
保証書 
This warranty is valid only in Japan. 

共立製品を   買い上げい        あり      う      い 

    保証期間内に通常 取扱い 万一故障 

生  場合  裏面 保証規定によ り 無償 修理 

い       

本書を 添付 上 依頼く      い  
 

 名前 

  住所  〒 

 電話番号C ) -C ) -C ) 

◎保証規定を よ く   読 く      い  

◎本保証書 日本国内    効     

◎本保証書 再発行 い                        大切 

に保管 -Cく      い  

販売店名 

 

KASUTUSJUHEND 
 

 

          

DIGITAALSED AMPERTANGID 
 

 

KEW2200 

 
 

Vooluandur 

Ümbris  
 

 
 

                     Testjuhtmete ümbris 

 
  Kate 

  
 

 
Garanteeritud täpsus:  
 Kuni 100%:  
 Temperatuur   23 ± 5°C 

  Niiskus   45 - 75% 

ACA (Automaatvahemik) 
Vahemik Täpsus 

40A 0.00, 0.03-41.99A ±1.4 %rdg±6dgt 

(50/60Hz) 

±1.6 %rdg±6dgt 

(45-65Hz) 

400A 32.0-419.9A 

1000A 320-1049A 

Sisendkaitse vool ：AC1200A 

ACV (Automaatvahemik) 
 

 

 

 
           

Andmehoid 

      

Reziim 

      

Päästik 
 
 

 
 

Funktsioonid 

 

KEW 2200 製造番号 

保証期間   購入日C 年   日)よ り 1 年間 

 
 
 

DCV (Automaatvahemik) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;.  

Rihm 

LCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V/Ω terminal 
 

 

COM terminal 

    
 

 

 

 

*1 : Täpsus ei ole garanteeritud                    

ACV/DCV sisendi impedants 
：>100MΩ (400mV vahemik) 
：11MΩ (4V vahemik) 
：10MΩ (40/400/600V vahemik) 

    Takistus (Automaatvahemik) 

    Pidevus 

Vahemik Täpsus 

400Ω 0.0-419.9Ω  
 
±2.0%rdg±4dgt 4kΩ 0.320-4.199 kΩ 

40kΩ 3.20-41.99 kΩ 

400kΩ 32.0-419.9 kΩ 

4MΩ 0.320-4.199 MΩ ±4.0%rdg±4dgt 

40MΩ 3.20-41.99 MΩ ±8.0%rdg±4dgt 

 

Pidevus 
0.0-419.9Ω 

      
Bz  läveväärtus 

50±30Ω 
Avatud ahela pinge 

04-11 92-2063B 
：<3.4V (400Ω / Pidevusvahemik) 

1. Tehnilised andmed 

         
 
 
 
          HOIATUS 
 
Tutvuge enne seadme 
kasutussevõtmist hoolikalt seadme 
kasutusjuhendiga. 

Vahemik Täpsus 

4V 0.000, 0.005-4.199V ±1.8 %rdg±7dgt 

(45-65Hz) 

±2.3 %rdg±8dgt 

(65-500Hz) 

40V 3.20-41.99V 

400V 32.0-419.9V 

600V 320-629V 

 

Vahemik Täpsus 

400mV ±0.0-±419.9mV *1 

4V ±0.320-±4.199V  
 
±1.0%rdg±3dgt 

40V ±3.20-±41.99V 

400V ±32.0-±419.9V 

600V ±320-±629V 

 

Garantii kehtiv jaapanis:  



：0.7V tüüp (4kΩ vahemik) 

：0.47V tüüp (40k - 40MΩ vahemik) 
 Sisendi pinge kaitse 
：AC/DC600V  10 sek 

Mõõtemeetod                         
Kahekordne ühendus 

Ülekoormuse näit 
OL 

Mõõtmistsükkel 
2.5 korda sekundis 

Vastab standarditele 
IEC/EN 61010-1/ 61010-2-032/ 61010-031 
Saastetase 2 
Kasutamiseks siseruumides 
Altituud kuni 2000m 

Voolu mõõtmine                                       
CAT.III 600V 

Pinge mõõtmine                                                
CAT.II 600V / CAT.III 300V 

EN61326 (EMC) 
RF 3V/m raadiosageduslik elektromagnet-  
väli:  

Kandekott Mudel 9160    1tk 
Rihm   1tk 

 

 2.       Lisafunktsioonid   
Andmehoid 

Vajutage lugemi lukustamiseks ekraanile Data 
Hold nuppu.   
Vajutage lahtilukustamiseks uuesti                           
Data Hold nuppu. 

 
LCD       “ ” 

/ näit ” ekraanil 

 
Patarei tühjenemise näit                             

2.3±0.15V, või väiksem:     ”           “ 
kuvatakse ekraanile.  

