UT 58 A/B/C
Miernik cyfrowy.
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Wst p
Instrukcja zawiera wa ne informacje dotycz ce bezpiecznego posługiwania si miernikiem.
Przeczytaj j uwa nie, zwró uwag na Ostrze enia i Uwagi.
Ostrze enie
Aby unikn pora enia pr dem lub uszkodzenia ciała zapoznaj si z działami
„Bezpiecze stwo ” oraz „Zasady bezpiecznego u ytkowania”.
Miernik cyfrowy UT58A/B/C jest wyposa ony w 3 1/2 znakowy wy wietlacz LCD, jest
solidnym, ergonomicznym i trwałym miernikiem. Posiada ochron przed przeci eniem..
Mierzy: napi cie AC/DC, pr d AC/DC, rezystancj , pojemno , temperatur , cz stotliwo ,
diody, ci gło obwodu. Posiada funkcj przechowywania pomiaru, oraz automatyczne
wył czanie.
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Zawarto opakowania
Sprawd zawarto opakowania, je eli jest niekompletnie skontaktuj si ze sprzedawc .
Zawarto :
- instrukcja
- przewody testera
- gniazdo multi-socket
- sonda do pomiaru temperatury (UT58B/C)
-bateria 9V
Bezpiecze stwo
Miernik jest zgodny ze standardem IEC61010: stopie zanieczyszczenia 2, kategoria
przepi cia (CAT. II 1000V, CAT. III 600V) posiada podwójne izolowanie.
Aby unikn

uszkodzenia miernika u ywaj go zgodnie z zaleceniami w instrukcji.

Ostrze enia w instrukcji odnosz si do czynno ci które mog stanowi zagro enie dla
u ytkownika lub powodowa uszkodzenie miernika lub testowanego urz dzenia.
Zasady bezpiecznego u ytkowania
Aby unikn pora enia pr dem elektrycznym lub innych uszkodze ciała, nale y
uwa nie przeczyta i przestrzega poni szych zasad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przed u yciem sprawd obudow miernika czy, nie ma jakich uszkodze
mechanicznych i czy jest zamkni ta i skr cona wkr tami.
Sprawd przewody pomiarowe czy nie maj uszkodzonej izolacji i czy s sprawne.
Nie u ywaj nigdy miernika, gdy w obwodach mierzonych wyst puje wi ksze napi cie
ni jest dopuszczalne dla miernika.
Po wykonaniu pomiarów odł cz przewody miernika od testowanego obwodu, odł cz
przewody od miernika i wył cz miernik.
Obrotowy przeł cznik zakresów powinien by ustawiony we wła ciwej pozycji przed
dokonaniem pomiaru; nie nale y go przekr ca w trakcie pomiaru.
Nie u ywaj miernika gdy tylna obudowa i pokrywa baterii nie jest zamkni ta.
Zachowaj szczególn ostro no przy pom. napi powy ej 60V DC lub 30V AC.
Przed dokonaniem pomiarów poprawnie podł cz kable i ustaw wła ciwe zakresy.
Nie u ywaj miernika w warunkach wysokiej temperatury, wilgotno ci, zagro enia
wybuchowego, silnego pola magnetycznego.
U ywaj c przewodów pomiarowych pami taj by palce znajdowały si za ochron .
Wył cz zasilanie z mierzonego obwodu i rozładuj wysokonapi ciowe kondensatory
przed pomiarem nat enia pr du, rezystancji lub przed sprawdzaniem diod.
Przed pomiarem nat enia pr du sprawd bezpiecznik i odł cz zasilanie od
sprawdzanego urz dzenia przed podł czeniem miernika.
Wymie bateri po ukazaniu si symbolu wyczerpanej baterii, słabe baterie mog by
przyczyn bł dnych pomiarów.
Nie wolno dokonywa adnych zmian wewn trz miernika.
Do mycia nale y u ywa wył cznie mi kk ciereczk i słabego detergentu.
Miernik przeznaczony jest do u ytku wewn trz pomieszcze .
Wył czaj zawsze miernik po sko czeniu pomiarów. Przy dłu szej przerwie w
u ytkowaniu nale y wyj bateri .
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•

Okresowo sprawdzaj bateri czy nie wycieka. Ciekn ca bateria mo e spowodowa
uszkodzenie miernika.

