
riešenia na presné meranie – www.elso.sk

Návod na obsluhu: Elma 251, 252, 255 a 257s

Bezpečnosť

Termíny použité v tomto manuáli.

Výstraha  identifikuje podmienky a činnosti, ktoré by mohli viesť k vážnemu poraneniu alebo
dokonca k usmrteniu používateľa.

Upozornenie  identifikuje podmienky a činnosti, ktoré by mohli viesť k poškodeniu alebo
ku nesprávnej funkcii prístroja.

Tento  manuál obsahuje informácie a upozornenia, ktoré musia byť splnené, aby bola
zaistená bezpečná prevádzka prístroja a dodržaná doporučená údržba pre udržanie
prístroja  v  bezpečnom  prevádzkovom  stave.  Ak  je  prístroj  použitý  spôsobom
nešpecifikovaným  výrobcom,  ochrana  poskytnutá  prístrojom  môže  byť  narušená.
Merací prístroj je určený iba na vnútorné použitie.

Konštrukcia prístroja spĺňa podmienky pre prístroje s dvojitou izoláciou podľa  IEC61010-1
2nd Ed., EN61010-1 2nd Ed., UL61010-1 2nd Ed. a CAN/CSA C22.2 No. 61010.1-0.92 pre 
CAT II 1000V, CAT III 600V and CAT IV 300V AC & DC.

Kategórie meracích terminálov voči spoločnému terminálu (COM)

V : CAT II 1000V, CAT III 600V a CAT IV 300V AC & DC.
mA μA : CAT III 500Vac and 300Vdc.
A : CAT III 600Vac a 300Vdc.
Meracie kategórie podľa  IEC61010-1   2. Edícia (2001) 

Elektrické rozvodné systémy sú rozdelené do štyroch kategórií.  Prvou  je kategória jedna
(CAT I) sú to istené elektronické obvody (istené vo vnútri zariadenia). Čím bližšie sme k
napájacej  zdrojovej  časti  systému,  tým  je  kategória  vyššia,  pretože  hrozí  väčšie
nebezpečenstvo. Prepätia v kategóriách tri a štyri sú veľmi nebezpečné, pretože prúd, ktorý
môže vznikať v týchto častiach rozvodov môže pri poruche dosiahnuť až tisícky ampérov. 

Kategória merania II  (CAT II)   zodpovedá rozvodom najnižšej  kategórie  a pohyblivým
prívodom 230V. Príkladom sú merania na domácich spotrebičoch, elektrickom ručnom náradí a
podobných zariadeniach.

Kategória  merania  III  (CAT  III)  je  určená  pre  merania  vykonávané  na  vnútorných
rozvodoch budov. Príkladom sú rozvádzače, ističe, elektrické vedenia vrátane káblov, zberníc,
prepojovacích  skríň,  vypínačov,  pevných  zásuviek  a  zariadenia  pre  priemyselné  použitie,
prípadne ďalšie zariadenia ako napríklad stacionárne motory s trvalým pripojením na pevnú
inštalačnú sieť. 

Kategória  merania  IV  (CAT  IV)  je  určená  pre  merania  vykonávané  na  zdroji
nízkonapäťovej inštalácie. Príkladom sú elektromery, merania na primárnych nadprúdových
ochranách alebo zariadeniach HDO.
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Výstraha
Aby ste predišli  riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj
pôsobeniu dažďa alebo vlhkosti a dodržujte patričné bezpečnostné opatrenia pri práci s napätím
väčším ako 60 VDC alebo 30 VAC rms. Tieto napäťové úrovne už predstavujú pre užívateľa
potenciálne  riziko  úrazu.  Nedotýkajte  sa  hrotov  meracích  šnúr,  ak  je  meraný  obvod  pod
napätím. Počas merania držte meracie hroty za ochranným prstencom. Pred použitím prístroja
si  vždy   skontrolujte  stav  izolácie  meracích  šnúr,  konektorov  a sond.  Ak  zistíte  akékoľvek
poškodenie, okamžite ich vymeňte. Nikdy neprekračujte nominálnu prúdovú hodnotu ochrannej
poistky prístroja. Nepokúšajte sa merať prúd žiadneho obvodu, kde napätie naprázdno je nad
zaťažiteľnosťou  ochrannej  poistky.  Napätie  neznámeho  obvodu  by  malo  byť  overené
napäťovými funkciami. Nikdy nemerajte napätie s vodičmi pripojenými do zdierok μA/mA or A.
Pretavenú  ochrannú  poistku  vymieňajte  iba  za  nominálnu  hodnotu  uvedenú  v manuáli
k prístroju. 

Upozornenie
Pred  prepínaním  funkcie  prístroja  vždy  odpájajte  meracie  šnúry  od  testovacích  bodov
testovaného obvodu. Ak používate manuálne prepínanie rozsahov, vždy pri meraní neznámych
hodnôt nastavte prístroj na najväčší rozsah a postupujte smerom ku nižším rozsahom.  

