
23



23



Red BlackRed Black

fig.1. DC/AC Voltage Measurement 

Red Black

fig.2. Measuring Resistance 

fig.3.  DC Current Measurement 

fig.4. Replacing the Battery 
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A. DC Voltage

Range
6.600V
66.00V
600.0V

Resolution
1mV
10mV
100mV

Accuracy

 (0.8%+1)

Overload protection

600V DC/AC

B. AC Voltage
Range
6.600V
66.00V
600.0V

Resolution
1mV
10mV
100mV

Accuracy

 (1.2%+5)

Overload protection

600V DC/AC

C. Resistance
Range
660.0Ω
6.600kΩ
66.00kΩ
660.0kΩ
6.600MΩ
66.00MΩ

Resolution
0.1Ω
1Ω
10Ω
100Ω
1kΩ
10kΩ

Accuracy
 (1.2%+2)

 (1%+2)

 (1.2%+2)
 (1.5%+2)

Overload protection

250VAC
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D. Diode Test

Range Resolution

1mV

Accuracy
0.5V~0.8V (Open
circuit voltage
approx. 3.0V)

Overload protection

250VAC

E. Continuity Test

Range Resolution

0.1

Accuracy
Around 30Ω,the
buzzer beeps.
(Open circuit voltage
approx. –1.2V)

Overload protection

250VAC

3

Tables



23
F. Frequency

Range

660.0Hz

6.600kHz

66.00kHz

660.0kHz

6.600MHz

66.00MHz

Resolution

0.1Hz

0.001kHz

0.01kHz

0.1kHz

0.001MHz

0.01MHz

Accuracy

 (0.1%+3)

Overload protection

250VAC

G. Duty Cycle

Range

0.1%~99.9%

Resolution

0.1%

Accuracy

For reference only
Overload protection

250VAC

H. DC Current

Range

66.00A

1000A

Resolution

0.01A

1A

Accuracy

 (1.5%+40)

 (1.5%+8)

Overload protection

1000A DC/AC
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I. AC Current

Range

66.00A

1000A

Resolution

0.01A

1A

Accuracy

 (2%+40)

 (2%+8)

Overload protection

1000A DC/AC

Frequency

Response

50Hz ~ 60Hz
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Apžvalga 
Šiose vartojimo instrukcijose pateikiama informacija apie saugumą ir atsargos 
priemones. Prašome atidžiai perskaityti aktualią informaciją ir griežtai vadovautis 
visais įspėjimais ir pastabomis. 
 
Limit 23 yra profesionalaus naudojimo spaustukinis daugiafunkcinis matuoklis. 
Instrumentas pasižymi automatine skale; stambiais ekrane rodomais 
skaitmenimis; jis turi sukamą jungiklį, tad naudotojui nesunku juo naudotis. 
Skirtas naudoti patalpoje. 
 
Bendrosios specifikacijos 
Matavimo diapazonas ir tikslumas – žr. 2-5 psl. 
• Automatinis diapazonas. 
• Ekrane rodoma pasirinkta funkcija. 
• Maksimaliai ekrane rodoma: 6666 arba 3 5/6 skaitmenys. 
• Tikroji vidutinė kvadratinė paklaida matuojant kintamąją įtampą.  
• Viršįtampio srovė matuojant kintamąją srovę.   
• Ekrane rodoma OL, kai instrumentas perkrautas. 
• Maksimalus konduktoriaus skersmuo spaustukui 45 mm. 
• Foninis ekrano apšvietimas, automatiškai išsijungia po 1 minutės.  
• Miego režimas. Neaktyvus instrumentas po 15 minučių išsijungia. Prieš 
išsijungdamas, įrenginys 3 kartus supypsi.  

LietuviŠkai
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• Matavimo greitis: atsinaujina 3 kartus per sekundę. 
• Temperatūra: darbo: 0°C~30°C 
                    saugojimo: -20°C~60°C  
• Baterija 1 vnt.  9 V, 6F22 tipo 
• Saugumo reikalavimai: IEC61010 CAT II 600V/ CAT III 300 V  viršįtampio ir 
dvigubos izoliacijos standartas. 
• Sertifikavimas: CE 
 
Saugumo informacija 
Šis matuoklis atitinka IEC61010 standartus: esant 2 užterštumo laipsniui, 
kategorijai CAT II 600V, CAT III 300V viršįtampis ir dviguba izoliacija. 
 
Įspėjimas 
Kad išvengtumėte galimo elektros smūgio ar sužalojimų, taip pat galimos žalos 
matuokliui ar bandomai įrangai, vadovaukitės tokiomis taisyklėmis:  
 • Prieš naudodamiesi matuokliu, apžiūrėkite dėklą. Nenaudokite matuoklio, jei jis 
yra pažeistas arba dėklas (arba dėklo dalis) yra nuimtas. Apžiūrėkite, ar nėra 
įtrūkimų ar trūkstamų plastmasinių dalių. Atkreipkite dėmesį į izoliaciją aplink 
jungiamąsias dalis.  
• Apžiūrėkite bandymo laidus, ar nepažeista izoliacija arba neapgadintas 
metalas. Apžiūrėkite, ar bandymo laidai nenutrūkę.  

