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Elementy obs≥ugi
1 Wyúwietlacz (LCD)
2 Pokrywa schowka na baterie
3 Gniazdo przy≥πczeniowe mA, A do bezpoúredniego pomiaru prπdu 

ìmaks. 10 Aî
4 Gniazdo przy≥πczeniowe  A do pomiaru prπdu za pomocπ 

kleszczy pomiarowych ìmaks. 30 Vî 
5 Gniazdo przy≥πczeniowe dla wszystkich zakresˆw pomiarowych 

poza zakresami pomiarowymi prπdu
6 Gniazdo przy≥πczeniowe ⊥ dla wszystkich obszarˆw pomiarowych 
7 OFF/ON: Prze≥πcznik ZA£/WY£
8 Bezpiecznik resetowalny ìAUTO FUSEî
9 Prze≥πcznik obrotowy funkcji

10 Ucho do zamocowania paska noúnego
11 MAN/AUTO: Przycisk manualnego i automatycznego wyboru zakresu 

pomiarowego
12 DATA und MIN/MAX: Przycisk zapisu wartoúci mierzonych 
13 FUNC: Przycisk wielofunkcyjny
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Symbole wyúwietlacza cyfrowego
1 ON: Tryb pracy ciπg≥ej
2 Wskaünik poziomu baterii 
3 Wyúwietlacz cyfrowy z przecinkiem dziesiÌtnym oraz wskazaniem 

biegunowoúci (plus i minus) 
4 MAN: Manualny wybˆr zakresu pomiarowego  
5 DATA: PamiÌÈ wyúwietlacza, ìzachowaj wartoúÈ mierzonπî
6 Zapisanie wartoúci MIN/MAX
7 ZERO: aktywna funkcja zerowania 
8 DCAC: wybrany rodzaj prπdu DC ( ), AC (~) lub DCAC ( )  
9 Jednostka miary

10 Przekroczenie zakresu pomiarowego
11 Pomiar prÌdkoúci obrotowej: Upm 1/Upm 2 (przy silnikach

dwulub czterotaktowych)
12 Wskazˆwka wyúwietlacza analogowego
13 Skala wyúwietlacza analogowego
14 Termometr oporowy: Pt100/Pt1000
15 Termoelement: Typ K
16 Aktywna funkcja pomiaru za pomocπ kleszczy pomiarowych
17 Przekroczenie ujemnego zakresu wskazaÙ analogowych 
18 Przek≥adnia transformatora (wspˆ≥czynnik zacisku)
19 W≥πczony düwiÌk sygnalizacyjny (np. kontrola ciπg≥oúci) 
20 Testowanie diody
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1 Wskazˆwki i úrodki bezpieczeÙstwa
Zdecydowali siÌ PaÙstwo na urzπdzenie, ktˆre zapewnia duøe bezpieczeÙstwo 
podczas eksploatacji.
Urzπdzenie spe≥nia wymogi obowiπzujπcych europejskich dyrektyw WE oraz 
przepisˆw krajowych. Potwierdza to znak CE. Na øπdanie firma GMC-I Gossen-
Metrawatt GmbH wydaje odpowiednie deklaracje zgodnoúci.
Miernik uniwersalny z cyfrowym i analogowym wyúwietlaczem posiada 
konstrukcjÌ zgodnπ z wymaganiami bezpieczeÙstwa IEC 61010ñ1:2001/
DIN EN 61010ñ1:2001/VDE 0411ñ1:2002. Dodatkowo urzπdzenie zosta≥o 
poddane kontrolom zgodnie z powyøszπ normπ. Odpowiednia oraz zgodna z 
przeznaczeniem eksploatacja zapewnia bezpieczeÙstwo zarˆwno dla osˆb 
obs≥ugujπcych jak i samego urzπdzenia. Z≥y sposˆb obs≥ugi lub nieuwaøne 
obchodzenie siÌ z urzπdzeniem nie zapewniπ jego bezpieczeÙstwa. 
W celu utrzymania urzπdzenia w prawid≥owym stanie oraz zapewnienia bezpiecznej 
obs≥ugi naleøy koniecznie zapoznaÈ siÌ dok≥adnie z treúciπ ca≥ej instrukcji obs≥ugi 
urzπdzenia oraz przestrzegaÈ okreúlonych w niej zasad.
Dla PaÙstwa bezpieczeÙstwa oraz w celu ochrony samego urzπdzenia zosta≥o 
ono wyposaøone w automatyczny bezpiecznik dla zakresu pomiarowego 10 A.  

Naleøy przestrzegaÈ nastÌpujπcych úrodkˆw bezpieczeÙstwa:
ï Urzπdzenie mogπ obs≥ugiwaÈ wy≥πcznie osoby, ktˆre sπ w stanie rozpoznaÈ 

zagroøenia kontaktowe oraz podjπÈ odpowiednie úrodki bezpieczeÙstwa.  
Zagroøenie kontaktowe istnieje w kaødym miejscu, gdzie wystÌpuje 
napiÌcie powyøej 33 V (wartoúÈ skuteczna).  

ï Naleøy unikaÈ samodzielnego wykonywania pomiarˆw, podczas ktˆrych 
istnieje zagroøenie kontaktowe. Zaleca siÌ obecnoúÈ drugiej osoby.  

ï Maksymalne dopuszczalne napiÌcie pomiÌdzy przy≥πczeniami (3), (4), (5), (6) a 
ziemiπ wynosi 300 V kategoria I I.

ï Zakres pomiarowy prπdu A jest wyposaøony w magnetyczny wy≥πcznik 
zabezpieczajπcy. Maksymalne dopuszczalne napiÌcie mierzonego obwodu 
prπdowego (= napiÌcie nominalne bezpiecznika) wynosi 240 V~ (AC) i 
50 V (DC) dla zakresˆw pomiarowych ìAî.

ï Urzπdzenie moøe byÈ uøywane do pomiaru prπdu w urzπdzeniach 
elektroenergetycznych wy≥πcznie wˆwczas, gdy obwˆd prπdu jest zabezpieczony za 
pomocπ bezpiecznika lub wy≥πcznika do 20 A i napiÌcie nominalne urzπdzenia nie 
przekracza 240 V~ (AC) wzglÌdnie 50 V  (DC). W celu spe≥nienia wymogˆw CAT do 
bezpiecznika automatycznego pod≥πczono szeregowo dodatkowy bierny bezpiecznik 
topikowy (T16A/500V), ktˆry w przypadku zareagowania (zadzia≥ania) moøe zostaÈ 
wymieniony wy≥πcznie przez autoryzowany serwis.

ï Naleøy uwzglÌdniÈ, iø na mierzonych przedmiotach (np. uszkodzone 
urzπdzenia) mogπ wystÌpowaÈ nieprzewidywane napiÌcia. Kondensatory 
mogπ byÈ np. niebezpiecznie na≥adowane. 

ï Naleøy sprawdziÈ, czy przewody obwodu pomiarowego znajdujπ siÌ w 
nienagannym stanie, np. wykluczyÈ uszkodzenie izolacji, przerwania kabli, 
wtyczek itd.

ï Urzπdzenia nie moøna stosowaÈ do wykonywania pomiarˆw w obwodach 
prπdowych z wy≥adowaniami koronowymi (wysokie napiÌcie). 

ï Naleøy zachowaÈ szczegˆlnπ ostroønoúÈ podczas wykonywania pomiarˆw 
w obwodach prπdowych wielkiej czÌstotliwoúci.  Mogπ w nich wystÌpowaÈ 
niebezpieczne napiÌcia mieszane.

ï Pomiary przy wilgotnych warunkach otoczenia sπ niedopuszczalne. 
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ï Naleøy bezwzglÌdnie unikaÈ przekroczenia dopuszczalnych zakresˆw 
pomiarowych.  Wartoúci graniczne zosta≥y podane w tabeli ìZakresy 
pomiaroweî w rozdziale 15 ìParametry techniczneî. 

Znaczenie symboli znajdujπcych siÌ na urzπdzeniu

Ostrzeøenie przed miejscem zagroøenia
(uwaga, przestrzegaÈ zapisˆw dokumentacji!)

Ziemia

Ciπg≥a (nieprzerwana) izolacja podwˆjna lub wzmocniona

CAT II Urzπdzenie kategorii pomiarowej I I

Znak zgodnoúci WE

Urzπdzenia nie naleøy utylizowaÈ wraz z odpadami gospodarstwa 
domowego. Dodatkowe informacje dotyczπce oznakowania 
WEEE sπ dostÌpne na stronie internetowej pod adresem 
www.gossenmetrawatt.com pod has≥em WEEE.  

Certyfikat kalibracyjny DKD (czerwony znacznik):

Naprawa, wymiana czÌúci i regulacja
W wyniku demontaøu obudowy elementy przewodzπce stajπ siÌ ≥atwo dostÌpne. 
Przed rozpoczÌciem napraw, wymianπ czÌúci lub przeprowadzeniem regulacji 
urzπdzenie naleøy od≥πczyÈ od obwodu pomiarowego. Ewentualne naprawy lub 
regulacje przy zdjÌtej obudowie pod napiÌciem mogπ byÈ przeprowadzane wy≥πcznie 
przez specjalistˆw, ktˆrym znane sπ zagroøenia wystÌpujπce w takich przypadkach.

B≥Ìdy oraz obciπøenia nadzwyczajne
W przypadku, gdy urzπdzenie nie zapewnia bezpiecznej obs≥ugi, naleøy je 
wy≥πczyÈ z eksploatacji i zabezpieczyÈ przez niepoøπdanym uøyciem. 
Obs≥uga urzπdzenia przestaje byÈ bezpieczna, gdy urzπdzenie
ï posiada widoczne uszkodzenia,
ï nie pracuje,
ï by≥o sk≥adowane przez d≥uøszy czas w niekorzystnych warunkach 

(np. wilgoÈ, kurz, temperatura), patrz: rozdzia≥ ìWarunki otoczeniaî na 
stronie 25.

