liigniiskuse ja vee eest. 
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• Hoidke seadet löökide ja tugeva vibratsiooni eest. 
• Ärge töötage seadmega tugevas magnetväljas (mootorite, trafode jms 

lähedal) 
• Hoidke kuumad jootekolvid ja –püstolid mõõteseadmest eemal. 
• Enne mõõtmistöid lubage seadmel saavutada ruumi temperatuur 

(oluline täpsete tulemuste saamiseks). 
• Ärge ületage seadmele määratud mõõdetava suuruse 

maksimaalväärtust. 
• Kui te ei kasuta seadet pikema aja vältel, eemaldage patareid. 
• Aeg-ajalt puhastage seadme korpust pehme niiske lapi ja õrnatoimelise 

puhastusvahendiga. Ärge kasutage abrassiivseid puhastusvahendeid 
või lahusteid. 

• Multimeeter on mõeldud töötamiseks üksnes siseruumides. 
• Ärge töötage seadmega enne, kui korpus on korralikult kruvidega 

kinnitatud, kuna sisendklemmid on pingealtid. 
• Ärge hoidke seadet kergestisüttivate või plahvatusohtlike materjalide 

läheduses. 
• Ärge modifitseerige seadet mingil viisil. 
• Seadme avamist ning parandus- ja hooldustöid võib läbi viia ainult 

vastava kvalifikatsiooniga personal. 
• Mõõteriistad ei ole mõeldud lastele mängimiseks! 
 
Korpuse puhastamine 
Puhastada võib üksnes pehme niiske lapiga, mitteabrassiivsete 
olmepuhastusvahenditega. Lühiste ja seadme kahjustuste vältimiseks 
jälgige, et vesi ei satuks seadmesse. 
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2. Sissejuhatus 
 
Ampertangid mudel PeakTech 4200 on signaalimuundur, mis võimaldab 
teie multimeetriga mõõta vahelduvvoolu tugevust väärtuseni kuni 200 A 
sagedusel kuni 400 Hz. Nende tangidega voolutugevuse mõõtmisel pole 
vaja ahelat katkestada ega isolatsiooni kahjustada. 
 
Pikendatud mõõtetangid võimaldavad voolutugevust mõõta ka kitsastes 
tingimustes. Adapter on kohaldatav lekke avastamiseks või 
monitooringuks. 
 
 
3. Spetsifikatsioonid 
 
3.1. Üldine  
 
Kaabli suurim läbimõõt: 16 mm 
Väljundi näivtakistus: < 1 kΩ 
Sagedusriba:  40 ... 400 Hz 
Töötemperatuur: 0° C...50° C, < 70 % õhuniiskust 
Hoiustamistemperatuur: -20° C...+60° C, < 80 % õhun iiskust 
Mõõtmed:  111 (k) x 50 (l) x 33 (s) mm 
Mass:   130 g 
Väljund:  Kaabel sirge banaanpistikuga 
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3.2. Spetsifikatsioon  
 
Funktsioon  Mõõtepiirkond  Väljund  Tundlikkus  Täpsus  
Vahelduvvoolu 
tugevus 
50/60 Hz 

0 ... 200 A 1 mV/A 1 A/mV +/- 2,0 % 
+/- 0,5 A 

 
Süsteemi täpsus: voolutangide täpsus + multimeetri täpsus 
 
 
Näide voolutugevuse mõõtmisest ampertangadapteriga:  
 
Ampertangide tundlikkus = 1 A/mV 
Multimeeter näitab 100 mV 
Tegelik voolutugevus = näit x tundlikkus ehk 
100 mV x 1 A/mV = 100 A 
 
 
 
4. Kasutamine 
 
1. Ühendage must banaanpistik multimeetri COM-sisendisse ning punane 

pistik V-Ω sisendisse. Multimeetri sisendtakistus peab olema vähemalt 
10 MΩ. 

2. Lülitage multimeeter sisse ning seadke ta mV mõõtepiirkonda. 
3. Haarake voolutangidega ümber kaabli nii, et kaabel on risti voolutangide 

teljega ning asub tangide ava keskel. Lugege multimeetrilt näit ning 
arvutage see ampritesse. 
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Kõik õigused, sealhulgas käesolevale tõlkele, juhendi või selle osade 
trükkimisele ja paljundamisele, on kaitstud. Mistahes viisil 
reprodutseerimine on lubatud üksnes kirjalikul loal. 
 
Juhend on koostatud värskeima tehnilise info põhjal. 
 
Käesolevaga kinnitame, et mõõteseade on tehases nõuetele vastavalt 
kalibreeritud ja vastab toodud tehnilistele andmetele. 
 
Soovitame kalibreerida seade uuesti 1 aasta möödumisel. 
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