
 

 

 

 

 

 

 

Tutvustus 
Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt selle kasutusjuhendiga. 
Hoidke juhend alles et seda vajadusel edaspidi lugeda.  

Mudel UT371/UT372 on stabiilne, ohutu ja usaldusväärne digitaalne 
mittekontaktne tahhomeeter. Käesoleva tahhomeetriga saab mõõta RPM 
vahemikus RPM 10 ~ 99999 ning loendur vahemikus 0 ~ 99999. 

Pakend sisaldab 
Kontrollige pakendit avades seadme korrasolekut ja kõikide osade 
olemasolu: 

Ärge suunake laserit otse silma. 
Asendage patarei koheselt kui kuvatakse patarei tühjenemise indikaator  

 . Patarei tühjenemise indikaator kuvatakse kui patarei on vahemikus  
4.5V ~4.8V. Kui patarei tühjeneb vahemikuni 4.3V ~ 4.5V, kuvatakse 
patarei indikaator   vilkuvana, 1 minuti pärast lülitub seade välja.  

Lülitage enne patareipesa avamist seade välja.                   

Kasutage vajadusel ainult sama mudeli või identsete näitajatega 
asendusosasid.  

Seadme siseosasid ei ole lubatud muuta, see võib seadme rikkuda 
ning põhjustada ohtliku olukorra.  
Kasutage seadme väljastpoolt puhastamiseks pehmetoimelist 
puhastusvahendit ning pehmet lappi. Ärge kasutage abrasiivseid 
puhastusvahendeid või lahusteid.  

Lülitage seade vällja kui seda ei kasutata. Kui seadet ei kasutata 
pikema aja jooksul, eemaldage sellest patareid.  
Kontrollige aegajalt patarei olekut, asendage patarei koheselt kui 
avastate selle lekkimise.  

 
Kasutatavad sümbolid 

 

 Hoiatus. Järgige kasutusjuhendit 
 

 Patarei tühjenemise indikaator 
 

 EL standarditelevastavus 

 

Seadme tutvustus                          

Valgusallikas 
 

LCD ekraan 
 

USB port (ainult UT372) 

Seadete määramine 
A. USB 
Vajutage R/C nuppu ja valige valik USB. Seejärel vajutage valikuks 0 või 1  
M/M/A nuppu. Valik 0 keelab ja valik 1 lubab USB.  

B. LED 
Vajutage R/C nuppu ja valige valik LED. Seejärel vajutage valikuks 0 või 1 
M/M/A nuppu. Valik 0 keelab ja valik 1 lubab LED laseri. 

C. SR (Sampling Rate) 
Vajutage R/C nuppu ja valige valik SR. Seejärel vajutage M/M/A nuppu 
määramaks vahemikku 005 ~ 255. Kiirseadistuseks vajutage ja hoidke 
M/M/A nuppu. 

D. AOFF 
Vajutage R/C nuppu ja valige valik AOFF. Seejärel vajutage valikuks 0 või 1 
M/M/A nuppu. Valik 0 keelab ja valik 1 lubab automaatse väljalülitumise.  

Kui funktsioon on lubatud, lülitub seade automaatselt välja kui seda ei ole 10 
minuti jooksul kasutatud. Vajutage sisselülitamiseks uuesti ON/OFF nuppu.  

 
E. CLK 

Vajutage R/C nuppu ja valige valik CLK. Seejärel vajutage valikuks 0 või 1  
M/M/A nuppu. Valik 0 on h:m ajaformaat ning valik 1 on m:s formaat. 

 
Ekraani tutvustus 

 
 
 
 

 
Probleemide korral kontakteeruge kohaliku edasimüüjaga.  

Ohutusnõuded 

 
Kate          

Funktsiooninupud 

 

 
Funktsiooninupud 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Seade vastab standarditele IEC61010-031 ning IEC61326 ja saastustase 2 
nõuetele.  

Kasutage seadet alati vastavalt kasutusjuhendile ja ohutusnõuetele.  

Juhendi märked Hoiatus märgivad võimalikku ohtu kasutajale, seadmele või 
testitavale esemele.  

Juhendi märked Märkus märgivad olulist informatsiooni kasutajale.  

