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ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις 
οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της 
συσκευής αναιρούνται. 
Η χρήση του οργάνου µέτρησης απαιτεί βασικές γνώσεις ηλεκτροτεχνίας και δεν 
προτείνεται σε άτοµα που δεν γνωρίζουν και δεν είναι εξοικειωµένα µε την ορθή χρήση 
τέτοιου είδους συσκευών. 

 
Σε καµία περίπτωση µε το συγκεκριµένο όργανο µέτρησης δεν µπορείτε να µετρήσετε 
τάση (διαφορά δυναµικού) ή να µετρήσετε εξαρτήµατα που βρίσκονται υπό τάση και είναι 

φορτισµένα. 
 
 
 
 
 
 
 



 

UT-602 , UT-603 

www.tele.gr 

2

Σήµατα προειδοποιήσεων και κινδύνου 
Κίνδυνος: Αυτό το σήµα καταδεικνύει συνθήκες και ενέργειες που µπορεί να θέσουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια ή τη ζωή του χρήστη. 
 
Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήµα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

 
Προσοχή: Αυτό το σήµα καταδεικνύει συνθήκες ή ενέργειες που µπορεί να 

καταστρέψουν το όργανο µέτρησης καθώς και την ακρίβεια των µετρήσεων. 
 
 
 

• Η χρήση του οργάνου µέτρησης µε τρόπους που δεν περιγράφονται στις οδηγίες 
χρήσης και δεν υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή ακυρώνουν τις προδιαγραφές 
ασφαλείας του οργάνου µέτρησης. ∆ιαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες πριν 
χρησιµοποιήσετε το όργανο µέτρησης. 

• Μην χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης σε περιβάλλον που υπάρχουν εύφλεκτα ή 
εκρηκτικά αέρια ή ατµοί αυτών. 

• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το όργανο σε περιβάλλον µε αυξηµένη υγρασία. 

• Όταν χρησιµοποιείτε τα καλώδια µε τους ακροδέκτες µέτρησης κρατάτε πάντα µακριά 
τα δάχτυλα σας από το µεταλλικό τµήµα των ακροδεκτών. Τα δάχτυλα σας πρέπει πάντα 
να βρίσκονται πίσω από τα προστατευτικά «δακτυλίδια» που υπάρχουν στους 
ακροδέκτες. 

• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης έχοντας αφαιρέσει κάποιο καπάκι του ή 
έχοντας τροποποιήσει κάποιο τµήµα του. 

• Όταν διενεργείτε µετρήσεις µην έρχεστε σε επαφή µε το εξάρτηµα που µετράτε. 

 
Προειδοποίηση 

 
• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης αν έχει καταστραφεί το περίβληµα του ή 
υπάρχει εκτεθειµένο κάποιο µεταλλικό τµήµα του. 

• Βεβαιωθείτε πως το όργανο µέτρησης είναι απενεργοποιηµένο όταν ανοίγετε το 
κάλυµµα των µπαταριών. 

 
 

 
Προσοχή 

 

• Όταν πρόκειται να διενεργήσετε µια µέτρηση αφαιρέστε κάθε τροφοδοσία από το υπό 
µέτρηση κύκλωµα και εκφορτίστε όσα στοιχεία του κυκλώµατος µπορεί να έχουν 
αποθηκεύσει ενέργεια (π.χ πυκνωτές). 

• Όταν φθαρούν τα καλώδια µέτρησης ή οι ακροδέκτες του οργάνου µέτρησης πρέπει 
να τα αντικαταστήσετε µόνο µε απόλυτα όµοια µε ίδιες προδιαγραφές. 

• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης σε περιβάλλον µε υψηλή θερµοκρασία, 
υψηλή υγρασία, σε περιβάλλον που υπάρχουν εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια καθώς και σε 
περιβάλλον που υπάρχει αυξηµένη ηλεκτροµαγνητική ενέργεια. 

• Για να καθαρίσετε την επιφάνεια του οργάνου µέτρησης να χρησιµοποιείτε µόνο ένα 
µαλακό στεγνό ύφασµα. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε υγρά καθαρισµού, διαλυτικά κλπ. Η 
επιφάνεια του οργάνου θα καταστραφεί και η ακρίβεια των µετρήσεων θα υποβαθµιστεί. 

