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Limit 610 
Naudojimo vadovas 
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Talpumas 
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Maitinimo elementas 
Saugikliai 
 
Peržvalga 
Šiame naudojimo vadove aprašytas saugus prietaiso naudojimas ir pateikti reikiami sp jimai. 
Perskaitykite naudojimo vadov  ir tiksliai vykdykite visus sp jimus ir nurodymus. 
 
Limit 610 profesionaliam naudojimui skirtas skaitmeninis prietaisas. Matavim  rodmenys matomi 
dideliame apšvie iamame ekrane. 
Greitai kintan i  ir nestabili  signal  rodmenys atvaizduojami analogine histograma. Galima 
matuoti netiesin s tampos ir srov s reali  RMS reikšm . Maksimalios ir minimalios reikšmi  
rodmenys. Matavimo duomen  perdavimui prietais  galima prijungti prie kompiuterio. 
 
Pagrindiniai techniniai duomenys 
Matavimo diapazon  ir tikslumo duomenis žr. 2 psl. 
• V mA vesties lizdas apsaugotas saugikliu: 1 A, 250 V greitai reaguojantis saugiklis, 6 x 25 

mm. 
• 10 A vesties lizdas apsaugotas saugikliu: 10 A, 250 V greitai reaguojantis saugiklis, 6 x 25 mm. 
• Automatinis arba rankinis matavimo diapazon  perjungimas. 
• tampos ir srov s realios RMS reikšm s matavimai. 
• Analogin  histograma, sudaryta iš 61 segmento. 
• Maksimali rodoma reikšm  6000. 

• Ekrane rodoma pasirinkta matavimo funkcija. 
• Apšvie iamas ekranas. 
• Matavimo greitis :  Rodmenys atnaujinami 2-3 kartai/sekund . 
• Temperat ra: Darbin : 0° C ~ 40° C (32° F ~ 104° F). 
                   Sand liavimo: -10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F). 
• Maitinimo elementas: vienas 9 V maitinimo elementas, tipas 6F22. 
• Saugumas/atitiktis: IEC61010 CAT III 1.000V, CAT IV 600 V virš tampiui, dvigubos 

izoliacijos standartas. 
• Sertifikatas: CE 
 

Automatinis arba rankinis išjungimas• 
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Saugumo informacija 
Šis matuoklis atitinka IEC61010 standart  reikalavimus: teršal  laipsnis 2, kategorija CAT III 
1.000V, CAT IV 600 V virš tampiui, dvigubos izoliacijos standartas. 
 
 
sp jimas 

Siekiant išvengti elektros sm gio ir susižeidim  bei matuoklio arba matuojamos rangos 
sugadinimo, vykdykite toliau pateiktus nurodymus: 
 
• Prieš prad dami matavim  patikrinkite matuoklio korpus . Nenaudokite matuoklio, jeigu jis 

pažeistas arba išmontuotas korpusas (arba kurios nors matuoklio korpuso dalys). Patikrinkite, ar 
matuoklio korpusas ne tr k s, ar netr ksta plastmasini  korpuso detali . Atkreipkite d mes   
izoliacij  aplink kištukinius lizdus ir jungtis. 

• Patikrinkite, ar matavimo laid  izoliacija nepažeista, ar n ra atvir  metalini  laid . Patikrinkite, 
ar matavimo laidai nenutraukti. 

• Neprijunkite didesn s už nominali  tamp , paženklint  ant matuoklio, tampos tarp matuoklio 
kištukini  lizd  arba bet kokio kištukinio lizdo ir bendro potencialo kištukinio lizdo. 

• Perjunkite sukam  perjungikl   teising  pad t . Siekiant išvengti matuoklio sugadinimo, 
neperjunkite sukam  perjungikl  matavimo metu. 

• Siekiant išvengti elektros sm gio, dirbkite ypa  atsargiai, jeigu matuoklis prijungtas prie 
aukštesn s kaip 60 V nuolatin s tampos arba 42 V RMS kintamos tampos. 