Mi dzynarodowe symbole elektryczne

Pr d zmienny
Pr d stały
Zmienny lub stały
Uziemienie
Podwójna izolacja
Niski poziom baterii
Test ci gło ci obwodu
Dioda
Pojemno
Bezpiecznik
Ostrze enie, odwołanie do instrukcji
Znak standardu Unii Europejskiej
Opis miernika
1.
2.
3.
4.
5.

Wy wietlacz LCD
Przycisk Hold
Przeł cznik obrotowy
Wej cia
Wł cznik

Przeł cznik obrotowy

Pomiar DC
Pomiar AC
Pomiar pojemno ci
Rezystancja
Test diód
Test ci gło ci obwodu
Pomiar cz stotliwo ci
Pr d AC
Pr d DC
Temperatura
Cz stotliwo
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Przyciski funkcyjne
- POWER ( ółty):
- Wł cznik
- HOLD(niebieski): - Wci nij aby uruchomi tryb hold
- Wci nij ponownie aby wyj z trybu hold, ostatnio mierzona warto
jest wy wietlona
- Aktywny tryb hold jest oznaczony na wy wietlaczy znakiem H.
Symbole na wy wietlaczu

1. Test tranzystorów
2. Słaba bateria: Ostrze enie: Aby unikn
bł dnych pomiarów, wymie baterie
najszybciej jak to mo liwe.
3. Kontrolka AC napi cia lub pr du.
4. Kontrolka odczytu negatywnego.
5. Test diód.
6.
7.
8.
9.

Aktywny buzer ci gło ci obwodu.
Funkcja zapami tywania pomiaru.
Kontrolka ostrzegawcza
- 14 , k , M - jednostki rezystancji,
mV, V – jednostki napi cia
A, mA, A – jednostki pr du
nF, F – jednostki pojemno ci
kHz- jednostki cz stotliwo ci
C – jednostki temperatury

