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Livstidsgaranti 
Varje DMM i Flukes serie 20, 70, 80, 170 och 180 garanteras vara fri från defekter med avseende på material och arbetsutförande under hela sin livstid. I detta 
sammanhang avses med ”livstid” som den period som löper ut sju år efter det att Fluke slutar tillverka produkten, dock med förbehåll för att garantiperioden ska 
vara tio år från inköpsdagen. Denna garanti omfattar inte säkringar, engångsbatterier och skador till följd av försummelse, missbruk, kontaminering, ändring, 
olyckshändelse, eller onormala användnings- eller hanteringstillstånd, inberäknat fel till följd av användning utanför produktens specifikationer, och heller inte 
normal förslitning av mekaniska komponenter. Garantin lämnas till initialköparen och är inte överföringsbar. 

Denna garanti innefattar även LCD-fönstret i tio års tid från inköpsdagen. Efter det så byter Fluke ut LCD-fönstret, under hela DMM:ens livstid, mot en avgift som 
baserar sig på vid tidpunkten ifråga gällande kostnader för anskaffning av komponenterna. 

Fyll i och skicka in det registreringskort som åtföljer produkten, eller registrera produkten på adressen http://www.fluke.com, för att fastställa ägarskapet och bevisa 
inköpsdagen. Fluke kan, efter eget gottfinnande, välja mellan att reparera kostnadsfritt, byta ut eller återbetala inköpskostnaden för defekt produkt som inköpts 
genom av Fluke auktoriserat säljställe, och till det tillämpliga internationella priset. Fluke förbehåller sig rätten att debitera köparen för importkostnaden för 
reparations/ersättningsdelar, om en produkt som inköpts i ett land lämnas in för reparation i ett annat land.  

Om produkten är defekt kontaktar du närmaste av Fluke auktoriserade serviceverkstad för returtillstånd, och skickar sedan produkten till serviceverkstaden ifråga 
med en beskrivning av de problem som föreligger, med sändnings- och servicekostnaderna förbetalda (FOB destinationen). Fluke tar inte på sig något ansvar för 
skador som kan uppkomma vid försändningen. Fluke står för återsändningskostnaden för produkt som reparerats eller bytts ut under garantin. Före utförandet av 
en reparation som inte omfattas av garantin gör Fluke en kostnadsuppskattning och införskaffar ditt medgivande. Du debiteras sedan för reparationen och 
återsändningskostnaden. 

DENNA GARANTI UTGÖR DIN ENDA GOTTGÖRELSE. INGA ANDRA GARANTIER, EXEMPELVIS MED AVSEENDE PÅ LÄMPLIGHET FÖR EN VISS 
ANVÄNDNING, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FLUKE KAN INTE GÖRAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA 
SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE FÖRLORADE DATA, OAVSETT ANLEDNING ELLER TEORETISK ORSAK. 
AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE HAR INTE RÄTT ATT LÄMNA NÅGRA YTTERLIGARE GARANTIER Å FLUKES VÄGNAR. Eftersom det på vissa 
platser inte är tillåtet att exkludera eller begränsa en underförstådd garanti, så kanske denna ansvarsbegränsning inte är tillämplig för dig. Om något villkor i denna 
garanti skulle konstateras vara ogiltigt eller otillämpbart  av en behörig domstol eller motsvarande, skall ett sådant utslag inte inverka på giltigheten eller 
tillämpbarheten hos något annat villkor. 
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Inledning 

XWVarning 
Läs ”Säkerhetsinformation” innan du använder mätaren. 

Om inget annat anges gäller beskrivningarna och anvisningarna i denna 
handbok Series V multimätarmodellerna 83 och 87 (som i fortsättningen 
hänvisas till som ”mätaren”). 
Modell 87 visas i alla illustrationer. 