 

∆ιεθνή Ηλεκτρικά Σύµβολα 
Τα διεθνή σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο πολύµετρο καθώς και στις οδηγίες χρήσεως 
περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Ενδείξεις και βασικά λειτουργικά στοιχεία 
 

 
 

1 Οθόνη 
2 ∆ιακόπτης συγκράτησης δεδοµένων (602) ή επιλογή L-C603 
3 Ακροδέκτης σύνδεσης ηµιαγωγού 
4 Ακροδέκτες σύνδεσης καλωδίων µέτρησης 
5 Ακροδέκτες µέτρησης χωρητικότητας (602) ή Αυτεπαγωγής και χωρητικότητας (603) 
6 Περιστροφικός διακόπτης επιλογής λειτουργιών 
7 ∆ιακόπτης ενεργοποίησης 

 

Λειτουργίες διακοπτών 

Γείωση 

Προσοχή: ∆είτε τις οδηγίες 

Η µπαταρία έχει εξαντληθεί   

Συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής ένωσης 

∆ιπλή µόνωση 

∆οκιµή συνέχειας 

∆ίοδος 

Μέτρηση χωρητικότητας 

Μέτρηση αυτεπαγωγής 

Ασφάλεια 
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Power Πιέζοντας το ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την συσκευή 

Hold (Μόνο στο 602) Πιέζοντας το ενεργοποιείτε η λειτουργία «συγκράτησης» της µέτρησης, η 

ένδειξη Η εµφανίζεται στην οθόνη. Πιέζοντας το κουµπί ξανά παύει η λειτουργία συγκράτησης. 

L-C (Μόνο στο 603) Όταν είναι πατηµένο ενεργοποιείται η µέτρηση χωρητικότητας. Όταν δεν 

είναι πατηµένο ενεργοποιείται η µέτρηση αυτεπαγωγής. 

 

Βασική λειτουργία 

Ελέγξετε πως η µπαταρία είναι σωστά τοποθετηµένη στην υποδοχή. Αν η µπαταρία δεν 

έχει επαρκή φόρτιση το σύµβολο θα εµφανίζεται στην οθόνη. Αν η µπαταρία δεν έχει 

επαρκή φόρτιση πρέπει να αντικατασταθεί. 

Μέτρηση αντίστασης 

 

 

Όταν µετράτε αντιστάσεις βεβαιωθείτε πως στο κύκλωµα δεν υπάρχει τάση και οι 

πυκνωτές είναι πλήρως εκφορτισµένοι. 

Προκειµένου να µετρήσετε αντίσταση βάλτε τον έναν ακροδέκτη µέτρησης στην 

υποδοχή  και τον ακροδέκτη µέτρησης µε το µαύρο καλώδιο στην 

υποδοχή COM. 

Βάλτε τον περιστροφικό διακόπτη στην περιοχή µέτρησης Ω και επιλέξτε επιθυµητή 

κλίµακα. 

Βάλτε τους ακροδέκτες στα άκρα του εξαρτήµατος που θέλετε να µετρήσετε την 

αντίσταση του. 
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Αν εµφανίζεται η ένδειξη 1 σηµαίνει πως η αντίσταση που θέλετε να µετρήσετε είναι 

µεγαλύτερη από την µέγιστη τιµή της κλίµακας που έχετε επιλέξει. Επιλέξτε την 

µεγαλύτερη κλίµακα. 

Όταν µετράτε αντιστάσεις µε τιµή µεγαλύτερη από 1MΩ η ένδειξη µπορεί να χρειαστεί 

αρκετό χρονικό διάστηµα εωσότου σταθεροποιηθεί. 

 

Μέτρηση διόδων και συνέχειας 

 

 

Όταν µετράτε βεβαιωθείτε πως στο κύκλωµα δεν υπάρχει τάση και οι πυκνωτές 

είναι πλήρως εκφορτισµένοι. 

 

Συνδέστε το µαύρο ακροδέκτη στην υποδοχή µε την ένδειξη COM και τον κόκκινο 

ακροδέκτη στην υποδοχή µε την ένδειξη V/Ω (η πολικότητα του κόκκινου καλωδίου είναι 

+). 