Medzinárodné elektrické symboly

Výstraha ! Pozri vysvetlenie v tomto manuáli. 

                        Výstraha ! Riziko úrazu elektrickým prúdom

Zem (Ground)

Dvojitá alebo zosilnená izolácia

Poistka

AC— Striedavý prúd  (Alternating Current)

DC— Jednosmerný prúd  (Direct Current)

smernice Cenelec 

Prístroje zodpovedajú direktíve CENELEC Low-voltage 2006/95/EC a
 direktíve Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
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Popis produktu

Poznámka: Pre ilustráciu je ako vzor použitý „Top of the line“ model. Dostupné funkcie vami 
zakúpeného modelu sa môžu líšiť.

1) 3-5/6 digits 6000 counts LCD display

2) Tlačídlá pre špecialne  funkcie a vlastnosti

3) Prepínač zap. / vyp. a pre výber funkcií

4) Vstupná zdierka pre meranie prúdu (mA a µA)

5) Vstupná zdierka pre všetky funkcie okrem merania 
prúdu (µA, mA, A)!

6) Common (Ground reference) Vstupná zdierka pre 
všetky funkcie

7) Vstup pre prúdový rozsah 10A (15A for 30sec)

Analógový pruhový diagram (Bar-Graph)

Analógový pruhový diagram poskytuje  vizuálnu indikáciu  podobnú klasickému analógovému
prístroju. Úroveň signálu sa zobrazuje sledom horizontálne orientovaných segmentov v spodnej
časti LCD displeja. Analógová indikácia je užitočná napr. pre detekciu nedokonalých kontaktov,
identifikáciu praskotu potenciometrov, indikáciu signálových špičiek počas nastavovania a pod.  

RMS -  Kalibračná  technika priemerovaného snímania  

RMS  (Root-Mean-Square),  kvadratický  priemer,   je  termín  popisujúci  efektívnu  alebo
ekvivalentnú  hodnotu   jednosmernej  (DC)  hodnoty  striedavého  (AC)  signálu.  Väčšina
digitálnych  multimetrov  používa  k  meraniu  RMS  hodnoty  striedavého  signálu  kalibračnú
techniku priemerovaného snímania RMS. Účelom tejto techniky je získať priemernú hodnotu
usmernením a vyfiltrovaním striedavého signálu. Táto priemerná hodnota je potom kalibrovaná,
aby  sa  dosiahla  RMS  hodnota  zodpovedajúca  sínusovému  signálu.  Pri  meraniach  s  čisto
sínusovým priebehom signálu  je  táto  technika  rýchla,  presná a cenovo efektívna.  Avšak  u
nesínusových  signálov  môže  byť  zdrojom  závažných  nepresností  vzhľadom  na  odlišné
škálovanie voči priemernej hodnote RMS. 
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True RMS
Termínom  "True  RMS"  sa  označujú  prístroje,  ktoré  zobrazujú  presnú  efektívnu  hodnotu
striedavého signálu nezávisle na tvare vlny,  napr.:  obdĺžnik,  píla, trojuholník,  sled impulzov
alebo signály skreslené prítomnosťou harmonických.
 Harmonické môžu zapríčiniť:
1) rýchlejšie prehriatie transformátorov, generátorov a motorov ako je normálne 
2) predčasné vypínanie vypínačov 
3) pretavenie poistiek
4) prehrievanie nulového bodu vďaka tretej harmonickej 
5) vibrácie zberníc a el. panelov

Crest Factor

Crest Factor, činiteľ výkyvu, je pomer vrcholovej hodnoty k True RMS hodnote a je všeobecne
používaný pre určenie dynamického rozsahu True RMS multimetrov.  Čistý sínusový signál má
Crest Factor 1.4. Silno skreslený sínusový priebeh má oveľa väčší Crest Factor.

NMRR (Normal Mode Rejection Ratio) - potlačenie symetrického rušivého napätia

NMRR  vyjadruje  schopnosť  multimetrov  potlačiť  nechcený  AC  šum,  ktorý  môže  ovplyvniť
presnosť jednosmerných meraní. Hodnota NMRR sa typicky udáva v  dB (decibel). Táto séria
má NMRR  špecifikáciu  >60dB na 50 a 60Hz, čo znamená dobrú schopnosť potlačenia šumu pri
jednosmerných meraniach.

CMRR (Common Mode Rejection Ratio) - činiteľ potlačenia súhlasného napätia

"Common mode voltage" je napätie, ktoré sa súčasne a vo fázi objaví na oboch vstupných
termináloch. CMRR vyjadruje schopnosť multimetrov potlačiť tieto signály, ktoré môžu spôsobiť
nestabilitu zobrazovanej hodnoty (číslic displeja) alebo offset (odchýlku) pri  meraní napätia.
Táto séria má CMRR špecifikáciu >60dB na DC do 60Hz pri ACV meraní a >120dB na DC, na 50
a 60Hz pri DCV meraní.
Ak ani jedna z týchto špecifikácií nie je uvedená, nedá sa považovať meranie s takýmto 
multimetrom za dôveryhodné. 
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Ovládanie prístroja

Upozornenie

Pred aj po rizikových meraniach napätia preverte napäťové funkcie multimetra na známom
zdroji, napr. napätie siete nn, aby ste sa presvedčili, že multimeter je v poriadku.

