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Introducere

Acest manual de utilizare conţine instrucţiuni privind siguranţa în funcţionare a aparatului. Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile şi
respectaţi cu stricteţe măsurile de siguranţă şi precizările făcute.

Atenţie!
În vederea prevenirii electrocutării sau accidentelor, citiţi cu atenţie secţiunile "Măsuri de siguranţă" şi "Specificaţii privind
asigurarea securităţii" înainte de a utiliza multimetrul.

Multimetrul digital model UT20B (numit în continuare "multimetru") are un design modern,de marime mica . Cu Multimetru se poate
masura pe linga functiile de baza si altele ca: testarea baterie, măsurarea semnalului de iesire dreptunghiular.

Dezambalarea şi verificarea aparatului

Desfaceţi ambalajul şi scoateţi multimetrul. Verificaţi ca următoarele articole să nu lipsească sau să nu prezinte deteriorări:

Articol Descriere Cantitate
1 Manual de utilizare 1 buc.
2 Sonda de test 1 pereche
3 Baterie 12V 1 buc.

În cazul depistării unor articole lipsă sau deteriorate, contactaţi imediat furnizorul.

Specificaţii privind asigurarea securităţii

Acest multimetru respectă normativele IEC61010: gradul de poluare 2, clasa de supratensiune (CAT. II 300V) şi dubla izolaţie.
CAT. II: Nivel local, dispozitive, echipamente portabile etc., cu supratensiuni tranzitorii mai mici decât la CAT. III.

Folosiţi multimetrul aşa cum este prevăzut în acest manual, altfel protecţia de care dispune acesta poate fi afectată.
În acest manual, paragrafele cu titlul "Atenţie" precizează condiţiile şi acţiunile care sunt periculoase pentru utilizator sau care pot
deteriora multimetrul sau echipamentul care este testat.
Paragrafele cu titlul "Notă" fac precizări importante pentru utilizator.
Simbolurile electrice internaţionale folosite de către multimetru sunt explicate la pagina 8.

Măsuri de siguranţă

Atenţie!
În vederea prevenirii electrocutării şi a accidentelor, precum şi a deteriorării multimetrului sau echipamentului de măsurat,
se vor respecta următoarele reguli:

• Verificaţi carcasa înainte de utilizarea multimetrului. Nu folosiţi multimetrul dacă acesta este deteriorat sau în
cazul în care carcasa (sau o parte din aceasta) este demontată. Verificaţi să nu existe crăpături sau plastic lipsă.
Controlaţi izolaţia de la sonde şi borne.

• Asiguraţi-vă că sondele de test nu au izolaţia crăpată sau părţi din metal dezizolate. Verificaţi continuitatea
sondelor de test. Înlocuiţi sondele deteriorate cu sonde de acelaşi model şi caracteristici electrice, înainte de
utilizarea multimetrului.

• Nu aplicaţi între borne sau între borne şi pământare o tensiune mai mare decât cea indicată pe aparat.
• Pentru a preveni deteriorarea multimetrului butonul selector se va aduce în poziţia dorită şi pe timpul măsurării

nu se va schimba scala de măsurare.
• Cand se va lucra cu tensiuni efective mai mari de 60V Cc sau 42V este nevoie de atentie sporita deoarece apare

pericolul de electrocutare.
• Pentru măsurări folosiţi bornele, funcţiile şi scalele corespunzătoare.
• Daca nu se stie in ce interval se afla valoarea de masurat, se va folosi scala maxima si se va cobori treptat pana

se obtine o acuratete acceptabila.
• Nu utilizaţi şi nu păstraţi multimetrul în medii cu temperaturi ridicate, umiditate, cu pericol de explozie sau

incendii sau care prezintă câmpuri magnetice puternice. Performanţa aparatului va fi afectată dacă acesta este
supus umezelii.