!

Numer kolejny

Numer rejestracyjny
Data kalibracji (rok - miesiπc)

Deutscher Kalibrierdienst ñ laboratorium kalibracyjne 
B0730

01-08

DKD-K-
19701
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2 Pierwsze uruchomienie
Montaø baterii.

Wskazˆwka!!
Przed otwarciem schowka na baterie naleøy od≥πczyÈ wszystkie bieguny urzπdzenia 
od obwodu pomiarowego! 

➭ ZamknπÈ urzπdzenie.
➭ W≥oøyÈ monetÌ lub podobny przedmiot do szczeliny pomiÌdzy obudowπ a 

pokrywπ schowka na baterie i naciskaÈ pokrywÌ do do≥u do momentu, aø 
odskoczy.

➭ Ca≥kowicie otworzyÈ (odchyliÈ) urzπdzenie i zdjπÈ pokrywÌ schowka na baterie. 
➭ Do schowka na baterie w≥oøyÈ dwie baterie Mignon 1,5 V zgodnie z IEC R6 

lub IEC LR6. ZwrˆciÈ uwagÌ na symbole biegunˆw.
➭ Ponownie na≥oøyÈ pokrywÌ schowka na baterie i docisnπÈ do momentu, aø 

zaskoczy.
W≥πczenie urzπdzenia
➭ UstawiÈ prze≥πcznik przechylny w pozycji ìONî. 
Po w≥πczeniu pojawi siÌ krˆtki akustyczny sygna≥ potwierdzenia. 
W przypadku, gdy urzπdzenie zosta≥o automatycznie wy≥πczone, naleøy w celu 
jego ponownego uruchomienia wcisnπÈ albo jeden z przyciskˆw FUNC, DATA lub 
MAN bπdü przestawiÈ prze≥πcznik przechylny w po≥oøenie ìOFFî, pozostawiÈ w 
tej pozycji przez co najmniej 5 sekund i nastÌpnie ponownie przestawiÈ w 
po≥oøenie ìONî.

Uwaga!
Wy≥adowania elektryczne oraz zak≥ˆcenia wysokiej czÌstotliwoúci mogπ 
prowadziÈ do b≥Ìdnych wynikˆw pomiarowych i blokowaÈ przebieg 
pomiaru. Wy≥πczyÈ urzπdzenie i ponownie w≥πczyÈ po up≥ywie 5 s; 
urzπdzenie zostanie zresetowane. 

RÌczne wy≥πczenie urzπdzenia
➭ PrzestawiÈ prze≥πcznik przechylny w po≥oøenie ìOFFî lub z≥oøyÈ (zamknπÈ) 

urzπdzenie. Przy zamkniÌciu (z≥oøeniu) urzπdzenia bateria zostanie 
automatycznie od≥πczona.

Automatyczne wy≥πczenie urzπdzenia (Standby)
Urzπdzenie zostanie automatycznie wy≥πczone przy braku zmiany wartoúci 
mierzonej przez d≥uøszy czas (maksymalne odchylenie wartoúci mierzonej ok. 
0,8% zakresu pomiarowego na minutÌ wzglÌdnie 1 ° Celsjusz lub 1 ° Fahrenheit 
na minutÌ) oraz braku obs≥ugi przyciskˆw przez czas ok. 10 minut. Po 
wy≥πczeniu pojawi siÌ krˆtki akustyczny sygna≥ potwierdzenia, wyjπtek:  aktywny 
tryb pracy ciπg≥ej

Uwaga!
W przypadku automatycznego wy≥πczenia urzπdzenia procesor jest 
nadal zasilany prπdem. Urzπdzenie jest zasilane wˆwczas prπdem 
spoczynkowym (ciπg≥ym) o wartoúci ok. 200 mA. Jedynie w przypadku 
manualnego wy≥πczenia urzπdzenia poprzez prze≥πcznik przechylny 
wzglÌdnie poprzez zamkniÌcie (z≥oøenie) urzπdzenie zostaje od≥πczone 
od baterii.
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Wy≥πczenie funkcji automatycznego wy≥πczenia urzπdzenia
Urzπdzenie moøna prze≥πczyÈ na ìCI•G£Y TRYB PRACYî.
➭ W tym celu naleøy podczas uruchamiania urzπdzenia za pomocπ 

prze≥πcznika przechylnego wcisnπÈ rˆwnoczeúnie przycisk FUNC i odczekaÈ 
do momentu, aø pojawi siÌ sygna≥ düwiÌkowy. Aktywnπ funkcjÌ 
ìCI•G£EGO TRYBU PRACYî sygnalizuje symbol  na wyúwietlaczu.

3 Wybˆr funkcji i zakresˆw pomiarowych
3.1 Automatyczny wybˆr zakresu pomiarowego
Miernik jest wyposaøony w system automatycznego wyboru zakresu 
pomiarowego dla wszystkich zakresˆw pomiarowych za wyjπtkiem pomiaru 
temperatury, testowania diody oraz kontroli ciπg≥oúci. Funkcja automatycznego 
wyboru zakresu pomiarowego uaktywnia siÌ zawsze po w≥πczeniu urzπdzenia. 
Urzπdzenie wybiera automatycznie najbardziej optymalny zakres pomiarowy, 
odpowiednio do przy≥πczonej wielkoúci pomiarowej. 
Urzπdzenie przechodzi automatycznie do nastÌpnego wyøszego wzglÌdnie 
niøszego zakresu pomiarowego dla nastÌpujπcych wielkoúci pomiarowych:   

3.2 Manualny wybˆr zakresu pomiarowego ñ przycisk MAN/AUTO
Istnieje moøliwoúÈ wy≥πczenia funkcji automatycznego wyboru zakresu 
pomiarowego. Moøliwy jest wˆwczas manualny wybˆr i zapisanie zakresu 
pomiarowego zgodnie z poniøszπ tabelπ. 
Wy≥πczenie trybu manualnego nastÌpuje po ìd≥uøszymî (ok. 1 sekunda) 
wciúniÌciu przycisku MAN/AUTO, w wyniku przestawienia prze≥πcznika 
obrotowego lub poprzez wy≥πczenie i ponowne w≥πczenie urzπdzenia.

Zakresy pomiarowe
Rozdziel

czoúÈ

Przejúcie do nastÌpnego 
wyøszego zakresu
przy ±(... D + 1 D)

Przejúcie do nastÌpnego 
niøszego zakresu 1)

przy ±(... D -1 D)

V , V , A , mA , 
A , Ω, Hz, 4 ¾ 31 000 2 800

30 nF … 300 μF 3 ¾ 3 100 280

Przycisk
MAN/AUTO

Funkcja
Potwierdzenie

Wskazanie Sygna≥ 
düwiÌkowy

krˆtko w≥πczony tryb manualny:  uøywany zakres pomiarowy zostaje zapisany MAN 1 x

krˆtko

KolejnoúÈ w≥πczania przy: 
V: 300 mV → 3 V → 30 V → 300 V → 600 V → 300 mV → …
A: 300 μA → 3 mA → 30 mA → 300 mA → 3 A → 10 A → 

300 μA …
Ω: 30 MΩ → 30 Ω →300 Ω → 3 kΩ → 30 kΩ → 300 kΩ → 

3 MΩ → 30 MΩ …
F: 30 nF → 300 nF → 3 μF → 30 μF → 300 μF → 30 nF …
Hz: 300 Hz → 3 kHz → 30 kHz → 300 kHz → 1 MHz → 300 Hz …

: 3,0000 → 30,000 → 300,00 → 3,0000 …

MAN 1 x

d≥ugo Powrˆt do automatycznego wyboru zakresu pomiarowego ó 2 x
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3.3 Szybkie pomiary
W przypadku, gdy urzπdzenie ma wykonywaÈ pomiary szybciej niø przy 
automatycznym wyborze zakresu pomiarowego, naleøy ustaliÈ w≥aúciwy zakres 
pomiarowy.  Szybkie wykonywanie pomiarˆw zapewniajπ dwie nastÌpujπce 
funkcje:
ï poprzez manualny wybˆr zakresu pomiarowego, tzn. poprzez wybˆr zakresu 

pomiarowego o najlepszej rozdzielczoúci, patrz: rozdzia≥ 3.2.
lub
ï za pomocπ funkcji DATA, patrz: rozdzia≥ 5. Po wykonaniu pierwszego 

pomiaru urzπdzenie automatycznie ustali prawid≥owy zakres pomiarowy, 
dziÌki ktˆremu pomiary bÌdπ wykonywane szybciej juø od kolejnej (drugiej) 
wartoúci mierzonej.

W obu funkcjach ustalony zakres pomiarowy zostaje ustawiony dla nastÌpnych 
pomiarˆw seryjnych. 

4 Wyúwietlacz (LCD)
4.1 Podúwietlenie wyúwietlacza
Podúwietlenie wyúwietlacza moøna w≥πczyÈ przy uruchomionym urzπdzeniu 
poprzez krˆtkie rˆwnoczesne wciúniÌcie przyciskˆw  DATA/MIN/MAX i MAN/AUTO. 
Ponowne wciúniÌcie przyciskˆw powoduje wy≥πczenie podúwietlenia. 
Podúwietlenie zostaje automatycznie wy≥πczone po up≥ywie ok. 1 minuty.  