 

Puhkereziim  

MÄRKUS 
 

    

Mõõtetäpsus on garanteeritud kui mõõdetav objekt 
asub klambri keskel (tsoon A). Tsoonis B võib 
täpsuse kõikumine olla kuni 4%. Tsoonis C 
mõõdetud väärtuseid tuleks arvestada 
referentsväärtustena (täpsus ei ole garanteeritud).  

 

 
 
 
 

Keskus (tsoon  A) 

 

 

MÄRKUS 
             

      

Valesti ühendamise puhul kuvatakse ekraanile            
“ － “ märk (DCV mõõtmine). 

 

 
 

 
 

 

 

Vajutage vooluanduri klambri avamiseks päästikut,  
ning ühendage üks mõõdetav konduktor (max 
diameeeter 33mm).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Must testjuhe 
 

ACV DCV 

 

Takistus 
 

Pidevus 

 

 
    Vajutage 

Vooluallikas                                                     
DC3V：R03/LR03 (AAA) ×2 
Voolutarbimine 

< 3mA 
Patarei kasutusaeg 

Ca 350 tundi                                                
(ACA, pidev, koormuseta) 

Mõõdud:                                               
190×68×20mm 
Kaal ca 120g (patareidega)                   

Lisad 
Testjuhtmed mudel 7107A                     1komplekt 
Patareid R03(AAA)    2tk 
Kasutusjuhend    1tk 

     

  Õige   

   

  Vale   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Must 
(-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punane 

(+) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piiksumine kui vähem                    
kui 50±30Ω. 

 

MÄRKUS 
LCD ekraanile kuvatakse     

”OL” kui testjuhtmed on lahti. 

ETTEVAATUST 
Ärge mõõtke kunagi voolu, kui testjuhtmed on 
ühendatud  V/Ω  ja/või  COM terminalidesse. 

3. ACA Mõõtmine 

ETTEVAATUST 
Ärge mõõtke kunagi ringi mille pinge on  600V 
või suurem. 

ETTEVAATUST 
 

Ärge kasutage seadet kunagi voolu all olevas 
võrgus.  

      
 

Punane testjuhe 

 

     

 
Testjuhe 

    

 
Testjuhe 

LCD 

♪ 

C 
B 

B A 

C 

5.  Takistuse (pidevuse)                
mõõtmine  

4. ACV/DCV Mõõtmine täpsus kuni viis korda arvestuslikust
täpsusest.

Pingetaluvus
AC5320Vrms 
5 sekundit vooluanduri ja ümbrise vahel
AC3540Vrms
5 sekundit ringi ja ümbrise vahel

Isolatsiooni takistus
>100MΩ /1000V
ümbrise ja
elektriringi vahel
Töötemperatuur ja suhteline niiskus:
0～40°C
85%RH või väiksem (kondenseerumata)
Hoiustamine: temperatuur ja niiskus:
Hoiustustemperatuur -20～60°C
Niiskus 85%RH või väiksem
(kondenseerumata)

Automaatne väljalülitus 10 min pärast
kasutamist. Funktsiooni keelamiseks hoidke
seadme sisse lülitamise ajal all Data Hold
nuppu   (ekraanil 2 sek näit “ " )



 
6. Ohutusnõuded 
Seade vastab IEC   61010 nõuetele. Järgige 
seadme ohutu kasutamise tagamiseks alati 
ohutusnõudeid ja kasutusjuhendit.  

HOIATUS 
● Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist 

hoolikalt kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega.  
● Hoidke juhend alles et seda vajadusel 

edaspidi lugeda.  
● Seadet on lubatud kasutada ainult vastavalt 

juhendile ja selleks määratud viisil ning 
eesmärkidel.  

● Järgige alati ohutusnõudeid.  
● Järgige alati kasutusjuhendit.  
● Nõuete mittejärgimine võib seadme rikkuda ning 

põhjustada vigastuste ja kahjustuste ohu.  
 
 
 
 
 
 

 

 
● Seadmel kasutatavad märgistused:                       

Tutvuge kasutusjuhendiga. 

Topeltisolatsioon.                                      

Seadme võib pinget mõõtes klambriga 

ühendada paljastatud konduktoritega. 

Mõõdetav pinge peab olema vastav 

mõõtekategooriale, mis on märgitud                     

AC sümboliga.   

DC 

Maandus 
Ärge visake elektroonikaseadmeid ja 
patareisid prügikasti, viige need 
vastavatesse kogumispunktidesse. 

 

 
 
Mõõtekategooriad 

 

Seadme voolumõõtmise osa on CAT III 
600V ning pinge mõõtmise osa vastavalt   
CAT III 300V / CAT II 600V. 
Testjuhtmed 7107A koos kattega on       
CAT IV 600V / CAT III 1000V ning ilma 
katteta CAT II 1000V. 

 

 

              ETTEVAATUST 
● Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid.  
● Kontrollige et sisestaksite patareid õigetpidi.  

 

(1) Keerake funktsioonilüliti asendisse "OFF". 

(2) Avage patareipesa kaas seadme alaosas.  