AutoCheckTM mode
Táto  inovatívna  AutoCheckTM funkcia sama rozpozná pripojený napäťový zdroj a automaticky
vyberie vhodnú  meraciu funkciu DCV, ACV alebo rezistanciu (Ω).
● Pripravený prístroj na displeji zobrazuje  nápis “Auto”.
●Ak  ku  svorkám pripojíme  rezistanciu  s  hodnotou  pod   10MΩ (nominal),  ale  bez  signálu,
multimeter zobrazí na displeji hodnotu odporu. Ak je hodnota odporu pod  cca 80Ω, multimeter
zároveň vydáva nepretržitý zvukový signál.
●Ak sa na vstupe objaví signál väčší ako 1V DC alebo AC a s max. hodnotou 1000V, multimeter
automaticky zobrazí jeho hodnotu s patričnou informáciou o povahe signálu (DC or AC). 

Poznámky:
*uzamknutie  rozsahu  a  uzamknutie  funkcie  (Range-Lock  and  Function-Lock
Feature):
Po zobrazení meraného údaja na displeji v AutoCheckTM móde, môžeme zatlačením tlačítok
RANGE  alebo   SELECT  uzamknúť  aktívnu  funkciu  alebo  práve  nastavený  rozsah  prístroja.
Opakovaným  stláčaním  predmetných  tlačítok  sa  pohybujeme  naprieč  rozsahmi  alebo
dostupnými funkciami.

*dôležité upozornenie: Ak príde pri meraní odporov v AutoCheckTM móde k  neočakávanému
zobrazeniu napäťového údaja na displeji, znamená to, že meraný objekt sa dostal pod napätie.  

*Ghost-voltage Buster: Tzv. fantómové napätie, spôsobené rôznymi parazitnými kapacitami
často sa vyskytujúcimi v otvorených okruhoch elektrických inštalácií. Vytvára nechcené bludné
signály spriahnuté s priľahlými fundamentálnymi signálmi a pri meraní na bežných napäťových
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vstupoch,  ktoré  majú  vysokú  impedanciu,  spôsobuje  falošnú  indikáciu.  AutoCheckTM mód
poskytuje nízkoimpedančný vstup (cca 2.5kΩ na nízkom napätí), čo je neoceniteľná vlastnosť
pre precíznu indikáciu fundamentálnych signálov, teda  pre spoľahlivé rozlíšenie medzi živým a
neživým vodičom elektrickej inštalácie.

Výstraha:
Vstupná impedancia v  AutoCheckTM móde je variabilná, rastie prudko z pôvodných  2.5kΩ  na

niekoľko  stoviek  kΩ  pri  vyšších napätiach.  “LoZ” zobrazené na   LCD prístroji  upozorňuje

užívateľa, že  meria na nízkej impedancii. Počiatočný špičkový prúd, napr. pri pripojení 1000V

AC zdroja, môže dosiahnuť  až 566mA (1000V x 1.414 / 2.5kΩ), pričom behom zlomku sekundy

prudko poklesne na  približne 3.8mA (1000V x 1.414 / 375kΩ). Preto nepoužívajte AutoCheckTM

mód v obvodoch, ktoré by mohli byť poškodené takto nízkou impedanciou prístroja. V takýchto

prípadoch použite štandardné vysoko impedančné funkcie  V= alebo V~.

Meranie  jednosmerného(DC)  a  striedavého(AC)  napätia  a  frekvencie  siete  
(DCV, ACV, & Line Frequency functions)

Otočný prepínač funkcií prepnite do polohy označenej symbolmi V= alebo V~. K aktivácii alebo
deaktivácii funkcie "frekvencia siete"  zatlačte tlačítko HZ a podržte ho dlhšie ako 1 sekundu. 

DCV ACV
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Poznámky:
*Vstupná citlivosť sa mení automaticky so zmenou rozsahu. 6V rozsah má najvyššiu citlivosť a
1000V rozsah najnižšiu. Odporúča sa merať najprv úroveň signálu (napätie alebo prúd)  a
potom aktivovať  funkciu  "Hz".  Tým sa automaticky nastaví  najvhodnejšia  prahová úroveň
( trigger level). Stláčaním tlačítka RANGE môžete manuálne vybrať inú úroveň citlivosti. Ak je
zobrazovaný údaj nestabilný, znížte citlivosť prístroja, aby ste obmedzili prípadný elektrický
šum. Ak prístroj zobrazuje nulu, vyberte vyššiu citlivosť.  