• La folosirea sondelor, ţineţi degetele dincolo de barierele de siguranţă.
• La măsurarea continuităţii, diodelor, rezistenţelor, capacităţilor sau a rezistenţelor scoateţi circuitul de sub

tensiune şi descărcaţi toate condensatoarele de tensiuni mari.
• Înainte de măsurarea curenţilor, verificaţi siguranţele aparatului şi scoateţi de sub tensiune circuitul înainte de a

conecta multimetrul la acesta.
• Înlocuiţi bateria de îndată ce se afişează indicatorul de baterie descărcată. Dacă bateria este slabă, multimetrul

poate afişa valori eronate care pot duce la electrocutare sau la accidente.
• Înainte de a deschide carcasa, scoateţi sondele de test şi cablul de interfaţă RS232C şi scoateţi de sub tensiune

multimetrul.
• La depanarea aparatului, înlocuiţi piesele deteriorate doar cu piese de acelaşi model şi aceleaşi caracteristici

tehnice.
• Se interzice modificarea improvizată a circuitului intern al multimetrului deoarece aparatul poate fi deteriorat sau

se pot produce accidente.
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• Pentru curăţarea aparatului se va folosi o cârpă moale şi un detergent slab. În vederea prevenirii corodării
aparatului nu se vor utiliza materiale abrazive şi solvenţi.

• Multimetrul poate fi folosit şi în interiorul clădirilor.
• Opriţi aparatul atunci când nu se fac măsurători şi scoateţi bateriile în cazul în care acesta nu este utilizat o

perioadă mai îndelungată de timp.
• Verificaţi regulat bateria ca aceasta să nu prezinte scurgeri datorită unei folosiri mai îndelungate şi înlocuiţi-o de

îndată ce apar astfel de scurgeri. O baterie care prezintă scurgeri poate deteriora multimetrul.

Simboluri electrice internaţionale

AC (Curent alternativ)

DC (Curent continuu)

AC sau DC

Pământare

Dublu izolat

Defecţiune la bateria încorporată

Testarea continuităţii

Diodă

Măsurarea capacităţilor

Siguranţă fuzibilă

Atenţie. Consultaţi manualul de utilizare

În conformitate cu standardele Uniunii Europene

Poziţiile butonului selector
Pozitia Functia
OFF Porneste si opreste multimetrul
V Masoara tensiune alternativa intre valorile 200V si 300V

A Masoara intensitate de curent intre valorile 2000μA si 200mA
Masoara semnalul dreptunghiular
Testeaza bateria(1.5V & 9V)
Testeaza dioda

Ω Masoara rezistenta intre valorile 200 Ω si 2000k Ω
V Masoara tensiunea continua intre valorile 200mV si 300V

Simboluri afisate.
Simbol Semnificatie

- Indica o valoare negativa

1 Valoarea de intrare este prea mare pentru scala selectata
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Efectuarea măsurărilor

A. Măsurarea tensiunii alternative

Atenţie!
Pentru a evita accidentele sau deteriorarea multimetrului datorită electrocutării/şocurilor electrice, nu măsuraţi tensiuni de
valori mai mari de 300V, chiar dacă valorile pot fi afişate.

Măsurarea tensiunii continue
Scalele de măsurare pentru tensiunea continuă sunt, 200V şi 300V.
Pentru a măsura tensiunea efectuaţi următoarele operaţiuni:

1. Introduceţi sonda de culoare neagră în borna COM şi pe cea de culoare roşie în borna de intrare VΩmA.
2. Rotiţi butonul selector pentru a selecta scala V
3. Puneţi vârfurile sondelor în paralel cu circuitul de măsurat. Valoarea măsurată este afişată pe display.

Notă
• La fiecare scala multimetrul are o impedanta de 0.5M Ω, ceea ce poate cauza erori la măsurarea circuitelor cu impedanţă

mare. Dacă circuitul are o impedanţă până la1k Ω eroare va fi neglijabilă ( <0.20%).
• La terminarea măsuratorii trebuie întrerupt circuitul.

B. Măsurarea curentului continuu

Atenţie!
Nu măsuraţi curenţi pe circuitele la care tensiunea în raport cu nulul este mai mare de 60V. Dacă pe timpul măsurării
siguranţa se arde, multimetrul se poate deteriora sau utilizatorul poate fi rănit. Utilizaţi corespunzător bornele, funcţiile şi
scalele de măsurare.
Sunt 3 pozitii:2000μA, 20mA, si 200mA.
Pentru a măsura curentul efectuaţi următoarele:
1. Scoateţi circuitul de sub tensiune. Descărcaţi toate condensatoarele de capacitate mare.
2. Puneţi butonul selector pe poziţia A .