(3) Asendage patareid, jälgides et sisestaksite 

need õigetpidi. Kasutage 2tk uusi R03/LR03 

(AAA) 1.5V patareisid.  

(4) Kinnitage patareipesa kaas tagasi kohale.  

 

 

 

 

HOIATUS 
● Ärge teostage kunagi mõõtmisi defektse või 

katkise seadme või testjuhtmetega.  

● Kontrollige enne mõõtmist seadme korrasolekut, 
testides mõnd teadaolevat allikat.  

● Kinnitage enne CAT III või kõrgema 
keskkonna mõõtmist katted tugevalt 
testjuhtmetele.                                          
Kui KEW2200 ja testjuhtmed on 
ühendatud ning koos kasutusel, vastab 
neile koos see pinge ja voolu 
kategooria, mis on madalam 
(testjuhtmete või seadme).  

● Ärge keerake funktsioonilülitit ajal kui 
testjuhtmed on ühendatud.  

● Ärge muutke seadet ega kasutage 
asendusosasid. Pöörduge parandamiseks või 
kalibreerimiseks kohaliku edasimüüja poole.  

HOIATUS 
● Vahetage koheselt patarei kui kuvatakse 

patareiindikaator         (< 2.3±0.15V), vastasel 
juhul võib seadme mõõtetäpsus väheneda. Kui 
patarei on täielikult tühi siis sede ei käivitu.  

OHTLIK 
● Ärge mõõtke kunagi suurema pingega ringi kui  

AC/DC600V. 
● Ärge kasutage seadet kergestisüttivate gaaside 

läheduses; seade võib põhjustada sädeme 
tekkimise ja plahvatusohu.  

● Ärge kasutage seadet kui see on märg; ärge 
puutuge seadet märgade kätega.  

● Ärge ületage max mõõtevahemike limiite.  
● Ärge avage mõõtmise ajal kunagi 

patareipesa kaant.  
● Kasutage elektrilöögi ohu vältimisteks 

mõõtmiste ajal sobivat isoleeritud 
kaitsevarustust.  

● Ärge mõõtke kunagi voolu, kui testjuhtmed on 
sisendterminalidega ühendatud.  

● Hoidke seadet kasutades sõrmed ja käed alati 
seadme ja testjuhtmete kaitsepiiretest tagapool.  

EDASIMÜÜJA 

Tootjal on õigus seadet ja juhendit muuta ilma sellest 

eelnevalt teavitamata.  

7. Patareide vahetamine 

  

Seadme            sümbol märgib vajadust seadme
ohutuks kasutamiseks tutvuda juhendi vastavate
osadega. Juhendiga tutvumine on vajalik iga osa
puhul kui kasutusjuhendis on informatsiooni
märge       sümboliga. 

OHTLIK  märgib tingimusi ja tegevusi mis

võivad põhjustada eluohtlike vigastuste ohu.

HOIATUS  märgib tingimusi ja tegevusi mis

võivad põhjustada tõsiste/eluohtlike

vigastuste ohu.

ETTEVAATUST märgib tingimusi ja tegevusi mis

võivad põhjustada vigastusi või seadmete

rikkumise.

         ETTEVAATUST
● Seade on sobiv koduseks, kommerts ja
kergetööstuslikuks kasutamiseks. Kui ligidal
asub seadmeid mis tekitavad tugeva
elektromagnetsageduse või magnetvälja, võib
see seadme või mõõtetulemused rikkuda.

● Funktsioonilüliti peab olema keeratud
sobivasse asendisse enne mõõtmise
alustamist.

● Kinnitage testjuhtmed tugevalt.
● Ekraanile võidakse kuvada mõned ACV ja DCV

vahemiku lugemid ka avatud testjuhtmete
puhul. Ka võib seade kuvada 0 asemel mõne
muu lugemi kui testjuhtmed lühistatakse. See
ei mõjuta mõõtetulemusi.

● Seade ei ole tolmu ja veekindel, kaitske
seda tolmu ja niiskuse ning vedelike
eest.

● Kui seadet ei kasutata, lülitage see välja. Kui
seadet ei kasutata pikema aja jooksul,
eemaldage sellest patareid.

● Kaitske seadet otsese päikesevalguse,
kuumusallikate ja niiskuse eest.

● Kasutage puhastamiseks niisket lappi ja
vajadusel veidi pehmetoimelist
puhastusvahendit. Ärge kasutage abrasiive ega
lahusteid.

● Ärge vahetage patareisid kui seade on märg.
● Lülitage enne patareipesa avamist seade välja

ning eemaldage testjuhtmed.


	2.       Lisafunktsioonid
	MÄRKUS
	ACV DCV
	Takistus
	Pidevus
	Õige
	Vale


	MÄRKUS
	HOIATUS
	Mõõtekategooriad
	Seadme voolumõõtmise osa on CAT III 600V ning pinge mõõtmise osa vastavalt   CAT III 300V / CAT II 600V.