• Nenaudokite ir nelaikykite matuoklio aukštos temperat ros, didelio dr gnumo aplinkoje bei 
tokioje aplinkoje, kurioje gresia sprogimo arba gaisro pavojus arba yra stiprus elektromagnetinis 
laukas. Dr gm  gali neigiamai paveikti matavimo tikslum  bei matuoklio patikimum . 

• Naudodamiesi matavimo laidais, laikykite pirštus už apsaugini  antgali . 
• Prieš varžos matavim , grandin s ir diod  patikrinim  ir srov s matavim  išjunkite maitinimo 

tamp  ir iškraukite visus aukštos tampos kondensatorius. 
• Prieš srov s matavim  patikrinkite matuoklio saugiklius. Prieš prijungdami matuokl  prie 

matuojamos grandin s, išjunkite grandin s maitinimo tamp . 
• Pakeiskite maitinimo element , jeigu matuoklio ekrane rodomas maitinimo elemento simbolis. 

Jeigu maitinimo elementas išsikrov s, tai rodmenys gali b ti klaidingi, o tai kelia elektros 
sm gio ir susižeidim  pavoj . 

 
 
Funkciniai mygtukai 
RANGE • Pasirenkamas automatinis arba rankinis matavimo diapazono perjungimas. 

Prietaisas visada pradeda matavim  automatinio matavimo diapazon  perjungimo 
režime. Automatinio matavimo diapazon  perjungimo režime prietaisas visada 
pasirenka tinkamiausi  matuojamiems signalams matavimo diapazon . Ekrane 
rodoma AUTO.  

 • Paspauskite mygtuk , pereidami per pasirinktos funkcijos matavimo diapazonus. 
Jeigu norite v l jungti automatinio matavimo diapazon  perjungimo režim , tai 
paspauskite mygtuk  ir laikykite nuspaust  2 sekundes.  

MAX/MIN • Pasirinkite maksimalios arba minimalios reikšm s rodmenis. Jeigu norite išjungti 
MAX/MIN funkcij , tai paspauskite mygtuk  ir laikykite nuspaust  2 sekundes. 

REL  • Santykin  režim  galima naudoti visoms funkcijoms, išskyrus dažnio/apkrovos 
ciklo funkcijas. Kai santykio funkcija jungta, ekrane rodoma . 

 

Hz% • Dažnio matavimo [Hz] arba apkrovos ciklo [%] matavimo pasirinkimas, kai 
sukamas perjungiklis perjungtas  pad t  Hz. 

USB jungties įjungimas/išjungimas. Palaikykite nuspaustą mygtuką 2 sekundes.
• 
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 • Matuojant V, µA, mA arba A, taip pat gali b ti rodomas dažnis arba apkrovos 
ciklas, jeigu paspaustas mygtukas Hz%. Pakartotiniais šio mygtuko paspaudimais 
jungiamas dažnio, apkrovos ciklo matavimas arba jungiamas ankstesnis 

matavimo režimas.  
Yellow • Fiksavimo funkcijos ON/OFF ( jungimas/išjungimas). Kai rodmenys užfiksuoti,  
(Geltonas)  ekrane rodoma H. 
 • Ekrano apšvietimo ON/OFF ( jungimas/išjungimas). Jeigu norite jungti ekrano 

apšvietim , tai paspauskite mygtuk  ir laikykite nuspaust  2 sekundes. 
Blue • Funkcijos pasirinkimas, kai sukamo perjungiklio pad tyje yra daugiau kaip viena  
 (M lynas)  pasirenkama funkcija. 
 • Nuolatin s arba kintamos srov s pasirinkimas, kai matuojama V, µA, mA arba A. 
 • , diod  arba grandin s patikrinimo ir talpumo matavimo perjungimas, kai 

sukamas perjungiklis yra bet kurioje iš ši  pad i .  
 
