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Dane techniczne 
 
 

1. Dane techniczne ogólne 
 
Środowisko 
pracy 
Temperatura i 
wilgotność wzgl. 
składowania 
Temperatura i 
wilgotność 
wzgl. pracy 
Wytrzymałość 
na przebicie 

 
Normy, których 
wymagania są 
spełnione 

 
Efekt pól 
elektromagne-
tycznych w.cz. 
promieniowa-
nych 
Efekt pól elek-
tromagnetycz-
nych w.cz. 
przewodzonych 

W pomieszczeniach zamkniętych, 
stopień zanieczyszczenia 2, do 2000 m n.p.m. 
 
Od -20 do 50°C, ≤ 80% 
(brak kondensacji) 
 
Od 0 do 40°C, ≤ 80% 
(brak kondensacji) 
 
370 V AC, skuteczne (czułość prądowa: 1 mA) przez 
15 s, między gniazdami wyjściowymi a wyjściowymi. 
Bezpieczeństwo                                 EN61010 
Kompatybilność elektromagnetyczna EN61326 

 EN61000-3-2 
 EN61000-3-3 

 
 
5% w.p. przy 3 V/m 
gdzie w.p. - wartość pełnozakresowa 
 
 
3% w.p. przy 3 V 
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9445-03 - zasilacz sieciowy (SA110C-09GS-I, SINO-AMERICAN) 
 9 V, 1 A 
Napięcie znamionowe: od 100 do 240 V AC 
(Stabilizacja napięcia wyjściowego od zmian napię-
cia sieci w zakresie ±10% znamionowego U zas.) 

Znamionowa częstotliwość zasilania: 50/60 Hz 
Zasilanie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Czas pracy 
ciągłej 

Przewidywane przepięcia przejściowe: 2500 V. 
Znamionowa moc maksymalna: 6 VA 

Baterie alkaliczne LR6 x 4 szt. 
Znamionowe napięcie zasilania: 1,5 V DC × 4. 
Znamionowa moc maksymalna: 6 VA 

Akumulatory Ni-MH (HR6 × 4 szt.) 
Znamionowe napięcie zasilania: 1,2 V DC × 4 
Znamionowa moc maksymalna: 6 VA 

Gdy używa się akumulatorów Ni-MH (2500 mAh) 
(temperatura odniesienia 23°C) 
Ok. 200 minut (po pełnym naładowaniu, [CC:25mA], 
źródło 20 mA, obciążenie 250 Ω) 
Ok. 170 minut (po pełnym naładowaniu, [CV:25V], 
źródło 25 V, obciążenie 1 kΩ) 
Ok. 280 minut (po pełnym naładowaniu, [V:2.5V], przy 
zwartych gniazdach wejściowych) 

Wymiary Ok. 104 (dł.) × 180 (szer.) × 58 (wys.) [mm] 
(bez elementów wystających) 

Masa Ok. 570 g (bez baterii) 
Rezystancja wyj-
ściowa 
Rezystancja 
wejściowa 
Maksymalne na- 

CV: ≤ 300 mΩ 
TC: ≤ 5 Ω 
DCV: 1 MΩ ±1% 
DCA:  ≤ 30 Ω (włącznie z rez. bezpiecznika = ok. 15 Ω) 

pięcie wejściowe 28 V DC 

Maksymalny 
prąd wejściowy 

Znamionowe U 

 
28 mA DC 
 
28 V DC 

maks. do ziemi   Kategoria pomiarowa I 
(Przewidywane przepięcia przejściowe 330 V) 

Temp. i wilgot-
ność wzgl. gwar. 
dokładności 

 
23 ±5°C, ≤ 80% 
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Czas podgrzewania 5 min. 
 

Napięcie baterii (Znak niskiego napięcia baterii) 
Gdy pulsuje, to nie można zagwarantować dokładności. 

Czas gwaran-
towanej do-
kładności 
Metoda wypr. 
sygn. ze źródła 

 
Funkcje 
źródła 

 
Funkcje po-
miarowe 

 
Pomiar moni-
torowany 

 

 
 
 

Funkcje 
dodane 

 
 
 
 
 

Akcesoria 

 
1 rok 

 
Bipolarny układ źródła z upustem 
 
Stało-napięciowe [CV:2.5V] [CV:25V] 
Stało-prądowe [CC:25mA] 
Siła termoelektromotoryczna [TC:0°C] [TC:RJ] 
Rezystancja standardowa [Rs] 
Napięcie stałe [V:2.5V] [V:25V] 
Prąd stały [A:25mA] 
Temperatura [TEMP] 
Prąd obciążenia [CV:2.5V] [CV:25V] 
Napięcie obciążenia [CC:25mA] 
Temperatura zimnych końców [TEMP] 
Funkcja źródła z pamięci 
(Przywołanie źródła [RECALL], skanowanie źródła [SCAN]) 
Funkcja zerowania 
([V:2.5V] [V:25V] [A:25mA] w zakresie ±100) 

Funkcja sygnalizacji (wyświetlania) przeciążenia 
Funkcja transmisji danych 
(Wirtualny port COM przez interfejs USB 1.1) 

Funkcja ostrzegania o niskim napięciu baterii 
(Gdy napięcie zasilania ≤ 4,6 V, to znak  pulsuje.) 

