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Garanţie pe viaţă limitată 

 
Fiecare instrument din seriile DMM 20, 70, 80, 170 şi 180 este garantat împotriva 
defectelor de material şi de fabricaţie pe toată durata de viaţă. «Durata de viaţă» 
reprezintă aici şapte ani de la data de la care Fluke nu va mai fabrica produsul, dar 
perioada de garanţie va fi de cel puţin zece ani de la data achiziţionării. Această 
garanţie nu acoperă siguranţele, bateriile, deteriorarea din cauza neglijenţei, 
întrebuinţare necorespunzătoare, contaminare, alterare, accidente sau condiţii de 
utilizare sau manevrare anormale, inclusiv defecţiunile cauzate de utilizarea cu 
depăşirea caracteristicilor produsului sau deteriorarea şi uzura normală a 
componentelor mecanice. Garanţia nu acoperă decât pe cumpăratorul original, nu 
este transferabilă. 
 
Pentru zece ani de la data achiziţionării, această garanţie acoperă şi LCD-ul. Astfel, 
pe toată durata de viaţă a DMM, Fluke va înlocui LCD-ul pentru o taxă care are la 
bază costurile curente de achiziţionare ale componentelor. 
 
Pentru a demonstra calitatea de cumpărător original şi data achiziţionării vă rugăm 
completaţi şi returnaţi cardul de înregistrare care însoţeşte produsul, sau înregistraţi-
vă produsul la http://www.fuke.com. Fluke , în funcţie de alegerea sa, va repara fără 
cost înlocuirea sau va returna preţutl de achiziţionare al unui produs defect cumpărat 
de la un distribuitor autorizat Fluke şi la preţul internaţional aplicabil. Fluke îşi rezervă 
dreptul de a încasa costurile de import pentru componentele de rezervă / înlocuire 
dacă produsul achiziţionat într-o ţară este trimisă pentru reparaţii în altă parte. 
 
Dacă produsul este defect, contactaţi cel mai apropiat centru de service autorizat 
Fluke pentru a obţine informaţii despre autorizarea returului apoi trimite-ţi produsul la 
acel service, incluzând descrierea defecţiunii, asigurarea preplătită şi timbrare 
(Destinaţie FOB). Fluke nu îşi asumă responsabilitatea pentru defecţiunile din tranzit. 
Fluke va plăti transportul de returnare al produsului reparat sau înlocuit în garanţie. 
Înainte de a efectua o reparaţie post-garanţie, Fluke va estima costurile şi va obţine 
autorizarea apoi vă va factura preţul transportului pentru returnare şi reparaţie. 
 
ACEASTĂ GARANŢIE ESTE SINGURUL DUMNEAVOASTRĂ REMEDIU. NICI O 
ALTĂ GARANŢIE, PRECUM UTILITATEA PENTRU UN SCOP ANUME, NU ESTE 
EXPRIMATĂ NICI EXPRES NICI TACIT. FLUKE NU VA FI RESPONSABIL 
PENTRU NICI O DEFECŢIUNE SPECIALĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ SAU 
CONSECUTIVĂ SAU PENTRU PREJUSICII, INCLUSIV PIRDERI DE DATE, DIN 
ORICE CAUZĂ SAU TEORIE AR PROVENI. (RE)VANZATORII AUTORIZATI NU 
SUNT AUTORIZAŢI SĂ EXTINDĂ GARANTIA ÎN NUMELE FLUKE. Deoarece unele 
state nu permit excusivitatea sau limitarea unei garanţii implicite sau pentru daune 
incidentale sau consecutive, această limitare de răspundere s-ar putea să nu se 
aplice pentru dumneavoastră. Dacă orice prevedere din această garanţie este 
declarată nevalabilă  sau lipsită de efecte de către o instanţă judecătorească sau alt 
organ jurisdicţional, acet lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. 
 

 

http://www.fuke.com/
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Avertisment. Citiţi înainte de a utiliza multimetrul: 
 
Pentru a evita electrocutarea sau rănirea, urmăriţi instrucţiunile: 
 
→ Utilizaţi multimetrul doar aşa cum este menţionat în acest manual sau altfel 

protecţia va fi slăbită 
 
→ Nu utilizaţi multimetrul sau cablurile de testare daca sunt deteriorate, sau dacă 

multimetrul nu funcţionează corect. Dacă aveţii dubii, duceţi multimetrul la service. 
 
