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1. Informacje ogólne 

1.1 Prawa autorskie 
© 2018 FLIR Systems Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część oprogramowania 
zawierającego kod źródłowy nie może być powielana, przekazywana ani transkrybowana lub 
tłumaczona na jakikolwiek język lub język komputerowy w jakiejkolwiek formie ani za pomocą 
jakichkolwiek środków elektronicznych, magnetycznych, optycznych, manualnych ani w jakikolwiek 
inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody FLIR Systems. 
Niniejsza dokumentacja nie może być w całości ani w części kopiowana, reprodukowana, 
powielana, tłumaczona lub przesyłana na jakikolwiek nośnik elektroniczny ani przekazywana w 
formie umożliwiającej odczyt maszynowy bez uprzedniej pisemnej zgody FLIR Systems. 
Nazwy i znaki pojawiające się na opisywanych produktach są zastrzeżonymi znakami towarowymi 
lub znakami towarowymi firmy FLIR Systems albo jej podmiotów zależnych. Wszystkie pozostałe 
znaki towarowe, nazwy handlowe lub nazwy firmowe wymienione w niniejszym dokumencie są 
używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i są własnością poszczególnych właścicieli. 

1.2 Kontrola jakości 
Produkty są opracowywane i wytwarzane w ramach Systemu Zarządzania Jakością certyfikowanego 
zgodnie z normą ISO 9001. 
Firma FLIR Systems realizując politykę ciągłego rozwoju zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian i ulepszeń dowolnego produktu bez wcześniejszego powiadomienia. 

1.3 Dokumentacja 
Aby uzyskać dostęp do najnowszych podręczników i informacji, przejdź do zakładki „Pobieranie” 
pod adresem: http://support.flir.com. Rejestracja online zajmuje tylko kilka minut. W obszarze 
pobierania znajdują się również najnowsze wersje podręczników dotyczące innych naszych 
produktów, a także podręczniki dotyczące produktów archiwalnych i wycofanych. 

1.4 Utylizacja odpadów elektronicznych 
Podobnie jak większość urządzeń elektrycznych, urządzenie należy utylizować w 
sposób przyjazny środowisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
odpadów elektronicznych. 

Dokładniejszych informacji udzieli przedstawiciel handlowy FLIR Systems. 

http://support.flir.com/
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2. Wprowadzenie 
Dziękujemy za zakup testera napięcia, prądu i ciągłości obwodu FLIR VT8. 

Seria VT8 to testery elektryczne z licznymi funkcjami o konstrukcji z otwartą szczęką, umożliwiające 
pomiar rzeczywistej wartości skutecznej. VT8-600 to urządzenie odpowiednie dla wartości 100 
A/600 V, natomiast VT8-1000 dla 200 A/1000 V. 

Służy do pomiaru napięcia prądu zmiennego/stałego, natężenia prądu zmiennego/stałego, 
rezystancji, ciągłości oraz pojemności elektrycznej. Do miernika dołączono również bezdotykowy 
detektor napięcia. 

Inne funkcje, które posiada to m.in. pamięć odczytu, tryb pomiaru różnicowego względem mierzonej 
wartości, latarka, podświetlenie wyświetlacza LCD oraz opcja automatycznego wyłączenia. 

Urządzenie jest dostarczane jako w pełni przetestowane i skalibrowane. Przy prawidłowym 
użytkowaniu zapewni wiele lat niezawodnej eksploatacji. Na naszej stronie internetowej 
(www.flir.com) znajdziesz najnowszą wersję instrukcji użytkownika, aktualizacje produktowe oraz 
informacje na temat rejestracji produktu i obsługi klienta. 

2.1 Funkcje 
 6000-stanowy (0 ~ 5999) cyfrowy ekran 

 Wyświetlacz LCD z podświetleniem o wysokiej/niskiej intensywności 

 Pomiary napięcia prądu zmiennego o rzeczywistej wartości skutecznej 

 Dokładność pomiaru napięcia prądu stałego 0,8% 

 Tryb Pamięć odczytu blokuje wyświetlony odczyt 

 Funkcja pomiaru różnicowego względem mierzonej wartości prądu stałego 

 Automatyczne wyłączanie zasilania (APO) 

 Pomiary natężenia prądu zmiennego/stałego to 100 A (VT8-600) oraz 200 A (VT8-1000) 

 Pomiary natężenia prądu zmiennego/stałego to 600 V (VT8-600) oraz 1000 V (VT8-1000) 

 Bezdotykowy detektor napięcia 

 Wizualne i dźwiękowe powiadomienia o ciągłości obwodu 

 Wskaźnik niskiego poziomu baterii  

 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (VT8-1000) 

 CAT III 600 V / CAT IV 300 V (VT8-600) 

2.2 Akcesoria 
Do serii VT8 dołączono przewody probiercze, wydrukowaną skróconą instrukcję obsługi, baterie 
i futerał. 
Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy FLIR. 
W razie potrzeby wymiany przewodów probierczych, wybierz te, które spełniają lub przekraczają 
podane wymagania: podwójna izolacja, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A (VT8-1000) lub CAT III 
600 V, CAT IV 300 V, 10 A (VT8-600) 

http://www.extech.com/
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3. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
W celu zachowania bezpieczeństwa podczas obsługi miernika oraz prac serwisowych dokładnie 
zapoznaj się z tymi instrukcjami i ich przestrzegaj. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować 
poważne obrażenia. 

