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DT830 Series 3½ digital multimeter 

Copyright © 2011 André Pirard. 

Ägarmanualens bruksanvisning för 830-serien  
 

Standard ansvarsfriskrivning för eventuella avvikelser med det lokala eller ursprungliga PDF-

dokumentet  

 Läs användarhandboken noga före användning.  
 Var medveten om att Google-översättning kan vara felaktig. Håll muspekaren över 

texten och jämföra den med den ursprungliga engelska texten i verktygstips, eller 

hänvisa till lokalt eller original PDF-dokument 
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GARANTI 

Detta instrument är motiverat att vara fria från defekter i material och utförande under en 

period av ett år. Eventuellt instrument som hittats defekt inom ett år från leveransdatumet och 
återlämnas till fabriken med förskottsbetalade transportkostnader, repareras, justeras eller 

ersättas kostnadsfritt till den ursprungliga köparen. Denna garanti täcker inte utbyggbara 

objekt som batterier eller säkringar. Om felet har orsakats av felaktiga eller onormala 

driftsförhållanden faktureras reparationen till en nominell kostnad.  
 

SÄKERHETSINFORMATION 

DT830-seriens multimeter har utformats enligt IEC-1010 om elektroniska mätinstrument med 

mätkategori (CAT 600V), max. tillåten övergående spänning: 2500V, och föroreningar 2.  
 

ELEKTRISKA SYMBOLER 

AC (växelström) 

DC (likström) 

Viktig säkerhetsinformation. Se manualen. 

Farlig spänning kan vara närvarande. 

Jord 

Säkring 

Överensstämmer med EU-direktiven 

Dubbelisolerad 

Batteri  

 

 

 

 

 

 

 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

För att undvika eventuell elektrisk stöt eller personskada, följ dessa riktlinjer: 

 Använd inte mätaren om den är skadad. Innan du använder mätaren, kontrollera 

fallet. Var särskilt uppmärksam på isoleringen kring anslutningarna. 
 Kontrollera testledningarna för skadad isolering eller exponerad metall. Checkthe 

testledningar för kontinuitet. Byt ut skadade testledningar innan du använder mätaren. 
 Denna mätare är avsedd att användas inomhus. 
 Använd inte mätaren om den fungerar onormalt. Skyddet kan försämras. När du är i 

tvivel, ha mätaren service. 
 Använd inte mätaren runt explosiv gas, ånga eller damm. 
 Applicera inte mer än märkspänningen, som märkt på mätaren, mellan anslutningar 

eller mellan vilken som helst jord och jord. 
 Kontrollera före mätningen mätarens drift genom att mäta en känd spänning. 



4 

 Vid mätning av strömmen, stäng av strömkretsen innan du ansluter mätaren i 

kretsen. Kom ihåg att placera mätaren i serie med kretsen. 
 Vid service av mätaren, använd endast specificerade reservdelar. 
 Använd försiktighet när du arbetar över 30V AC RMS, 42V topp eller 60V 

DC. Sådana spänningar utgör en fara. 
 När du använder sonderna, håll fingrarna bakom fingerskydden på sonderna. 
 Anslut den gemensamma testledningen innan du ansluter live testledningen. När du 

kopplar bort testledningar, kopplar du först bort live testledningen. 
 Ta bort testledningarna från mätaren innan du öppnar batteridörren. 
 Använd inte mätaren med batteridörren eller delar av locket som tagits bort eller 

lossnat. 
 För att undvika falska avläsningar, vilket kan leda till eventuell elektrisk stöt eller 

personskada, byt ut batterierna så snart indikatorn för låg batteri  visas. 
 Återstående hot:  

När en ingångsterminal är ansluten till farlig levnadspotential ska det noteras att denna 
potential vid alla andra terminaler kan uppstå! 

 CAT I - Mätning Kategori I är för mätningar utförda på kretsar som inte är direkt 

anslutna till elnätet. (Exempel är mätningar på kretsar som inte härstammar från 
elnätet, och speciellt skyddade (interna) MAINS-härledda kretsar. I det senare fallet är 
de övergående spänningarna avvikande, och därför är det nödvändigt att utrustningens 
övergående resistensförmåga är känd till användaren.). 