9168 - przewody wejściowe 1 kpl. 
9170-10 - przewody pomiarowe 1 kpl. 
Bezpiecznik 250VF50mAH (φ5,2 × 20 mm) 1 szt. 
Baterie alkaliczne LR6 4 szt. 
Instrukcja obsługi 1 szt. 
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9184 - sonda temperaturowa 
(do kompensacji temperatury zimnych końców) 

9380 - futerał (miękki, mieści tylko urządzenie główne) 
9782 - neseser (sztywny, mieści wyposaż. opcjonalne) 

Wyposażenie 
opcjonalne 

 
9445-03 - zasilacz sieciowy (SA110C-09GS-I, SINO-

AMERICAN) 
SS9000 - pakiet komunikacyjny 

(zawiera przewód USB i sterownik USB na CD) 
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2. Dokładność 
 

Sygnał ze źródła 

 Funkcja Rozdziel-
czość Dokładność Uwagi 

Napięcie stałe 
[CV:2.5V] 
Od 0 do ±2,5000 V 

 
100 μV ±0,03% ustawienia

±300 μV 
Napięcie stałe 
[CV:25V] 
Od 0 do ±25,000 V 

 
1 mV ±0,03% ustawienia

±3 mV 

Maks. ±25 mA lub 
więcej (upust-źródło) 
Gdy zwarte: 
≤ 50 mA. 
Stabilizacja od ob-
ciążenia 0,3 mV/mA

Prąd stały 
[CC:25mA] 
Od 0 do ±25,000 mA

 
1 μA 

 
±0,03% ustawienia
±3 μA 

Maks. ±25 V lub 
więcej (upust-źródło)
Gdy rozwarte: 
≤ 40 V. 

Siła termoelektrom- 
otoryczna [TC:0°C]   
[K]                      od 
-174,0 do 1372,0°C 0,1°C ±0,05% ustawienia

±0,5°C 
[E]                      od 
-220,0 do 839,0°C 0,1°C ±0,05% ustawienia

±0,5°C 
[J]                       od 
-208,0 do 1108,0°C 0,1°C ±0,05% ustawienia

±0,5°C 
[T]                      od 
-169,0 do 400,0°C 0,1°C ±0,05% ustawienia

±0,5°C 
[R] 
od -50 do 100°C 1°C ±0,05% ustawienia

±1,5°C 
od 101 do 1768°C 1°C ±0,05% ustawienia

±1,0°C 
[S] 
od -50 do 100°C 1°C ±0,05% ustawienia

±1,5°C 
od 101 do 1768°C 1°C ±0,05% ustawienia

±1,0°C 
[B] 
od 300 do 600°C 1°C ±0,05% ustawienia

±2,5°C 
od 601 do 1820°C 1°C ±0,05% ustawienia

±1,5°C 
[N]                      od 
-113,0 do 1300,0°C 0,1°C ±0,05% ustawienia

±0,5°C 
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 Funkcja Rozdziel
czość Dokładność Uwagi 

Siła termoelektrom- 
otoryczna [TC:RJ]   
[K]                      od 
-174,0 do 1372,0°C 0,1°C ±0,05% ustawienia

±1<0°C 
[E]                      od 
-220,0 do 839,0°C 0,1°C ±0,05% ustawienia

±1,0°C 
[J]                       od 
-208,0 do 1108,0°C 0,1°C ±0,05% ustawienia

±1,0°C 
[T]                       od 
-169,0 do 400,0°C 0,1°C ±0,05% ustawienia

±1,0°C 
[R] 
od -50 do 100°C 1°C ±0,05% ustawienia

±2,0°C 
od 101 do 1768°C 1°C ±0,05% ustawienia

±1,5°C 
[S] 
od -50 do 100°C 1°C ±0,05% ustawienia

±2,0°C 
od 101 do 1768°C 1°C ±0,05% ustawienia

±1,5°C 
[B] 
od 300 do 600°C 1°C ±0,05% ustawienia

±3,0°C 
od 601 do 1820°C 1°C ±0,05% ustawienia

±2,0°C 
[N]                     od 
-113,0 do 1300,0°C 0,1°C ±0,05% ustawienia

±1,0°C 

 
 
 
Gdy używa się sody 
temperaturowej 
9184. Dokładności 
po lewej stronie 
podano dla wartości 
pomiaru monitoro-
wanego 23±5°C 
 
Dla innych tempera-
tur do dokładności 
pomiaru temperatu-
ry dodano dokład-
ność sondy tempe-
raturowej 9184. 
Dodano ±0,5°C dla 
zakresu: od 0 do 
50°C. 
Dodano ±1,5°C dla 
zakresu od-25 do 
80°C. 