LietuviŠkai
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• Nenaudokite esant didesnei nei nurodyta įtampa, kaip pažymėta matuoklyje, 
tarp gnybtų, arba tarp bet kurio gnybto ir įžeminimo.  
• Sukamas jungiklis turi būti tinkamoje padėtyje; siekiant išvengti matuoklio 
sugadinimo, matavimo metu negalima keisti diapazono ribų.  
• Niekada neatlikite srovės matavimo grandinėje, kai įtampa tarp gnybtų ir 
žemės viršija  600 V. 
• Atliekant matavimus, esant nuolatinės srovės įtampai virš 60V arba 
kintamosios srovės įtampai 42V, būtina imtis ypatingų atsargos nuo elektros 
smūgio priemonių.   
• Nenaudokite ir nelaikykite matuoklio aukštoje temperatūroje; drėgnoje, 
sprogioje, degioje aplinkoje bei esant stipriems magnetiniams laukams. 
Sudrėkęs matuoklis gali tapti netikslus.  
• Naudodami bandymo laidus, laikykite pirštus už pirštų apsaugų.  
• Prieš tikrindami varžą, tolydumą, diodus ir srovę, atjunkite grandinės energiją ir 
aukštos įtampos kondensatorius.  
• Pakeiskite bateriją vos pasirodžius baterijos indikatoriui. Baterijai nusilpus, 
matuoklis gali rodyti netikslius parodymus – to pasekoje galimas elektros smūgis 
ar sužalojimai. 
 

LietuviŠkai
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Funkciniai mygtukai 
Select • Sukeičia kintamąją ir nuolatinę srovę įtampos ir srovės 
                       matavimams.  
 • Sukeičia varžos, nuoseklumo ir diodo bandymus. 
MAX/MIN • Pradeda fiksuoti maksimalias ir minimalias reikšmes. Norėdami 

išeiti iš max/min režimo, palaikykite mygtuką nuspaustą 1 
sekundę.  

☼ • ON/OFF (Įjungia/išjungia) foninį ekrano apšvietimą. Apšvietimas 
automatiškai išsijungia po 1 minutės.   

Hold • Sulaikymo funkcijos įjungimas/išjungimas. Kai reikšmė 
užšaldoma, ekrane rodoma H. 

θHz • Sukeičia Hz ir veiklos ciklo %, kai matuoklis  yra %Hz, V arba A 
padėtyje. 

ZERO • Įjungia ekrane nulinę reikšmę, prieš matuojant nuolatinę srovę.  
  
Nuolatinės ir kintamosios srovės įtampos matavimas (žr. 1 pav.) 
1. Įstatykite raudonąjį bandymo laidą į VΩHz gnybtus, o juodąjį bandymo laidą į 
COM gnybtus. 
2. Nustatykite sukamą jungiklį į V padėtį 

LietuviŠkai



140

3. Pasirinkimo mygtuku pasirinkite nuolatinę (DC) arba kintamąją (AC)srovę. 
Ekrane rodoma DC arba AC. 
4. Sujunkite bandymo laidus skersai matuojamo objekto. Ekrane rodoma 
matuojama reikšmė. 
 
Nuolatinės srovės matavimas (žr. 3 pav.). 
1. Nustatykite sukamą jungiklį į padėtį į 66 A arba 1000 A .Ekrane rodoma DC 
(nuolatinė srovė). Kai reikšmė nežinoma, pradėkite nuo 1000 A. 
2. Atidarykite gnybtus ir jų centre įdėkite vieną iš konduktorių. Įsitikinkite, kad 
konduktorius įstatytas gnybtų centre. Vienu metu galima matuoti tik vieną 
konduktorių. Matavimo reikšmė rodoma ekrane. 
Pastaba.  Jei matuoklis nerodo 00,00 kai jis yra 66 A diapazone, nuspauskite 
nulį, kad ekrane nustatytumėte nulinę reikšmę. 
Matuokliui esant 1000 A diapazone, rodomas 0, ir nulio mygtuko spausti 
negalima.  
 
Kintamosios srovės matavimas (žr. 3 pav.). 
1 Nustatykite sukamą jungiklį į padėtį į 66 A~ arba 1000 A~ . Ekrane rodoma AC 
(kintamoji srovė). Kai reikšmė nežinoma, pradėkite nuo 1000 A. 
2. Atidarykite gnybtus ir jų centre įdėkite vieną iš konduktorių. Įsitikinkite, kad 
konduktorius įstatytas gnybtų centre. Vienu metu galima matuoti tik vieną 
konduktorių. Matavimo reikšmė rodoma ekrane. 