 Använd inte utrustningen för mätning inom mätkategorierna II, III och IV.  

VARNING 

För att undvika skador på mätaren eller den utrustning som testas, följ dessa riktlinjer:  
Koppla bort strömmen och ladda alla högspänningskondensatorer innan du testar motstånd, 
kontinuitet, dioder eller kapacitans. 

 Använd rätt terminaler, funktion och intervall för dina mätningar. 
 Kontrollera mätarens säkringar före mätning av strömmen och sätt av strömmen till 

kretsen innan du ansluter mätaren till kretsen. 
 Innan du roterar områdesomkopplaren för att byta funktioner, koppla loss 

testledningarna från den krets som testas. 
 Innan du försöker sätta in transistorer för testning, var alltid säker på att 

testledningarna har kopplats från några mätkretsar. 
 Ta bort testledningarna från mätaren innan du öppnar mätinstrumentet.  

UNDERHÅLL 

 Innan du öppnar väskan ska du alltid koppla bort testledningarna från strömförande  
kretsar. 

 För att fortsätta skydda mot brand, byt endast ut säkring med angivna spännings- och 
strömvärden: F 250mA / 250V (snabb säkring Ø 5 × 20 mm). 

 Torka regelbundet med en fuktig trasa och milt rengöringsmedel. Använd inte 
slipmedel eller lösningsmedel. 
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ALLMÄN BESKRIVNING 

830-serien multimetrar är fackformiga 3 1/2-siffriga digitala multimetrar för mätning av 

likström och växelström, likström, resistans och testdiod. Vissa modeller tillhandahåller också 
transistortestfunktion, signalutmatning eller genomförande av 

kontinuitetstest. Överbelastningsskydd och låg batteriindikering finns. Följande tabell visar 

funktioner i serie multimetrar.  
 

MODEL
L 

DC
V 

AC
V 

DC
A 

Ω
  

hF
E 

  

TEM
P  (1)

  

LJU
S 

FLADDERMU
S 

830 ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

✓ ✓ 
 

 
 

✓ 

830A ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

✓ 
  

50Hz 
 

✓ 

830b ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
     

830D ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

✓ ✓ 
    

830E ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

✓ 
   

✓ 

832 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

50Hz 
  

832H ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

1000 
Hz 

  

837 ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

✓ ✓ ✓ 
   

838 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
   

830BL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
   

✓ 
 

(1) Med denna funktion kan mätaren mata ut en signal som signalgenerator.  

 
FRONTPANEL BESKRIVNING 

1. FUNKTION OCH RANGE SWITCH  

Denna brytare används för att välja funktionerna och önskade områden samt att slå på 

/ av mätaren.  
För att förlänga batteriets livslängd ska strömbrytaren vara i läge "OFF" när mätaren 
inte används. 

2. VISA 

3 1/2 siffror, LCD (12mm) 

3. " COM " JACK 

Anslutning för svart (negativ) testledning. 
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4. " VΩmA " JACK 

Pluggkontakt för röd (positiv) testledning för alla mätningar med spänning, motstånd 
och ström (upp till 200mA). 

5. " 10A " JACK 

Pluggkontakt för röd (positiv) testledning för ström (mellan 200mA och 10A). Det 

finns ingen säkring för "10A" jack.  
För att kunna användas säkert kan varje mätning inte vara längre än 10 sekunder, och 
intervallet mellan varje mätning måste vara mer än 15 minuter.  
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SPECIFIKATIONER 

Noggrannhet garanteras i 1 år, 23 ° C ± 5 ° C, mindre än 75% RH.  

1. DC VOLTAGE 

RÄCKVIDD UPPLÖSNING NOGGRANNHET 

200 mV 100 uV 

± 0,5% ± 5D 
2000  mV 1 mV 

20 V  10 mV 

200 V  100 mV 

1000 V  1 V  ± 1,0% ± 5D 

2. Ingångsimpedans: 1M  
Max. ingångsspänning: 1000V DC eller 750V AC RMS (för 200mV-område: 500V 
DC eller 350V AC RMS). 