Kontakta Fluke 
Kontakta Fluke genom att ringa något av följande telefonnummer: 

USA: 1-888-44-FLUKE (1-888-443-5853) 

Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 

Europa: +31 402-675-200 

Japan: +81-3-3434-0181 

Singapore: +65-738-5655 

Andra länder: +1-425-446-5500 

För service i USA: 1-888-99-FLUKE 

(1-888-993-5853) 

Du kan även besöka Flukes webbsida på adressen www.fluke.com. 

Registrera din produkt på register.fluke.com. 

Säkerhetsinformation 
Mätaren uppfyller kraven enligt: 

• EN61010-1:2001 

• ANSI/ISA S82.01-1994 

• CAN/CSA C22.2 Nr 1010.1-92 

• UL61010B 

• Mätningskategori III, 1000V, Föroreningsgrad 2 

• Mätningskategori IV, 600V, Föroreningsgrad 2 
Texten under Varning anger förhållanden och åtgärder som utgör möjlig 
fara för användaren. Rubriken Försiktighet identifierar förhållanden och 
åtgärder som kan skada mätaren eller den utrustning som testas.  

De elektriska symboler som används på mätaren och i denna handbok 
förklaras i Tabell 1. 

XWVarning 
Undvik risk för elektriska stötar eller personskador: 

• Använd endast mätaren enligt anvisningarna i denna 
handbok, eftersom dess inbyggda skydd annars kan 
sättas ur spel. 

• Använd inte mätaren om den är skadad. Inspektera 
höljet innan du använder mätaren. Kontrollera om 
det finns sprickor eller om plast saknas någonstans. 
Var extra noga med att kontrollera isoleringen runt 
kontakterna. 

• Kontrollera att batteriluckan är stängd och spärrad 
innan du använder mätaren. 

• Byt batteriet så snart batteriindikatorn (M) visas. 

• Avlägsna mätsladdarna från mätaren innan du 
öppnar batteriluckan. 

http://www.fluke.com
http://register.fluke.com
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• Inspektera mätsladdarna för att hitta eventuella 
skador eller frilagd metall. Kontrollera 
mätsladdarnas kontinuitet. Byt ut skadade 
mätsladdar innan du använder mätaren. 

• Applicera inte en högre spänning mellan uttagen, 
eller mellan ett av uttagen och jord, än den 
märkspänning som anges på mätaren. 

• Använd inte mätaren om luckan har avlägsnats eller 
om höljet är öppet.  

• Var försiktig när du arbetar med spänningar som 
överstiger 30 v växelström effektivvärde, 42 v 
växelström topp eller 60 v likström. Sådana 
spänningar innebär risk för elektriska stötar. 

• Använd endast den utbytessäkring som anges i 
användarhandboken. 

• Använd rätt kontakt, funktion och område för 
mätningarna. 

• Undvik att arbeta ensam. 

• Vid mätning av ström ska strömmen i kretsen slås av 
innan mätaren kopplas in i kretsen. Kom ihåg att 
seriekoppla mätaren i kretsen. 

• Den gemensamma mätsladden (COM) ska anslutas 
före den strömförande mätsladden. Den 
strömförande mätsladden ska kopplas bort före 
COM-mätsladden. 

• Använd inte mätaren om den inte fungerar på normalt 
sätt. Skyddet kan vara funktionsodugligt. Lämna in 
mätaren på service om du är tveksam. 

• Använd inte mätaren där det kan förekomma 
explosiva gaser, ångor eller damm.  

• Använd endast ett enda batteri på 9 volt, som är 
korrekt installerat i mätarens hölje, för att 
driva mätaren. 

• Använd endast angivna reservdelar vid service 
på mätaren. 

• Håll fingrarna bakom probernas fingerskydd vid 
användning av prober. 

• Använd inte alternativet för lågpassfilter för att 
verifiera förekomsten av farlig spänning. Högre 
spänning än vad som anges kan förekomma. 
Utför först en spänningsmätning utan filtret för att 
se om det finns farlig spänning. Välj sedan 
filterfunktionen. 

