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Mierniki UT70A, UT70B UNI-T

Miernik UT70A

www.elstat.pl/?szukaj=23141

Miernik UT70B

www.elstat.pl/?szukaj=09589

Mierniki uniwersalne UT70A, UT70B UNI-T

Gdy inni wytwórcy produkuj multimetry, których mo liwo ci s ograniczone, Twój UT70B jest wyposa ony w szerok
gam funkcji pomiarowych. Jest przedstawicielem wiatowego standardu, zapewniaj cego szerokie mo liwo ci w stosunku
do ceny. aden inny multimetr w tej kategorii cenowej nie oferuje tak wiele. Od tej pory nie ma potrzeby rezygnowa z
jako ci z powodu ceny. UT 70B posiada du y pod wietlany wy wietlacz LCD o maksymalnym wskazaniu 4000.0czywi cie
posiada wszystkie podstawowe funkcje pomiarowe, lecz ponadto posiada funkcje specjalne, jak np. pomiar cz stotliwo ci
do 400 MHz, pomiar pojemno ci a do 40 mF, pami najwi kszego i najmniejszego wskazania, pomiar wzgl dny,
pomiar temperatury w dwóch skalach (°C i °F), automatyczna zmiana zakresów pomiarowych, interfejs RS232
umo liwiaj cy pod czenie do komputera oraz szybki bargraf.
Podczas, gdy wiele niedrogich mulitmetrów oferuje g ównie podstawowe funkcje pomiarowe, UT70A dzi ki swym
nowoczesnym rozwi zaniom, oprócz standardowych pomiarów napi cia AC i OC, czy nat enia pr du AC i OC, umo liwia
równie pomiary takich wielko ci elektrycznych jak indukcyjno , pojemno , rezystancj a do 2000MOm, pomiar
temperatury w dwóch skalach Celsiusa i Fahreneita, pomiar stanów logicznych urz dze cyfrowych. Posiada funkcj
zapami tywania warto ci maksymalnej oraz warto ci ostatniego pomiaru. Bez w tpienia UT 70A jest najlepszym
multimetrem.
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Porównanie serii UT70A, UT70B

Funkcja parametr

UT70A

UT 70B

Pomiar napi cia sta ego

0.2-1000V w pi ciu
zakresach

0.4V-1000V w pi ciu
zakresach

Pomiar napi cia zmiennego

0.2-750V w pi ciu
zakresach

4-750V w czterech
zakresach

Pomiar pr du sta ego

20 uA- 10A w
czterech zakresach

400 uA- 10A w pi ciu
zakresach

Pomiar pr du zmiennego

20,uA-l0A
w czterech zakresach

Pomiar rezystancji

200 Om- 2000MOm
w siedmiu zakresach

400 uA- 10A w pi ciu
zakresach
400 Om- 40MOm w sze ciu
zakresach

2kHz-IOMHz
automatyczne
zakresy
20nF-100,uF w
czterech zakresach

Pomiar cz stotliwo ci
Pomiar pojemno ci

4kHz-400MHz w sze ciu
zakresach
4nF-40mF w o miu
zakresach

Pomiar temperatury

-40°C-1000°C 40°F1832°F

Pomiar indukcyjno ci

2mH-20H w czterech
zakresach

-40°C-1000°C 40°F-1832°F

-

Pomiar przewodno ci

-

-

Pomiar wspó czynnika wype nienia

-

-

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Testowanie diod
•
Akustyczny tester ci o ci
Automatyczne wy czanie si
Wy wietlanie ikon
Pod wietlane t o
True RMS
RS 232
Pomiar wzgl dny
max/min
Dok adno

podstawowa

.

TAK
TAK
TAK
±(0.5% + 1cyfra)

Wymiary wy wietlacza
Wymiary gabarytowe

53 x 62 mm
195 x 90 x 40
mm g (wraz z
600
holsterem)

Masa
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±(0.8% + 1cyfra)
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