 
3. AC VOLTAGE 

RÄCKVIDD UPPLÖSNING NOGGRANNHET 

200 V  100 mV 
± 1,2% ± 10D 

750 V  1 V  

4. Frekvenssvar: 45-400Hz  
Max. ingångsspänning: 750V AC rms  
Display: sinusvåg rms. genomsnittligt svar 

 
5. DC Nuvarande 

RÄCKVIDD UPPLÖSNING NOGGRANNHET 

200 iA 100 nA  ± 1,0% ± 5D 

2000  iA 1 iA  
 

20 mA  10 iA  

200 mA  100 iA  ± 1,2% ± 5D 

10 
 

10 mA  ± 2,0% ± 5D 

6. Överbelastningsskydd: F 250mA / 250V smält (10A obefintlig) 
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7. MOTSTÅND 

RÄCKVIDD UPPLÖSNING NOGGRANNHET 

200 Ω 0,1  Ω ± 1,2% ± 5D 

2000  Ω 1 Ω 

± 1,0% ± 5D 20 kQ 10 Ω 

200 kQ  100 Ω 

2000 kQ 1 kQ ± 1,2% ± 5D 

8. Max. öppen kretsspänning: ca 3V 

 
9. TEMPERATUR  

RÄCKVIDD UPPLÖSNING NOGGRANNHET 

0 ° C ~ + 1000 ° C 1 ° C 
± 3 ° C ± 2D <150 ° C 

± 3%> 150 ° 

10. hFE 

Vcc ca 3V, Ib ca 10μA, visa hFE 1-1000 

11. DIODE OCH BUZZER 
1. Diod: Testspänning ca 2,8V, ström ca 1mA. Det ungefärliga spänningsfallet i 

mV kommer att visas. 
2. Buzzer: Buzzer låter när den är mindre än ca 50 Ω. 

 
12. SIGNAL UTGÅNG 

Signalutgång: kvadratvåg (50Hz) eller sinusvåg (1000Hz).  
Nivåutgång: 5Vp-p 

 
13. BATTERIETEST  

Räckvidd Beskrivning Testvillkor 

1.5V 
Batterispänningen på batteriet visas på LCD-
skärmen, så att batterikvaliteten kan utvärderas. 

Arbetsströmmen är ca 
20mA. 

9V 
Arbetsströmmen är ca 
5mA. 
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ALLMÄN SPECIFIKATION 

 

Visa: 3½ siffror LCD med maximal läsning 1999 

polaritet: Automatisk polaritetsindikering. 

Överrange indikation: Endast siffran "1" på displayen. 

Driftsmiljö: tempetatur 0 ~ 40 ° C; relativ fuktighet <75%. 

Förvaringstemperatur: -15 ° C ~ 50 ° C; relativ fuktighet <90%. 

Batteri: 9V 6F22 / 1,5V × 2 AA (endast för DT830BL) 

Låg batterilampa: 
 eller "BAT" visas på displayen. 

Mått: 139mm 78mm 40mm 

Vikt: 170g 

Energiförbrukning: 20mW 

BRUKSANVISNING 

1. DC LÖPANDE MÄTNING 
1. Anslut den röda testledningen till "VΩmA" -uttaget och den svarta 

testledningen till "COM" -uttaget. 

2. Ställ in frekvensomkopplaren till önskat A  räckvidd. 
3. Öppna kretsen där strömmen ska mätas och anslut testledningarna i serie med 

kretsen. 
4. Läs nuvarande värde på LCD-skärmen tillsammans med polariteten hos den 

röda testledningen. 

 
2. DC VOLTAGE MÄTNING 

1. Anslut den röda testledningen till "VΩmA" -uttaget och den svarta 
testledningen till "COM" -uttaget. 

2. Ställ in frekvensomkopplaren till önskad V  räckvidd. Om spänningen inte är 
känd på förhand, ställ in växelströmbrytaren i högsta läge och minska sedan 
intervallet med intervall tills tillräcklig upplösning erhålls. 

3. Anslut testledningarna över enheten eller kretsen som ska mätas. 
4. Läs spänningsvärdet på LCD-skärmen tillsammans med den röda testledarens 

polaritet.  
 