4.2 Wyúwietlacz cyfrowy
Wyúwietlacz cyfrowy wskazuje wartoúÈ mierzonπ z przecinkiem dziesiÌtnym oraz 
znakiem (plus lub minus).  Dodatkowo wyúwietlane sπ wybrana jednostka miary 
oraz rodzaj prπdu. Podczas pomiaru rˆwnych wielkoúci znak minus pojawia siÌ 
przed cyframi, gdy biegun dodatni wielkoúci mierzonej przylega do wejúcia Ñ⊥ì. 
W przypadku przekroczenia wartoúci szczytowej zakresu pomiarowego urzπdzenie 
wyúwietla ìOLî (OverLoad) dla nastÌpujπcych wielkoúci pomiarowych:
V  (DC), I  (DC), Ω, Hz, V~ (AC), I~ (AC): 30999 digit
30 nF … 300 mF: 3099 digit
CzÌstotliwoúÈ aktualizacji wyúwietlacza cyfrowego jest czÌsto rˆøna dla 
poszczegˆlnych wielkoúci mierzonych, patrz: odúwieøanie wyúwietlacza na 
stronie 24.

4.3 Wyúwietlacz analogowy
Wyúwietlacz analogowy z wykresem wektorowym o dynamicznym zachowaniu 
ustroju magnetoelektrycznego jest aktualizowany 20 razy na sekundÌ. Cecha ta 
jest szczegˆlnie korzystna przy obserwowaniu wahaÙ wartoúci mierzonej oraz 
podczas wykonywania regulacji.
Wyúwietlacz analogowy posiada swˆj w≥asny wskaünik biegunowoúci. Skala 
analogowa posiada 5 segmentˆw w zakresie ujemnym dla pomiarˆw wielkoúci 
przy zerowej czÌstotliwoúci, co umoøliwia dok≥adnπ obserwacjÌ wahaÙ wartoúci 
mierzonej oscylujπcej wokˆ≥ zera. W przypadku, gdy wartoúÈ mierzona 
przekroczy zakres wskazaÙ, w lewej czÌúci wyúwietlacza pojawi siÌ najpierw 
trˆjkπt. NastÌpnie po up≥ywie ok. 0,7 sekund prze≥πczona zostanie biegunowoúÈ 
wyúwietlacza analogowego. Przekroczenie zakresu pomiarowego (> 30999 digit, 
w zakresie F (> 3099) sygnalizuje trˆjkπt, ktˆry pojawia siÌ z prawej strony 
wyúwietlacza.
Skalowanie wyúwietlacza analogowego odbywa siÌ w sposˆb automatyczny. 
Jest to bardzo pomocne przy manualnym wyborze zakresu pomiarowego.
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5 Zapisywanie wartoúci mierzonych ñ przycisk DATA / MIN / MAX
5.1 ìDATAî (-Hold / -Compare)
Funkcja DATA (-Hold) umoøliwia automatyczne zapamiÌtanie wartoúci 
mierzonych. Jest to szczegˆlnie pomocne np. gdy sprawdzenie miejsca pomiaru 
za pomocπ sondy pomiarowej wymaga poúwiÌcenia ca≥kowitej uwagi. Po 
przy≥oøeniu wartoúci mierzonej do miernika oraz spe≥nieniu ìwarunkˆwî 
okreúlonych w poniøszej tabeli, urzπdzenie zapamiÌta wartoúÈ mierzonπ na 
wyúwietlaczu cyfrowym i pojawi siÌ sygna≥ akustyczny. Wˆwczas moøna zdjπÈ 
sondy pomiarowe z miejsca pomiaru i odczytaÈ wartoúÈ mierzonπ na 
wyúwietlaczu cyfrowym. W przypadku, gdy wartoúÈ mierzona jest niøsza od 
wartoúci granicznej wskazanej w tabeli, urzπdzenie ponownie uruchomi funkcjÌ 
zapamiÌtania dla nowego pomiaru.     
W przypadku, gdy nowo zapisana wartoúÈ mierzona odbiega od poprzedniej o 
mniej niø 100 digit, pojawi siÌ podwˆjny sygna≥ akustyczny (DATA-Compare).

1) Ponowne w≥πczenie poprzez przekroczenie wskazanej dolnej granicy pomiarowej
2) Podwˆjny sygna≥ akustyczny przy zapisaniu pierwszej wartoúci mierzonej.

Podwˆjny sygna≥ akustyczny przy nastÌpnym zapisaniu wy≥πcznie w przypadku, gdy 
aktualna, zapisywana wartoúÈ odbiega od pierwszej zapisanej wartoúci o mniej niø 100 digit.

3) Wyjπtek: 10% przy 300 Ω

Legenda:  MB = zakres pomiarowy

Funkcja DATA nie ma wp≥ywu na wyúwietlacz analogowy. Moøna z niego nadal 
odczytywaÈ aktualnπ wartoúÈ mierzonπ. Naleøy jednak uwzglÌdniÈ, iø przy 
ìzatrzymanymî wyúwietlaczu cyfrowym nie zmienia siÌ miejsce przecinka.
FunkcjÌ DATA moøna wy≥πczyÈ poprzez ìd≥uøszeî (ok. 1 sek.) wciúniÌcie 
przycisku, poprzez przestawienie prze≥πcznika obrotowego lub w wyniku 
wy≥πczenia i ponownego uruchomienia urzπdzenia.

Funkcja

DATA
Przycisk

DATA

Obs≥uga Reakcja urzπdzenia

Zakresy pomiarowe
Granice 

 pomiarowe
(digit)

Wskazanie

Sygna≥ 
düwiÌkowy

WartoúÈ 
mierzona, 

wyúwietlacz 
cyfrowy

DATA

Uruchomienie krˆtko pulsuje 1 x

ZapamiÌtywanie
V, A, Ω, F, Hz, %

, , 

> 3,3% MB
OL3)

> 3,3%3) 

MB

jest 
wyúwietlana

jest 
wyúwietlana

1 x

2 x 2)

Ponowne 
uruchomienie1)

V, A, Ω, F, Hz, %
, , 

<3,3% MB
OL3)

< 3,3% 3) 
MB

zapisana 
wartoúÈ 
mierzona

pulsuje

Wy≥πczenie d≥ugo
zostaje 

wykasowana
zostaje 

wykasowana
2 x



GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 11

5.2 Zapisywanie wartoúci minimalnej i maksymalnej ÑMIN/MAXì z rejestracjπ czasu
DziÌki funkcji MIN/MAX moøliwe jest zapamiÌtanie minimalnej i maksymalnej 
wartoúci mierzonej, ktˆra zostanie ustalona na wejúciu urzπdzenia pomiarowego 
po uruchomieniu funkcji MIN/MAX. Funkcja s≥uøy okreúleniu wartoúci minimalnej i 
maksymalnej przy d≥ugookresowych obserwacjach wartoúci mierzonych 
(odpowiada wskazˆwce holowanej w wyúwietlaczach analogowych).   
FunkcjÌ ìMIN/MAXî moøna uruchomiÈ we wszystkich zakresach pomiarowych.
Funkcja nie ma wp≥ywu na wyúwietlacz analogowy, z ktˆrego moøna w dalszym 
ciπgu odczytaÈ aktualnπ wartoúÈ mierzonπ. 
Przed uruchomieniem funkcji MIN/MAX naleøy przy≥oøyÈ wielkoúÈ mierzonπ do 
urzπdzenia i wybraÈ zakres pomiarowy. 
Przy w≥πczonej funkcji istnieje jedynie moøliwoúÈ manualnego wyboru zakresˆw 
pomiarowych.  Spowoduje to jednak skasowanie zapisanych wartoúci MIN, MAX 
oraz czasu.
FunkcjÌ MIN/MAX moøna wy≥πczyÈ poprzez ìd≥uøszeî (ok. 1 sek.) wciúniÌcie 
przycisku DATA, poprzez przestawienie prze≥πcznika obrotowego lub w wyniku 
wy≥πczenia i ponownego uruchomienia urzπdzenia.

Funkcja
MIN/MAX

Przycisk
DATA

Minimalne i maksymalne
wartoúci mierzone /

Czasy pomiaru

Reakcja urzπdzenia
Wskazanie

Sygna≥ 
akustycznyWartoúÈ mierzona, 

wyúwietlacz cyfrowy
MIN/MAX

1.
W≥πczenie funkcji i 
zapamiÌtywanie

2 x krˆtko sπ zapisywane
aktualna wartoúÈ 

mierzona
MIN i MAX
 pulsujπ

2 x

2.
ZapamiÌtywanie i 

wyúwietlanie

krˆtko
Zapisywanie odbywa siÌ

nadal w tle,
na wyúwietlaczu pojawiajπ 
siÌ nowe wartoúci MIN i 
MAX oraz czasy pomiaru

zapisana wartoúÈ MIN MIN 1 x
krˆtko Czas pomiaru liczony do 

zapisania wartoúci MIN
MIN oraz g:mm:ss 1 x

krˆtko MIN oraz gg:mm 1 x
krˆtko zapisana wartoúÈ MAX MAKS. 1 x
krˆtko Czas pomiaru liczony do 

zapisania wartoúci MAX
MAX oraz g:mm:ss 1 x

krˆtko MAX oraz gg:mm 1 x

3. 
Powrˆt do punktu 1.

krˆtko
jak w punkcie 1., 

zapisane wartoúci nie 
zostanπ skasowane

jak w punkcie 1. jak w punkcie 1. 1 x

Wy≥πczenie d≥ugo sπ kasowane jest kasowana jest kasowana 2 x
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6 Pomiar napiÌcia i czÌstotliwoúci
➭ UstawiÈ prze≥πcznik obrotowy odpowiednio do mierzonego napiÌcia na 

V  (TRMS) lub V .
➭ Przy ustawieniu prze≥πcznika V  istnieje moøliwoúÈ prze≥πczania pomiÌdzy 

funkcjπ pomiaru napiÌcia i czÌstotliwoúci poprzez wciúniÌcie przycisku 
FUNC.