Nuolatin s ir kintamos tampos matavimas (žr. 1 pav.) 
1. kiškite raudono matavimo laido kištuk   kištukin  lizd  HzV , juodo matavimo laido kištuk  

kiškite  kištukin  lizd  COM. 
2. Perjunkite sukam  perjungikl   V— pad t  nuolatin s tampos matavimui, arba  V~ pad t  

kintamos tampos matavimui. Jeigu tampa žema, tai perjunkite sukam  perjungikl   pad t  
mV ir pasirinkite nuolatin  arba kintam  tamp  m lynu mygtuku. 

3. Prijunkite matavimo laidus prie matuojamos grandin s. Išmatuotos tampos rodmenys rodomi 
ekrane. 

4. Paspauskite mygtuk  Hz%, jeigu pageidaujate matuoti dažn  arba apkrovos cikl . 
Pastaba 
• Jeigu rankiniu b du pasirinktame diapazone rodomas perkrovos simbolis OL, tai teising  

rodmen  rodymui reikia pasirinkti didesni  reikšmi  diapazon . Automatinio matavimo 
diapazon  perjungimo režime prietaisas visada pasirenka tinkamiausi  matuojamiems 
signalams matavimo diapazon . 

• Kiekviename matavimo diapazone matuoklio vesties impedansas yra maždaug 10 M . Šis 
apkrovos efektas gali sukelti matavimo klaidas aukšto impedanso grandin se. Jeigu grandin s 
impedansas mažesnis arba lygus 10 k , tai matavimo paklaida yra nežymi (0,1 % arba 
mažesn ). 

 
Nuolatin s ir kintamos srov s matavimas (žr. 2 pav.). 
sp jimas 

Niekada nematuokite srov  grandin je, jeigu tampa tarp kištukini  lizd  ir bendro potencialo 
viršija 250 V. 
Jeigu matavimo metu perdega saugiklis, tai matuoklis gali sugesti arba operatorius gali susižeisti. 
Naudokite tinkamus matuoklio kištukinius lizdus, tinkam  matavimo funkcij  ir tinkam  
atliekamam matavimui matavimo diapazon . 
Jeigu matavimo laidai prijungti prie srov s matavimo kištukini  lizd , tai neprijunkite matavimo 
laidus lygiagre iai kokiai nors grandinei. 
Srov s matavimo trukm  turi b ti trumpesn  kaip 10 sekundži , laiko intervalas tarp atskir  
srov s matavim  turi b ti 15 minu i . 
 
Matuokite srov  toliau nurodytu b du: 
1. Išjunkite matuojamos grandin s maitinimo tamp . Iškraukite visus aukštos tampos 

kondensatorius. 
2. kiškite raudono matavimo laido kištuk   kištukin  lizd  10 A arba µAmA, juodo matavimo 

laido kištuk  kiškite  kištukin  lizd  COM. 
3. Perjunkite sukam  perjungikl   µA mA arba A pad t . 
4.  Pasirinkite nuolatin  (DC) arba kintam  (AC) srov  m lynu mygtuku. 
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5. Pertraukite matuojamos srov s grandin . Prijunkite raudon  matavimo laid  prie labiau 
teigiamos pertrauktos matuojamos grandin s pus s, juod  matavimo laid  prijunkite prie labiau 
neigiamos pertrauktos matuojamos grandin s pus s. 

5. junkite matuojamos grandin s maitinimo tamp . Išmatuota srov s reikšm  rodoma ekrane. 
6. Jeigu norite matuoti dažn  arba apkrovos cikl , tai paspauskite mygtuk  Hz%. 
Pastaba 
• Jeigu rankiniu b du pasirinktame diapazone rodomas perkrovos simbolis OL, tai teising  

rodmen  rodymui reikia pasirinkti didesni  reikšmi  diapazon . Automatinio matavimo 
diapazon  perjungimo režime prietaisas visada pasirenka tinkamiausi  matuojamiems 
signalams matavimo diapazon . 