Urządzenie zaprojektowano i wyprodukowano zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 
elektronicznych urządzeń pomiarowych GB4793 oraz normami bezpieczeństwa IEC61010-1 oraz 
IEC 61010-2-032, a także z normami bezpieczeństwa w zakresie podwójnej izolacji, o kategorii 
wytrzymałości udarowej CAT III 1000 V, CAT IV 600 V (VT8-1000) lub CAT III 600 V, CAT IV 300 V 
(VT8-600) oraz poziomie zanieczyszczenia 2. Z urządzenia należy korzystać w sposób zgodny z 
opisem w podręczniku użytkownika oraz skróconej instrukcji obsługi – w przeciwnym razie może do 
zagrożenia bezpieczeństwa.  

Zgodność z normami bezpieczeństwa UL 61010-1, 61010-2-030, 61010-2-032, oraz 61010-2-033; 
certyfikowane zgodnie z przepisami CSA C22.2 nr 61010-1, 61010-02-030, IE CSTD 61010-2-032 
oraz 61010-2-033. 

 OSTRZEŻENIE 

Oznaczenie OSTRZEŻENIE wskazuje warunki i działania, które mogą spowodować OBRAŻENIA 
CIAŁA lub ŚMIERĆ. 

 Podczas dotykania przewodów probierczych lub sond zawsze trzymaj ręce i palce za osłoną. Aby uniknąć 
porażenia prądem, nie dotykaj odsłoniętych przewodów elektrycznych, złącz, nieużywanych gniazd 
wejściowych ani badanych obwodów. 

 Przed otwarciem komory baterii lub obudowy licznika zdejmij przewody probiercze z miernika. 

 Używaj miernika jedynie w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkownika lub instrukcji skróconej, 
aby uniknąć zagrożenia zdrowia. 

 Pamiętaj, aby używać odpowiednich zacisków, pozycji przełącznika i zakresów podczas wykonywania pomiaru. 

 Sprawdź działanie miernika i zmierz napięcie w zweryfikowanym miejscu. Jeśli miernik będzie reagować 
nietypowo lub gdy pojawią się wątpliwości dotyczące integralności, oddaj go do punktu serwisowego. 

 Nie doprowadzaj napięcia wyższego niż nominalne, które oznaczono na mierniku, między zaciskami ani 
między zaciskiem a uziemieniem. 

 Nie doprowadzaj zacisków do napięć powyżej 1000 V prądu zmiennego/stałego (VT8-1000) lub 600 V 
prądu zmiennego/stałego (VT8-600), aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia testera. 

 Zachowaj ostrożność przy pomiarze napięcia prądu zmiennego powyżej 30 V mierzonego wartością 
skuteczną, napięcia prądu zmiennego o wartości szczytowej 42 V lub napięcia prądu stałego 60 V. W 
przypadku tych wartości napięcia istnieje ryzyko porażenia prądem. 

 Aby uniknąć błędnych odczytów, które mogą doprowadzić do porażenia prądem i obrażeń, wymień 
baterie, gdy tylko zauważysz oznaczenie niskiego poziomu naładowania baterii. 

 Odłącz źródła zasilania od testowanego obwodu oraz rozładuj kondensatory wysokiego napięcia przed 
pomiarem rezystencji, ciągłości, diod i pojemności. 

 Nie używaj miernika w otoczeniu wybuchowych gazów lub oparów. 

 Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, urządzenia nie wolno używać, gdy 
jest mokre ani wystawiać go na działanie wilgoci. 

 W przypadku dostępu do elementów będących POD NAPIĘCIEM w trakcie wykonywania pomiaru należy 
założyć niezbędną odzież ochronną. 
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 UWAGA 

Oznaczenie UWAGA wskazuje warunki i działania, które mogą spowodować USZKODZENIE 
miernika lub testowanego elementu. Nie wystawiaj miernika na działanie ekstremalnych 
temperatur i wilgotności. 

 Przed zmianą funkcji na (obrotowym) przełączniku odłącz przewody probiercze od punktów pomiaru. 

 Nie wystawiaj miernika na działanie ekstremalnych temperatur ani dużej wilgotności. 

 Nigdy nie ustawiaj miernika w pozycji pomiaru rezystancji, diody, pojemności, mikroamperów lub 
amperów podczas mierzenia napięcia w obwodzie zasilającym, ponieważ mogłoby to spowodować 
uszkodzenie miernika oraz testowanego elementu. 