➭ Po≥πczyÈ przewody pomiarowe zgodnie z poniøszym rysunkiem. Gniazdo 
przy≥πczeniowe ì⊥î musi byÈ uziemione.

Uwaga!
W zakresie 600 V pojawia siÌ przerywany sygna≥ ostrzegawczy, gdy 
wartoúÈ mierzona przekroczy wartoúÈ szczytowπ zakresu 
pomiarowego.

Wskazˆwka!!
Przed pod≥πczeniem miernika do pomiaru napiÌcia naleøy sprawdziÈ, 
czy nie wybrano øadnego zakresu pomiarowego prπdu (ìAî) oraz czy 
przewody pomiarowe zosta≥y przy≥πczone do w≥aúciwych gniazd ìVî i 
ì⊥î Przekroczenie wartoúci granicznych powodujπcych wy≥πczenie 
bezpiecznikˆw w wyniku nieprawid≥owej obs≥ugi urzπdzenia stanowi 
zagroøenie dla operatora oraz urzπdzenia!!

Ustawienie punktu zerowego 
w zakresie pomiarowym 
300 mV  
➭ WybraÈ zakres 

pomiarowy 300 mV .
➭ Pod≥πczyÈ przewody 

pomiarowe do urzπdzenia 
i po≥πczyÈ wolne 
koÙcˆwki. 

➭ WcisnπÈ na krˆtkπ chwilÌ 
przycisk FUNC.

Urzπdzenie potwierdzi 
ustawienie punktu zerowego 
poprzez sygna≥ akustyczny oraz wyúwietlenie ì000.00î (±1 digit) i symbol ìZEROî na 
wyúwietlaczu. NapiÌcie wyúwietlone w momencie wciúniÌcia przycisku stanowi 
wartoúÈ referencyjnπ (maks. ±2000 digit, co odpowiada 20 mV). Jest ona 
automatycznie odejmowana od nastÌpnie mierzonych wartoúci.
➭ Zerowanie moøna skasowaÈ

ñ poprzez ìd≥uøszeî wciúniÌcie przycisku FUNC, 
pojawi siÌ przy tym podwˆjny sygna≥ akustyczny potwierdzajπcy skasowanie,
ñ poprzez wy≥πczenie urzπdzenia.

ñ (+)~ + (ñ)~
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6.1 PrzepiÌcia przejúciowe
Urzπdzenie jest zabezpieczone przed napiÌciami przejúciowymi o amplitudach 
do 4kV i o pˆ≥okresie trwajπcym odpowiednio 1,2 i 50 μs. Ze wzglÌdu na fakt, iø 
podczas wykonywania pomiarˆw, n p. w sieciach, transformatorach lub 
silnikach, naleøy liczyÈ siÌ rˆwnieø z silnymi przepiÌciami, zalecamy w takich 
przypadkach nasz adapter pomiarowy KS30. Zapewnia on ochronÌ przed 
napiÌciami przejúciowymi o amplitudach do 6 kV i o pˆ≥okresie trwajπcym 
odpowiednio 10 i 1000 μs. Obciπøenie sta≥e wynosi 1200 Veff. Dodatkowy b≥πd 
pomiaru przy stosowaniu adaptera pomiarowego KS30 wynosi ok. ñ2%.

6.2 Pomiar napiÌcia powyøej 300 V
NapiÌcia powyøej 300 V mogπ byÈ mierzone za pomocπ sond pomiarowych 
wysokiego napiÌcia, np. HV31) wzglÌdnie HV302) firmy GMC-I Gossen-
Metrawatt GmbH. Naleøy przy tym koniecznie uziemiÈ przy≥πcze masy. 
ZachowaÈ niezbÌdne úrodki bezpieczeÙstwa! 

1) HV3: 3 kV 2)HV30: 30 kV, wy≥πcznie dla napiÌÈ  (DC)

6.3 Pomiar napiÌcia niskiego
Dla pomiarˆw spadku napiÌcia w bezpiecznikach dostÌpny jest specjalny zakres 
pomiarowy 30 mV DC, charakteryzujπcy siÌ wysokπ rozdzielczoúciπ 10 μV oraz 
niskim oporem wejúciowym 50 kΩ.
➭ UstawiÈ prze≥πcznik obrotowy w pozycji ìTemp RTDî.
➭ WybraÈ pomiar za pomocπ sondy ìμV DCî naciskajπc krˆtko kilka razy 

przycisk FUNC do momentu, aø na wyúwietlaczu pojawi siÌ ìmV DCî.
➭ Pod≥πczyÈ  sondÌ do  gniazd ì⊥î i ìVî.

7 Pomiar (natÌøenia) prπdu
➭ Od≥πczyÈ najpierw zasilanie od obwodu pomiarowego i roz≥adowaÈ 

wszystkie kondensatory, jeúli obecne.
➭ UstawiÈ prze≥πcznik obrotowy odpowiednio do rodzaju prπdu na ìA î lub ìA î.
➭ Na wyúwietlaczu LCD pojawi siÌ symbol wybranego rodzaju prπdu  (DC) lub  (AC).
➭ Pod≥πczyÈ urzπdzenie pomiarowe w szeregu z odbiornikiem (bez opornoúci 

stykowej) zgodnie z poniøszym rysunkiem. 

czarny

czarny

czerwony

x1000 x100Pomiar napiÌcia powyøej 300 V 
za pomocπ sondy pomiarowej wysokiego 
napiÌcia HV3 
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Wskazˆwki dotyczπce pomiarˆw prπdu: 
ï Urzπdzenie moøe byÈ uøywane do 

pomiaru prπdu w urzπdzeniach 
elektroenergetycznych wy≥πcznie 
wˆwczas, gdy obwˆd prπdu jest 
zabezpieczony za pomocπ 
bezpiecznika lub wy≥πcznika do 
20 A i napiÌcie nominalne 
urzπdzenia nie przekracza 
240 V~ (AC) wzglÌdnie 50 V   
(DC).

ï Obwˆd pomiarowy naleøy 
zbudowaÈ w sposˆb 
mechanicznie trwa≥y i 
zabezpieczyÈ przez 
przypadkowym otwarciem. 
Naleøy tak rozprowadziÈ 
przekroje przewodˆw i miejsca 
z≥πczy, aby nie ulega≥y 
niedopuszczalnemu nagrzaniu.

ï W zakresach pomiarowych A 
pojawia siÌ przerywany sygna≥ 
ostrzegawczy, gdy wartoúÈ 
mierzona przekroczy wartoúÈ 10 A.

ï Zakresy pomiarowe prπdu od 10 A sπ chronione automatycznym bezpiecznikiem 
resetowalnym ìAUTO FUSEî 15A/240V AC /50V DC. W celu spe≥nienia wymogˆw 
CAT oprˆcz bezpiecznikˆw automatycznych wbudowano szeregowo bierny 
bezpiecznik topikowy (T16A/500V), ktˆry w przypadku zareagowania (zadzia≥ania) 
moøe zostaÈ wymieniony wy≥πcznie przez autoryzowany serwis.

ï W przypadku uszkodzenia bezpiecznika lub zareagowania bezpiecznika 
automatycznego w aktywnym zakresie pomiarowym prπdu na wyúwietlaczu 
cyfrowym pojawi siÌ symbol ìFUSEî. Rˆwnoczeúnie wywo≥any zostanie 
sygna≥ akustyczny.

ï Po zadzia≥aniu bezpiecznika naleøy w pierwszej kolejnoúci usunπÈ przyczynÌ 
przeciπøenia. Dopiero pˆüniej moøna kontynuowaÈ eksploatacjÌ urzπdzenia!  

Uwaga!
Silniki o wysokim prπdzie rozruchowym powodujπ zadzia≥anie 
bezpiecznika automatycznego, za wyjπtkiem pomiarˆw wykonywanych 
przy uøyciu kleszczy. 

7.1 Pomiar prπdu za pomocπ przek≥adnikˆw prπdowych z wyjúciem 
napiÌcia

W przypadku pod≥πczenia czujnika prπdu do miernika wszystkie wartoúci prπdu 
sπ wyúwietlane odpowiednio do ustawionej przek≥adni transformatora.    
Wymaga to jednak odpowiedniej czu≥oúci przek≥adnika prπdowego oraz 
ustawienia przynaleønej przek≥adni przed podjÌciem pomiarˆw. 
➭ UstawiÈ prze≥πcznik obrotowy w pozycji ì î.
➭ WybraÈ funkcjÌ pomiarowπ A  (DC), A ( ) (AC+DC), Hz, liczba obrotˆw Upm1 

lub Upm2 (patrz: poniøej) poprzez wciúniÌcie przycisku FUNC.

ñ (+)~ + (ñ)~
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➭ WcisnπÈ rˆwnoczeúnie przyciski FUNC i MAN/AUTO. Na wyúwietlaczu pojawi 
siÌ aktualna przek≥adnia transformatora. Przek≥adniÌ transformatora moøna 
zmieniÈ poprzez wciúniÌcie przycisku MAN lub DATA, a aktualnie ustawionπ 
wartoúÈ moøna zachowaÈ poprzez wciúniÌcie przycisku FUNC. 

➭ Pod≥πczyÈ przek≥adnik prπdowy (kleszczowy) wzglÌdnie kleszczowy czujnik 
prπdu do gniazd ì î i ì⊥î.