Pomiary
Przed przyst pieniem do pomiarów upewnij si , e wska nik informuj cy o niskim poziomie
baterii nie jest wł czony, mo e by to przyczyn bł dnych pomiarów.
A Pomiary napi cia AC / DC
Ostrze enie
Aby nie zrobi sobie krzywdy lub nie uszkodzi miernika nie mierz napi cia wy szego ni
1000V.
Zakresy napi DC
200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V
Zakresy napi AC
2V, 20V, 200V, 1000V
Pomiar napi cia DC/DC
1. Kable podł cz nast puj co: czerwony podł cz do V , czarny do COM.
2. Ustaw przeł cznik obrotowy na odpowiedniej pozycji
.
3. Poł cz przewody miernika z mierzonym obiektem, pomiar ukarze si na
wy wietlaczu.
Uwaga:
- Je eli nie znasz przybli onej warto ci pomiaru lub po dokonaniu pomiaru nie pokazała si
warto , ustaw maksymalny zakres 1000V nast pnie zmniejszaj go a uzyskasz odpowiedni
odczyt.
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- Je eli na wy wietlaczu pokazał si znak „1”, oznacza to za mały zakres, nale y zwi kszy
zakres aby otrzyma poprawny odczyt.
- w ka dym zakresie miernik posiada impedancj wej ciow ok. 10M . mo e to by
przyczyn bł dnych pomiarów przy wysokich warto ciach impedancji mierzonego obwodu.
Je eli impedancja mierzonego obwodu jest poni ej 10K bł d pomiarów jest poni ej 0,1%.
- Po wykonaniu pomiarów odł cz przewody miernika od testowanego obwodu, odł cz
przewody od miernika.
B Pomiar pr du AC / DC
Ostrze enie
Nie podł czaj miernika do obwodu gdy napi cie na wej ciu obwodu a uziemieniem jest
wi ksze ni 250V.
Je eli spal si bezpieczniki miernika podczas pomiaru, miernik mo e ulec uszkodzeniu.
Przed pomiarem podł cz poprawnie przewody miernika, wybierz odpowiedni funkcj i
zakres w mierniku.
Zakres pomiaru DC:
UT58A/B: 20 A, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
UT58C: 2mA, 200mA, 20A
Zakres pomiaru AC:
2mA, 200mA, 20A
Pomiar pr du
1. Wył cz mierzony obwód, rozładuj kondensatory.
2. Kable podł cz nast puj co: czerwony podł cz do AmA, czarny do COM.
3. Ustaw przeł cznik obrotowy w pozycji
.
4. Przerwij obwód i podł cz miernik.
5. Wł cz zasilanie w obwodzie, odczyt uka e si na wy wietlaczu.
Uwaga:
-Je eli nie znasz orientacyjnej warto ci pr du mierzonego obwodu u yj maksymalnego
zakresu, nast pnie redukuj stopniowo zakres a uzyskasz odpowiedni odczyt.
- w przypadku du ego pr du >10A, pomiar nie powinien przekracza 10s a odst py pomi dzy
kolejnymi pomiarami powinny wynie minimum 15min.
- Po wykonaniu pomiarów odł cz przewody miernika od testowanego obwodu, odł cz
przewody od miernika.
C Pomiary rezystancji
Ostrze enie
Aby unikn uszkodzenia miernika lub badanego obiektu, odł cz go od zasilania oraz
rozładuj kondensatory przed przyst pieniem do pomiarów.
Zakresy UT58A/B
200 , 2k , 20k , 2M , 20M , 200M .
Zakresy UT58C
200 , 2k , 20k , 2M , 20M .
Pomiar rezystancji
1. Kable podł cz nast puj co: czerwony podł cz do V , czarny do COM.
2. Ustaw odpowiedni zakres w pozycji .
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3. Poł cz przewody miernika z mierzonym obiektem, pomiar ukarze si na
wy wietlaczu.
Uwaga:
- przewody testera mog zwi kszy bł d pomiaru rezystancji o 0.1 – 0.2 . Aby otrzyma
precyzyjniejsze pomiary przy niskich rezystancjach tj. poni ej 200 , przed pomiarem
zewrzyj przewody miernika zapisz odczyt jako x, potem zmierz rezystancj obiektu (y).
Wylicz rezystancj y – x.
- je eli rezystancja zwartych przewodów miernika wynosi 0.5 sprawd czy wpi te kable s
dobrze wci ni te, czy niema jakich luzów.
- w przypadku pomiaru wysokich rezystancji (>1M ), odczekaj kilka sekund aby otrzyma
stabilny odczyt, wskazane jest u ycie jak najkrótszych kabli.
- gdy obwód jest otwarty i niema przej cia miernik wy wietli „1”.
- Po wykonaniu pomiarów odł cz przewody miernika od testowanego obwodu, odł cz
przewody od miernika.
D Diody
Ostrze enie
Aby unikn uszkodzenia miernika lub badanego obiektu, odł cz go od zasilania oraz
rozładuj kondensatory przed przyst pieniem do pomiarów.
Nigdy nie podł czaj do obwodu, gdy napi cie otwartego obwodu pomi dzy ziemi a badanym
punktem obwodu, przekracza 60V DC lub 30V AC.
U ywaj tej funkcji do sprawdzania diód, tranzystorów i innych półprzewodników. Badanie
polega na przesłaniu pr du przez obiekt i pomiarze spadku napi cia. Prawidłowy spadek
napi cia w układzie wynosi 0,5V – 0,8V.
Aby sprawdzi diod poza układem
1. Kable podł cz nast puj co: czerwony podł cz do V , czarny do COM.
2. Przeł cznik ustaw w pozycji
.
3. Podł cz przewód czerwony do anody, czarny do katody badanego obiektu, odczyt
poka e si na wy wietlaczu.
Uwaga:
- w obwodzie, dobra dioda powoduje spadek napi cia 0,5V -0,8V
- odpowiednio podł cz kable miernika.
- napi cie otwartego obwodu wynosi ok. 2,7V
- no wy wietlaczu pojawi si „1” w przypadku złego podł czenia.
- podczas testowania diody miernik pokazuje spadek napi cia w obwodzie.
- Po wykonaniu pomiarów odł cz przewody miernika od testowanego obwodu, odł cz
przewody od miernika.
E Ci gło obwodu
Aby unikn uszkodzenia miernika lub badanego obiektu, odł cz go od zasilania oraz
rozładuj kondensatory przed przyst pieniem do pomiarów.
Nigdy nie podł czaj do obwodu, gdy napi cie otwartego obwodu pomi dzy ziemi a badanym
punktem obwodu, przekracza 60V DC lub 30V AC.
Aby przeprowadzi test ci gło ci obwodu:
1. Kable podł cz nast puj co: czerwony podł cz do V , czarny do COM.
2. Przeł cznik ustaw w pozycji
.
3. Podł cz kable miernika do układu. Buzzer zadziała gdy rezystancja jest poni ej 10 ,
buzzer nie zadziała gdy rezystancja jest powy ej 70 .