 
Varžos matavimas (žr. 1 pav.) 
1. kiškite raudono matavimo laido kištuk   kištukin  lizd  HzV ,  juodo matavimo laido kištuk  

kiškite  kištukin  lizd  COM. 
2. Perjunkite sukam  perjungikl    pad t  (m lyna). 
3. Pasirinkite varžos matavimo funkcij , paspausdami m lyn  mygtuk . Ekrane rodoma . 
4. Prijunkite matavimo laidus matuojamos grandin s dalies galuose. Išmatuota varžos reikšm  

rodoma ekrane. 
Pastaba 
• Matavimo laidai gali padidinti reali  varžos reikšm  nuo 0,1  iki 0,3  paklaida. Siekiant 

užtikrinti tiksl  mažos varžos, t.y., 400  diapazonas, matavim , prieš matuojant 
užtrumpinkite matavimo lizdus ir panaudokite atitinkam  funkcij . Paspauskite mygtuk  
REL , kad iš išmatuotos varžos reikšm s b t  automatiškai atimta užtrumpint  matavimo 
laidinink  varža. Jeigu matuojama grandin  nesujungta arba išmatuota varžos reikšm  viršija 
maksimali  matavimo diapazono reikšm , tai ekrane rodoma OL. 

 
 
Diodo patikrinimas (žr. 3 pav.) 
Diodo patikrinimo funkcij  naudokite diod , tranzistori  ir kit  puslaidininki  prietais  
patikrinimui. Šio patikrinimo metu  puslaidininkio sand r  paduodama srov , o po to matuojamas 
tampos kritimas puslaidininkio sand roje. Tinkamoje silicio sand roje tampos kritimas yra nuo 

0,5 iki 0,8 V. 
 
Iš grandin s atjungto diodo patikrinim  atlikite toliau nurodytu b du: 
1. kiškite raudono matavimo laido kištuk   kištukin  lizd  HzV ,  juodo matavimo laido kištuk  

kiškite  kištukin  lizd  COM. 
2. Perjunkite sukam  perjungikl   diodo patikrinimo pad t  (m lyna). 
3. Pasirinkite diodo patikrinimo funkcij , paspausdami m lyn  mygtuk . Ekrane rodomas diodo 

simbolis. 
4. Jeigu norite išmatuoti tampos kritim  bet kokio puslaidininkio sand roje tiesiogine kryptimi, 

tai prijunkite raudon  matavimo laid  prie puslaidininkio anodo, o juod  matavimo laid  
prijunkite prie puslaidininkio katodo. 

Išmatuota tampos kritimo reikšm  rodoma ekrane. 
 
Grandin s patikrinimas (žr. 4 pav.) 
Atlikite grandin s patikrinim  toliau nurodytu b du: 
1. kiškite raudono matavimo laido kištuk   kištukin  lizd  HzV ,  juodo matavimo laido kištuk  

kiškite  kištukin  lizd  COM. 
2. Perjunkite sukam  perjungikl   grandin s patikrinimo pad t  (m lyna). 
3. Pasirinkite grandin s patikrinimo funkcij , paspausdami m lyn  mygtuk . Ekrane rodomas 

grandin s simbolis. 
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4. Prijunkite matavimo laidus tikrinamos grandin s dalies galuose. Jeigu tikrinamos grandin s 
varža mažesn  kaip 70 , tai girdisi garsinis signalas. 

 
Talpumo matavimas (žr. 5 pav.) 
1. kiškite raudono matavimo laido kištuk   kištukin  lizd  HzV ,  juodo matavimo laido kištuk  

kiškite  kištukin  lizd  COM. 
2. Perjunkite sukam  perjungikl   talpumo matavimo pad t  (m lyna). 
3. Pasirinkite talpumo matavimo funkcij , paspausdami m lyn  mygtuk . Ekrane rodomas 

simbolis nF. 
4. Prijunkite matavimo laidus prie matuojamo kondensatoriaus. Išmatuota talpumo reikšm  

rodoma ekrane. 
Pastaba 
• Jeigu ekrane rodoma OL, tai matuojamas kondensatorius yra užtrumpintas, arba pasirinktas 

matavimo diapazonas yra per mažas. 
• Siekiant sumažinti paskirstyto talpumo s lygojam  matavimo paklaid , naudokite kiek 

manoma trumpesnius matavimo laidus. Didesnio talpumo matavimo trukm  ilgesn ; 
matavimo trukm  100 µF diapazone yra maždaug 15 sekundži . 