W Viktigt 

Undvik möjliga skador på mätaren och den utrustning som 
testas genom att följa dessa riktlinjer: 

• Koppla från strömmen och ladda ur alla 
högspänningskapacitatorer före provning av 
motstånd, kontinuitet, dioder eller kapacitans. 

• Använd rätt kontakt, funktion och område för 
alla mätningar. 

• Kontrollera mätarens säkringar innan mätning av 
ström utförs. (Se ”Test av säkring”.) 
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Tabell 1. Elektriska symboler 

B Växelström J Jordning 

F Likström I Säkring 

X Farlig spänning P Uppfyller direktiven för Europeiska unionen 

W Fara. Viktig information. Se handboken. $ Uppfyller relevanta krav från Canadian Standards Association. 

M Batteri. Batteriets laddningsnivå är låg när denna 
symbol visas. T Dubbel isolering 

R Kontinuitetstest eller kontinuitetssignalton. E Kapacitans 

CAT III 

IEC Överspänningskategori III 
CAT III-utrustning är avsedd att skydda mot 
transienter i sådana installationer med fast 
utrustning som kopplingstavlor och 
belysningssystem i större byggnader. 

CAT 
IV 

IEC Överspänningskategori IV CAT IV-utrustning är avsedd 
att skydda mot transienter från den primära kraftkällan, 
såsom en elektrisk mätare, en luftledning eller 
en underjordisk ledning. 

t Underwriters Laboratories G Diod 

s Inspekterad och licensierad av TÜV Product Services. 
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Mätarens funktioner 
Tabellerna 2 t.o.m. 5 beskriver i korthet funktionerna i mätaren. 

Tabell 2. Ingångar 
Kontakt Beskrivning 

A Ingång för mätning av 0 A till 10,00 A strömstyrka (20 A överbelastning under högst 30 sekunder), strömfrekvens och driftperiod. 

mA µA Ingång för mätningar av 0 µA till 400 mA ström (600 mA under 18 timmar) och strömfrekvens. 

COM Signaljord för alla mätningar. 

I Ingång för mätning av spänning, kontinuitet, motstånd, diod, kapacitans, frekvens, temperatur (87) och driftperiod. 
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Tabell 3. Vridomkopplarens positioner 
Omkopplarens position Funktion 

Alla positioner När mätaren slås på visas modellnumret en kort stund i teckenfönstret. 

J Mäter växelspänning 

Tryck på A för lågpassfilter (K) (endast 87). 

L Mäter likspänning 

Spänningsområdet 600 mV likström 
M 

Tryck på A för temperatur (T) (endast 87). 

N Tryck på E för kontinuitetstest. 

 e Mäter motstånd 

 Tryck på A för kapacitansmätning. 

O Testar diod 

P Mäter växelström från 0 mA till 10,00 A 

Tryck på A för mätning av ström från 0 mA till 10,00 A.  

Q Mäter växelström från 0 µA till 6000 µA 

Tryck på A för mätning av ström från 0 µA till 6000 µA.  
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Tabell 4. Tryckknappar 
 

Knapp 
Omkopplarerns 

position 
 

Funktion 

N Väljer kapacitans 

M Väljer temperatur (endast 87) 

J Väljer funktionen för lågpassfilter (endast 87) 

P Växlar mellan likström och växelström 

Q Växlar mellan likström och växelström 

A 
(Gul) 

Start Inaktiverar den automatiska funktionen för avstängning (mätaren stängs normalt av efter 30 minuter).  
Mätaren visar ”PoFF” tills knappen A släpps. 

B Valfri 
omkopplar- 
position 

Start 

Startar registrering av minsta och högsta värden. Stegar i tur och ordning värdena MIN, MAX, AVG (medeltal) och 
aktuella värden i teckenfönstret. Annullerar MIN MAX (håll ned i en sekund). 
 

Aktiverar kalibreringsläget i mätaren och uppmanar dig att ange ett lösenord.  
Mätaren visar ”CAL” och går in i kalibreringsläget. Se 80 Series V Service Information (Serviceinformation för 
80 Series V). 