LietuviŠkai
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Viršįtampio srovės matavimas  
1. Nustatykite sukamą jungiklį 1000 A~ .  
2. Paspauskite pasirinkimo mygtuką, kai matuoklis rodo minimalią reikšmę. 
Ekrane rodoma reikšmė ---- ir INRUSH simbolis. 
3. Įjunkite elektros įrangą, kad išmatuotumėte momentinę įjungimo srovę. 
Matuoklis užfiksuotas didžiausiam matavimo diapazonui.  
4. Norėdami išeiti iš viršįtampio srovės režimo, palaikykite nuspaudę pasirinkimo 
mygtuką 1 sekundę.  
 
Varžos matavimas  (žr. 1 pav.) 
1. Įstatykite raudonąjį bandymo laidą į VΩHz t gnybtus, o juodąjį bandymo laidą į 
COM gnybtus. 
2. Nustatykite sukamą jungiklį į Ω padėtį.  
3. Paspauskite pasirinkimo mygtuką norėdami pasirinkti varžos funkciją. Ekrane 
rodoma Ω. 
4. Sujunkite bandymo laidus skersai matuojamo objekto. Ekrane rodoma 
matuojama reikšmė. 
Pastaba 
• Bandymo laidai prie matuojamos varžos reikšmės gali klaidingai pridėti nuo 
0.1Ω iki 0.3Ω. Norėdami tiksliai išmatuoti nedidelę varžą 200Ω ribose, prieš 
matavimą užtrumpinkite įėjimo gnybtus ir užfiksuokite gautą rodmenį. Tai-
papildoma bandymo laido varža.  
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 • Kai grandinė atvira, arba varžos reikšmė didesnė, nei maksimali leistina, 
ekrane rodomas užrašas OL. 
 
Dažnio ir veiklos ciklo matavimas (žr. 2 pav.) 
1. Įstatykite raudonąjį bandymo laidą į VΩHz gnybtus, o juodąjį bandymo laidą į 
COM gnybtus. 
2. Nustatykite sukamą jungiklį į %Hz padėtį.  
3. Paspauskite θHz mygtuką Hz ar veiklos ciklo pasirinkimui. Ekrane rodoma Hz 
arba %. 
4. Sujunkite bandymo laidus skersai matuojamo objekto. Ekrane rodoma 
matuojama reikšmė. 
5. Matuokliui esant V arba A matavimo režime, dažnį ar veiklos ciklą galima 
matuoti paspaudus θHz mygtuką.   
 
Diodo bandymas (žr. 2 pav.) 
Diodo bandymu galite patikrinti diodus, tranzistorius ir kitus puslaidininkinius 
įrenginius. Diodo bandymo metu per puslaidininkinę sandūrą praleidžiama srovė, 
tuomet šioje sandūroje matuojamas įtampos kritimas. Geroje silikoninėje 
sandūroje įtampos kritimas siekia tarp 0.5V ir 0.8V. 
Norėdami patikrinti diodą ne grandinėje, atlikite tokį sujungimą:  
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1. Įstatykite raudonąjį bandymo laidą į VΩHz gnybtus, o juodąjį bandymo laidą į 
COM gnybtus 
2. Nustatykite sukamą jungiklį į diodo padėtį.  
3. Paspauskite pasirinkimo mygtuką ir pasirinkite diodo funkciją. Ekrane 
rodomas diodo simbolis.  
4. Norėdami tolimesnių bet kokios puslaidininkinės dalies įtampos kritimo 
rodmenų, įstatykite raudonąjį bandymo laidą į tos dalies anodą, o juodąjį 
bandymo laidą - į dalies katodą.  
Ekrane rodoma matuojama reikšmė. 
 
Tolydumo bandymas  (žr. 2 pav.) 
Norėdami patikrinti tolydumą, atlikite tokį sujungimą:  
1.  Įstatykite raudonąjį bandymo laidą į VΩHz gnybtus, o juodąjį bandymo laidą į 
COM gnybtus. 
2. Nustatykite sukamą jungiklį į tolydumo padėtį. 
3. Paspauskite pasirinkimo mygtuką ir pasirinkite tolydumo funkciją. Ekrane 
rodomas tolydumo simbolis. 
4. Sujunkite bandymo laidus skersai matuojamo objekto. Jei bandomosios 
grandinės varža bus tarp 30Ω ir 100Ω, nuskambės signalas.  
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Baterijos keitimas (žr. 4 pav.) 
Pakeiskite bateriją, kai tik ekrane pasirodys baterijos simbolis.  
1. Kai ekrane pasirodys baterijos simbolis, atjunkite bandymo laidų ir 
bandomosios grandinės sujungimą. 
2. Įjunkite matuoklį į  OFF (išjungta) padėtį. 
3. Atsukite varžtelį, ir nuimkite baterijos dangtelį.  
4. Pakeiskite bateriją viena  9 V, 6F22 tipo baterija. 
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