•  Matavimo laid  talpumo takos sumažinimui maž  talpumo reikšmi  matavimui naudokite 
funkcij  REL . 

 
Dažnio matavimas (žr. 1 pav.) 
1. kiškite raudono matavimo laido kištuk   kištukin  lizd  HzV ,  juodo matavimo laido kištuk  

kiškite  kištukin  lizd  COM. 
2. Perjunkite sukam  perjungikl   Hz% pad t . 
3. Paspauskite mygtuk  Hz%, pasirinkdami dažnio matavim  [Hz] arba apkrovos ciklo matavim  

[%]. Ekrane rodoma Hz arba %.  
3. Prijunkite matavimo laidus prie matuojamos grandin s. Išmatuota dažnio reikšm  rodoma 

ekrane. 
Pastaba 
. Matuojant V, µA, mA arba A, taip pat gali b ti rodomas dažnis arba apkrovos ciklas, jeigu 

paspaustas mygtukas Hz%. Pakartotiniais šio mygtuko paspaudimais jungiamas dažnio, 
apkrovos ciklo matavimas arba jungiamas ankstesnis matavimo režimas. 

 
Santykin  reikšm  
Santykin s reikšm s funkcija galioja visoms funkcijoms, išskyrus dažnio/apkrovos ciklo funkcijas. 
Šiame režime išsaugota reikšm  atimama iš dabartin s reikšm s. Pvz., išsaugota reikšm  yra 20 V. 
Paspauskite mygtuk  REL ; rodmenys ekrane yra 0 V. Jeigu tampa padid ja iki 23 V, tai 
rodmenys ekrane yra 3 V. Jeigu jungta santykin s reikšm s funkcija, tai ekrane rodomas simbolis 

. 
 
Duomen  išvestis 
1. Jeigu norite jungti matuoklio sujungimo su kompiuteriu per USB prievad  režim , tai 

paspauskite mygtuk  Rel .  
2. Prijunkite USB prievado kabel  ir diekite kompiuteryje programin  rang . 
Jeigu jungtas režimas HOLD arba MAX/MIN, tai matuoklio ekrane rodomi atitinkami rodmenys, 
ta iau s sajos išvestyje gali b ti bet kuri išmatuota reikšm . 
 
Maitinimo elemento pakeitimas (žr. 6 pav.) 
1. Jeigu ekrane atsirado maitinimo elemento simbolis, tai atjunkite matavimo laidus nuo 

matuojamos grandin s. 
2. Išjunkite matuokl . 
3. Išsukite varžt  ir nuimkite apatin  matuoklio korpuso dal  nuo viršutin s korpuso dalies. 
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4. Pakeiskite maitinimo element  nauju 9 V maitinimo elementu; maitinimo elemento tipas 6F22. 
5. Sujunkite apatin  ir viršutin  matuoklio korpuso dalis ir sukite varžt . 
 
Saugikli  pakeitimas (žr. 6 pav.) 
1. Atjunkite matavimo laidus nuo matuojamos grandin s. 
2. Išjunkite matuokl . 
3. Išsukite varžt  ir nuimkite apatin  matuoklio korpuso dal  nuo viršutin s korpuso dalies. 
4. Atsargiai atlaisvinkite vien  saugiklio gal  ir išimkite saugikl  iš saugiklio montavimo apkabos. 
5. Matuoklyje naudojami 2 skirtingi saugikliai. Pakeiskite tik tokio paties tipo ir toki  pa i  

parametr  saugikliu: 1 A, 240 V, greitai reaguojantis saugiklis, 6 x 25 mm; 10 A, 240 V, 
greitai reaguojantis saugiklis, 6 x 25 mm. 

6. Sujunkite apatin  ir viršutin  matuoklio korpuso dalis ir sukite varžt . Matuoklio saugikli  
pakeitimo prireikia retai. Saugiklio perdegim  visada sukelia neteisingas matuoklio 
naudojimas. 
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