Symbole bezpieczeństwa 

 
Ten symbol umieszczony obok innego symbolu odsyła do podręcznika 
użytkownika po dodatkowe informacje 

 
Ryzyko porażenia elektrycznego 

 Urządzenie zabezpieczony izolacją podwójną lub izolacją wzmocnioną 

 
Zgodne z dyrektywami UE 

 

TESTER SPEŁNIA STANDARDY IEC1010, DLA ZAKRESU PRZECIĄŻEŃ NAPIĘCIOWYCH 
KATEGORIA PRZECIĄŻENIA NAPIĘCIOWEGO I 
Urządzenia z KATEGORIĄ PRZECIĄŻENIA NAPIĘCIOWEGO I to sprzęt służący do podłączenia do obwodów, przy których 
dokonywane są pomiary, aby ograniczyć przejściowe przeciążenia napięciowe do odpowiednio niskiego poziomu. 
Wskazówka – przykłady to m.in. zabezpieczone obwody elektryczne. 
KATEGORIA PRZECIĄŻENIA NAPIĘCIOWEGO II 
Urządzenia z KATEGORIĄ PRZECIĄŻENIE NAPIĘCIOWEGO II to sprzęt energochłonny podłączony do instalacji stacjonarnej. 
Wskazówka – przykłady to m.in. sprzęt AGD, biurowy lub laboratoryjny. 
KATEGORIA PRZECIĄŻENIA NAPIĘCIOWEGO III 
Urządzenia z KATEGORIĄ PRZECIĄŻENIA NAPIĘCIOWEGO III to sprzęt podłączony do instalacji stacjonarnej. 
Wskazówka – przykłady to m.in. przełączniki w instalacjach stacjonarnych oraz niektóre urządzenia do zastosowań 
przemysłowych z podłączeniem stałym do instalacji stacjonarnej. 
KATEGORIA PRZECIĄŻENIA NAPIĘCIOWEGO IV 
Urządzenia z KATEGORIĄ PRZECIĄŻENIA NAPIĘCIOWEGO IV są do użytku przy źródle instalacji. 
Wskazówka – przykłady to m.in. mierniki elektryczne oraz podstawowe urządzenia służące do ochrony przed prądem 
przetężeniowym 
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4. Opis 

4.1 Opis miernika  
1. Bezdotykowy detektor napięcia 

2. Otwarta szczęka zacisku czujnika prądu 

3. Wskaźnik bezdotykowego detektora napięcia, lampka LED 

4. Przycisk latarki 

5. Obrotowy przełącznik funkcji 

6. Przycisk REL (Porównanie ) oraz ZERO 

7. Przycisk MODE (TRYB) 

8. Przycisk HOLD (PAUZA) oraz podświetlenie wyświetlacza LCD 

9. Ekran LCD 

10. Gniazdka przewodów probierczych 

11. Soczewki latarki 

12. Przewody probiercze w uchwytach 

13. Komora baterii 

14. Śrubka do komory 

Rys. 4-1 OPIS MIERNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 VT8-600_1000-pl-PL_AC   10/18 

4.2 Opis ikon na wyświetlaczu 
1. Automatyczne określanie zakresu 

2. Pamięć odczytu 

3. Tryb Porównanie (Relative) 

4. Funkcja zerowa prądu stałego (DC zero) 

5. Bezdotykowy detektor napięcia 

6. Wykrycie sygnału elektrycznego 

7. Automatyczne wyłączanie 
zasilania (APO) 

8. Stan naładowania baterii 

9. Jednostka miary i ikony  
funkcji pomiaru 

10. Cyfry na wyświetlaczu głównym 

11. Znak minus (ujemny)  

12. Prąd stały (DC) 

13. Prąd przemienny (AC) 
 Rys 4-2 EKRAN MIERNIKA 

4.3 Opisy przycisków 

MODE (TRYB): krótkie naciśnięcie powoduje przełączanie między funkcjami opisanymi w 

poniższej tabeli.  

Rys. 4-3 Przycisk funkcji MODE (TRYB) – tabela 

Pozycja przełącznika Funkcja przycisku Mode (tryb) 

 
Prąd zmienny < > Prąd stały 

 
Prąd zmienny < > Prąd stały 

 Ω >  >  > 
 

REL/ZERO: Krótkie naciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie trybu porównania. Tryb 

porównania dostępny jest jedynie dla natężenia prądu zmiennego/stałego, prądu zmiennego 
oraz pojemności elektrycznej. W trybie DCA krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie 
wartości na ekranie, a długie naciśnięcie wyjście z funkcji wyzerowania. 

H : Pamięć odczytu (krótkie naciśnięcie) oraz podświetlenie ekranu LCD (długie naciśnięcie 

powoduje niską intensywność, ponowne długie naciśnięcie wysoką intensywność, a kolejne 
długie naciśnięcie wyłączenie światła). Zobacz odpowiednią część na temat pamięci odczytu 
oraz podświetlenia wyświetlacza w sekcji 5, Obsługa. 