Wskazˆwka!!
W przypadku, gdy strona wtˆrna przek≥adnika prπdowego z wyjúciem 
prπdu pozostanie otwarta podczas wykonywania operacji, np. poprzez 
uszkodzenie lub brak pod≥πczenia przewodˆw, poprzez spalenie 
bezpiecznika urzπdzenia lub nieprawid≥owe pod≥πczenie, na 
przy≥πczach tych mogπ wystπpiÈ niebezpieczne napiÌcia. 

Maksymalne dopuszczalne napiÌcie robocze jest rˆwne napiÌciu znamionowego 
przek≥adnika prπdowego. Podczas odczytu wartoúci pomiarowej naleøy 
uwzglÌdniÈ dodatkowy b≥πd spowodowany zastosowaniem kleszczy 
pomiarowych.  

Pomiar prÌdkoúci obrotowej RPM 
Pomiar prÌdkoúci obrotowej polega na rejestracji impulsˆw. Liczba mierzonych 
impulsˆw na obrˆt jest rˆøna w zaleønoúci od taktu silnika.   
➭ UstawiÈ prze≥πcznik obrotowy w pozycji ì î.
➭ WcisnπÈ delikatnie przycisk wielofunkcyjny FUNC, do momentu, aø na 

wyúwietlaczu pojawi siÌ na chwilÌ jednostka Upm1 (pomiar prÌdkoúci obrotowej 
w silnikach dwutaktowych: 1 impuls na obrˆt) lub Upm2 (pomiar prÌdkoúci 
obrotowej w silnikach czterotaktowych: 1 impuls na 2 obroty). NastÌpnie zostanie 
wyúwietlona wartoúÈ mierzona: np. ìUpm  244,3î w obrotach na minutÌ.

* przy krˆtko zwartych sondach pomiarowych: wartoúÈ resztkowa 1 ... 30 D w punkcie zerowym 
uwarunkowana jest od konwertera TRMS

Przek≥adnia 
transformatora

Maks. zakres 
pomiarowy

Prze≥πcznik
Kleszcze 

pomiarowe

Wyúwietlacz (LCD) 
Miernik 

uniwersalnyA  A~ *
1 mV/ 1 mA 1:1 mA
1 mV/ 10 mA 1:10 mA
1 mV/ 100 mA (Z13B) 60 A 40 A 10 mV/A 1:100 mA
1 mV/ 1 A (Z13B) 600 A 400 A 1 mV/A 1:1000 A 

M

I(A)

Z13B

V /~
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8 Pomiar oporu
➭ UstawiÈ prze≥πcznik obrotowy w 

pozycji ìΩî. Urzπdzenie 
zasygnalizuje przeciπøenie, gdy do 
miernika nie bÌdzie pod≥πczony 
øaden przedmiot badany: ì0.L MΩî. 

➭ Przed pod≥πczeniem przedmiotu 
badanego naleøy sprawdziÈ, czy 
obiekt pomiarowy nie znajduje siÌ 
pod napiÌciem. NapiÌcia obce 
zak≥ˆcajπ (zmieniajπ) wynik pomiaru!  
W razie koniecznoúci 
przeprowadziÈ wczeúniej pomiar napiÌcia.

➭ Po≥πczyÈ badany przedmiot zgodnie z poniøszym rysunkiem.

Ustawienie punktu zerowego w zakresie pomiarowym 30 Ω, 300 Ω i 3 kΩ
Opˆr przewodˆw oraz opornoúÈ stykowπ podczas pomiarˆw ma≥ych wartoúci 
oporu w zakresach 30 Ω, 300 Ω i 3 kΩ moøna wyeliminowaÈ poprzez ustawienie 
punktu zerowego:
➭ Pod≥πczyÈ przewody pomiarowe do urzπdzenia i po≥πczyÈ wolne koÙcˆwki 

(zwarcie na sondach pomiarowych). 
➭ WcisnπÈ na krˆtkπ chwilÌ przycisk FUNC.

Urzπdzenie potwierdzi ustawienie punktu zerowego za pomocπ sygna≥u 
akustycznego. Na wyúwietlaczu pojawi siÌ ì00.00 Ωî, ì000.00 Ωî wzglÌdnie 
ì0.0000 kΩî oraz symbol ìZEROî. Opˆr zmierzony w momencie wciúniÌcia 
przycisku s≥uøy jako wartoúÈ referencyjna (maks. 2000 digit). WartoúÈ ta jest 
automatycznie odejmowana od nastÌpnie mierzonych wartoúci.

➭ Ustawienie punktu zerowego moøna skasowaÈ
ñ poprzez ìd≥uøszeî wciúniÌcie przycisku FUNC, pojawi siÌ przy tym dwukrotny 

sygna≥ akustyczny potwierdzajπcy skasowanie,
ñ poprzez wy≥πczenie urzπdzenia.

9 Kontrola ciπg≥oúci
Przy w≥πczonej funkcji ìsygna≥u akustycznegoî oraz wy≥πcznie w zakresie 
pomiarowym 0 ... 310 Ω urzπdzenie wywo≥uje ciπg≥y sygna≥ dla pomiarˆw oporu 
w zakresie 0 ... ok. 2 Ω.
➭ UstawiÈ prze≥πcznik obrotowy w pozycji . Na wyúwietlaczu LCD pojawi siÌ 

symbol  oraz Ω.
➭ Przy≥oøyÈ przewody pomiarowe do badanego przedmiotu.

Uwaga!
Kontrola ciπg≥oúci przebiega bardzo szybko (< 50 ms) i jest przydatna przy 
wyszukiwaniu po≥πczeÙ o niedostatecznym styku (np. w przypadku wibracji) 
w serwisie samochodowym.

R x
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10 Testowanie diody
➭ UstawiÈ prze≥πcznik obrotowy w pozycji ì î. Urzπdzenie zasygnalizuje 

przeciπøenie, gdy do miernika nie bÌdzie pod≥πczony øaden przedmiot 
badany: ì.0LVî.

➭ SprawdziÈ, czy badany przedmiot nie znajduje siÌ pod napiÌciem. NapiÌcia 
obce zak≥ˆcajπ (zmieniajπ) wynik pomiaru!  W razie koniecznoúci 
przeprowadziÈ wczeúniej pomiar napiÌcia.

➭ Po≥πczyÈ badany przedmiot zgodnie z poniøszym rysunkiem.

Kierunek przewodzenia wzglÌdnie zwarcie
Urzπdzenie pomiarowe wskazuje napiÌcie w kierunku przewodzenia w woltach.  
Do momentu, aø spadek napiÌcia przekroczy maks. wartoúÈ wskazanπ 5,1 V 
istnieje rˆwnieø moøliwoúÈ wykonywania pomiarˆw na kilku szeregowo 
po≥πczonych elementach oraz diodach referencyjnych o ma≥ym napiÌciu 
referencyjnym. Pojawienie siÌ na wyúwietlaczu komunikatu ì .0Lî oznacza albo 
przerwanie obwodu albo przekroczenie przep≥ywu napiÌcia o wartoúci 5,1 V.

Kierunek zaporowy lub przerwanie obiegu
Urzπdzenie pomiarowe wskazuje przeciπøenie ì.0Lî.  Wskazania niøsze od 5,1 V 
sygnalizujπ zasadniczo uszkodzenie w kierunku zaporowym diody.

Uwaga!
Opory oraz úcieøki pˆ≥przewodnikowe przebiegajπce rˆwnolegle do 
diody zak≥ˆcajπ wynik pomiaru! 

Kierunek
przep≥ywu

Kierunek
zaporowy

(maks. 5,1 V)
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11 Pomiar pojemnoúci
➭ SprawdziÈ, czy badany 

przedmiot nie znajduje siÌ 
pod napiÌciem. NapiÌcia 
obce zak≥ˆcajπ (zmieniajπ) 
wynik pomiaru! 

➭ UstawiÈ prze≥πcznik 
obrotowy w pozycji ìFî.

➭ Pod≥πczyÈ (roz≥adowany!) 
przedmiot poprzez 
przewody pomiarowe do 
gniazd ì⊥î i ìVî 

Ustawienie punktu zerowego w zakresie pomiarowym 30 nF
Podczas pomiarˆw ma≥ych wartoúci pojemnoúci w zakresie 30 nF moøna 
wyeliminowaÈ pojemnoúÈ w≥asnπ urzπdzenia pomiarowego oraz pojemnoúÈ 
przewodˆw poprzez ustawienie punktu zerowego:
➭ Pod≥πczyÈ przewody pomiarowe bez sprawdzanego przedmiotu do 

urzπdzenia.
➭ WcisnπÈ na krˆtkπ chwilÌ przycisk FUNC.

Urzπdzenie potwierdzi ustawienie punktu zerowego poprzez sygna≥ 
akustyczny. Na wyúwietlaczu LCD pojawi siÌ Ñ00.00 ì oraz symbol ìZEROî. 
PojemnoúÈ zmierzona w momencie wciúniÌcia przycisku s≥uøy jako wartoúÈ 
referencyjna (maks. 2000 digit). 
Jest ona automatycznie odejmowana od nastÌpnie mierzonych wartoúci.

➭ Ustawienie punktu zerowego moøna skasowaÈ
ñ poprzez ìd≥uøszeî wciúniÌcie przycisku FUNC, pojawi siÌ przy tym sygna≥ 

akustyczny potwierdzajπcy skasowanie,
ñ poprzez wy≥πczenie urzπdzenia.

12 Pomiar czÌstotliwoúci ñ Pomiar wspˆ≥czynnika trwania impulsu
➭ UstawiÈ prze≥πcznik obrotowy w pozycji Hz.
➭ UøyÈ tych samych wielkoúci pomiarowych, jak przy pomiarze napiÌcia.
➭ WielkoúÈ najniøszej dajπcej siÌ zmierzyÈ czÌstotliwoúci oraz wartoúci 

maksymalnie dopuszczalnych napiÌÈ znajdπ PaÙstwo w rozdziale 15 
ìParametry techniczneî.