*K indikácii  vstupného  rozsahu (citlivosti)  je  využitý  pruhový diagram LCD displeja  (Bar-
graph). Počtu indikovaných bodov zodpovedá príslušný rozsah.  1/2/3/4 zobrazených bodov
indikuje 6/60/600/1000V, 6/10/-/-A, 60/600/-/-mA alebo 600/6000/-/-µA, čo korešponduje s
funkciami V, A, mA or µA. ( “-” znamená, že rozsah nie je dostupný.)

*Funkcia  "Hz" na rozsahu "mV" je navrhnutá špeciálne pre meranie frekvencie logických
obvodov (skupiny 3V alebo 5V). 

meranie odporu Ω, kontinuity ,  kapacity ||, test diód  

Otočný prepínač funkcií prepneme do polohy označenej symbolmi diódy, Ω a kondenzátora a
opakovaným stláčaním tlačítka SELECT vyberieme požadovanú funkciu.
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Upozornenia

* Pred meraním vybite kondenzátory! Kondenzátory o veľkej kapacite by sa mali vybíjať cez
vhodný rezistor.
*Dávajte pozor, aby ste funkcie pre meranie rezistancie a kontinuity nepoužívali v obvodoch
pod napätím. Výsledkom by boli nesprávne namerané hodnoty a mohlo by prísť k poškodeniu
prístroja.  V  mnohých  prípadoch,  ak  chceme  docieliť  presné  namerané  hodnoty,   musí  byť
podozrivý komponent odpojený od el. obvodu. 
*Funkcia kontinuity obvodov je vhodná na kontrolu celistvosti (prezváňanie) vedení, kontrolu
funkcie vypínačov a pod. Neprerušený vodič je signalizovaný nepretržitým zvukovým signálom.
*Normálny úbytok napätia v priepustnom smere u neporušenej kremíkovej diódy  sa pohybuje
v rozsahu  0.400V ÷ 0.900V. Vyšší údaj indikuje poškodenú diódu. Ak displej zobrazuje nulu,
polovodičový prechod je skratovaný, dióda je teda tiež poškodená, rovnako tak aj v prípade, že
údaj je “OL“. Ak pripojíme diódu v závernom smere, displej zobrazuje „OL“ ak je dióda dobrá.
Iný údaj zobrazený v závernom smere poukazuje na poškodenie diódy.

Meranie teploty ℃  & ℉ , DCmV a ACmV 

Otočný prepínač funkcií prepneme do polohy označenej symbolmi Temp a mV 
a opakovaným stláčaním tlačítka SELECT vyberieme požadovanú funkciu.

Poznámka: 
Dávajte pozor, aby ste teplotnú sondu Bkp60 pripojili so správnou  ± polaritou. Tiež môžete použiť 
adaptér Bkb32 (voliteľné príslušenstvo).
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Meranie prúdu μA, mA, and A 

Otočný prepínač funkcií prepnite do polohy označenej symbolmi mA, A alebo µA a opakovaným
stláčaním tlačítka SELECT vyberte požadovanú funkciu.

Poznámka: 

Pri meraní v 3-fázovom systéme musí byť mimoriadna pozornosť venovaná hodnote napätia
medzi  fázami,  ktoré  je  výrazne  väčšie  ako  fázové  napätie  voči  zemi.  Aby  ste  zabránili
náhodnému prekročeniu  napäťovej  hodnoty ochrannej poistky,  vždy dimenzujte ochranné
poistky na medzifázové hodnoty napätia.
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Detekcia elektrické poľa (EF - Detection) 

Otočný prepínač funkcií prepneme do polohy pre meranie napätia "V" alebo prúdu "A". Tlačítko
EF podržíme zatlačené viac ako jednu sekundu, pokým sa prístroj neprepne do režimu detekcie
elektrického  poľa  "EF  Detection  feature".  Displej  multimetra,  akonáhle  je  pripravený  na
meranie, zobrazí údaj "E.F." Sila el. poľa je na displeji indikovaná sériou segmentov pruhového
grafu a sprevádzaná variabilným tónom.

● bezkontaktná detekcia: detekčná anténa  elektrického poľa je umiestnená v pravom 
hornom rohu prístroja. Je to ideálny spôsob sledovania a vyhľadávania el. vedení a lokalizácie 
poruchových miest v el. rozvodoch. 

● kontaktná detekcia testovacou sondou: Pre presnejšiu indikáciu živých vodičov použite 
kontaktné merania s využitím červenej (+) sondy.

Možnosti pripojenia prístroja k PC
Prístroj je pre dátovú komunikáciu s PC vybavený sériovým komunikačným portom RS232. Port
je umiestnený v zadnej časti tela prístroja. Dátový výstup RS232 povolíte stlačením tlačítka
HOLD počas zapínania prístroja. Na prepojenie multimetra s PC treba dokúpiť modul  BRUA20X
(voliteľné  príslušenstvo).  Modul  umožňuje  pripojenie  do  RS232  portu  alebo  USB  portov
počítača.