Przycisk latarki: Naciśnij krótko przycisk, aby włączyć światło, lub wyłączyć. 
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4.4 Obrotowy przełącznik funkcji – opis 
OFF: Miernik w pozycji wyłączenia (OFF) 

: Tryb natężenia prądu zmiennego/stałego (naciśnij przycisk MODE (TRYB), aby wybrać prąd 
zmienny lub stały) 

: Tryb napięcie prądu zmiennego/stałego (naciśnij przycisk MODE (TRYB), aby wybrać prąd 
zmienny lub stały) 

: Pozycja bezdotykowego wykrywania napięcia 

: rezystancja, ciągłość i pojemność (naciśnij przycisk MODE (TRYB), aby wybrać funkcję) 

5. Obsługa 

 UWAGA: Przed użyciem miernika dokładnie przeczytaj wszystkie komunikaty na temat 
bezpieczeństwa przedstawione w części na temat bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji. 

5.1 Zasilanie miernika w pozycji wł./wył. (ON/OFF) 
 Aby włączyć miernik, ustaw obrotowy przełącznik funkcji w położeniu dowolnej funkcji. Wymień 

baterie, jeśli urządzenie się nie włączy (patrz sekcja Konserwacja). 

 Aby wyłączyć miernik, ustaw przełącznik funkcji w pozycji OFF. 

 Miernik wyposażono w funkcję APO, powodującą automatyczne wyłączenie urządzenia po 15 
minutach bezczynności. 

 Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii  pojawia się na wyświetlaczu, gdy stan 
naładowania baterii nie jest wystarczający. 

5.2 Podświetlenie wyświetlacza 
Wyświetlacz LCD z podświetleniem o niskiej/wysokiej intensywności: 

 Kiedy podświetlenie ekranu LCD jest wyłączone, długie naciśnięcie przycisku  spowoduje 
aktywowanie podświetlenia o niskiej intensywności  

 Przy niskiej intensywności podświetlenia, długie naciśnięcie przycisku  po raz drugi spowoduje 
aktywowanie podświetlenia o wysokiej intensywności 

 Przy wysokiej intensywności podświetlenia, długie naciśnięcie przycisku  spowoduje 
wyłączenie podświetlenia ekranu LCD. 

5.3 Latarka 

Kiedy miernik jest włączony, krótkie naciśnięcie przycisku latarki (Worklight) po prawej stronie 
spowoduje włączenie/wyłączenie latarki. Częste korzystanie z podświetlenia znacznie skraca 
żywotność baterii. 

5.4 Pamięć odczytu 
Aby zablokować odczyt miernika na ekranie LCD, naciśnij krótko przycisk HOLD (PAUZA) (pamięć 
odczytu). Po włączeniu trybu pamięci odczytu na ekranie LCD pojawi się ikona „H”. Krótkie naciśnięcie 
przycisku HOLD (PAUZA) spowoduje powrót do zwykłego trybu pracy. Ikona „H” zniknie z wyświetlacza. 
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5.5 Uwagi dotyczące przewodów probierczych 
Osłony przewodów probierczych sondy można zdjąć w przypadku instalacji o kategorii CAT II 1000 
V. Użyj osłon przewodów probierczych sondy dla instalacji o kategorii CAT III 1000 V oraz CAT III 
600 V. Nie doprowadzaj do napięć > 1000 V natężenia prądu zmiennego/stałego (VT8-1000) oraz > 
600 V natężenia prądu zmiennego/stałego (VT8-600). Zdejmij zatyczki z miernika w miejscu, gdzie 
zostaną założone przewody probiercze przed podłączeniem ich do miernika. 

5.6 Pomiar napięcia – ostrzeżenia i uwagi 

 OSTRZEŻENIE: 
Zdejmij osłony przewodów probierczych sondy można zdjąć w przypadku instalacji z kategorią 
CAT II 1000 V. Użyj osłon przewodów probierczych sondy dla instalacji o kategorii CAT III 1000 V 
oraz CAT III 600 V.  

Nie doprowadzaj do napięć > 1000 V natężenia prądu zmiennego/stałego (VT8-1000) oraz 600 V 
natężenia prądu zmiennego/stałego (VT8-600). 

 UWAGA: podczas podłączania przewodów probierczych do obwodu lub testowanego 
urządzenia najpierw podłącz czarny przewód, a następnie czerwony, natomiast w trakcie 
zdejmowania, najpierw odłącz czerwony, a potem czarny. 

Odłącz sondy od testowanego obwodu po wykonaniu pomiaru. 

5.7 Prąd zmienny/stały – pomiar napięcia 
1. Włóż czarny przewód probierczy z wtykiem 

bananowym do zacisku ujemnego (COM), a czerwony 
przewód probierczy z wtykiem bananowym do 
zacisku dodatniego (V). 

