
MIER-UMM112B Miernik analogowy, wychy owy - VDC, VAC, ADC, AAC, R -
dok adno : 1.5%  - producent: ERAGOST

wiadectwo wzorcowania na yczenie kupuj cego w cenie 200,00 z  brutto

Uniwersalny miernik typu UMM112B jest przeznaczony do pomiarów wielko ci elektrycznych,
takich jak:

•pr dów sta ych,
•pr dów przemiennych,
•napi  sta ych,
•napi  przemiennych,
•rezystancji.

Przyrz d ten stanowi niezb dne wyposa enie laboratoriów przemys owych i naukowych,
pracowni dydaktycznych, warsztatów i zak adów elektroinstalacyjnych. Jest nieodzownym
miernikiem elektrycznym dla ka dego, kto zajmuje si  zawodowo lub amatorsko uk adami i
urz dzeniami elektrycznymi.
Podstawowe informacje:

•43 zakresy pomiarowe wybierane centralnym prze cznikiem.
•Mo liwo  dokonywania pomiarów pr dów i napi  sta ych o biegunowo ci przeciwnej, ni  to
oznaczono przy gniazdach wtykowych przyrz du bez potrzeby prze czania przewodów
pomiarowych dzi ki klawiszowemu prze cznikowi biegunowo ci.
•Specjalnie skonstruowany organ ruchomy, zawieszony na ta mach z naci giem, zapewnia
odporno  przyrz du na niepo dane zewn trzne drgania, wstrz sy czy wibracje.
•Miernik UMM112B jest zabezpieczony przed nieumy lnymi przeci eniami, wynikaj cymi z
nieuwagi u ytkownika.
•Ustrój pomiarowy zabezpieczony jest uk adem diodowym.
•Pr dowe uk ady pomiarowe zabezpieczone s  bezpiecznikami topikowymi.
•Wspólna podzia ka dla wszystkich zakresów dla pr du sta ego i przemiennego bardzo u atwia
odczyt wyniku pomiaru.
•Zastosowanie przek adnika pr dowego pozwala na pomiar pr dów przemiennych w szerokim
zakresie przy ma ym poborze mocy.
•Mo liwo  dok adnego odczytu, bez b du paralaksy, dzi ki zw onej przy ko cu wskazówce i
lusterku umieszczonym pod tarcz  podzia kow  w ukowatym wyci ciu.
•Korektor do nastawiania wskazówki na zero umo liwia dokonanie regulacji.
•Przyrz d ma specjalny uchwyt s cy do jego przenoszenia, jak równie  do wygodnego
ustawiania miernika, podczas wykonywania pomiarów.
•Bateria i bezpieczniki topikowe znajduj  si  w atwo dost pnej komorze, dzi ki czemu mo na
dokona  ich wymiany bez potrzeby rozkr cania miernika.



•Du a niezawodno  w dzia aniu.
•Estetyczny wygl d.

Dane techniczne:

Pomiar pr dów sta ych i przemiennych:

Rodzaj
pr du

Klasa Ilo
zakresów

Znamionowe
warto ci
zakresów

pomiarowych

Spadki
napi cia ok.

Sta y 1 12 50-100-300
µA

1-3-10 mA
30-100-300

mA
1-3-10 A

30-60-80 mV
90 mV
90 mV
90 mV

Przemienny 2,5 9 1-3-10 mA
30-100-300

mA
1-3-10 A

              600-
500-

400       mV
100-100-50

mV
50-50-150

mV

Zakres cz stotliwo ci podczas pomiarów pr dów przemiennych 20...45...65...20 000 Hz.

Pomiar napi  sta ych

Klasa Ilo  zakresów Znamionowe warto ci
zakresów pomiarowych

Rezystancja
wewn trzna

30-100-300 mV
1-3-10 V

30-100-300 V

20 k /V1 10

1000 V 1 M

Pomiar napi  przemiennych

Klasa Ilo  zakresów Znamionowe warto ci
zakresów pomiarowych

Rezystancja
wewn trzna

Zakres cz stotliwo ci

1V 100  20..45..65..10000 Hz
3V 1000 

10V
30V

100-300 V

20..45..65..20000 Hz
2,5 7

1 000 V

1 k /V

20..45..65..2000 Hz

Pomiar rezystancji:



Zakres wskaza Zakres pomiarowy Warto ci rezystancji
dla rodka podzia ki

Napi cie zasilania

0...2 k
0...20 k
0...200 k
0...2 M

0...20 M

0,01 k ...0,4 k
0,1 k ...4 k
1 k ...40 k

10 k ...400 k
0,1 M ...4 M

75 
750 
7,5 k
75 k

750 k

1,5 V
1,5 V
1,5 V
10,5 V
100,5 V

Zasilanie uk adu omomierza:
z baterii AA  R-6 1,5 V i 6F22 9V;
Zakres 0...20 M  wymaga dodatkowego zewn trznego ród a napi cia sta ego 90 V;
Dok adno  pomiaru rezystancji:

-  w zakresie pomiarowym: 10% warto ci wskazanej;
-  poza zakresem pomiarowym: 1,5% d ugo ci podzia ki;

ugo  podzia ki woltomierza i amperomierza: 100 mm;
ugo  podzia ki omomierza: 75 mm;

Napi cie probiercze izolacji: 3 kV;
Wymiary gabarytowe: 186x134x67 mm;
Masa: ok. 900 g;
Temperatura otoczenia: 13...23...33 °C;
Wilgotno  wzdl dna powietrza: 25...40...75...85%;
Po enie pracy miernika: poziome;

Wyposa enie standardowe:
Miernik UMM112B;
Komplet przewodów;
Karta gwarancyjna;
Instrukcja obs ugi.