Záznam MAX/MIN hodnôt v rýchlom režime (20x za sekundu)
Zatlačením tlačítka REC sa aktivuje záznamový mód  MAX/MIN. LCD displej zobrazí nápis “MAX
MIN”  a frekvencia  záznamu  sa  zvýši  na  20x  za  sekundu.  Multimeter  zapípa  vždy,  keď  je
dosiahnuté nové maximum alebo minimum. Záznamový mód MAX/MIN vypneme zatlačením
tlačítka  REC po  dobu  dlhšiu  ako  jedna  sekunda.  Automatické  prepínanie  rozsahov zostane
funkčné,  pričom  automatické  vypnutie  prístroja  (Auto-Power-Off)  je  v tomto  režime
automaticky vypnuté.
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5ms CREST capture mode

Krátkym stlačením tlačítka  CREST  aktivujeme funkciu   CREST  (Instantaneous  Peak-Hold  =
okamihové snímanie špičky), ktorá umožňuje zachytiť napäťové alebo prúdové špičky krátke až
5ms. LCD displej zobrazí nápis “C” & “MAX” a zapípa vždy po dosiahnutí  novej maximálnej
alebo minimálnej hodnoty. Krátkym stlačením tlačítka prejdeme do sekvenčného zobrazovania
údajov.   Funkciu  CREST  vypneme  zatlačením  tlačítka  na  dobu  dlhšiu  ako  jedna  sekunda.
Automatické  prepínanie  rozsahov  zostane  funkčné,  pričom  automatické  vypnutie  prístroja
(Auto-Power-Off) je v tomto režime automaticky vypnuté.

Podsvietenie  LCD displeja 

Zatlačením tlačítka SELECT na dobu dlhšiu ako  1 sekunda zapneme podsvietenie LCD displeja.
Podsvietenie sa automaticky vypína po 32 sekundách.

Hold

Krátke zatlačenie tlačítka  HOLD spôsobí "zamrznutie" displeja s aktuálne zobrazeným údajom. 

Relatívna nula (Relative Zero mode)

Krátkym stlačením tlačítka REL nastavíme relatívnu nulu. Relatívna nula umožňuje užívateľovi v
prípade potreby nastaviť ako referenčnú hodnotu prakticky akýkoľvek zobrazený údaj vrátane
MAX/MIN. 

Manuálne alebo automatické prepínanie rozsahov
Krátkym  stlačením  tlačítka  RANGE  vyberieme  manuálne  prepínanie  rozsahov.  Opakovaným
stláčaním sa pohybujeme v rámci dostupných rozsahov zvolenej funkcie. Podržaním tlačítka na
dobu  dlhšiu  ako  1  sekunda  zapneme  späť  automatické  prepínanie  rozsahov,  ktoré  je
signalizované na LCD displeji nápisom AU. 

Poznámka: Manuálne prepínanie rozsahov nie je dostupné pre funkciu "Hz".

Vypnutie pípania

Zatlačením tlačítka RANGE počas zapínania prístroja dočasne vypneme pípanie, ktoré sprevádza
niektoré meracie funkcie. Pípanie zapneme vypnutím multimetra (otočný prepínač do polohy
OFF) a jeho opätovným zapnutím. 

Upozornenie na nesprávne pripojenie (Beep-Jack™ Input Warning)

Pri pripojení meracích šnúr do prúdových zdierok  μA, mA, alebo A a zároveň navolenej inej
funkcii (napr. napäťové funkcie) multimeter zapípa a zároveň zobrazí na displeji nápis “InEr”,
aby upozornil užívateľa, že hrozí poškodenie prístroja. 

Automatické vypnutie  (Auto-Power-Off (APO))

Funkcia automatického vypnutia slúži na predĺženie životnosti batérie a vypína multimeter po
cca 34 minútach nečinnosti.  To znamená, že ak obsluha počas tejto doby neprepne otočný
prepínač ani nezatlačí žiadne z tlačítok, multimeter sa automaticky prepne do APO módu. Takto
vypnutý prístroj "zobudíme" krátkym stlačením tlačítok SELECT, CREST alebo REC, prípadne
vypnutím multimetra  otočným prepínačom (do  polohy  OFF)  a  opätovným  zapnutím.    Ak
multimeter nepoužívate, vždy ho vypínajte otočným prepínačom (prepnutím do polohy OFF).

Zablokovanie automatického vypnutia.

Tlačítkom  SELECT, zatlačeným  počas  zapínania  prístroja  môžeme  funkciu  automatického 
vypnutia (APO) dočasne vypnúť. Vypnutím multimetra otočným prepínačom (do polohy OFF) a 
opätovným  zapnutím funkciu opäť zapneme.
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Údržba prístroja

Výstraha
Aby ste predišli  úrazu elektrickým prúdom, vždy pred rozobratím  prístroja odpojte meracie
šnúry a vypnite ho nastavením otočného prepínača do polohy OFF. S odkrytým  prístrojom
nikdy nevykonávajte žiadne merania. Inštalujte iba poistky rovnakého druhu alebo ekvivalentné
náhrady.  