3. Întrerupeţi traseul de măsurat. Puneţi sonda de culoare roşie pe partea pozitivă şi cea de culoare neagră pe partea negativă.
4. Puneţi circuitul sub tensiune. Valoarea măsurată este afişată pe display.
Notă
• La terminarea măsurării scoateţi sondele de pe circuitul de măsurat.
• Daca valoarea curentului de masurat nu se cunoaste deloc in primul pas se va folosi valoarea maxima de măsurare si se va

coborî în intervalul următor până la obţinerea unei citiri satisfăcătoare.

C. Măsurarea semnalului dreptunghiular

Atenţie!
Pentru a evita deteriorarea multimetrului nu permiteţi ca la sonda roşie tensiunea să depăşească valoarea de 10V.
Pentru măsurarea unui semnal dreptunghiular procedati in felul urmator:

1. Rotiţi butonul selector la pozitia unde indică un semnal dreptunghiular.
2. Conectaţi sonda de test la obiectul de măsurat. Valoarea măsurată va fi afişată pe ecran.

Nota
La încărcarea unei valori de 1M Ω semnalul de iesire va fi mai mare de 3Vpp.
Frecvenţa este aprox. de 50Hz.

D. Testarea bateriei

Pentru a testa bateriile se va proceda in felul urmator:
• Rotiţi butonul selector pentru a selecta scala
• Puneti sondele in contact cu obiectul avand grĳa ca polaritatea sa fie corecta.
• Valoarea măsurată va fi afisata pe ecran si indica tensiunea dintre anodul si catodul bateriei.

E. Testarea diodelor
Aparatul poate verifica diode, tranzistori şi alte dispozitive semiconductoare. La testarea diodelor se trimite un curent prin joncţiunea
semiconductoare şi apoi se măsoară căderea de tensiune prin joncţiune. Pentru o joncţiune de silicon, căderea normală de
tensiune este cuprinsă între 0,5 şi 0,8 V.
Pentru a testa o diodă, efectuaţi următoarele operaţiuni:
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1. Rotiţi butonul selector pentru a selecta scala
2. Pentru căderea de tensiune directă în cazul oricărei componente semiconductoare, puneţi sonda de culoare roşie pe

anod şi sonda de culoare neagră pe catod.
Valoarea măsurată se va afişa pe ecran.
Notă

• Pe un circuit, o cădere de tensiune directă normală are valori cuprinse între 0,5 şi 0,8V. Cu toate acestea, valorile
tensiunii de blocare pot să varieze în funcţie de rezistenţa circuitului şi a traseelor dintre cele două sonde de test.

• Conectaţi sondele la bornele corespunzătoare pentru a evita o eroare de afişaj.
• Pe display se va afişa 1 indicând un circuit deschis datorat unei conexiuni greşite.
• Unitatea de măsură pentru diode este voltul (V), şi indică valoarea căderii de tensiune la borna pozitivă.
• La terminarea măsurării scoateţi sondele de test de pe circuitul de măsurat.

F. Măsurarea rezistenţelor
Atenţie!

Pentru prevenirea deteriorării multimetrului sau a componentelor de măsurat, scoateţi circuitul de sub tensiune şi
descărcaţi toate condensatoarele de capacitate mare înainte de a măsura continuitatea, diodele sau rezistenţele.

Scalele de măsurare pentru rezistenţe sunt: 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ.
Pentru a măsura rezistenţele efectuaţi următoarele operaţiuni:

1. Rotiţi butonul selector rotund pentru a selecta scala Ω
2. Puneţi vârfurile sondelor în paralel cu circuitul de măsurat. Valoarea măsurată este afişată pe ecran.