Hoiatus 
Kontrollige enne kasutamist, et seadmel ei esineks defekte, pragusid 
ega katkiseid, puuduvaid või avatud osi.  
Ärge kasutage ega hoiustage seadet kõrge temperatuuriga, niiskes, 
plahvatusohtlikus, tuleohtlikus ega tugeva magnetväljaga 
keskkonnas.  

 

Nr Kirjeldus TK 

1 Kasutusjuhend 1 tk 

2 Peegeldav teip 10 tk 

3 USB kaabel (ainult UT372) 1 tk 

4 Tarkvara (ainult UT372) 1 tk 

5 1.5V patarei (LR6) 4 tk 

 

Number Kirjeldus 

1 Tahhomeetri ühik 

2 Loenduri ühik 

3 Aeg 

4 Patarei tühjenemise indikaator 

5 Puhkereziimi indikaator 

6 RPM ja loenduste mõõtmine 

7 Data Hold funktsioon 

8 Max lugem 

9 Min lugem 

10 Keskmine lugem 

11 USB sees 

12 Mõõtetulemus 

 

Nupp Kasutamine 

 

ON/OFF 

 Vajutage üks kord seadme sisselülitamiseks 

 Vajutage ja hoidke 1 sekundi jooksul seadme väljalülitamiseks 
 Vajutage mõõtmise ajal üks kord Hold reziimi avamiseks. Hold reziimist 

väljumiseks vajutage uuesti 

 

 
R/C 

 Vajutage mõõtmise ajal RPM ja loenduri funktsioonide vahel liikumiseks  
 Vajutage ja hoidke  seadistusfunktsiooni avamiseks 1 minuti jooksul. LCD ekraanile 

kuvatakse USB. Seejärel vajutage liikumaks valikute LED / SR / AOFF / CLK / settings 
vahel. Seadistusreziimist väljumiseks vajutage ON/OFF nuppu.  

M/M/A 
 Vajutage valikuks Max/ Min/ Average/ Zeroing/ Setting valikute vahel. 
 Vajutage Tach mõõtereziimil M/M/A nuppu valikuks MAX/MIN/AVE ning 

tavamõõtmine. 
Vajutage USB/LED/SR/AOFF/CLK reziimil valikuks 0/1 ning aja määramiseks. 

 

Kasutusjuhend 

Tahhomeeter 



 

 

o o 

o o 

 
P/N:110401104388X 

 
Mõõtmine 

Hoiatus 

 
 

Välise valgusallika vastuvõtt 

1. Asetage seade soovitud asukohta.  

 

 
Täpsusandmed 
Täpsus:      (a% lugem + b numbrid), kalibreerimine kord aastas. 

o o 

 

 Patarei säästmiseks lülitub USB funktsioon automaatselt välja kui seade  
Hoidke seadme valgusallikas sihtmärgist 
50~200mm kaugusel.  Kõrvalekalle 

Töötemperatuur:           23 C  5 C 
Suhteline niiskus:      80%RH 

o 

taaskäivitatakse. Teised seaded ei muutu.  

 Aeg on välja lülitatud ajal kui HOLD funktsioon on lubatud.  

 
A. RPM mõõtmine 

 

Hoiatus 

 Ärge suunake laserit silma. 

 Seadme rikkumise ja vigastuste vältimiseks hoidke seade vähemalt 
50mm kaugusel liikuvatest testesemetest.  

 
RPM mõõtmise teostamiseks: 

1. Kinnitage tükk peegeldavat teipi testitava objekti külge. 

ideaalsest täisnurgast ei tohiks olla suurem 
kui 30◦. 

2. Asetage seade, mõõdetavad objektid ja   
valgusallikas nagu näidatud joonisel 5 

3. Vajutage ON/OFF nuppu. 
4. Lülitage LED välja (vt lk 9 p B).  
5. Vajutage R/C nuppu ja valige Counts reziim. 
6. Kui loendatavad objektid läbivad seadme ja 

valgusallika vahelist ala, loendab seade arvu ning 
kuvab tulemuse.  