2. Ustaw przełącznik funkcji w położenie . Przyciskiem 
MODE (TRYB) wybierz prąd zmienny lub stały.  

3. Przeczytaj komunikaty dotyczące ostrzeżeń i uwag i 
zdecyduj, czy należy użyć osłony przewodu 
probierczego sondy. 

4. Doprowadź końcówki przewodzące sondy do 
testowanego obwodu. W przypadku pomiarów 
natężenia prądu stałego przestrzegaj oznaczenia 
biegunów (czerwony przewód do bieguna 
dodatniego, a czarny do ujemnego). 

5. Odczytaj wartość na ekranie. Miernik ma funkcję 
automatycznego określania zakresu i jest w stanie 
określić odpowiednią liczbę w systemie dziesiętnym. 
W przypadku natężenia prądu stałego, gdy 
polaryzacja jest odwrócona, na ekranie zostanie 
wyświetlony symbol minusa (-) przed wartością. 

6. Wartość natężenia dla VT8-1000 wynosi 1000 V w 
przypadku prądu zmiennego/stałego, a dla VT8-600 
wynosi 600 V w przypadku prądu zmiennego/stałego. 

 

 

Rys. 5-1 Pomiary napięcia – prąd zmienny i stały 
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5.8 Pomiary prądu zmiennego/stałego 

 OSTRZEŻENIE: Nie należy mierzyć prądu w obwodzie, gdy napięcie wzrasta do wartości 
ponad 1000 V prądu zmiennego/stałego (VT8-1000) lub 600 V prądu zmiennego/stałego (VT8-
600). Może to spowodować uszkodzenie przyrządu lub obrażenia ciała u osób w pobliżu. 

 

 
 

Rys. 5-2 Testuj tylko jeden przewód 

 
1. Dopilnuj, aby przewody sondy nie były podłączone do miernika. 

2. Ustaw przełącznik funkcji w położenie  . 
3. Przyciskiem MODE (TRYB) wybierz prąd zmienny lub stały. W przypadku prądu stałego 

naciśnij przycisk ZERO, aby usunąć resztkowy magnetyzm przed testowaniem przewodu. 
4. Testuj tylko jeden przewód – umieść go możliwie jak najbliżej środka otworu szczęki. 
5. Odczytaj pomiar prądu na wyświetlaczu. Na ekranie pojawi się odpowiednia wartość w 

systemie dziesiętnym. W przypadku natężenia prądu stałego, gdy polaryzacja jest 
odwrócona, na ekranie zostanie wyświetlony symbol minusa (-) przed wartością.  

6. Maksymalna wartość prądu w przypadku urządzenia VT8-1000 wynosi 200 A, a w 
przypadku VT8-600 to 100 A. 
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5.9 Bezdotykowy detektor napięcia prądu zmiennego 

 OSTRZEŻENIE: Możliwe, że w obwodzie jest napięcie, nawet jeśli miernik nie wyda sygnału 
dźwiękowego ani wizualnego. Przed użyciem miernika zawsze sprawdź działanie, testując go na 
znanym obwodzie prądu zmiennego pod napięciem, a także skontroluj poziom naładowania 
baterii. 
 

Po wykryciu napięcia prądu zmiennego lub pola elektromagnetycznego > 100 V prądu 
zmiennego, zostanie to zasygnalizowane w następujący sposób: 

 Miernik wyda sygnał dźwiękowy (zabrzęczy) 

 Lampka LED zacznie migać 

 Na ekranie pojawi 1, 2, 3 lub 4 kreski 
Im większe natężenie pola elektrycznego, tym bardziej intensywne 
sygnały dźwiękowe i miganie lampki LED, a ponadto większa liczba 
kresek na wyświetlaczu. Jeśli miernik nie wyemituje sygnału, a lampka 
LED nie zacznie migać, to nadal nie oznacza, że nie ma napięcia; zawsze 
zachowaj ostrożność. 

1. Ustaw przełącznik funkcji w położenie  , aby wybrać tryb 
bezdotykowego wykrywania napięcia. 

2. Symbol EF jest wyświetlany na ekranie w tym trybie. Jeśli symbol 
EF nie jest wyświetlany, gdy przełącznik funkcji ustawiony jest w 
położeniu NCV, sprawdź, czy baterie nie są rozładowane – nie 
używaj miernika, jeśli symbol EF nie będzie widoczny. 

3. W celu przetestowania umieść miernik w pobliżu źródła energii 
elektrycznej. Końcówka miernika cechuje się najwyższą czułością. 

4. Po wykryciu źródła energii elektrycznej pojawi się sygnał 
dźwiękowy i wizualny, a na ekranie wyświetlone zostaną kropki. 

 

Rys. 5-3 BEZDOTYKOWY DETEKTOR NAPIĘCIA 
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5.10 Pomiary rezystancji 

 UWAGA: Odłącz testowane urządzenie od zasilania przed pomiarem. Nie testuj w 
przypadku obwodów lub urządzeń o napięciu prądu stałego o wartości 60 V lub prądu 
zmiennego 30 V. 