C Valfri 
omkopplar- 
position 

Växlar mellan de tillgängliga områdena för den valda funktionen. Håll knappen nedtryckt i en sekund för att återgå till 
automatiskt områdesval. 

 Start Aktiverar funktionen för utjämning i mätaren. Mätaren visar ”5___” tills du släpper knappen C. 
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Tabell 4. Tryckknappar (forts.) 
 

Knapp 
Omkopplarern

s position 
 

Funktion 

D Valfri 
omkopplar- 
position 

Registrering 
av MIN MAX 

Frekvens- 
räknare 

Start 

AutoHold (tidigare kallad Touch Hold) fryser det aktuella mätvärdet i teckenfönstret. När ett nytt, stabilt mätvärde avläses 
avger mätaren en signal och teckenfönstret uppdateras med det nya mätvärdet.  
 

Stoppar och startar registrering, utan att de registrerade värdena raderas. 

 
Stoppar och startar frekvensräknaren. 

 
Slår på alla LCD-segment. Om du släpper knappen D visas mätarens programversion. 

H  

 
 

Valfri 
omkopplar- 
position 

 

Tänder bakgrundsbelysningen, gör den starkare och stänger av den. 
Håll ner knappen H i en sekund på modell 87 för att gå in i sifferläget HiRes. Ikonen  
”HiRes” visas i teckenfönstret. Återgå till sifferläget 3-1/2 genom att hålla ned knappen H  
i en sekund. HiRes=19 999 

E Kontinuitet 
ReE 

Registrering 
av MIN MAX 

Start 

Slår på och stänger av kontinuitetssignalen. 

 
Växlar mellan svarstiderna Peak (250 µs) och Normal (100 ms) på modell 87. 

Inaktiverar signalen för samtliga funktioner. Mätaren visar ”bEEP” tills du släpper knappen E. 
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Tabell 4. Tryckknappar (forts.) 
 

Knapp 
Omkopplarerns 

position 
 

Funktion 

F 

(Relativt läge) 

Valfri omkopplar- 
position 

 
Start 

Sparar den aktuella avläsningen som referens för efterföljande mätvärden. Teckenfönstret nollställs och det 
sparade värdet subtraheras från alla efterföljande mätvärden. 

 
Aktiverar zoomningsläget för stapeln. Se Läget Zoom i användarhandboken som finns på cd-skivan för 
användarhandböcker för 80 Series V. Mätaren visar ”2rEL” tills du släpper knappen F. 

G 
 

Alla omkopplar- 
positioner förutom 
diodtest 

 
Start 

Tryck på G för frekvensmätningar. 
Startar frekvensräknaren. 

Tryck en gång till för att gå till driftperiodläget. 

Aktiverar läget för hög impedans i mätaren när funktionen mV likström används.  
Mätaren visar ”Hi2” tills du släpper knappen G. 
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aom1_af.eps 

Figur 1. Funktioner i teckenfönstret (modell 87) 

Tabell 5. Funktioner i teckenfönstret 
Nummer Funktion Betydelse 

Y Polaritetsindikator för det analoga stapeln. 
A 

TrigY Triggpolaritet för Hz och driftsperiod. 

B X Kontinuitetssignalen är på. 

C W Läget Relative (REL) är aktivt. 

D g Utjämning är aktivt. 

 

Nummer Funktion Betydelse 

E - Anger negativa mätvärden. I det relativa 
läget anger detta tecken att den aktuella 
signalen understiger det sparade 
referensvärdet.  

F Z 
Anger att högspänningssignal förekommer. 
Visas om den ingående spänningen är 30 v 
eller mer (växelström eller likström). Visas 
även i läget för lågpassfilter. Visas även i 
lägena för kalibrering, Hz och driftsperiod. 

G RS AutoHOLD är aktiv. 

H S Display Hold är aktiv. 

I p 
Anger att mätaren är i läget Peak Min Max 
(Topp Min Max) och att svarstiden är 
250 µs (endast 87). 