→ Utilizaţi întotdeauna terminalele corecte, poziţia comutatorului şi domeniul pentru 

măsurători 
 
→ Verificaţi funcţionarea multimetrului măsurând o tensiune cunoscută 
 
→ Nu aplicaţi mai mult decât tensiunea nominală aşa cum este indicat pe multimetru, 

între terminale sau între oricare terminal şi masă 
 
→ Atenţie la tensiunile care depăşesc 30 V ac rms, 42 V ac vârf, sau 60 V dc. Aceste 

tensiuni prezintă pericol de electrocutare 
 

→ Înlocuiţi bateria imediat ce apare indicatorul pentru baterie consumată . 
 
→ Deconectaţi circuitul de putere şi descărcaţi toţi condensatorii de tensiune înaltă 

înainte de a testa rezistenţa, continuitatea, diodele sau condensatorii 
 
→ Nu utilizaţi multimetrul în zone cu gaz exploziv sau vapori  
 
→ Când utilizaţi cablurile de testare ţineţi degetele în spatele zonei de protecţie 
 
→ Îndepărtaţi cablurile de testare înainte de a deschide carcasa multimetrului sau 

capacul de la baterie 
 

Simboluri 
 AC (curent alternativ)  Siguranţă 
 DC (curent direct) 

 
Conform cu directivele Uniunii 

Europene 
 DC/AC  Asociaţia canadiană pentru 

standarde 

 
Masă  Izolaţie dublă 

 
Informaţii importante, vezi 

manualul  
Underwriters Laboratoires, Inc.

Multimetru conform cu IEC 
61010-1. 54 CJ 

 
Baterie (indică baterie 

consumată când este afişat) 
Conform cu standardele 

australiene relevante 

 
Inspecţie şi licenţă de la TÜV 
(Technischer Überwachungs 

Verein) Servicii pentru 
produse 

 
VDE (Verband Deutscher 

Electoniker) 
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Modelele 175, 177, 179 
Multimetre true RMS 
 
Modelul Fluke 175, modelul 177 şi modelul 179 sunt multimetre true RMS (numite de 
aici înainte multimetre) alimentate de la baterie, cu un valore max. afişată 6000, afişaj 
3 ¾ digiţi şi bară grafică. Acest manual este pentru toate cele trei modele. Toate 
figurile indică modelul 179. 
 
Aceste multimetre sunt conform standardelor CAT III şi CAT IV IEC 61010. 
Standardul de siguranţă IEC 61010 defineşte patru categorii de suprasarcină (CAT I 
la CAT IV) pe baza gradului de pericol al impulsurilor tranzitorii. Multimetrele de CAT 
III sunt proiectate pentru a proteja împotriva impulsurilor tranzitorii din instalaţiile 
echipamente fixe la nivelul de distribuţie. Multimetrele de CAT IV sunt proiectate 
pentru a proteja împotriva impulsurilor tranzitorii de la nivelul prim de alimentare 
(servicii de utilitate sub pământ sau la înălţime). 
 
Multimetrul măsoară sau testează următoarele: 

• tensiune şi curent AC/DC 
 

• Rezistenţa 
 

• Frecvenţa curentului sau tensiunii 
 

• Temperatura (doar model 179) 
 

• Diode 
 

• Continuitate 
 

• Capacitate 
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Contact Fluke 
 
Pentru a contacta Fluke sunaţi la: 
1-888-993-5853 în SUA 
1-800-363-5853 în Canada 
+31 402-678-200 în Europa 
+81-3-3434-0181 în Japonia 
+65-738-5655 în Singapore 
+1-425-446-5500 oriunde în lume 
Vizitaţi site-ul Fluke la www.fluke.com 
Inregistraţi multimetrul la register.fluke.com 
 

Avertismente şi atenţionări 
 
Un avertisment  arată condiţii periculoase şi acţiuni care pot cauza rănire sau 
chiar moarte. 
 
Caution (Atenţie) arată acele condiţii şi acţiuni care pot deteriora multimetrul, 
echipamentul testat sau pot produce pierderi permanente de date. 
 