6

Uwaga:
- na wy wietlaczu pojawi si „1” oznacza to e testowany obwód jest rozwarty
- Po wykonaniu pomiarów odł cz przewody miernika od testowanego obwodu, odł cz
przewody od miernika.
F Pomiar pojemno i
Aby unikn uszkodzenia miernika lub badanego obiektu, odł cz go od zasilania oraz
rozładuj kondensatory przed przyst pieniem do pomiarów.
Nigdy nie podł czaj do obwodu, gdy napi cie otwartego obwodu pomi dzy ziemi a badanym
punktem obwodu, przekracza 60V DC lub 30V AC.
Zakresy
2nF, 200nF, 100µ F
Pomiary
1. Podł cz multi-socket do terminali V i µ mA.
2. Przeł cznik ustaw w pozycji .
3. Podł cz kondensator, odczyt ukarze si na wy wietlaczu.
Uwaga:
- w przypadku pomiaru kondensatora z polaryzacj podł cz czerwony do anody, czarny do
katody
- w przypadku spi cia w kondensatorze na wy wietlaczu poka e si „1”
- aby zminimalizowa bł dy pomiaru, nale y u ywa jak najkrótszych przewodów miernika.
Podczas przeł czania zakresów nale y chwil poczeka , a miernik si ustabilizuje.
G Pomiar temperatury UT58B/C
Nie podł czaj miernika do obwodu gdy napi cie mi dzy obwodem a uziemieniem jest
wi ksze ni 60V DC lub 30V AC.
Podczas pomiarów miernik powinien przebywa w temperaturze pokojowej 18-23C, w
przeciwnym wypadku otrzymane wyniki mog by nieprawidłowe.
Zakres pomiarów: -40˚C - +1000˚C
Pomiar temperatury:
1. Podł cz multi-socket do terminali V i mA.
2. Ustaw przeł cznik w pozycji C, miernik wy wietli 1.
3. Podł cz czujnik temperatury do multi-socket . Na wy wietlaczu poka e si
temperatura otoczenia.
4. Umie czujnik na mierzonym obiekcie, pomiar ukarze si na wy wietlaczu.
H Pomiar tranzystorów
Nie podł czaj miernika do obwodu gdy napi cie mi dzy obwodem a uziemieniem jest
wi ksze ni 60V DC lub 30V AC.
Pomiary
1. Podł cz multi-socket do terminali V i mA.
2. Ustaw przeł cznik w pozycji hFE.
3. Podł cz tranzystor NPN lub PNP do multi-socket . Na wy wietlaczu poka e si
odczyt.
Uwaga:
- Po wykonaniu pomiarów odł cz przewody miernika od testowanego obwodu, odł cz
przewody od miernika.
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I Pomiar cz totliwo i
Nigdy nie podł czaj do obwodu, gdy napi cie otwartego obwodu pomi dzy ziemi a badanym
punktem obwodu, przekracza 30V rms.
Zakres pomiarowy: 2kHz, 20kHz
Aby zmierzy cz stotliwo :
1. Kable podł cz nast puj co: czerwony podł cz do Hz, czarny do COM.
2. Przeł cznik ustaw w pozycji Hz.
3. Podł cz przewody od badanego obwodu
4. Odczyt ukarze si na wy wietlaczu, jednostki kHz
Uwaga:
- Pomiary mo na przeprowadzi gdy amplituda sygnału zwiera si w przedziale 50mV rms 30V rms
- Po wykonaniu pomiarów odł cz przewody miernika od testowanego obwodu, odł cz
przewody od miernika.
Funkcja automatyczne wył czanie
Aby oszcz dza bateri miernik wył czy si po 15 minutach je li nie b dzie u ywany.
Wł czenie nast puje po dwukrotnym wci ni ciu przycisku POWER.
Funkcja Hold
Nie u ywaj funkcji do sprawdzania czy dany obwód jest pod napi ciem. Funkcja nie zapisze
niestabilnego lub zakłócanego odczytu.
Wci nij HOLD aby wł czy / wył czy funkcj
Specyfikacja ogólna
- Maksymalne napi cie mi dzy terminalem a uziemieniem: zale nie od wybranej funkcji
- Bezpieczniki terminala AmA: 0,5mA, 250V, szybkie, ˚5x20mm
- Bezpieczniki terminala V : 630mA, 250V, szybkie, ˚5x15,7mm
- Szybko pomiarów: 2 – 3 pomiary na sekund .
- wybór zakresu: r czny
- max warto wy wietlacza: 1999
- Temperatura: działania: 0˚C - 40˚C
przechowywania: -10˚C – 50˚C
- Wilgotno wzgl dna: 75% @ 0˚C do 30˚C
50% @ 30˚C do 40˚C
- Wysoko : działania: 2 000m
przechowywania: 10 000m
- Bateria: 1 x 9V
- Słaba bateria: symbol baterii na wy wietlaczu
- Odczyt negatywny: symbol minusa na wy wietlaczu
- Przeładowanie: wy wietlenie jedynki
- Wymiary: 179 x 88 x 39mm
- Waga: 380g z bateria
- bezpiecze stwo: IEC 61010 CAT.II 1000V, CAT.III 600V, podwójne ekranowanie
- certyfikaty: CE
Dokładno pomiarów
Dokładno : ±(a% odczyt + b znaków), gwarancja 1 rok.
Temperatura działania: 23˚C ±5˚C
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Wilgotno wzgl dna: <=75%R.H
Współczynnik temperatury: 0.1 x (dokładno )/1˚C
A Napi cie DC