Βάλτε τον διακόπτη επιλογής κλίµακας στην θέση  

Βάλτε τον περιστροφικό διακόπτη στην θέση  

Συνδέστε τους ακροδέκτες στα άκρα της διόδου που θέλετε να µετρήσετε, στην ένδειξη 

θα εµφανιστεί η πτώση τάσης ορθής φοράς (φυσιολογικές ενδείξεις είναι µεταξύ 500 και 

800mV). 
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Αν µεταξύ των δύο σηµείων που έχουν τοποθετηθεί οι ακροδέκτες η αντίσταση είναι 

µικρότερη των 10Ω θα ακουστεί ο βοµβητής. 

H ένδειξη 1 σηµαίνει πως το κύκλωµα είναι ανοικτό ή εµφανίζει πολύ µεγάλη αντίσταση. 

Μόλις ολοκληρώσετε τις µετρήσεις αποσυνδέσετε τους ακροδέκτες. 

 

Μέτρηση χωρητικότητας (UT 603) 

 

 

Όταν µετράτε βεβαιωθείτε πως στο κύκλωµα δεν υπάρχει τάση και οι πυκνωτές 

είναι πλήρως εκφορτισµένοι. 

Ο πυκνωτής που πρόκειται να µετρήσετε πρέπει να είστε σίγουροι πως είναι  πλήρως 

εκφορτισµένος. 

Για να µετρήσετε χωρητικότητα βάλτε τον περιστροφικό διακόπτη στην περιοχή F και 

επιλέξετε την επιθυµητή κλίµακα. Αν η χωρητικότητα που πυκνωτή που πρόκειται να 

µετρήσετε σας είναι άγνωστοι ξεκινήστε από την µέγιστη κλίµακα και ελαττώστε την 

κλίµακα σταδιακά εωσότου εξαφανιστεί η ένδειξη υπερφόρτωσης (1) και έχετε µια 

σταθερή ένδειξη. 

Βάλτε τους ακροδέκτες µέτρησης στους ακροδέκτες CAP+ (κόκκινο καλώδιο) / CAP-

(µαύρο καλώδιο).  
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Αν ο πυκνωτής που πρόκειται να µετρήσετε είναι µικρής χωρητικότητας πρέπει να 

εισάγετε άµεσα τους ακροδέκτες του στους σχισµοειδής ακροδέκτες που υπάρχουν 

πάνω στο πολύµετρο. 

Όταν ο πυκνωτής  έχει πολικότητα να συνδέετε πάντα τον θετικό του ακροδέκτη στο 

κόκκινο καλώδιο που είναι συνδεδεµένο στο CAP+. 

Για να αποφύγετε εσφαλµένες µετρήσεις λόγο παρασιτικής χωρητικότητας οι ακροδέκτες 

πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο κοντοί. 

H συσκευή  δεν µπορεί να µετρήσει ελαττωµατικούς πυκνωτές ή πυκνωτές που έχουν 

διαρροή. 

Κλίµακες µέτρησης χωρητικότητας και ακρίβεια µετρήσεων (UT 603) 

 

 

 

 

 

 

 

Mέτρηση αυτεπαγωγής (UT 602) 
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Για να µετρήσετε αυτεπαγωγή βάλτε τον περιστροφικό διακόπτη στην περιοχή Lx και 

επιλέξετε την επιθυµητή κλίµακα. Αν η αυτεπαγωγή του πηνίου  που πρόκειται να 

µετρήσετε σας είναι άγνωστοι ξεκινήστε από την µέγιστη κλίµακα και ελαττώστε την 

κλίµακα σταδιακά εωσότου εξαφανιστεί η ένδειξη υπερφόρτωσης (1) και έχετε µια 

σταθερή ένδειξη. 

Αν το πηνίο που πρόκειται να µετρήσετε είναι µικρής αυτεπαγωγής (κλίµακα 2mH) 

βραχυκυκλώστε πρώτα τους ακροδέκτες, µετρήστε την τιµή και στην συνέχεια µετρήστε 

το πηνίο από την τιµή που θα βρείτε αφαιρέστε την τιµή αυτεπαγωγής που µετρήσατε µε 

τους ακροδέκτες βραχυκυκλωµένους η τιµή που θα βρείτε είναι η πραγµατική 

αυτεπαγωγή του πηνίου.  