J 

 m 
MAX MIN 

AVG  

Indikatorer för registreringsläget för 
minimum och maximum. 

K K Läget för lågpassfilter (endast 87). 
Se ”Lågpassfilter” (87). 

L b 

Laddningsnivån i batteriet är låg. 
XWVarning: Undvik felaktiga 
mätvärden, som innebär risk för 
elektriska stötar och personskador, 
genom att omedelbart byta ut batteriet 
när batteriindikatorn visas. 
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Tabell 5. Funktioner i teckenfönstret (forts.) 
Nummer Funktion Betydelse 

M A, µA, mA Amper (amp), Mikroamp, Milliamp 

 V, mV Volt, Millivolt 

 µF, nF Microfarad, Nanofarad 

 nS Nanosiemen 

 % Procent. Används för mätning av 
driftsperiod. 

 e, Me, ke Ohm, Megohm, Kilohm 

 Hz, kHz Hertz, Kilohertz 

 AC DC Växelström, likström 

N °C, °F Grader Celsius, grader Fahrenheit 

O 610000 mV Visar det valda området 
P HiRes Mätaren är i högupplösningsläget  

(Hi Res). HiRes=19 999 

Auto  
Mätaren är i läget för automatiskt 
områdesval och väljer automatiskt det 
område som har den bästa upplösningen. Q 

Manual Mätaren är i läget för manuellt 
områdesval. 

 
Number Feature Indication 

R Antalet segment är proportionellt till det 
valda områdets fullskaliga värde. Vid 
normal drift visas 0 (noll) till vänster. 
Polaritetsindikatorn till vänster om 
stapeln anger insignalens polaritet. 
SStapeln fungerar inte med kapacitans, 
frekvensräknarfunktioner, temperatur 
eller peak min max. Ytterligare 
information finns under “Analog stapel” i 
användarhandboken som finns på 
cd-skivan med användarhandböcker för 
80 Series V. Stapeln har även en 
zoomfunktion som beskrivs i 
avsnittet ”Zoomläge”. 

-- 0L Överbelastningstillstånd identifierat. 

 
Startalternativ 
Håll ned en knapp medan du slår på mätaren för att aktivera ett 
startalternativ. Tabell 4 innehåller alternativen för start.  

Automatisk avstängning 
Mätaren slås av automatiskt om du inte vrider på omkopplaren eller 
trycker på en knapp under 30 minuter. Om registrering av MIN MAX är 
aktiverad stängs mätaren inte av. Anvisningar för att inaktivera den 
automatiska avstängningen finns i Tabell 4. 
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Funktionen Input Alert™ 
Om en mätsladd är ansluten till uttaget mA/µA eller A, men omkopplaren 
inte vridits till rätt strömposition kommer en kvittrande signal att varna 
dig om detta och texten ”LEAd” blinkar i teckenfönstret. Varningen är 
avsedd att hindra dig från att försöka mäta värden för spänning, 
kontinuitet, motstånd, kapacitans eller dioder med sladdarna anslutna 
till ett strömuttag. 

W Viktigt 

Om proberna kopplas över (parallellt med) en 
strömförande krets, med en sladd ansluten till ett 
strömuttag, kan den krets som testas skadas och mätarens 
säkring kan gå. Det beror på att motståndet genom 
mätarens strömuttag är mycket lågt, varför mätaren 
kommer att fungera som en kortslutning. 

Lågpassfilter (87) 
Modell 87 är utrustad med ett lågpassfilter för växelström. När du mäter 
växelspänning eller växelströmsfrekvens ska du trycka på A för att 
aktivera läget för lågpassfilter (K). Mätaren fortsätter att mäta i det 
valda växelströmsläget, men nu avleds signalen genom ett filter som 
blockerar ej önskad spänning över 1 kHz (se Figur 3). De lägre 
frekvensspänningarna passerar med förminskad noggrannhet vid 
mätningar under 1 kHz. Lågpassfiltret kan förbättra mätprestandan på 
kompositsinusvågformer som vanligtvis genereras av inverterare och 
motordrivningar med variabel frekvens.  