Tensiuni nesigure 
 
Pentru a vă alerta de prezenţa tensiunilor care pot prezenta pericol atunci când 
multimetrul va detecta tensiuni care depăşesc 30 V sau o suprasarcină (OL) va fi 
afişat simbolul . 
 

Alertă cablu de testare 
 
Pentru a vă reaminti să verificaţi dacă toate cablurile de testare sunt în terminalele 
corecte va fi afişat scurt  când comutaţi comutatorul rotativ din poziţiile mA sau 
A. 
 

Avertisment  
 
Dacă veţi încerca să efectuaţi o măsurătoare cu un cablu conectat într-un terminal 
greşit veţi putea arde siguranţa, deteriora instrumentul sau vă puteţi rănii. 
 

http://www.fluke.com/
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Economisire baterie (modul sleep) 
 
Multimetrul intră în modul sleep şi se va înegri afişajul dacă nu apăsaţi nici un buton 
pentru 20 minute. Pentru a dezactiva modul sleep apăsaţi lung butonul galben când 
porniţi multimetrul. Modul sleep este întotdeauna dezactivat în modul MIN MAX AVG 
şi în modul AutoHOLD. 
 
 

 
 
 

Terminale 
 
 

Item Descriere 

1 Terminal de intrare pentru măsurătorile miliamp AC şi DC la 400 mA 

(suprasarcină 600 mA pentru max. 2 min) şi pewntru măsurarea 

frecvenţei. 

2 Terminal de intrare pentru măsurare curent AC şi DC la 10 A 

(suprasarcină 20 A pentru max. 30 sec) şi pentru măsurare frecvenţă  

3 Terminal de intrare pentru măsurare tensiune, continuitate, rezistenţă 

diodă, capacitate, frecvenţăşi temperatură (doar pentru 179). 

4 Terminal comun (de retur) pentru toate măsurătorile. 
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Poziţiile comutatorului rotativ 
 
 

 
 

Poziţie 
comutator Funcţie măsurătoare 

Tensiune AC de la 30.0 mV la 1000V. 
Frecvenţă de la 2Hz la 99.99kHz 

DC de la 0,1mV la 600V 
Temperatură -40˚C la +400˚C 
                     -40 ˚F la +752˚F 

TensiuneDC de la1 mV la 1000V. Frecvenţă de 
la 2Hz la 99.99kHz 

Omi de la 0,1 Ω la 50MΩ 
Farazi de la 1nF la 9999µF 

Beeper se activează la <25Ω şi se dezactiv. La 
>250Ω. Testare diodă. Afişare OL peste 2,4V 

AC mA de la 3.00mA la 400mA (suprasarcină 600mA 
max. 2 min) 

DC mA de la 0,01 la 400mA (suprasarcină 600mA max. 
2 min) 

Frecvenţă de AC mA 2 Hz la 30 kHz 

AC mA de la 0,50 A la 10 mA (suprasarcină 20 A 
max.30 sec) 

DC mA de la 0,01 A la 10 A (suprasarcină 20 A max. 30 
sec) 

>10.00 afişajul clipeşte 
>20 A, este afişat OL 

Frecvenţă de AC A 2 Hz la 30 kHz 

Notă: Tensiune AC şi curent AC cuplat, True RMS până la 1 kHz 
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Afişaj 
 
 

 
 
 

 

Nr SImbol Explicaţie 

1  Test continuitate 

2  Test diodă 

3  Valori afişate negative 

4  Tensiune nesigură. Tensiune ≥30V, sau suprasarcină (OL) 

5  
 

 

Este activat afuşaj HOLD. Afişajul îngheaţă valoarea afişată. 

În modul MIN MAX AVG înregistrarea este întreruptă. 

Este activat AutoHOLD. Afişajul îngheaţă valoarea afişată 

curentă până când va detecta o nouă intrare stabilă. Apoi 

multimetrul va suna (beep) şi va afişa o nouă valoare. 

6 

 

Activat MIN MAX AVG. 