Για να αποφύγετε εσφαλµένες µετρήσεις λόγο παρασιτικής αυτεπαγωγής οι ακροδέκτες 

πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο κοντοί. 

H συσκευή δεν µπορεί να µετρήσει ελαττωµατικά πηνία που έχουν διαρροή. 

 

Κλίµακες µέτρησης αυτεπαγωγής και ακρίβεια µετρήσεων (UT 602) 



 

UT-602 , UT-603 

www.tele.gr 

9

 

 

Μέτρηση hFE σε ηµιαγωγούς 

 

Για να µετρήσετε κέρδος ρεύµατος σε ένα τρανζίστορ κάντε την ακόλουθη διαδικασία 

 

Βάλτε τον περιστροφικό διακόπτη στην θέση hFE. 

Βάλτε τον τρανζίστορ στην αντίστοιχη υποδοχή (ανάλογα µε τον αν είναι 

τύπου NPN ή ΡΝΡ. 

Στην οθόνη θα εµφανιστεί το αποτέλεσµα της µέτρησης. 

Αντικατάσταση µπαταρίας 

Για να αποφύγετε την πιθανότητα λανθασµένων µετρήσεων που µπορεί να οδηγήσουν 

εκτός των άλλων σε πιθανό τραυµατισµό ή ηλεκτροπληξία πρέπει να αντικαθιστάτε 

άµεσα την µπαταρία της συσκευής όταν εµφανίζεται στο σύµβολο , 
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Προσοχή πριν αλλάξετε την µπαταρία σβήστε την συσκευή και αποσυνδέστε όλα τα 

καλώδια. 

Αφαιρέστε την βίδα από το κάλυµµα της µπαταρίας και αφαιρέστε την µπαταρία από την 

υποδοχή της. 

Αντικαταστήστε την µπαταρία µε µια ίδιου τύπου (αλκαλική 9V υψηλής ποιότητας) 

 

Τοποθετήστε εκ νέου την µπαταρία στην υποδοχή της, βάλτε το κάλυµµα και 

τοποθετήστε εκ νέου την βίδα. 

Αντικατάσταση ασφάλειας 

Στο εσωτερικό της συσκευής για λόγους ασφαλείας υπάρχει µια ασφάλεια τήξης. Αν 

αυτή καταστραφεί πρέπει να αντικατασταθεί µε µια ίδια µε απόλυτα όµοια 

χαρακτηριστικά (0.315Α, 250V, fast blow, Φ5x20mm). 

 

Η ασφάλεια µπορεί να καταστραφεί µόνο από εσφαλµένη ή µη ενδεδειγµένη χρήση του 

οργάνου µέτρησης. 

 

Πριν επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε την ασφάλεια όλοι οι ακροδέκτες πρέπει να είναι 

αποσυνδεδεµένοι και η συσκευή σβηστή. 

 

Αφαιρέστε τη βίδα της µπαταρίας και βγάλτε την µπαταρία από την υποδοχή της. 

Αφαιρέστε τις βίδες της «πλάτης» ης συσκευής και στην συνέχεια αφαιρέστε την πλάτη 

της συσκευής. 
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Αφαιρέστε µε µαλακές κινήσεις της ασφάλεια από την ασφαλειοθήκη, σηκόνωντας 

πρώτα τον ένα άκρο της. 

Τοποθετήστε εκ νέου την πλάτη της συσκευής, την µπαταρία και την βίδα του 

καλύµµατος της µπαταρίας. 

Kαθαρισµός του οργάνου 

 

Το περίβληµα του οργάνου πρέπει να καθαρίζετε µόνο µε ένα µαλακό στεγνό πανί. 

Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε, υγρού, χηµικού, διαλυτικού  ή σπρεί για τον 

καθαρισµό του. 

 

Προσοχή στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν µέρη που µπορει να συντηρηθούν 

από τον χρήστη. Για οποιοδήποτε πρόβληµα σχετικά µε την συσκευή επικοινωνήστε µε 

το τεχνικό τµήµα της εταιρίας TELEIMPEX A.E τηλ: 210 5584180 ή στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση service@tele.gr 