Za pomocπ tej funkcji moøna okreúliÈ stosunek szerokoúci impulsu do czasu trwania 
przerwy miÌdzy impulsami przy periodycznych sygna≥ach prostokπtnych.  
➭ WcisnπÈ dwukrotnie na krˆtkπ chwilÌ przycisk wielofunkcyjny FUNC. 

Urzπdzenie przejdzie do funkcji pomiaru wspˆ≥czynnika trwania impulsu. Na 
wyúwietlaczu pojawi siÌ wspˆ≥czynnik trwania impulsu ñ procentowy czas 
trwania impulsu sygna≥u ñ w %.

Uwaga:
Przylegajπca czÌstotliwoúÈ musi byÈ sta≥a podczas pomiaru wspˆ≥czynnika 
trwania impulsu.

+

–

Wspˆ≥czynnik trwania impulsu (%) = óóóóóóóóó ï 100
Czas trwania impulsu

Okres przebiegu
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13 Pomiar temperatury za pomocπ Pt100 i Pt1000
➭ UstawiÈ prze≥πcznik 

obrotowy w pozycji ÑTemp 
RTDì.

➭ Do  gniazd ì⊥î i ìVî 
pod≥πczyÈ  czujnik Pt-. 
Urzπdzenie automatycznie 
rozpozna pod≥πczony 
czujnik (Pt 100 wzglÌdnie 
Pt 1000) i wskaøe 
zmierzonπ temperaturÌ w 
wybranej jednostce miary.

Uwaga!
Podczas pomiaru urzπdzenie automatycznie uwzglÌdnia opˆr 
przewodˆw doprowadzajπcych, jaki stawiajπ czujniki temperatury 
dostÌpne jako wyposaøenie miernika.

Pomiar temperatury
przy uwzglÌdnieniu oporˆw przewodˆw doprowadzajπcych czujnika od 0,1 Ω do 50 Ω
Opory przewodˆw doprowadzajπcych czujnikˆw o innej wartoúci niø 100 mΩ 
moøna uwzglÌdniÈ do wartoúci 50 Ω w nastÌpujπcy sposˆb:
➭ WcisnπÈ rˆwnoczeúnie przyciski FUNC und MAN/AUTO. Na wyúwietlaczu 

pojawi siÌ ustawiony opˆr przewodˆw doprowadzajπcych. WartoúÈ tπ 
moøna zwiÌkszyÈ za pomocπ przycisku DATA lub zmniejszyÈ wciskajπc 
przycisk MAN/AUTO. Kaøde krˆtkie wciúniÌcie powyøszych przyciskˆw 
powoduje zmianÌ wartoúci o 10 digit (0,1 Ω). Przy d≥uøszym wciúniÌciu 
przycisku nastÌpuje szybsza zmiana wartoúci. 

➭ Krˆtkie wciúniÌcie przycisku FUNC powoduje powrˆt do funkcji pomiaru 
temperatury. 

Zmieniona wartoúÈ oporu przewodˆw doprowadzajπcych pozostanie w 
ustawieniach rˆwnieø po wy≥πczeniu urzπdzenia.

Uwaga!
Ustawienie standardowe wynosi Pt100/Pt1000. Opˆr przewodˆw 
doprowadzajπcych = 0,1 Ω.

14 Pomiar temperatury za pomocπ termoelementu Typ K
➭ UstawiÈ prze≥πcznik obrotowy w pozycji ìTemp RTDî.
➭ WybraÈ funkcjÌ pomiaru temperatury za pomocπ termoelementu ìTemp 

TC Kî wciskajπc tak d≥ugo przycisk FUNC, aø na wyúwietlaczu pojawi siÌ °C 
lub °F.

➭ WybraÈ jednostkÌ miary temperatury °C lub °F poprzez d≥uøsze wciúniÌcie 
przycisku FUNC.

➭ Pod≥πczyÈ  czujnik do  gniazd ì⊥î i ìVî.

Z
34

09
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15 Parametry techniczne

1) do maks. 5,1 V napiÌcia diody, powyøej tej wartoúci przeciπøenie wyúwietlacza ì0Lî.
2) najniøsza dajπca siÌ zmierzyÈ czÌstotliwoúÈ przy sinusoidalnym sygnale pomiarowym 

symetrycznym do punktu zerowego
3) odpowiada 600 V CAT I
4) Czu≥oúÈ wejúciowa sygna≥/sinus: Hz(V): 10...100% MB z wyjπtkiem mV: od 30% MB;

H(I): 20...100% MB z wyjπtkiem 3 A: od 30% MB; Hz (kleszcze): od 30% MB
Legenda: D = cyfra, MW = wartoúÈ mierzona, MBE = wartoúÈ koÙcowa zakresu pomiarowego

Funkcja
pomia-
rowa

Zakres pomiarowy
RozdzielczoúÈ przy MBE Impedancja wejúciowa

30 000 3 000 ~
μV DC 30 mV 10 μV 50 kΩ ó

V

300 mV 10 μV > 11 MΩ 11 MΩ // < 50 pF
3 V 100 μV 11 MΩ 11 MΩ // < 50 pF

30 V 1 mV 10 MΩ 10 MΩ // < 50 pF
300 V 10 mV 10 MΩ 10 MΩ // < 50 pF
600 V 3) 100 mV 10 MΩ 10 MΩ // < 50 pF

Przybliøona wartoúÈ spadku napiÌcia przy MBE

A

300 μA 10 nA 160 mV 
3 mA 100 nA 160 mV 

30 mA 1 μA 180 mV 
300 mA 10 μA 250 mV 

3 A 100 μA 360 mV
10 A 1 mA 920 mV 

NapiÌcie ja≥owe
Prπd mierzony przy 

MBE

Ω

30 Ω 10 mΩ 1,3 V max. 250 μA
300 Ω 10 mΩ 1,3 V maks. 250 μA

3 kΩ 100 mΩ 1,3 V maks. 150 μA
30 kΩ 1 Ω 1,3 V maks. 30 μA

300 kΩ 10 Ω 1,3 V maks. 3 μA
3 MΩ 100 Ω 1,3 V maks. 0,36 μA

30 MΩ 1 kΩ 1,3 V maks. 0,1 μA
300 Ω 0,1 Ω maks. 8,4 V Ik = 1 mA

5,1 V 1) 1 mV maks. 8,4 V Ik = 1 mA
Opornik roz≥adowczy U0 maks

F

30 nF 10 pF 10 MΩ 0,7 V 
300 nF 100 pF 1 MΩ 0,7 V 

3 μF 1 nF 100 kΩ 0,7 V 
30 μF 10 nF 11 kΩ 0,7 V 

300 μF 100 nF 3 kΩ 0,7 V 
fmin 

2) Moc graniczna

Hz 4)

300,00 Hz 0,01 Hz 1 Hz

3 x 106 V x Hz
3,0000 kHz 0,1 Hz 1 Hz
30,000 kHz 1 Hz 1 Hz
300,00 kHz 10 Hz 1 Hz
1,0000 MHz 100 Hz 1 Hz

%
15...300 Hz: 2,0... 98,0% 0,1 Hz 0,1 Hz 1 Hz

3 x 106 V x Hz... 3 kHz: 5,0... 95,0% 0,1 Hz 0,1 Hz 1 Hz
... 10 kHz: 10,0... 90,0% 0,1 Hz 0,1 Hz 1 Hz

°C/°F
ñ 200,0 ... +850,0 °C Pt100

0,1 °Cñ 150,0 ... +850,0 °C Pt1000
ñ 250,0 ... +1372,0 °C K / NiCr-Ni
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1) przy 0 ° … + 40 °C 7) b≥πd wewnÌtrzny obowiπzuje od 10 digit
2) w zakresie 300 mV wartoúci < 2 mV sπ ukrywane 

15 (20) … 45 ... 65 Hz … 10 kHz sinus. Wp≥ywy, patrz: na stronie 22.
3) po pomiarze z 10 A: co najmniej 10 min. czasu ch≥odzenia  
4) aktywny przy funkcji Ñustawienie punktu zerowegoì, wskazanie wyúwietlacza ZERO
5) plus odchylenie czujnika
6) okreúlony b≥πd wewnÌtrzny obowiπzuje dla 3 … 100% zakresˆw pomiarowych AC

przy krˆtko zwartych sondach pomiarowych: wartoúÈ resztkowa 1 ... 30 D w punkcie 
zerowym uwarunkowana konwerterem TRMS

Zakres 
pomia-
rowy

B≥πd wewnÌtrzny w warunkach referencyjnych
Dopuszczalne przeciπøenie 1)

±(… % MW + … D) ±(… % MW + … D) 
~ 2) 6) WartoúÈ Czas

30 mV 1 + 5 ó
300 V

 (DC) 
~ (AC)

eff sinus
ciπg≥y (nieprzerwany)

300 mV 0,2 + 5 4) 7) 1 + 30
3 V 0,2 + 3 0,5 + 30

30 V 0,2 + 3 0,5 + 30
300 V 0,2 + 3 0,5 + 30
600 V 0,2 + 3 0,5 + 30 600 V CAT I

~ 2) 6)

300 μA 0,5 + 5 1,5 + 30

0,36 A
ciπg≥y (nieprzerwany)

3 mA 0,5 + 5 1,5 + 30
30 mA 0,5 + 5 1,5 + 30

300 mA 0,5 + 5 1,5 + 30
3 A 0,7 + 5 1,5 + 30

10 A 3)
10 A 0,7 + 5 1,5 + 30
30 W 1 + 5

300 V
 (DC) 

~ (AC)
eff

sinus

maks. 10 s

300 Ω 0,2 + 5 4)