Čistenie a skladovanie

Prístroj pravidelne čistite handričkou navlhčenou v jemnom saponáte. Nepoužívajte agresívne
prípravky, ktoré by mohli telo prístroja poškrabať alebo rozleptať. Ak multimeter nepoužívate
dlhšie ako 60 dní, vyberte z neho batérie a uskladnite ich oddelene.

Riešenie problémov

Ak prístroj nefunguje, skontrolujte batérie, poistky, meracie šnúry a ak je to potrebné, vymeňte
ich.   Prekontrolujte postup merania, či zodpovedá popisom uvedeným v tomto manuáli. 

Ak bol napäťový vstup vystavený veľkému prepätiu (úder blesku alebo rázová vlna spôsobená
spínaním vo vysoko induktívnych obvodoch) či už nehodou, alebo abnormálnymi prevádzkovými
podmienkami, prerušia sa sériové tavné odpory fungujúce ako prepäťové poistky, aby ochránili
obsluhu  aj  prístroj.  Tieto  sériové  odpory  a iskrištia  by  mali  byť  vymenené  kvalifikovaným
technikom. 

Použité batérie a poistky

Batérie: monočlánky 1.5V AAA.... 2ks
Poistky: Poistka FS1 pre μA/mA prúdový vstup: ......  0.63A/500Vac, IR 150kA, F typ;

Poistka FS2 pre         A prúdový vstup: ....... 10A/600Vac, IR 100kA, F typ

Výmena batérií a poistiek:

Odskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú zadný panel prístroja. Po jeho odobratí získate prístup k
napájacím batériám a poistkám. Vymeňte ich a panel naskrutkujte naspäť. 
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Všeobecná špecifikácia

Display: 3-5/6 digits 6,000 counts ( 3-5/6 číslicový, zmena rozsahu po prekročení 5999)
Obnovovacia frekvencia: nominálne 5x za sekundu
24 Segmentový stĺpcový diagram (Bar graph): max.40x za sekundu 
Prevádzková teplota: 0°C to 40°C
Relatívna vlhkosť: maximálna 80% pre teplotu do 31°C s lineárnym poklesom na
50% do 40°C
Nadmorská výška: prevádzka do 2000m
Skladovacia teplota: -20oC ~ 60oC, < 80% relatívnej vlhkosti. (s vybratými batériami))
Teplotný koeficient: nominálne  0.15 x (špecifikovaná presnosť)/ °C @ (0°C ~
18°C alebo 28°C ~ 40°C), alebo iný, ak je špecifikované
Snímanie: elma251, elma252, & elma255: priemerované snímanie
                  elma 257: True RMS snímanie
Stupeň znečistenia: 2
Bezpečnosť: Dvojitá izolácia podľa IEC61010-1 2. ed., EN61010-1 2. ed., UL61010-1 2. ed.
& CAN/CSA C22.2 No. 61010.1-0.92 kategórie II 1000V, CAT III 600V and CAT IV 300V AC &
DC
Ochrana proti prepätiu: 6.5kV (rázová vlna 1.2/50µs)
Terminály (to COM) kategórie merania:
V : Kategória II 1000V, CAT III 600V and CAT IV 300V
AC & DC. mAµA :  Kategória III 500Vac and 300Vdc.
A : Kategória III 600Vac and 300Vdc.
E.M.C. : spĺňa požiadavky EN61326-1:2006 (EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-
4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, , EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11)
v rádiofrekvenčnom poli 3V/m:
kapacitancia nie je špecifikovaná
Celková presnosť = špecifikovaná presnosť  +100 digits 
Výkon nad  3V/m nie je špecifikovaný
Ochrana proti preťaženiu:

uA & mA: 0.63A/500Vac, IR 150kA @500Vac
A:  10A/600Vac IR 100kA @600Vac V:  1050 Vrms, 1450
Vpeak
AutoCheckTM, mV, Ohm & ďalšie: 600 Vrms
Low Battery: približne pod 2.3V
zdroj : monočlánky 1.5V AAA  2ks
spotreba (typická): 3.5mA 
spotreba v režime  APO (typická): 10μA
nastavenie APO: nečinnosť po 34 minútach
rozmery: 161*80*50mm D*Š*V (s puzdrom)
hmotnosť: približne 340 gramov (s puzdrom)
špeciálne vlastnosti: AutoCheckTM V & Ω (iba elma255 & 257); Auto-rozsah MAX/MIN
záznam (iba elma255 & 257); Crest mode (Peak Hold,  iba elma255 & elma 257s),
podsvietené LCD (iba elma255 & elma257); Auto-rozsah relatívna nula; Display Hold;
detekcia el. poľa (NCV); možnosť prepojenia s PC; detekcia nesprávne pripojeného vstupu
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Elektrická špecifikácia

Presnosť  je  vyjadrená  ako   +/-  (%  zobrazovaného  údaja  +  počet  číslic)  alebo  inak,  ak  je
špecifikované; merané pri  teplote 23oC +/- 5oC a relatívnej vlhkosti <75%.