Märkus: 
1. Kui Count reziimis kuvab seade OL. 
2. Vajutage nullimiseks M/M/A nuppu. 
3. Vajutage loenduse uuesti käivitamiseks ON/OFF 

nuppu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 5 

Temperatuurikoefitsent: 0.1 x (täpsus) / C 

A. RPM 
 

Vahemik Resolutsioon Täpsus 

10~99.999 r/min 0.001 r/min  

( 0 . 04 %+ 2 ) 100~999.99 r/min 0.01 r/min 
1000~9999.9 r/min 0.1 r/min 
10000~99999 r/min 1 r/min 

 
B. Loendus 

 

Vahemik Resolutsioon Max sisendi sagedus 

0~ 99999 1 arv 10kHz, impulsi laius 5% 

 
HOOLDUS 

2. Asetage seade kindlalt soovitud asukohta. 
Hoidke seadme valgusallikat 50~200mm 
kaugusel testitavast objektist.  

3. Vajutage ON/OFF nuppu, seade käivitub 
automaatselt RPM mõõtereziimil. Suunake 
seadme valgusallikas peegeldavale teibile. 
Kõrvalekalle ideaalsest täisnurgast ei 
tohiks olla rohkem kui 30◦. 

4. RPM mõõtetulemus kuvatakse LCD ekraanile.  

Märkus: 

1. Mõõtes RPM, kuvatakse ekraanile “0.0000”,  kui 
signaal puudub 7 sekundi jooksul.  

2. Kui RPM on suurem kui 99999, 
kuvatakse ekraanile OL. 

 
 
 
 

B. Loendur 

 

1. Asetage seade kindlalt soovitud kohale. 
Hoidke selle valgusallikas mõõdetavast 
objektist 50~200mm kaugusel.  

2. Vajutage ON/OFF nuppu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. Andmeedastus ja USB (ainult UT372, vt joonis 6) 
Ühendage seade USB kaabli kaudu arvutiga:  

 

 
Tehnilised andmed 
A. Üldandmed 

 Ekraan: 5-kohaline LCD ekraan, max kuva: 99999. 
 Ülekoormus: kuvatakse OL. 
 Patarei tühjenemine: kuvatakse . 
 Testkiirus: muudetav 5ms~255ms. 
 Anduri tüüp: fotodiood ja lasertoru.  
 Mõõtedistants: 50mm ~ 200mm 
 Kukkumiskindlus: 1m 
 Vooluallikas: 4 tk x 1.5V patareid (AA) 
 Mõõdud: 184 x 56 x 34mm 

 
 

Hoiatus 

Ärge üritage seadet iseseisvalt avada ega parandada, pöörduge vajadusel 
kvalifitseeritud spetsialisti poole.  
 

Seadme avamine võib seadme rikkuda või vähendada selle 
mõõtetäpsust.  

A. Üldhooldus 
 Puhastage ümbris aegajalt niiske lapi ja pehmetoimelise 

puhastusvahendiga. Ärge kasutage abrasiive ega lahusteid.  
 Kui seade ei ole kasutuses, lülitage see välja.  
 Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest patarei.  
 Ärge kasutage ega hoiustage seadet niiskes, kuumas, plahvatus-

ohtlikus, tuleohtlikus või tugeva magnetväljaga keskkonnas.  

B. Patarei vahetamine (joonis 7) 
1. Vajutage ON/OFF nuppu ja lülitage  

seade välja.  
2. Pöörake seade tagurpidi.  
3. Eemaldage patareikaane kinnituskruvi 

ning eemaldage kattekaas.  
4. Asendage vanad patareid uute 4 x 

1.5V patareidega (AA). 
5. Kinnitage kattekaas kruviga tagasi 

kohale.  

 
 

3. Vajutage R/C nuppu ja valige Count reziim. 

4. Suunake seadme valgusallikas mõõdetava 
objekti poole. Kõrvalekalle ideaalsest 
täisnurgast ei tohiks olla rohkem kui 30◦. 

5. Mõõdetud väärtus kuvatakse ekraanile.  

 Kaal: ca 100g (patareita) 

B. Töökeskkond 
 Kasutamiseks ainult siseruumides. 
 Altituud: 2000m 
 Temperatuur ja niiskus: 

Kasutamisel: 
0 C~30 C ( 85%R.H) 

 Joonis 7 

o o 

Märkus: 
1. Mõõdetav objekt peab olema peegeldav.  

30 C~40 C (  75%R.H) 
40 C~50 C (  45%R.H) 

Hoiustamisel: 
 

o o 

 -20 C~ +60 C(  85%R.H) 
 Nõuetelevastavus: IEC61010-031, IEC61326, IEC 61010-1 

Saastetase: 2. 
 Sertifikaat: 

Joonis 6 
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