3 kΩ 0,2 + 5 4) [do 1 kΩ: ±(0,2 + 9 D)]
30 kΩ 0,2 + 5 

300 kΩ 0,2 + 5 
3 MΩ 0,2 + 5

30 MΩ 2 + 10
1 + 5

 5,1V 0,5 + 3
30 nF 1 + 6 4)

300 V
 (DC) 

~ (AC)
eff

sinus

maks. 10 s
300 nF 1 + 6

3 μF 1 + 6
30 μF 1 + 6

300 μF 5 + 6
maks. napiÌcie pomiarowe

300,00 Hz
0,1 + 5

(napiÌcie wejúciowe 
sinusoidalne > 2 ... 5)

300 V

300 V maks. 10 s
3,0000 kHz 300 V

30 kHz 300 V
300 kHz 100 V
1000 kHz 30

%
0,1 % MB ±8 digit

300 V maks. 10 s0,1 % MB/kHz ±8 digit
0,1 % MB/kHz ±8 digit

Pt 100 ñ 200,0 ... +850,0 °C 0,5 % + 15 5) 300 V  (DC) / 
~ (AC)

eff sinus
maks. 10 sPt1000 ñ 150,0 ... +850,0 °C 0,5 % + 15 5)

K / NiCr-Ni ñ 250,0 ... +1372,0 °C 1% + 5 K 5)
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Wielkoúci wp≥ywajπce oraz efekty wp≥ywˆw 

1) z ustawieniem punktu zerowego
2) Wskazania b≥Ìdˆw obowiπzujπ od wskazania o wartoúci 10% zakresu pomiarowego.

WielkoúÈ 
wp≥ywowa

Obszar wp≥ywu WielkoúÈ mierzona/
zakres pomiarowy 1) 

Efekt wp≥ywu
(… % + … D) / 10 K

Temperatura

0 °C … 
+21 °C

i
+25 °C … 

+40 °C

V 0,2 + 10

V ~ 0,4 + 10

300 μA … 300 μA 
 + ~ 0,5 + 10

3 A / 10 A  + ~ 1 + 10

300 Ω … 300 kΩ 0,2 + 10

3 MΩ 0,2 + 10

30 MΩ 1 + 10

30 nF … 30 μF 0,5 + 10

Hz / % 0,5 + 10

°C (Pt100) 0,5 + 10

WielkoúÈ 
wp≥ywowa

Obszar wp≥ywu 
(maks. rozdziel

czoúÈ)
CzÌstotliwoúÈ B≥πd wewnÌtrzny2) 

± (… % v. MW + … D)

CzÌstotliwoúÈ
V~(AC)

3,0000 V
30,000 V

> 15 Hz ... 45 Hz 3 + 30

> 65 Hz ... 1 kHz 1,5 + 30

> 1 kHz ... 5 kHz 2,5 + 30

> 5 kHz ... 10 kHz 3 + 30

300,00 mV
300,00 V
600,0 V

> 15 Hz ... 45 Hz 3 + 30

> 65 Hz ... 10 kHz 3 + 30

WielkoúÈ 
wp≥ywowa

Obszar wp≥ywu 
(maks. rozdziel

czoúÈ)
CzÌstotliwoúÈ B≥πd wewnÌtrzny 2)

±(… % v. MW + … D)

CzÌstotliwoúÈ
I~(AC)

300,00 μA
3,0000 mA, 
30,000 mA
10,000 A

> 15 Hz ... 45 Hz

3 + 30
> 65 Hz ... 1 kHz

300,00 mA

> 15 Hz ... 45 Hz 3 + 30

> 65 Hz ... 500 Hz 1,5 + 30

> 500 Hz ... 1 kHz 3 + 30

3,0000 A

> 15 Hz ... 45 Hz 3 + 30

> 65 Hz ... 500 Hz 1,5 + 30

> 500 Hz ... 1 kHz 3 + 30
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1) z wyjπtkiem sinusoidalnego kszta≥tu krzywej

Warunki referencyjne
Temperatura otoczenia +23 ◊C ±3 K
WilgotnoúÈ wzglÌdna 40 … 75%
CzÌstotliwoúÈ wielkoúci mierzonej 45 … 65 Hz
Kszta≥t krzywej wielkoúci mierzonejSinus
NapiÌcie baterii 3 V ±0,1 V

WielkoúÈ 
wp≥ywowa

Obszar wp≥ywu WielkoúÈ mierzona/
Zakres pomiarowy

Efekt wp≥ywu1)

Kszta≥t 
krzywej

wielkoúci
mierzonej

Wspˆ≥czynnik
 szczytu CF

1 … 2

V ~, A ~

± 1% v. MW

> 2 ...4 ± 5% MW

> 4 ...5 ± 7% MW

WielkoúÈ 
wp≥ywowa Obszar wp≥ywu 

WielkoúÈ mierzona/
Zakres pomiarowy Efekt wp≥ywu 

WzglÌdna
wilgotnoúÈ 
powietrza

75 %
3 dni

urzπdzenie 
wy≥πczone

V, A, Ω
F, Hz, %

°C
1 x b≥πd wewnÌtrzny

WielkoúÈ 
wp≥ywowa

Obszar wp≥ywu Zakres pomiarowy T≥umiennoúÈ

NapiÌcie
 zak≥ˆcajπce 
rˆwnoleg≥e

WielkoúÈ zak≥ˆcajπca maks. 300 V V > 90 dB

WielkoúÈ zak≥ˆcajπca maks. 300 V ~
50 Hz, 60 Hz Sinus

300 mV ...
30 V ~ > 60 dB

300 V ~ > 60 dB

NapiÌcie
  zak≥ˆcajπce 
szeregowe

WielkoúÈ zak≥ˆcajπca V ~
 kaødorazowo wartoúÈ nominalna zakresu 

pomiarowego, 
maks. 300 V ~, 50 Hz, 60 Hz Sinus

V > 40 dB

Maks. wielkoúÈ zak≥ˆcajπca 300 V
 kaødorazowo wartoúÈ nominalna zakresu 

pomiarowego 
V ~ > 50 dB

1

2

3

4

5
CF

0

Pomiar napiÌcia i 
natÌøenia prπdu

digit
10000 20000 30000

Dopuszczalny wspˆ≥czynnik szczytu CF mierzonej 
wielkoúci zmiennej jest zaleøny od wskazywanej 
wartoúci:
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Czas ustawienia (po manualnym wybraniu zakresu pomiarowego)  

Wskazanie
Okno LCD (95 mm x 40 mm) z wyúwietlaczem analogowym i cyfrowym oraz 
wskazaniem jednostki miary, rodzaju prπdu oraz innych funkcji specjalnych.
Typ COG (chip on glass) zapewniajπcy dobry odczyt z kaødej 

strony

Podúwietlenie wyúwietlacza
Podúwietlenie wyúwietlacza (za pomocπ diod LED) moøna w≥πczyÈ za pomocπ dwˆch 
przyciskˆw. Jego wy≥πczenie nastÌpuje automatycznie po up≥ywie ok. 1 minuty.

Wyúwietlacz analogowy:
Wskazanie Skala LCD ze wskazˆwkπ
D≥ugoúÈ skali 80 mm przy V i A ;

67 mm przy pozosta≥ych zakresach
Skalowanie 5 … 0 … ± 30 z 35 segmentami skali 

przy ,
0 ... 30 z 30 segmentami skali przy 
pozosta≥ych zakresach

Wskaünik biegunowoúci z automatycznπ funkcjπ prze≥πczenia 
Wskaünik przeciπøenia trˆjkπt
CzÌstotliwoúÈ pomiarˆw 20 pomiarˆw na sekundÌ
Wyúwietlacz cyfrowy:
Wskaünik/wysokoúÈ znakˆw znaki siedmiosegmentowe / 20 mm
IloúÈ miejsc 4¾ miejsc 31000 krokˆw
Wskaünik przeciπøenia ì0Lì na wyúwietlaczu
Wskaünik biegunowoúci ìñî jest wyúwietlony, gdy biegun

dodatni jest pod≥πczony do Ñ⊥ì
CzÌstotliwoúÈ pomiarˆw 2 pomiary na sekundÌ

CzÌstotliwoúÈ odúwieøania wskazaÙ na wyúwietlaczu 
V  (DC), V~ (AC), A, Ω, , 
°C (Pt100, Pt1000) 2 razy na sekundÌ
Hz 1 raz na sekundÌ

WielkoúÈ mierzona/
Zakres pomiarowy

Czas ustawienia
wyúwietlacza cyfrowego

Funkcja skokowa
wielkoúci mierzonej

V , V ~, 
A , A ~

1,5 s od 0 do 80% 
wartoúci sczytowej zakresu pomiarowego

30 Ω … 3 MΩ 2 s
od ∞ do 50% 

wartości szczytowej zakresu 
pomiarowego

30 MΩ 5 s

Ciπg≥oúÈ < 50 ms

1,5 s

30 nF … 300 μF maks. 2 s
od 0 do 50% 

wartoúci sczytowej zakresu pomiarowego>10 Hz maks. 1,5 s

°C maks. 3 s
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Zasilanie energiπ
Bateria 2 x bateria Mignon 1,5 V

baterie alkaliczno-manganowe wg. IEC LR6
Trwa≥oúÈ uøytkowa przy bateriach alkaliczno-manganowych: ok. 200 godzin
Test baterii Wskazanie pojemnoúci baterii poprzez 

czterosegmentowy symbol baterii ì î

Tryb oszczÌdnoúciowy
Urzπdzenie zostaje automatycznie wy≥πczone,
ñ gdy przez ok. 10 minut nie nastπpi zmiana wartoúci mierzonej oraz nie zostanie 

wciúniÌty øaden z elementˆw obs≥ugi. FunkcjÌ trybu oszczÌdnoúciowego 
moøna wy≥πczyÈ. 