Presnosť modelu  True RMS elma257 ACV & ACA je špecifikovaná od 5 % do 100 % z rozsahu,
alebo inak, ak je špecifikované. Maximum Crest Factor je <3:1 pre plný rozsah & <6:1 pre
polovicu  rozsahu  a  s  danými  frekvenčnými  komponentami  leží  v  rámci  špecifikovanej
frekvenčnej šírky pásma aj pre nesínusové signály.

striedavé napätie (AC)

rozsah  presnosť

50Hz ~ 400Hz

60.00mV, 600.0mV
1.0% + 5d

6.000V, 60.00V, 600.0V, 1000V

CMRR: >60dB @ DC to 60Hz, Rs=1kΩ

Vstupná impedancia: 10MΩ, 50 pF nominal

AutoCheckTM_ACV (iba elma255 & elma257)

rozsah  presnosť

50Hz/60Hz

1.000V ~ 1000V 1.4% + 5d

AutoCheckTM Lo-Z ACV prah: > 1V nominal

vstupná impedancia v režime  "AutoCheckTM Lo-Z ACV "
počiatočná  nominálna  hodnota  je  približne   2.5kΩ,  120pF;  impedancia  narastá  prudko,
behom zlomku sekundy dosiahne svoju typickú hodnotu pre práve merané napätie. Typické
hodnoty impedancie verzus zobrazované napätia sú:
15kΩ @100V
100kΩ @300V
250kΩ @600V
375kΩ @1000V

Ohm

rozsah  presnosť

600.0Ω, 6.000KΩ, 60.00KΩ, 600.0KΩ 0.5%+4d

6.000MΩ 0.7%+4d

60.00MΩ 1.2%+4d

Napätie naprázdno:   typicky 0.45VDC

jednosmerné napätie (DC)

rozsah presnosť

60,00mV 0,4%+5d
600.0mV 0.2%+3d
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6.000V, 60.00V, 600.0V, 1000V

NMRR: > 60dB @ 50Hz/60Hz

CMRR: > 100dB @ DC, 50Hz/60Hz; Rs=1kΩ
vstupná impedancia: nominálna 10MΩ, 50 pF 

AutoCheckTM_DCV (iba  elma255 & elma257)

rozsah presnosť

1.000V ~ 1000V 1.3% + 3d

AutoCheckTM Lo-Z DCV  prah: nominal > +1.0VDC & < -1.0VDC 

vstupná impedancia v režime  "AutoCheckTM Lo-Z DCV "
počiatočná nominálna hodnota je približne  2.5kΩ, 120pF; impedancia narastá prudko, 
behom zlomku sekundy dosiahne svoju typickú hodnotu pre práve merané napätie. Typické 
hodnoty impedancie verzus zobrazované napätia sú:
15kΩ @100V
100kΩ @300V
250kΩ @600V
375kΩ @1000V

AutoCheckTM_Ohm (iba  elma255 & elma257)

rozsah 1) presnosť

00.00Ω ~ 60.00MΩ 1.2% + 10d
Napätie naprázdno:  ...................typicky  0.45VDC 
1)AutoCheckTM Ohm    prah: .....nominal < 10.00MΩ 

CREST Mode (iba elma255 & elma257)
presnosť: špecifikovaná presnosť plus 150 digits pre zmeny > 5ms 

RECORD Mode (iba elma255 & elma257)
presnosť: špecifikovaná presnosť plus 100 digits pre zmeny > 100ms 

kapacita (iba: elma252, elma255 & elma257)

rozsah presnosť*

60.00nF, 600.0nF 2.0%+5d

6.000μF, 60.00μF, 600.0μF 1.5%+5d

3000μF 2.0%+5d

*Presnosť s fóliovým kondenzátorom alebo lepšia
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tester diód 

rozsah presnosť

1.000V 1.0% + 3d

testovací prúd : 0.56mA typicky

Napätie naprázdno: < 1.8VDC typicky

jednosmerný prúd (DC) 
rozsah presnosť napäťová záťaž

600,0µA 0,5%+5d

0,10mV/µA

6000µA 0,5%+3d

60,00mA 0,5%+5d

1,7mV/mA

600,0mA 0,5%+3d

6,000A 1,2%+6d

0,03V/A

8,00A 1,8%+6d

1) 8A trvalý, >8A do 15A max. 30 sec. s 5 min. prestávkou na ochladenie

striedavý prúd  (AC) 
rozsah presnosť napäťová záťaž

50HZ ~ 400HZ

600,0µA, 6000µA

1,0%+3D

0,10mV/µA

60.00mA, 600.0mA 1,7mV/mA

6,000A 1.2%+6d

0.03V/A
8,00A1 1,8%+6d
1) 8A trvalý, >8A do 15A max. 30 sec. s 5 min. prestávkou na ochladenie

