
  PEN-TYPE MULTIMETRY

  UT118
UT118A a UT118B jsou moderní multimetry praktické konstrukce. Tělo multimetru zároveň slouží jako hrot, díky tomu je měření pohodlněj-
ší a rychlejší. Hrot je vysouvací a osvětlený bílou LED diodou. Displej je velice dobře čitelný a podsvětlený. Tímto přístrojem můžete měřit 
DC a AC napětí, odpor a kapacitu. Typ UT 118B umí bezkontaktně detekovat elektrické pole.

 Malé rozměry, chytrá konstrukce 

 Velké množství funkcí

 Vysouvatelný hrot osvětlený LED diodou

 Kvalitní, podsvětlený displej 

 Scan MÓD

 Typ UT 118B bezkontaktně detekuje elektrické pole 

 (ideální pro hledání kabelů 1-2 cm pod omítkou)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Objednací číslo 0772 0117 0772 0118

Typ UT 118A UT 118B

Specifikace

Stejnosměrné napětí 3V / 30V / 300V ±(1% +3) ±(1% +3)

Střídavé napětí 3V / 30V / 300V ±(1% +4) ±(1% +4)

Odpor 300Ω / 3kΩ / 30kΩ / 3MΩ   30MΩ (AUTO) ±(1% +3) ±(1% +3)

Kapacita 3nF / 30Fn / 300Fn / 3µF / 30µF / 300µF   3mF (AUTO) ±(3% +5) ±(3% +5)

EF funkce Detekce elektrického pole -

Speciální funkce
Test diod, akustický test vodivosti (prozvánění), sleep MOD (10 minut), indikace slabé baterie, vstupní impendance pro měření SS napětí > 10 MΩ, data HOLD, max/min MOD, 
podsvětlení displeje, osvětlení hrotu, max. údaj zobrazitelný na displeji - 3000

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Napájení 3V Li-Mn 02

Rozměry 20 x 27 x 182 mm

Rozměry LCD 28 x 14 mm

Hmotnost 90 g

Standartní příslušenství baterie, měřicí šňůry, anglický a český manuál

EF FUNKCE

• pracuje při stisknutí 
 a držení tlačítka

• pracuje po stisknutí
 tlačítka automaticky

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Objednací číslo 0775 0024 0775 0025

Typ UT 12A UT 12B

Speci  kace

Napěťový rozsah 90~1000V AC

Frekvenční rozsah 50~60Hz

Signalizace Optická a akustická

Indikace baterie LED nebliká, pokud je napětí baterie <2V, zvuková signalizace funguje

Vypnutí Automatické po 30 minutách

CHARAKTERISTIKA

Charakteristika společná pro všechny typy UT 12: Napájení 2x 1.5V baterie (AAA), Rozměry přístroje 150 x 25 x 21 mm, Hmotnost 49 g

  DETEKTORY NAPĚTÍ

  UT12

Přístroje o velikosti běžného zvýrazňovače, které slouží k rychlé a bezpečné detekci napětí. Stačí pouze přiložit špičku ke svorkovnici, zásuv-
ce nebo napájecímu kabelu. Pokud se špička červeně rozbliká a zazní zvukový signál, znamená to, že je měřená část pod napětím.

 90 ~ 1000 V AC

 Bezpečné miniaturní řešení

 Optická a akustická indikace napětí

 Včetně baterií

 Ideální pro detekci fáze v zásuvkách

 a rozvaděčích

UT12A

UT12B

Měřicí přístroje UNI-T
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