1. Włóż czarny wtyk bananowy przewodu probierczego do wejścia negatywnego (COM). 
Włóż czerwony wtyk bananowy przewodu 
probierczego do wejścia dodatniego (V/Ω). 

2. Ustaw przełącznik funkcji w położenie  . 

3. Naciśnij przycisk MODE (TRYB), aby wybrać Ω ikonę 
na wyświetlaczu.  

4. Doprowadź końcówki przewodzące sondy do 
testowanego obwodu lub elementu. Najlepiej 
odłączyć jedną stronę testowanego elementu, aby 
reszta obwodu nie zakłócała odczytu rezystancji. 

5. Aby odczytać wartości rezystancji, skorzystaj z 
przycisku REL (tryb porównania ), aby usunąć 
resztkową rezystancję z przewodu probierczego. 

6. Odczytaj wartość rezystancji na ekranie. Na ekranie 
pojawi się odpowiednia wartość w systemie 
dziesiętnym. Jeśli wartość odczytu znajdzie się poza 
zakresem, na wyświetlaczu pojawi się ikona OL. 

 

Rys. 5-4 POMIARY REZYSTANCJI 

 

 

 

 Pomiary rezystancji – wskazówki: 

 W przypadku wykrycia przerwanego obwodu lub gdy wartość rezystancji jest większa od 
maksymalnego zasięgu, na ekranie pojawi się symbol „OL”. 

 Przewody probiercze generują błąd w okolicach wartości 0,1 Ω～0,2 Ω przy pomiarach 

niskiej rezystancji. Użyj Trybu porównania, aby uzyskać prawidłowy odczyt. Przystaw 
przewody probiercze do siebie, naciśnij przycisk REL, a następnie dokonaj pomiaru niskiej 
rezystancji. Miernik odejmuje wartość zwarcia z odczytu. 

 Jeśli wartość sondy rezystancji przewodu probierczego jest większa niż 0,5 Ω przy zwarciu, 
sprawdź przewody probiercze i podłączenie. 

 Odczyt może zająć kilka sekund podczas pomiaru rezystancji większej niż1M Ω. Z reguły tyle 
to trwa. 

 W celu zachowania bezpieczeństwa nie dokonuj pomiarów obwodu o napięciu wyższym niż 
30 V prądu stałego lub zmiennego. 
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5.11 Pomiary ciągłości  
1. Włóż czarny przewód probierczy do zacisku ujemnego (COM), a czerwony przewód 

probierczy do zacisku dodatniego. 

2. Ustaw przełącznik funkcji w położenie  . 

3. Przyciskiem MODE (TRYB) wybierz tryb ciągłości . 

4. Doprowadź końcówki przewodzące sondy do testowanego przewodu lub obwodu. 

5. Jeśli rezystancja jest mniejsza niż 10 Ω, zostanie wyemitowany ciągły sygnał dźwiękowy. 
Jeśli wartość rezystancji wynosi między 10 a 100 Ω, może pojawić się sygnał dźwiękowy. W 
przypadku przerwanego obwodu na ekranie miernika pojawi się symbol OL. 

 

 
Rys. 5-5 POMIARY CIĄGŁOŚCI 

 

 Pomiary ciągłości – wskazówki: 

 Odłącz źródła zasilania od testowanego obwodu oraz rozładuj kondensatory przed 
pomiarem ciągłości. 

 Wartość napięcia w przerwanym obwodzie to około -3,5 V 

 Odłącz przewody probiercze od testowanego obwodu po wykonaniu pomiaru. 
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5.12 Pomiary pojemności 

 OSTRZEŻENIE:  aby uniknąć porażenia prądem, odłącz źródła zasilania od testowanego 
obwodu oraz rozładuj kondensator przed pomiarem ciągłości. Nie testuj w przypadku 
obwodów lub urządzeń o napięciu prądu stałego o wartości 60 V lub prądu zmiennego 30 V. 

1. Ustaw przełącznik funkcji w położenie  . 
2. Włóż czarny wtyk bananowy przewodu probierczego do wejścia negatywnego COM, a 

czerwony przewód probierczy z wtykiem bananowym 

do zacisku dodatniego  . 
3. Naciśnij przycisk MODE (TRYB), aby wybrać funkcję 

pojemności . 
4. Przyłóż końcówki przewodzące sondy do testowanego 

elementu. 
5. W przypadku niewielkich wartości pojemności 

skorzystaj z przycisku REL (tryb porównania ), aby 
odłączyć przewód probierczy i sondę. 

6. Odczytaj wartość pojemności na ekranie. 
7. Na ekranie pojawi się odpowiednia wartość w systemie 

dziesiętnym. 

 

Rys. 5-6 POMIARY POJEMNOŚCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pomiary pojemności – wskazówki: 

 W przypadku wykrycia zwarcia w kondensatorze lub gdy wartość pojemności jest większa 
od maksymalnego zasięgu, na ekranie pojawi się symbol „OL”. 

 Odczyt może zająć kilka sekund podczas pomiaru pojemności o wartości większej niż 600 
μF. 