3. AC VOLTAGE MÄTNING 
1. Anslut den röda testledningen till jacken och den svarta testledningen till 

"COM" -uttaget. 
2. Ställ in frekvensomkopplaren till önskad V  räckvidd. 
3. Anslut testledningar över enheten eller kretsen som ska mätas och läs 

spänningsvärdet på LCD-skärmen. 
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4. RESISTANS MÄTNING 
1. Anslut den röda testledningen till "VΩmA" -uttaget och den svarta 

testledningen till "COM" -uttaget.  
Ställ in frekvensomkopplaren till önskat Ω-område. 

2. Om motståndet som ska mätas är anslutet till en krets, koppla loss strömmen 
och ladda alla kondensatorer före mätning av motstånd. 

3. Anslut testledningarna över motståndet som ska mätas och läs resistansvärdet 
på LCD-skärmen. 

 
5. TEMPERATUR MÄTNING 

1. Ställ in omkopplaren till "TEMP" -området och mätaren visar nuvarande 
rumstemperatur utan externa termoelementanslutningar. 

2. Anslut K-typ termoelementet till och "COM" -uttagen. 
3. Kontakta objektet som ska mätas med termoelementet noggrant. 
4. Läs temperaturvärdet på LCD-skärmen.  

1. TRANSISTOR TEST 
1. 1. Ställ in frekvensomkopplaren till "hFE" -området. 
2. Bestäm om transistorn som ska testas är PNP eller NPN-typ och lokalisera 

emitter-, bas-, kollektorledningarna. 
3. Sätt in ledarna i rätt hål i hFE-uttaget på frontpanelen. 
4. Mätaren visar approximativt hFE-värde.  

 
2. DIODE & CONTINUITY MÄTNING 

1. Anslut den röda testledningen till "VΩmA" -uttaget och den svarta 
testledningen till "COM" -uttaget. 

2. Ställ in frekvensomkopplaren till  räckvidd. 
3. Anslut den röda testledningen till anoden på dioden som ska testas och det 

svarta testet leder till diodens katod. 
4. Diodens ungefärliga spänningsfall kommer att visas i mV. Om anslutningen är 

omvänd visas endast siffran "1" på LCD-skärmen. 
5. Anslut testledningarna till de två anslutningarna på den krets som ska 

testas. Om motståndet är lägre än ca 50 Ω, kommer den inbyggda summeren 

att höras.  
 

3. TESTSIGNAL UTGÅNG 

1. Ställ omkopplaren till  eller  räckvidd. 
2. En testsignal kommer att visas mellan och "COM" -uttagen. Spänningen är 

ungefär 5Vp-p. En kopplingskondensator ska användas när man ansluter 
mätaren till en krets. 

3. Varning: 

 en. Detta är utsignalen. var noga med att inte mäta spänningen 
 b. Det finns inget kortslutningsskydd. 
 c. Spänningen hos den omvända signalen hos utgångsterminalen får 

inte överstiga 40Vp-p. 
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4. BATTERI MÄTNING 
1. Ställ in frekvensomkopplaren till önskat "BATT" -område (1.5V eller 9V). 
2. Anslut den röda testledningen till "VΩmA" -uttaget och den svarta 

testledningen till "COM" -uttaget. 
3. Anslut testledningarna till de två terminalerna på batteriet som ska mätas och 

läs värdet på LCD-skärmen. 

 
5. BATTERI OCH FÖRSÄLJNING  

Om tecknet  visas på LCD-skärmen, indikerar att batteriet ska bytas ut. Om felet 

i avläsningen är för mycket, indikerar det också att batteriet ska bytas ut. För att byta 

batteri, lossa skruvarna på bakstycket och öppna väskan. Byt ut det uttömda batteriet 

med en ny av samma typ.  
Säkringen behöver sällan ersättas och blåses till följd av operatörens fel. För att byta 
ut säkringen, öppna väskan och byt ut den säkrade säkringen med angivna betyg: F 

250mA / 250V.  

 

 
VARNING  

 
Innan du försöker öppna ärendet måste du alltid vara säker på att testledningarna har 
kopplats från mätkretsarna. Stäng fallet och dra åt skruvarna helt innan du använder 
mätaren för att undvika elektriska stötar.  
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