Notă
• Sondele de test pot creşte eroarea de măsurare cu 0,1 la 0,2 Ω. Pentru o măsurare precisă a rezistenţelor de valori mici (scala

de 200Ω), scurtcircuitaţi bornele de intrare şi utilizaţi tasta pentru funcţia de valoare relativă REL ∆ pentru a scădea automat
această eroare din valoare măsurată atunci când sondele test sunt scurtcircuitate faţă de afişaj.

• Daca valoarea citita este mai mare de 0.5, trebuie verificat circuitul sau sonda de testare.
• La măsurarea rezistenţelor mari (>1MΩ), aparatul are nevoie de câteva secunde de stabilizare a citirii.
• La terminarea măsurării scoateţi sondele de test de pe circuitul de măsurat.

G. Măsurarea tensiunii continue

Atenţie!
Pentru a evita accidentele sau deteriorarea multimetrului datorită electrocutării/şocurilor electrice, nu măsuraţi tensiuni de
valori mai mari de 300V, chiar dacă valorile pot fi afişate.

Măsurarea tensiunii continue
Scalele de măsurare pentru tensiunea continuă sunt: 200mV , 2V, 20V, 200V şi 300V.
Pentru a măsura tensiunea efectuaţi următoarele operaţiuni:

• Rotiţi butonul selector pentru a selecta scala V
• Puneţi vârfurile sondelor în paralel cu circuitul de măsurat. Valoarea măsurată este afişată pe display.

Notă
• La fiecare scala multimetrul are o impedanta de >1M Ω, ceea ce poate cauza erori la măsurarea circuitelor cu impedanta

mare. Daca circuitul are o impedanţă până la 1k Ω, eroarea va fi neglĳabilă ( <0.10%).
• La terminarea masurării trebuie întrerupt circuitul.

Date tehnice generale

Tensiunea maximă între borne şi nul: 300V rms.

Siguranţe pentru borna de intrare: 0.2A, 250V tipul rapid, Ø5x20 mm.
Valoarea maxima afisata: 1999, rata de reimprospatare 2-3 ori / sec.
Interval de temperatura: 0 C 40 C in lucru si -10 C 50 C la depozitare.
Umiditate relativa: <75% @ 0 C 30 C

<50% @ 31 C 40 C.
Ieşirea din scala: se va afisa caracterul 1
Deficienţa bateriei: se va afisa
Temperatura: de funcţionare 0°C la 40°C

de depozitare -10°C la 50°C.
Umiditate relativă: <75% la temperaturi între 0°C şi 30°C

<50% la temperaturi între 31°C şi 40°C
Altitudinea: de funcţionare 2000m

de depozitare 10000 m.
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Acuratetea finala = acuratetea specificata + 5% din interval;

Posibilitate de alegere a modului de selectare: manual.
Dimensiuni (LxlxH): 95 x 52 x 26 mm.
Greutate: circa 100 g (cu bateria montată).
Normative privind securitatea: IEC61010, clasa de supratensiune CAT. Il 300V, dublă izolaţie.
Certificare: Marcajul

Date privind precizia de măsurare

Eroarea de măsurare: ±(% afişaj + nr. digiţi) - garantată timp de 1 an.
Temperatura de funcţionare: 23°C± 5°C.
Umiditatea relativă: <75%.

A. Tensiunea alternativă
Scala Rezoluţia Eroarea de măsurare Protecţia la supraîncărcare
200V 0.1 V ±(2.5% + 15) 300V DC or AC300V 1V

Notă:
• Impedanţa de intrare: approx .0. 5MΩ
• Se afişează valoarea undei sinusoidale (valoare medie de răspuns)
• Frecvenţa de răspuns 45 Hz - 400 Hz.