 Aby zapewnić dokładny pomiar, rozładuj resztkowy ładunek elektryczny przed pomiarem 
pojemności. Podczas pracy z wysokonapięciowymi kondensatorami zachowaj maksymalną 
ostrożność, aby nie uszkodzić aparatury oraz uniknąć obrażeń. 

 Odłącz przewody probiercze od testowanego obwodu po wykonaniu pomiaru. 
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6. Konserwacja 

 OSTRZEŻENIE: aby uniknąć porażenia prądem, zdejmij przewody probiercze, odłącz miernik 
od obwodu oraz wyłącz miernik przed otwarciem obudowy. Nie podejmuj czynności przy 
otwartej osłonie. 

6.1 Wymiana baterii 
1. Wyłącz miernik. 

2. Zdejmij przewody probiercze z miernika. 

3. Odkręć śrubę krzyżakową z tyłu miernika i zdejmij klapkę baterii.  

4. Zdejmij klapkę baterii i włóż dwie nowe baterie AA prawidłową stroną. Przed ponownym 
użyciem złóż miernik. 

Baterie – wskazówki na temat bezpieczeństwa: Wyrzucaj baterie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; nigdy nie wrzucaj ich do ognia, ponieważ mogą eksplodować lub wyciekać. Jeśli 
miernik ma pozostawać nieużywany przez 60 dni lub dłużej, wyjmij baterie i przechowuj je 
osobno. Nie mieszaj baterii o różnych typach bądź poziomach naładowania; używaj baterii tego 
samego typu oraz o identycznym poziomie naładowania. 

 

Nigdy nie wyrzucaj zużytych baterii ani akumulatora do zwykłych odpadów domowych. 
Jako konsumenci, użytkownicy są prawnie zobowiązani dostarczyć baterie do odpowiednich 
punktów zbiórki, sklepu, którym kupiono baterie, lub dowolnego innego miejsca sprzedającego 
baterie. 

Utylizacja: Nie wyrzucaj tego urządzenia do odpadów komunalnych. Po upływie okresu przydatności 
użytkowej urządzenia należy je przekazać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego.  

 

6.2 Czyszczenie i składowanie 
Od czasu do czasu przetrzyj obudowę wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem, nie używaj 
materiałów ściernych ani rozpuszczalników.  
Jeśli urządzenie ma pozostawać nieużywane przez długi czas, wyjmij z niego baterie. 
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7. Dane techniczne 

7.1 Parametry elektryczne 
Dokładność jest podawana jako ± (% wartości odczytu + najmniej znacząca cyfra) przy temperaturze 

23C ±5C i wilgotności względnej <80%. Dokładność jest sprawdzana rok po kalibracji. 
 

Funkcja Zakres 
Postanowi

enie 
Dokładność 

(odczytu) 
Zabezpieczenie „OL” 

Natężenie prądu 
przemiennego 

100 A (VT8-600) 

200 A (VT8-1000) 
0,1 A ± (2,5% + 5 cyfr) 

100 A (VT8-600) 

200 A (VT8-1000) 

Rzeczywista wartość skuteczna, pomiar częstotliwości: 50 ~ 60 Hz 

Natężenie prądu 
stałego 

100 A (VT8-600) 

200 A (VT8-1000) 
0,1 A ± (2,5% + 5 cyfr) 

100 A (VT8-600) 

200 A (VT8-1000) 

Użyj funkcji zerowej prądu stałego, aby wyzerować wartość odczytu 

Napięcie prądu 
przemiennego 

6 V 0,1 V ± (1,2% + 2 cyfr) 

600 V (VT8-600) 
1000 V (VT8-1000) 

60 V 0,1 V ± (1,2% + 2 cyfry) 

600 V 0,1 V ± (1,5% + 2 cyfry) 

1000 V (VT8-1000) 1 V ± (1,5% + 3 cyfr) 

Rzeczywista wartość skuteczna napięcia ma zastosowanie dla zakresu 10% ~ 100% 
Impedancja wejścia: ≥ 10MΩ; Pomiar częstotliwości 45 ~ 66 Hz 

Napięcie prądu 
stałego 

6 V 0,1 V 
± (1,0% + 2 cyfry) 

600 V (VT8-600) 
1000 V (VT8-1000)  

60 V 0,1 V 

600 V 0,1 V ± (1,0% + 2 cyfry) 

1000 V (VT8-1000) 1 V ± (1,0% + 3 cyfry) 

Impedancja wejściowa: ≥ 10 MΩ 

Rezystancja 

600,0 Ω 0,1 Ω ± (1,2% + 2 cyfry) 

600 V prądu stałego 
(VT8-600) 

1000 V prądu stałego 
(VT8-1000) 

600 V prądu zmiennego 
  

6,000 kΩ 0,001 kΩ 

± (1,0% + 2 cyfry) 60,00 kΩ 0,01 kΩ 

600,0 kΩ 0,1 kΩ 

6,000 MΩ 0,001 MΩ ± (1,2% + 2 cyfry) 