Uwaga: Impedancja wej ciowa: 10Mohm
B Napi

ie AC

Uwaga: - Impedancja wej ciowa: 10Mohm
- Cz stotliwo rozpoznawalna: 40Hz – 1kHz<500V, 40Hz – 400Hz>500V
- Wy wietla warto skuteczn sygnału sinusoidalnego
C Pr d DC

- przy zakresie 20A: Przy pomiarach ci głych
przynajmniej 15 minut.
D Pr

0s przerwa pomi dzy dwoma pomiarami

AC

- Cz stotliwo rozpoznawalna: 40Hz – 1KHz
- przy zakresie 20A: Przy pomiarach ci głych 0s przerwa pomi dzy dwoma pomiarami
powy ej 15 minut.
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E Rezystancja

F Diody

G Test ci gło ci obwodu

H Pojemno

I Pomiar temperatury UT58B/C

- doł czony czujnik mo na stosowa przy pomiarze temperatury nie wi kszej ni 230C
J Test tranzystorów
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K Cz

totliwo

Czynno ci obsługowe
Ostrze enie!
Wszelkich napraw i regulacji multimetru mog dokonywa wył cznie osoby do tego
uprawnione.
Nie dopu aby do wewn trz obudowy miernika dostała si woda.
A. Uwagi ogólne.
- Okresowo nale y my obudow mi kk wilgotn ciereczk ze słaby detergentem.
- Wył cza zasilanie pozycja „OFF” gdy miernik nie jest u ywany.
- Wyj bateri gdy miernik nie jest u ywany przez dłu szy okres czasu.
- Nie u ywa przyrz du w du ej wilgotno ci, w wysokiej temperaturze i silnym polu
magnetycznym.
B. Wymiana bezpieczników i baterii.
UWAGA! Aby unikn pora enia pr dem, inny obra e
lub uszkodzenia miernika, stosuj odpowiednie
bezpieczniki oraz wymieniaj je zgodnie z procedur .
Wymie baterie jak tylko za wieci si kontrolka baterii.
Wymiana bezpieczników:
1. Wył cz miernik o odł cz wszystkie kable.
2. Zdejmij pokrowiec.
rubki i zdejmij obudow .
3. Odkr
4. Wyjmij delikatnie bezpiecznik z gniazda
5. Wymieniaj bezpieczniki tylko na takie same jak
oryginalne, upewnij si czy s wła ciwie zamontowane
6. Złó obudow i skr
rubami.
Wymiana bezpieczników zdarza si rzadko, spalanie bezpieczników jest zawsze wynikiem
niewła ciwego u ycia miernika.
Wymiana baterii.
UWAGA! Aby unikn bł dnych wskaza miernika oraz pora enia pr dem
elektrycznym na skutek wycieku baterii, nale y natychmiast po
ukazaniu si symbolu zu ytej baterii wymieni j na now .
Wymiana baterii:
1. Wył cz miernik o odł cz wszystkie kable.
2. Zdejmij pokrowiec.
3. Odkr
rubki i zdejmij obudow .
4. Wyjmij star bateri
5. Zainstaluj now bateri 9V
6. Złó obudow i skr
rubami.
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