Valoarea minimă, maximă şi medie. 
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Nr SImbol Explicaţie 

7 
 

Unităţi de măsurare 

8  Curent direct şi alternativ 

9  Baterie consumată. Înlocuiţi bateria 

10  Toate domeniile posibile 

11 Bară grafică Afişaj analogic 

12 Domeniu 

automat 

Domeniu 

manual 

Multimetrul selectează domeniul cu cea mai bună rezoluţie. 

 

Utilizatorul alege domeniul. 

13  Polaritate bară grafică 

14  Intrare în afara domeniului 

15  Alertă cablu de testare. Afişată când comutatorul rotativ este 

mutat de la mA la A 

 
 

Mesaj de eroare 

bAtt Înlocuiţi imediat bateria 

diSC În funcţia capacitate, la condensatorul testat este prezentă prea multă 

sarcină electrică  

EEPr 
Err 

Dată EEPROM invalidă. Duceţi multimetrul la service. 

CAL 
Err 

Dată calibrare invalidă. Calibraţi multimetrul 
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Modul de înregistrare MIN MAX AVG 
 
Modul de înregistrare MIN MAX AVG capturează valorile de intrare minime şi 
maximeşi calculează o medie a tuturor valorilor afişate. Când va fi detectată o nouă 
valoare high sau low multimetrul va suna (beep). 
 

Notă: 
 
Pentru funcţiile DC precizia este acea precizie prevăzută la funcţia de măsurare ±12 
numărători pentru schimbări de durată mai mare de 275ms. 
 
Pentru funcţiile AC precizia este acea precizie prevăzută la funcţia de măsurare ±40 
numărători pentru schimbări de durată mai mare de 1,2 sec. 
 
Pentru a utiliza înregistrarea MIN MAX AVG: 
 

• Asiguraţi-vă că multimetrul este la funcţia şi modul de măsurare dorite 
(autoscalarea este dezactivată în modul MIN MAX AVG) 

 
• Apăsaţi MIN MAX pentru a activa modul MIN MAX. 

Se vor lumina  şi MAX şi va fi afişată cea mai mare valoare afiştă 
detectată de la introducerea MIN MAX AVG. 

 
• Apăsaţi MIN MAX pentru a defila prin valorile curente MIN, AVG 

 
• Pentru a pune pe pauză înregistrarea MIN MAX AVG fără a şterge valorile 

stocate apăsaţi HOLD. Va fi afişat . 
Pentru a reporni apăsaţi din nou HOLD. Va dispărea . 

 
• Pentru a ieşi şi a şterge valorile stocate apăsaţi MIN MAX 1 sec şi rotiţi 

comutatorul rotativ. 
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Modurile de afişare HOLD şi AutoHOLD 
 

Avertisment  
 
Pentru a evita electrocutarea nu utilizaţi modurile HOLD sau AutoHOLD pentru a 
determina dacă un circuit este alimentat. Valorile instabile sau cu zgomot nu vor fi 
capturate. 
 
În modul HOLD multimetrul menţine valoarea pe afişaj. 
În modul AutoHOLD multimetrul menţine valoarea pe afişaj până când detectează o 
nouă valoare stabilă. Atunci multimetrul sună (beep) şi va fi afişată noua valoare. 
 

• apăsaţi HOLD pentru a activa afişajul HOLD. Se aprinde  
 

• apăsaţi HOLD pentru a activa afişajul AutoHOLD. Se aprinde . 
 

• Apăsaţi din nou HOLD pentru a relua funcţionarea normală. 
Pentru a relua funcţionarea normală oricând apăsaţi HOLD 1 sec sau rotiţi 
comutatorul rotativ. 

 

Butonul galben 
 
Apăsaţi butonul galben pentru a selecta funcţii alternative de măsurători de pe 
comutatorul rotativ, ex. pentru a selecta DC mA, DC A, Hz, temperatură (doar model 
179), capacitate, diodă. 
 

Iluminare afişaj (doar modelele 177 şi 179) 
 
Apăsaţi  pentru comuta între activare şi dezactivare iluminare. Iluminarea se 
dezactivează automat după 2 minute. 
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Scalare automată şi autoscalare 
 
Multimetrul are atât moduri pentru domenii manuale şi pentru autoscalare. 
 