Teplota (iba: elma252, elma255 & elma257)

rozsah presnosť

-50 oC ~ 1000 oC 0.3% + 3d

-58 oF ~ 1832 oF 0.3% + 6d
nie sú zahrnuté vlastnosti termočlánku

zvukový tester kontinuity obvodov
zvukový signál je použitý v rozsahu 10Ω až 80Ω
Čas odozvy: 32ms

logická úroveň Hz (funkcia "mV")
rozsah citlivosť

(obdĺžnikový priebeh)
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5.00 Hz ~ 500.0 kHz 3V špica

5.00 Hz ~ 1.000 MHz 5V špica

Presnosť: 0.03%+2d

Hz (Line) @ ACV, DCV, Prúd & AutoCheckTM

Funkcia
Citlivosť

Rozsah
(Sin RMS)

6V 0.4V 10Hz - 10kHz

60V 4V 10Hz - 50kHz

600V 40V 10Hz - 50kHz

1000V 400V 45Hz - 1kHz

600μA 40μA 10Hz - 10kHz

6000μA 400μA 10Hz - 10kHz

60mA 4mA 10Hz - 10kHz

600mA 40mA 10Hz - 10kHz

6A 1A 10Hz - 1kHz

10A 6A 10Hz - 1kHz
Presnosť: 0.03%+3d

Bezkontaktná detekcia elektrického poľa

Typické napätie
 Bar-Graph 
Indikácia

  20V   (tolerancia: 10V ~ 36V) -

  55V   (tolerancia: 23V ~ 83V) - -

110V (tolerancia: 59V ~ 165V) - - -

220V (tolerancia:124V ~ 330V) - - - -

440V (tolerancia:250V & 1000V) - - - - -

Indikácia: Bar-graph segmenty a zvukový tón sa menia úmerne sile elektrického poľa.

Detekovaná frekvencia:  50/60Hz
Detekčná anténa: umiestnená v pravom hornom rohu prístroja.
Detekcia el. poľa kontaktnou sondou: Pre oveľa presnejšiu indikáciu živých vodičov, ako
napr. rozlíšenie medzi živými vodičmi  a uzemnením, použite červenú (+) testovaciu sondu
pre priame kontaktné meranie. 

Príslušenstvo: pár testovacích šnúr; nainštalované batérie; užívateľská príručka; 
termočlánok typu-K BKP60 banánik (iba elma252, elma255 & elma257)

Voliteľné príslušenstvo: USB interface kit BRUA-20X; Magnetický držiak BMH-01; 
BKB32 adaptér na K- type socket .

Elso Philips Service, spol. s r.o., Jilemnického 2/53, 91101 Trenčín, Slovakia, www.elso.sk, strana: 17 / 18

http://www.elso.sk/


riešenia na presné meranie – www.elso.sk

Obmedzená záruka

Záruka sa vzťahuje na vady materiálu a výroby po dobu 2 rokov a môže byť uplatnená iba 
originálnym odberateľom. Počas záručnej doby výrobca vymení, prípadne opraví chybnú jednotku 
podľa svojich možnosti. Táto záruka sa nevzťahuje na poistky, jednorazové batérie alebo 
poškodenie spôsobené  nesprávnym používaním, zanedbaním predpísanej údržby, nehodou, 
neautorizovanou opravou, modifikáciou, kontamináciou alebo neobvyklými podmienkami pri 
narábaní a práci.

Všetky záruky, ktoré vyplývajú z kúpy tohto produktu vrátane, ale nie limitovane k zárukám 
predaja a vhodnosti pre daný účel, sú obmedzené na vyššie uvedené.

Zákony niektorých štátov a krajín sú rôzne, preto sa tieto limitácie na vás nemusia vzťahovať.

Informácie o výrobku:  http://www.elso.sk/product.php?id_product=2544   

Upozornenie:

Odovzdajte  použité  batérie  do  zberní  na  to  určených.  V  prípade  poškodenia  alebo  otvorenia
prístroja používateľom nastáva strata záruky.

Obsah tohto návodu a špecifikácie podliehajú zmene bez predchádzajúceho oznámenia. Akékoľvek
ďaľšie  šírenie  alebo  ďalšie  používanie  formou  šírenia,  kopírovania,  ďalšieho  spracovania  alebo
úpravou či ďalšie rozmnožovanie je bez výslovného súhlasu zakázané. 

Elso Philips Service spol. s r.o. © Všetky práva vyhradené.

Kontakt:
Elso Philips Service, spol. s r.o., Jilemnického 2/53, 91101 Trenčín, Slovakia
tel: +421 32 6582410, +421 32 7431690, fax: +421 32 6582592, http://www.elso.sk
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