ñ gdy napiÌcie baterii spadnie poniøej ok. 1,8 V

Bezpieczniki
Zakres 300 μA do 10 A ñ resetowalny bezpiecznik samoczynny 15A/240VAC/50VDC, 

ñ dodatkowo do bezpiecznika samoczynnego
wbudowano szeregowo bezpiecznik topikowy,
ktˆrego uszkodzenie lub brak sπ automatycznie
wykrywane (wskazanie ÑFUSEì):  
T16A/500VAC, 6,3 mm x 32 mm
ZdolnoúÈ ≥πczenia 1,5 kA przy 500 V AC i obciπøeniu omowym

BezpieczeÙstwo elektryczne
StopieÙ ochrony II wg. IEC/EN 61010-1:2001/VDE 0411-1:2002
Kategoria pomiarowa CAT II
NapiÌcie robocze 300 V
StopieÙ 
zanieczyszczenia 2
NapiÌcie probiercze 2,3 kV~ wg. IEC/EN 61010-1:2001/VDE 0411-1:2002

WymiennoúÈ elektromagnetyczna EMC
Emisja zak≥ˆceÙ EN 61326:2006 Klasa B
OdpornoúÈ na zak≥ˆcenia EN 61326:2006 Za≥πcznik A

IEC 61000-4-2:2001, kryterium oceny B 
8 kV wy≥adowanie atmosferyczne 
4 kV wy≥adowanie kontaktowe 

IEC 61000-4-3:2006: kryterium oceny B 
3 V/m
1 V/m

Warunki otoczenia
Zakres dok≥adnoúci 0 °C … +40 °C
Temperatury robocze -10 °C … +50 °C
Temperatury sk≥adowania - 25 °C … +70 °C (bez baterii)
WzglÌdna wilgotnoúÈ
powietrza maks. 75%, naleøy wykluczyÈ skraplanie
WysokoúÈ n.p.m. do 2000 m
Miejsce eksploatacji w pomieszczeniach, zewnπtrz: wy≥πcznie w

zakresie wskazanych warunkˆw otoczenia  
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Budowa mechaniczna
Klasa ochrony obudowa: IP 40, gniazda przy≥πczeniowe: IP 20
Wyciπg z tabeli dotyczπcej znaczenia kodu IP

Wymiary 146 mm x 118 mm x 44 mm
Waga ok. 450 g z bateriami

16 Konserwacja

Wskazˆwka!!
Przed otwarciem urzπdzenia w celu wymiany baterii lub bezpiecznika 
naleøy od≥πczyÈ urzπdzenie od obwodu pomiarowego!  

16.1 Bateria
Przed pierwszym uruchomieniem oraz po d≥uøszym sk≥adowaniu urzπdzenia 
naleøy sprawdziÈ prawid≥owy stan baterii (wykluczyÈ wyciek baterii).  KontrolÌ 
naleøy nastÌpnie powtarzaÈ w regularnych, krˆtkich odstÌpach czasu.
W przypadku wycieku baterii naleøy przed ponownym uruchomieniem 
urzπdzenia ca≥kowicie usunπÈ rozlany elektrolit za pomocπ wilgotnej úcierki oraz 
w≥oøyÈ nowπ bateriÌ. Baterie naleøy szybko wymieniÈ na nowe, jeúli na 
wyúwietlaczu pojawi siÌ symbol Ñ ì.
Urzπdzenie jest zasilane dwoma bateriami 1,5 V wg. IEC R 6 lub IEC LR 6.

Wymiana baterii

Wskazˆwka!!
Przed otwarciem schowka na baterie naleøy od≥πczyÈ wszystkie 
bieguny urzπdzenia od obwodu pomiarowego! 

➭ ZamknπÈ urzπdzenie.
➭ W≥oøyÈ monetÌ lub podobny przedmiot do szczeliny pomiÌdzy obudowπ a 

pokrywπ schowka na baterie i naciskaÈ pokrywÌ do do≥u do momentu, aø 
odskoczy.

➭ Ca≥kowicie otworzyÈ (odchyliÈ) urzπdzenie i zdjπÈ pokrywÌ schowka na baterie. 
➭ Do schowka na baterie w≥oøyÈ dwie baterie Mignon 1,5 V zgodnie z IEC R6 

oder IEC LR6. ZwrˆciÈ uwage na symbole biegunˆw.
➭ Ponownie na≥oøyÈ pokrywÌ schowka na baterie i docisnπÈ do momentu, aø 

zaskoczy.
➭ Zuøyte baterie naleøy utylizowaÈ w sposˆb przyjazny dla úrodowiska 

naturalnego!

IP XY 
(1. Cyfra X)

ochrona przed wnikniÌciem 
sta≥ych cia≥ obcych 

IP XY 
(2. Cyfra Y)

ochrona przed 
wnikniÌciem wody

2 ≥ 12,5 mm ∅ 0 brak
4 ≥ 1,0 mm ∅ 0 brak



GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 27

16.2 Bezpieczniki
Po kaødym zadzia≥aniu bezpiecznika naleøy w pierwszej kolejnoúci usunπÈ 
przyczynÌ przeciπøenia. Dopiero pˆüniej moøna kontynuowaÈ eksploatacjÌ 
urzπdzenia! 

Zakres 10 A 
Automatyczny bezpiecznik 15 A brzÌczy podczas wykonywania pomiarˆw 
wysokich prπdˆw przemiennych, co jest normalnym zjawiskiem. W przypadku, 
gdy obwˆd prπdowy zostanie przerwany w aktywnym zakresie pomiarowym 
prπdu przez bezpiecznik automatyczny 15 A, na wyúwietlaczu bÌdzie widoczny 
komunikat ìFUSEî. Rˆwnoczeúnie pojawi siÌ sygna≥ akustyczny. SprawdziÈ, czy 
czerwony ko≥ek wyskoczy≥ podczas zadzia≥ania bezpiecznika, tzn. wykluczyÈ 
sklejenie lub zablokowanie. Przy ustawieniu prze≥πcznika obrotowego w 
po≥oøeniu funkcji kontroli ciπg≥oúci zewrzeÈ gniazda Ω i 15 A . Na wyúwietlaczu 
musi siÌ pojawiÈ ì0Lî.

Wskazˆwka!!
Przed ponownym aktywowaniem funkcji ìAUTO FUSEî poprzez 
wciúniÌcie przycisku wyzwalajπcego naleøy sprawdziÈ obwˆd prπdu 
mierzonego i usunπÈ przyczynÌ przeciπøenia. 

WymianÌ bezpiecznika po≥πczonego szeregowo z bezpiecznikiem 
automatycznym moøe przeprowadzaÈ wy≥πcznie autoryzowany personel 
serwisowy.

16.3 Obudowa
Obudowa nie wymaga koniecznoúci przeprowadzania szczegˆlnych operacji 
konserwacyjnych. PowierzchniÌ obudowy naleøy utrzymywaÈ w czystym stanie. 
Do czyszczenia stosowaÈ lekko wilgotnπ úciereczkÌ. UnikaÈ stosowania 
úrodkˆw szorujπcych lub rozpuszczalnikˆw. 

17 Komunikaty miernika uniwersalnego
Komunikat Funkcja Znaczenie

FUSE Pomiar (natÌøenia) prπdu Uszkodzony bezpiecznik lub zadzia≥anie bezpiecznika 
automatycznego

we wszystkich trybach pracy Spadek napiÌcia baterii poniøej 2,3 V

OL Pomiary we wszystkich trybach pracy Sygnalizacja przeciπøenia
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GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH
Thomas-Mann-Str. 16-20
90471 Nürnberg • Germany

Telefon+49 911 8602-111
Telefax +49 911 8602-777
E-Mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com

18 Serwis naprawczy i czÌúci zamiennych
Laboratorium kalibracyjne DKD oraz serwis urzπdzeÙ na wynajem

W razie koniecznoúci prosimy o kontakt z:

GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH
Service-Center (Centrum serwisowe)
Thomas-Mann-Str. 20-20
90471 Nˇrnberg ï Niemcy
Tel. +49 911 8602-0
Fax +49 911 8602-253
E-Mail service@gossenmetrawatt.com

Adres jest jedynie waøny w Niemczech. Za granicπ do PaÙstwa dyspozycji 
pozostajπ przedstawicielstwa oraz filie naszej firmy.

*  Laboratorium kalibracyjne miernictwa elektrycznego 
DKD ñ K ñ 19701 akredytowane zgodnie z normπ 
DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytowane wielkoúci mierzone: napiÌcie sta≥e, natÌøenie prπdu sta≥ego, 
opˆr sta≥oprπdowy, napiÌcie przemienne, natÌøenie prπdu przemiennego, moc 
czynna prπdu przemiennego, moc pozorna prπdu przemiennego, moc prπdu 
sta≥ego, pojemnoúÈ, czÌstotliwoúÈ i temperatura 

19 Doradztwo/pomoc w zakresie obs≥ugi produktˆw 
W razie koniecznoúci prosimy o kontakt z:

GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH
Infolinia
Telefon +49 911 8602-0
Telefax +49 911 8602-709
E-Mail support@gossenmetrawatt.com

Kopia certyfikatu kalibracji DKD
Przy zamawianiu kopii certyfikatu kalibracji DKD naleøy podaÈ numery 
referencyjne gˆrnego i dolnego pola znaku kalibracji. Numer seryjny urzπdzenia 
nie jest przy tym wymagany.
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