• În modul autoscalare multimetrul selectează domeniul cu cea mai bună 
rezoluţie 

 
• În modul domeniu manual suprascrieţi autoscalarea şi selectaţi domeniul 

 
Când porniţi multimetrul va fi implicit pe autoscalare şi va fi afişat Autorange. 
 

1. Pentru a intra în modul manual apăsaţi Range. Va fi afişat Manual Range. 
 
2. În modul manual, apăsaţi RANGE pentru a creşte domeniul. După cel mai 

mare domeniu multimetrul revine la cel mai mic domeniu. 
 

Notă: 
 
Nu puteţi schimba manual domeniul în modul MIN MAX AVG, HOLD sau AutoHOLD. 
 
Dacă apăsaţi RANGE când sunteţi în modurile MIN MAX AVG, HOLD sau Auto 
HOLD multimetrul va suna (beep) indicând operaţie invalidă iar domeniul nu se va 
schimba. 
 

3. Pentru a ieşi din domeniul manual apăsaţi Range 1 sec. şi rotiţi comutatorul 
rotativ. Multimetrul va reveni la Autorange şi va fi afişat Autorange. 

 

Opţiuni de pornire 
 
Pentru a selecta o opţiune de pornire ţineţi apăsat butonul iondicat când porniţi 
multimetrul de la OFF la orice poziţie. 
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Opţiunile de pornire sunt anulate când multimetrul este oprit. 
 

Buton Opţiuni de pornire 

 
Activează toate segmentele afişajului. Eliberaţi HoLD pentru a opri 

afişajul, numărul versiunii software este afişat iar multimetrul reia 

operarea normală 

 Dezactivează semnal sonor (beeper) 

 Activează modul Netezire (smoothing). Atenuarea fluctuaţiilor sau a 

intrărilor care se schimbă rapid prin filtrare digitală. 

 
Galben 

Dezactivează oprirea automată. (modul sleep) 

Modul sleep este de asemenea dezactivat când multimetrul este în 

modul MIN MAX AVG sau în modul Auto HOLD. 

 Dezactivează automat stingerea automată (2 minute) 

(doar 177 şi 179). 

 

Efectuarea măsurătorilor de bază 
 
Figurile de pe următoarele pagini arată cum să efectuaţi măsurătorile de bază. 
 
Când conectaţi cablurile de testare la circuit sau dispozitiv conectaţi mai întâi cablul 
de testare comun (COM) înainte de a conecta cablul alimentat; când îndepărtaţi 
cablurile îndepărtaţi mai întâi cablul alimentat şi apoi pe cel comun. 
 

Avertisment  
 
Pentru a evita electrocutarea, rănirea sau deteriorarea instrumentului deconectaţi 
alimentarea circuitului şi descărcaţi toţi condensatorii de tensiune înaltă ăînainte de a 
testa rezistenţa, continuitatea, diodele sau condensatorii. 
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Măsurarea tenaiunii AC şi DC 
 
 

 

Măsurarea rezistenţei 
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Măsurarea capacităţii 
 
 

 
 

Testarea continuităţii 
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Măsurarea temperaturii (doar 179) 
 

 
 

Avertisment : Nu conectaţi 80 BK1 la circuite alimentate. 
 

Testarea diodei 
 

 

Sondă 
termocuplu 80 

BK1 tip K 

Sens direct Sens invers 

întrerupt 
Scurtcircuitat 
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Măsurarea curentului AC sau DC 
 

Avertisment  
 
Pentru a evita rănirea sau deterioararea multimetrului: 
 

• Nu încercaţi niciodată să măsuraţi curentul în circuit când potenţialul circuitului 
deschis faţă de masă este >1000 V. 

 
• Verificaţi siguranţele multimetrului înainte de a testa. (vezi Testarea 

siguranţelor). 
 

• Utilizaţi terminalele corecte, poziţia comutatorului, şi domeniul pentru 
măsurătoei. 

 
• Nu aşezaţi niciodată sondele paralel cu circuitul sau o componentă când 

cablurile sunt conectate la terminale de curent. 
 