XWVarning 
Undvik risk för elektriska stötar och personskador genom 
att inte använda alternativet för lågpassfilter för att 
verifiera förekomsten av farlig spänning. Högre spänning 
än vad som anges kan förekomma. Utför först en 
spänningsmätning utan filtret för att se om det finns farlig 
spänning. Välj sedan filterfunktionen. 

Obs! 

Mätaren går in i det manuella läget i lågpassläget. Välj 
områden genom att klicka på knappen RANGE (OMRÅDE). 
Autoområde är inte tillgängligt i lågpassläget. 

1 kHz

100 Hz

 
aom11f.eps 

Figur 2. Lågpassfilter 

Analog stapel 
Den analoga stapeln fungerar som visaren på en analog mätare, men 
utan överskjutsdistorsionen. Stapeln uppdateras 40 gånger per sekund. 
Eftersom stapeln reagerar 10 gånger snabbare än det digitala värdet är 
den praktisk för utförande av topp- och nolljusteringar och för att se på 
insignaler som ändrar sig snabbt. Stapeln visas inte för kapacitans, 
frekvernsräknarfunktioner, temperatur eller topp min max. 

Antalet stapelsegment visar det uppmätta värdet och är proportionellt 
mot fullskalevärdet för det valda mätområdet.  

Huvudindelningarna på skalan anger 0, 15, 30 respektive 60 V i 
60 V-området. En insignal på –30 V medför att minustecknet och 
stapelsegmenten fram till mitten på skalan visas. 

Stapeln har även en zoomfunktion som beskrivs i avsnittet ”Zoomläge”. 
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Tabell 6. Funktioner för MIN MAX 
Knapp Funktion för MIN MAX 

B 
Aktivera registreringsläget för MIN MAX. Mätaren låses i det område som gällde när du aktiverade läget MIN 
MAX. (Välj lämplig mätfunktion och mätområde innan du aktiverar läget MIN MAX.) Mätaren avger en ljudsignal 
varje gång ett nytt minimi- eller maximivärde registreras.  

B 
(i läget MIN MAX) 

Rulla genom minimivärden (MIN), maximivärden (MAX), medelvärden (AVG) och aktuella värden. 

E 
PEAK MIN MAX 

Endast modell 87: Välj svarstiden 100 ms eller 250 µs. (Svarstiden 250 µs anges med p i teckenfönstret.) 
Sparade värden raderas. Aktuellt värde och genomsnittsvärde (AVG) är inte tillgängliga för 250 µs. 

D Stoppa registreringen utan att radera de värden som sparats. Tryck en gång till för att återuppta registreringen. 

B 
(håll ned i 1 sekund) 

Avsluta läget MIN MAX. Sparade värden raderas. Mätaren behåller det valda området. 
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Läget AutoHOLD® 

XWVarning 
Undvik risk för elektriska stötar och personskador genom 
att inte använda läget AutoHOLD för att bestämma om en 
krets inte är strömförande. Läget AutoHOLD kan inte läsa 
av instabila eller brusiga värden. 

Läget AutoHOLD fångar den aktuella avläsningen i teckenfönstret. När 
ett nytt, stabilt mätvärde avläses avger mätaren en signal och 
teckenfönstret uppdateras med det nya mätvärdet. Avsluta läget 
AutoHOLD genom att trycka på D. 

Det relativa läget 
När du väljer det relativa läget (F) nollställer mätaren 
teckenfönstret och sparar den aktuella avläsningen som referens för 
efterföljande mätningar. Mätaren låses i det område som var valt när du 
tryckte på F. Tryck en gång till på F för att gå ur detta läge. 

Det värde som visas i det relativa läget utgör alltid skillnaden mellan den 
aktuella avläsningen och den sparade referensavläsningen. Om det 
sparade referensvärdet exempelvis är 15,00 volt och den aktuella 
avläsningen är 14,10 volt visas - 0,90 volt i teckenfönstret. 