B. Curent continuu
Scala Rezoluţia Eroarea de măsurare Protecţia la supraîncărcare
2000 μA 1μA

±(2.5% + 10) 0.2A, 250V, fi5x20mm20mA 10μA
200mA 100μA

C. Testarea bateriei
Scala Rezoluţia Rezistenta interna Protectie la suprasarcina
9V 10mV 1.8k Ω Curent max.:50mA
1.5V 10mV 30 Ω Curent max.:5mA

D. Testarea diodelor
Functia Scala Rezolutia Protectia la surprasarcina
Dioda 1mV Caderea de tensiune pt. Circuit deschis: 3V

Caderea de tensiune aprox.: 0.5V~0.8V

D. Testarea rezistenţelor

Scala Rezoluţia Eroarea de măsurare

200Ω 0,1 Ω

±(2.5% + 5)
2kΩ 1Ω
20kΩ 10Ω
200 kΩ 100Ω
2MΩ 1kΩ

E. Tensiunea continua
Scala Rezoluţia Eroarea de măsurare Protecţia la supraîncărcare
200mV 0.1 mV ±(1.5% + 2)

300V DC or AC
2V 1mV

±(2.5% + 2)20V 10mV
200V 0.1V
300V 1V

Notă:
• Impedanţa de intrare: approx.1MΩ
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Întreţinerea aparatului

Acest capitol descrie operaţiunile de bază pentru întreţinerea multimetrului, inclusiv procedurile de înlocuire a bateriei şi a
siguranţei.

Atenţie!
Nu încercaţi să depanaţi sau să întreţineţi multimetrul dacă nu sunteţi calificat pentru aceasta şi dacă nu aveţi informaţii
suficiente despre felul în care se face etalonarea, încercările de probă şi lucrările de depanare. Pentru a evita rănirea prin
electrocutare sau deteriorarea multimetrului, aveţi grijă ca apa să nu ajungă în interiorul aparatului.

A. Întreţinerea periodică

• Ştergeţi în mod regulat carcasa folosind o cârpă umedă şi un detergent slab. Nu folosiţi materiale abrazive sau solvenţi.
• Curăţaţi bornele cu ajutorul unei cârpe din bumbac şi detergent, deoarece prezenţa murdăriei şi a umezelii poate duce la erori

de măsurare.
• Opriţi multimetrul atunci când nu se fac măsurări şi scoateţi bateria dacă multimetrul nu este folosit pentru o perioadă mai

îndelungată de timp.
• Nu păstraţi multimetrul în locuri umede, cu temperaturi ridicate sau câmpuri magnetice puternice.

B Înlocuirea siguranţei
Atenţie!

Pentru a se evita producerea arcurilor electrice şi pentru a preveni electrocutarea sau rănirea utilizatorului precum şi
deteriorarea multimetrului, folosiţi siguranţele aşa cum se descrie în continuare.

La înlocuirea siguranţei se vor efectua următoarele:
1. Întrerupeţi alimentarea aparatului prin apăsarea tastei POWER şi deconectaţi sondele de test de la borne.
2. Scoateţi compartimentul bateriei prin slăbirea şurubului de fixare al acestuia.
3. Scoateţi 3 şuruburi; separaţi carcasa superioară de cea inferioară.
4. Scoateţi siguranţa din locaş prin eliberarea unui capăt al acesteia.
5. Înlocuiţi siguranţa arsă cu o siguranţă de acelaşi tip (vezi mai jos) şi asiguraţi-vă că aceasta este bine fixată în locaş.
• Siguranţa nr. 1: 3,15 A, 250V, siguranţă rapidă, ø5x20 mm.
6. Prindeţi carcasa inferioară de cea superioară cu ajutorul şuruburi de fixare.
Siguranţele se înlocuiesc rar, iar arderea lor este cauzată în principal de o eroare în utilizare.

C. Înlocuirea bateriei

Atenţie!
Pentru a se evita citirile eronate care pot provoca răniri prin electrocutare, înlocuiţi bateria de îndată ce s-a afişat
indicatorul de baterie descărcată .

La înlocuirea bateriei se vor efectua următoarele:
1. Întrerupeţi alimentarea aparatului prin apăsarea tastei POWER şi deconectaţi sondele de test de la borne.
2. Scoateţi compartimentul bateriei prin slăbirea şurubului de fixare al acestuia.
3. Scoateţi bateria descărcată din compartiment.
4. Înlocuiţi bateria cu o baterie nouă de 1.5V tip AAA.
5. Fixaţi la loc compartimentul bateriei cu ajutorul şurubului de fixare.