Opriţi alimentarea, întrerupeţi circuitul, conectaţi multimetrul în serie, alimentaţi. 
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Înţelegerea comportamentului multimetrelor True RMS la 
intrare AC ZERO 
 
Spre deosebire de multimetrele comune, care pot măsur precis doar formele de undă 
sinusoidale pure, Multimetrele True RMS măsoară precis şi formele de undă 
distorsionate. Pentru calcularea valorii true RMS convertoarele necesită un anumit 
nivel de tensiune de intrare pentru a efectua măsurătoarea. De aceea tensiunea AC 
şi domeniile de curent sunt specificate de la 5% din domeniu la 100% din domeniu. 
Digiţii non-zero, care sunt afişaţi la un multimetru True RMS când cablurile de testare 
sunt deschise sau sunt scurtcircuitate, sunt normali. Aceştia nu afectează precizia 
specificată AC peste 5% din domeniu. 
 
Niveluri de intrare nespecificate la cele mai mici domenii sunt: 
 

• tensiune AC: sub 5% din 600 mV AC sau 30 mV AC 
 

• curent AC: sub 5% din 60 mA AC sau 3 mA AC 
 

Măsurarea frecvenţei 
 

Avertisment  
 
Pentru a evita electrocutarea nu luaţi în considerare bara grafică pentru frecvenţe 
>1kHz. Dacă frecvenţa semnalului măsurat este >1 kHz bara grafică nu este 
specificată. 
 

Frecvenţă tensiune AC/DC Frecveţă curent AC 
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• Pentru ieşi din frecvenţă, apăsaţi butonul galben sau rotiţi comutatorul rotativ 

 
• La frecvenţă bara grafică arată tensiunea AC/DC sau curentul AC precis până 

la 1 kHz. 
 

• Pentru o valoare stabilă selectaţi domenii mai mici progresiv utilizând scalarea 
manuală  

 

Utilizarea barei grafice 
 
Bara grafică este ca acul la un multimetru analogic. Are un indicator de OL  în 
dreapta şi un indicator de polaritate (±) la stânga. 
 
Deoarece bara grafică se updatează de aprox. 40 de ori pe secundă adică de 10 ori 
mai rapid decât un afişaj digital, bara grtafică este folositoare pentru a efectua reglaje 
de vârf şi nul şi pentru a observa intrările care se schimbă rapid. 
 
Bara grafică este dezactivată când măsuraţi capacitatea sau temperatura. La 
frecvenţă, bara grafică indică precis tensiunea şi curentul până la 1 kHz. 
 
Numărul segmentelor aprinse arată valoarea măsurată şi este relativă la valoarea 
întregii scale a domeniului selectat. 
 
În domeniul 60 V de exemplu (vezi mai jos) diviziunile majore la scală reprezintă 0, 
15, 30, 45, 60 V. O intrare de -30 V aprinde semnul negativ şi segmentele până la 
mijlocul scalei. 
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Curăţare 
 
Ştergeţi carcasa cu o cârpă umedă şi detergent uşor. NU utilizaţi abrazivi şi solvenţi. 
Murdăria şi umezeala la terminale pot afecta valorile afişate. 
 

Testarea siguranţei 
 

Avertisment  
 
Pentru a evita electrocutarea sau rănirea îndepărtaţi cablurile de testare şi orice 
semnale înainte de a înlocui siguranţa. 
 
Siguranţele sunt arătate mai jos: 
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Înlocuirea bateriei şi a siguranţelor 
 

Avertisment  
 
Pentru a evita electrocutarea sau rănirea sau deteriorarea multimetrului: 

• utilizaţi doar siguranţe cu amperaj, întrerupere, tensiune şi valori de viteză 
specificate 

• înlocuiţi bateria cât mai curând după ce apare indicatorul baterie consumată 
 

 
 
Siguranţă F1, 440 mA, 1000 V, rapidă FLUKE PN 943121 
 
Siguranţă F1, 11 A, 1000 V, rapidă FLUKE PN 803293 
 
Baterie B1, 9 V, Alcalină, NEDA 1604/1604A FLUKE PN 614487 
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Caracteristici 
 
Precizia este prevăzută pentru 1 an după calibrare, la temperaturi de utilizare de 
18˚C la 28˚C cu o umiditate relativă de 0-95%. Specificaţiile de precizie sunt sub 
forma: 

±([% din valoare] + [digiţi]) 
 