Underhåll 

XWVarning 
Undvik risk för elektriska störar och personskador genom 
att alltid låta reparationer och service, som inte täcks i 
denna handbok, utföras av behörig personal enligt 
beskrivningen i 80 Series V Service Information. 

Allmänt underhåll 
Torka då och då av höljet med en trasa och ett milt rengöringsmedel. 
Använd inte nötande rengöringsmedel eller lösningsmedel. 

Testa säkringarna 
Om en mätsladd är ansluten till kontakten mA/µA eller A och 
omkopplaren är inställd på en funktion som ej har med ström att göra 
kommer mätaren att avge korta signaler och texten ”LEAd” blinkar om 
den säkring som är associerad med den strömkontakten är intakt. OM 
mätaren inte avger några korta signaler och texten ”LEAd” inte blinkar 
har säkringen gått och måste bytas ut. 

XW Varning 
Undvik risken för elektriska stötar och personskador 
genom att avlägsna mätsladdarna och eventuella 
inkommande signaler innan du byter batterier eller 
säkringar. Undvik skador genom att ENDAST installera nya 
säkringar som uppfyller specifikationerna för ampere, 
spänning och hastighet som anges under “Reservdelar” i 
handboken som finns på cd-skivan med 
användarhandböcker för 80 Series V. 
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Specifikationer 
Maximal spänning mellan valfritt uttag och jordpotential: 1000 V effektivvärde 
W Säkringsskydd för mA- och µA-ingångar: 44/100 A, 1000 V SNABB säkring 
W Säkringsskydd för A-ingång: 11 A, 1000 V SNABB säkring 
Teckenfönster: Digitalt: 6000 enheter med 4 uppdateringar per sek; (modell 87 har dessutom 19 999 enheter i läget för hög upplösning). Analogt:  
40 uppdateringar per sek. Frekvens: 19 999 enheter, med 3 uppdateringar per sek. vid > 10 Hz, 32 segment. 
Temperatur: Drift: - 20 °C till + 55 °C; Förvaring: - 40 °C till + 60 °C 
Höjd över havet: Drift: 2000 m; Förvaring: 10 000 m 
Temperaturkoefficient: 0,05 x (specificerad noggrannhet)/ °C (< 18 °C eller > 28 °C) 
Elektromagnetisk kompatibilitet: I ett RF-fält på 3 V/M total noggrannhet = specificerad noggrannhet förutom: Modell 87: Total noggrannhet = 
specificerad noggrannhet + 0,4 % av området över 800 MHz (endast µADC). (mVAC och µAAC ospecificerade). Modell 83: Total noggrannhet = 
specificerad noggrannhet + 5 % av området över 300 MHz (endast µADC). (VDC ospecificerad.) 
Relativ luftfuktighet: 0 % till 90 % (0 °C till 35 °C); 0 % till 70 % (35 °C till 55 °C) 
Typ av batteri: 9 volt zink, NEDA 1604 eller 6F22 eller 006P 
Batteriets livslängd: 400 timmar normalt alkaliskt (med bakgrundsbelysningen av) 
Vibrationer: Enligt MIL-T-28800 för klass 2-instrument 
Stöt: 1 m fall per IEC 61010-1:2001 
Storlek (HxBxL): 3,1 x 8,6 x 18,6 cm (1,25 x 3,41 x 7,35 tum) 
Storlek med hölster och Flex-Stand: 5,2 x 9,8 x 20,1 cm (2,06 x 3,86 x 7,93 tum) 
Vikt: 355 g (12,5 oz) 
Vikt med hölster och Flex-Stand: 624 g (22,0 oz) 
Säkerhet: Uppfyller kraven enligt ANSI/ISA S82.01-2004, CSA 22.2 No. 1010.1:2004 till 1000 V Overvoltage Category III, IEC 664 till 600 V Overvoltage 
Category IV. UL-listad enligt UL3111-1. Licensierad av TÜV enligt EN61010-1. 
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