60,00 MΩ 0,01 MΩ ± (1,5% + 5 cyfr) 

Ciągłość obwodu 

600,0 Ω 0,1 Ω ----- 

< 10Ω brzęczyk aktywny. 10Ω do 100Ω nieokreślono. > 100Ω brzęczyk wyłączony 
(symbol „OL”). Wartość napięcia w przerwanym obwodzie to około 1,2 V 
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Funkcja Zakres Postanowienie 
Dokładność 

(odczytu) 
Zabezpieczenie „OL” 

Pojemność  

60,00 nF 0,01 nF 

± (4,0% + 20 cyfr) 600 V prądu stałego 
(VT8-600) 

1000 V prądu stałego 
(VT8-1000) 

600 V prądu zmiennego 

600,0 nF 0,1 nF 

6,000µF  0,001 µF  

60,00 µF  0,01 µF  

600,0 µF  0,1 µF  

6,000 mF 0,001 mF ± (10%) 

60,00 mF 0,01 mF Tylko orientacyjnie 

Bezdotykowy 
detektor napięcia 
(NCV) 

≥100 Vrms; odległość ≤10 mm (powiadomienie LED/dźwiękowe) 
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7.2 Ogólne dane techniczne 
Ekran Backlit 6000-stanowy (0 ~ 5999) wielofunkcyjny LCD 

Aktualizacja wyświetlacza około 3 razy/sekundę 

Polaryzacja Automatyczne wyświetlanie dodatniego i ujemnego bieguna 

Wskazanie nieosiągnięcia/ symbol „OL” lub „-OL” 

przekroczenia zakresu  

Czujnik otwarcia szczęki Efekt Halla 

Otwór szczęki 15,5 mm 

Wpływ pola elektromagnetycznego 

 W przypadku zakłócenia polem elektromagnetycznym podczas 
wykonywania pomiaru może dojść do niestabilnych lub 
niedokładnych odczytów 

Maksymalne napięcie  wartość maksymalna dla każdego zacisku to 1000 V prądu 
zmiennego (wartość skuteczna)/prądu stałego (VT8-1000) lub 600 V 
prądu zmiennego (wartość skuteczna)/prądu stałego (VT8-600) 

Automatyczne wyłączanie Po 15 minutach bezczynności  

Temperatura pracy -10 ~ 50C (14 ~ 122F)  

Temperatura przechowywania -30 ~ 60C (-22 ~ 140F) 

Wilgotność względna maksymalnie 95%; 5 ~ 30C (41 ~ 86F) 

 maksymalnie 75%; 30 ~ 40C 

 maksymalnie 45%; 40 ~ 50C 

Wysokość robocza 2000 m 

Typ baterii 2 x 1,5 V AA (baterie alkaliczne) 

Wskaźnik niskiego poziomu baterii  pojawia się, gdy trzeba wymienić baterie 

Waga  300 g (10,6 oz), wliczając baterie 

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 210 x 53 x 35 mm (8,27 x 2,1 x 0,67 cala) 

Normy bezpieczeństwa Zgodne z normami EN61010-1, EN61010-2-032 oraz EN61010-2-033 

 VT8-600: CAT III 600 V, CAT IV 300 V 

 VT8-1000: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 

 Stopień zanieczyszczenia 2 

 dopuszczenie RCM, certyfikat cULus, CE 

Odporność na upadek 2 m 

Do użytku wewnątrz pomieszczenia 
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8. Pomoc techniczna 

Główna witryna internetowa http://www.flir.com/test 

Witryna pomocy technicznej http://support.flir.com 

Adres e-mail do pomocy technicznej TMSupport@flir.com 

Adres e-mail w sprawach serwisu/napraw Repair@flir.com 

Numer telefonu do pomocy technicznej +1 855-499-3662 opcja 3 (bezpłatny) 

9. Trzyletnia ograniczona gwarancja 
Ten produkt jest objęty trzyletnią ograniczoną gwarancją FLIR. Wejdź na 
www.flir.com/testwarranty aby zapoznać się z treścią trzyletniej ograniczonej gwarancji. 
Zarejestruj swój produkt na stronie internetowej, aby otrzymać bezpłatne roczne przedłużenie 
gwarancji. 

http://www.flir.com/test
http://support.flir.com/
mailto:TMSupport@flir.com
mailto:Repair@flir.com
http://www.flir.com/testwarranty
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Siedziba główna firmy 

FLIR Systems, Inc. 
2770 SW Parkway Avenue 
Wilsonville, OR 97070 USA 
Telefon: +1 503-498-3547 
 

Obsługa klienta 
Witryna pomocy technicznej   http://support.flir.com 
Adres e-mail do działu pomocy technicznej  TMSupport@flir.com 
Adres e-mail w sprawach serwisu/napraw Repair@flir.com 
Telefon do działu obsługi klienta   +1 855-499-3662 opcja 3 (bezpłatny) 
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