Tensiune max între orice terminal şi masă 
 1000 V DC sau AC RMS 
 
Protecţie supratensiune tranzitorie 8 kV vârf pe IEC 61010 
 

Siguranţă pentru intrării mA 440 mA 1000 V siguranţă rapidă 
Siguranţă pentru intrăre A 11 A 1000 V siguranţă rapidă 

 
Afişaj digital: 6000 valoare max. afişată, se 

updatează la 4 sec 
 Bara grafică 33 segmente, se updatează 

de 40/sec 
 Frecvenţă 10000 numărători 

Capacitate 10000 numărători 
 
Altitudine operare 2000m, stocare 12000m 
 
Temperatură operare -10˚C la 50 ˚C 
 stocare -30˚C la 60˚C 
 
Coeficient de temperatură 0,1 X (precizie specificată /˚C <18˚C sau 

>28˚C) 
 
Compatibilitate  
electromagnetică (EN6136-1:1997) Într-un câmp RF de 3 V/M, precizie = 

precizie specificată cu excepţia la 
temperatură: precizie specificată ±5C (9˚F) 

 
Umiditate relativă fără condensare <0˚C 
0% la 95% @10˚C la 30˚C 
0% la 75% @30˚C la 40˚C 
0% la 40% @40˚C la 50˚C 
 
Durată de viaţă baterie Alcalină:300 hrs tipic 
 
Mărime 4,3 cm x 9 cm x 18,5 cm 
 
Greutate 420 g 
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Conformitate de siguranţă ANSI/ISA S82.02.01, CSA C22.2-1010.1, 

IEC 61010 la 1000V categorie 
supreatensiune III, 600 V Supratensiune 
CAT IV. 

 
Certificare CSA< TUV (EN 61010), UL, CE,  

(N10140), VDE 
 



 

 
 

Test diodă

Continuitate

Funcţie Precizie±([%din valoare]+[counts])
Model175Rezoluţie Domeniu1 Model177 Model179

Multimetrul sună la <25Ω, beeper dezactiv. la >250Ω, detectează 
întreruperi sau scurtcirc. de 250µ sau mai mari 

1.Toate domeniile de tensiunii AC şi curent AC sunt pentru 5% din domeniu la 100%din domeniu. 
2.Factroul de vârf de ≤3 la scală întreagă până la 500 V, scade liniar la factor de vârf ≤1,5 la 1000 V. 
3.Pt.forme de undă non-sinusoidale, adaugă –(2%din valoare+2%din scala) nominal, pt. factor de vârf până la 3. 
4.În domeniul 9999µF pt. măsurare la 1000µF precizia măsurării este 1,2%+2 pt. toate modelele. 
5.Tensiunea sarcină de intrare amperi (nominal): 400mA intrare 2mV/mA, 10 A intrare 37mV/mA 

Capacitate 



 
 

 
 

Funcţie 
Precizie±([%din valoare]+[counts])

Model175Rezoluţie Domeniu1 Model177 Model179

Temperatură 

1.Toate domeniile de tensiunii AC şi curent AC sunt pentru 5% din domeniu la 100%din domeniu. 
2.Frecvenţa este specificată de la 2 Hz la 99,99kHz în Volţi şi de la 2Hz la 30kHz în Amperi. 
3.Sub 2 Hz este afişat zero Hz. 
4.Tensiunea sarcină de intrare amperi (nominal): 400mA intrare 2mV/mA, 10 A intrare 37mV/mA. 
5.Nu include eroarea sondei termocuplu. 

Pentru funcţii DC, precizia este precizia specificată a funcţiei de măsurare ±12digiţi pentru schimbări de durată mai mare de 275 
ms. 
 
Pentru funcţii AC, precizia este precizia specificată a funcţiei de măsurare ±40digiţi pentru schimbări de durată mai mare de 1,2 s. 



 
 

 
 
 

Test 
continuitate/diodă

Curent scurtcircuit Tensiune domeniu întreg la Tensiune de testare 
circuit deschis 

Protecţie suprasarcină1 Funcţie 

Funcţie 

Impedanţă de intrare 
(nominal) Rejecţie mod normal Raport de rejecţie nod 

comun(1kΩneechilibrat1

Protecţie suprasarcină suprasarcină
Suprasarcină maxim 2 min

Suprasarcină maxim30 sec
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