Rezystor standardowy
[Rs] 
100 Ω 

  
±0,2 

Gdy funkcja pomia-
rowa prądu jest wy-
łączona, to jest to 
standardowa rezy-
stancja wejścia. 

Pamięć 
[RECALL], [SCAN] 
Jedna z nw. funkcji: 

[CV:2.5V] 
[CV:25V] 
[CC:25mA] 

[TC:0°C]/[TC:RJ] 
Maks. liczba kroków: 
20, interwał wypro-
wadzania: od 1 do 
99 s (krok = 1 s).

  
Dokładność wartości 
sygnału wyprowa-
dzanego ze źródła 
zależy od dokładno-
ści wybranej funkcji.
Dokładność czasu 
wyprowadzania nie 
jest w danych tech-
nicznych określona.

 
 
 
W trybach [TC:0°C] i
[TC:RJ] dane z pa-
mięci nie są współ-
dzielone. 
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Pomiar 
% w.w. = % wartości wskazywanej 
Szybkość próbkowania: ok. 1,67 razy/s 

7.2  Dokładność   87 

 Funkcja Rozdziel-
czość Dokładność Uwagi 

Napięcie [V:2.5V] 
od 0 do ±2,8000 V 100 μV ±0,03% w.w.±300 μV

Napięcie [V:25V] 
od 0 do ±28,000 V 1 mV ±0,03% w.w. ±3 mV

Prąd [A:25mA] 
od 0 do ±28,000 mA 1 μA ±0,03% w.w. ±3 μA

 
 
Po przeprowadzeniu
zerowania. 

Temperatura 
[TEMP] 
od -25,0 do 80,0°C 

 
0,1°C 

±0,5°C (23 ±5°C) 
±1,0°C (0 do 50°C) 
±2,0°C (-25 do 80°C)

Przy użyciu sondy 
temperaturowej 9184

Prąd obciążenia 
[CV:2.5V] 
od 0 do ±28,00 mA 

 
10 μA

 
±0,1% w.w. ±20 μA  

Prąd obciążenia 
[CV:25V] 
od 0 do ±28,00 mA 

 
10 μA

 
±0,1% w.w. ±20 μA  

Napięcie obciążenia
[CC:25mA] 
od 0 do ±28,00 V 

 
10 mV

 
±0,1% w.w. ±20mV  

Temperatura odn. 
zimnych końców 
[TC:0°C] 

  
0,0°C 

 
Odniesienie 0°C 

Temperatura odn. 
zimnych końców 
[TC:RJ] 
od -25,0 do 80,0°C 

 
0,1°C 

±0,5°C (23 ±5°C) 
±1,0°C (0 do 50°C) 
±2,0°C (-25 do 80°C)

 
Przy użyciu sondy 
temperaturowej 
9184 
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Współczynnik temperaturowy 
Dla temperatur innych niż 23°C ±5°C, należy dodać nw. wartość: 

 
Wyprowadzanie sygnału ze źródła 

[CV:2.5V] : ±0,005% nastawy ±30 mV/°C 
[CV:25V] : ±0,005% nastawy ±0,2 mV/°C 
[CC:25mA] : ±0,005% nastawy ±0,2 mA/°C 
[TC:0°C] ([K], [E], [J], [T], [N]) 

: ±0,005% nastawy ±0,05°C/°C 
[TC:0°C] ([R], [S], [B]) : ±0,005% nastawy ±0,10°C/°C 
[TC:RJ] ([K], [E], [J], [T], [N], [R], [S], [B]) 

: ±0,01% nastawy ±0,10°C/°C 
[Rs] : ±0,005    /°C 

 
Pomiar 
% w.w.= % wartości wskazywanej 

[V:2.5V] : ±0,005% w.w. ±10 μV/°C 
[V:25V] : ±0,005% w.w. ±0,1 mV/°C 
[A:25mA] : ±0,005% w.w. ±0,1 μA/°C 
[TEMP] : ±0,05°C/°C 
[MONITOR] ([CV:2.5V], [CV:25V]) 

: ±0,01% w.w. ±1 μA/°C 
[MONITOR] ([CC:25mA])  : ±0,01% w.w. +1 mV/°C 
[MONITOR] ([TC:RJ]) : ±0,05°C/°C 


